Marcel B.: Splátky z klietky
(Text v pôvodnej verzii bez redakčných úprav)

Osoby:
ROZPRÁVAČ
TOMÁŠ DREVIANSKY, robotník s nábytkom
KATKA, jeho žena
ZUZKA, ONDRO, ich deti
ONDREJ PRACHYBER, manažér banky HRABIBANK, príbuzný s Drevianskovcami
MARY, jeho žena
JANO ĽAHKO, taxikár
SOFIA, jeho žena, príbuzná Mary
ĎURKO, ich syn
BETSY, suseda
Deje sa v meste v dnešnej modernej dobe. Začiatok po Novom roku, pokračovanie v lete, záver
po roku na Vianoce.
ROZPRÁVAČ: Jano a Sofia Ľahkovci sa snažia oženiť ľahkomyseľného syna Ďurka.
JANO ĽAHKO: Žena moja, ako len toho nášho Ďura skrotiť?
SOFIA ĽAHKOVÁ: Viem ti ja, muž môj? Je to ľahtikár, to má po tebe, veď si Ľahko, nie?
JANO ĽAHKO: To sa tebe ľahko povie. Žije si ľahko, oženiť ho je ťažko.
ROZPRÁVAČ: Ďuro je naozaj sukničkár a každý týždeň chodí s inou. Zúčastňuje sa všetkých
možných diskoték a žúrov v meste, pritom preťažuje sociálne siete svojou neutíchajúcou
aktivitou.
ĎURO ĽAHKO (s dvomi mobilmi): Jasnačka, Džesika, tak v sobotu. Aj ja teba. Počkaj, volá mi
Nela. (Do druhého mobilu): Čauko, Nelka. Vieš čo, v sobotu už niečo mám. Tak v nedeľu.
Milujem ťa.
ROZPRÁVAČ: Za nevestu by Ľahkovci pre neho chceli dievča z bohatej rodiny, aby sa nemusel
trápiť ako jeho otec Jano, ktorý je taxikár. Denne sa presúša po deravých mestských cestách,
jeho pracovná doba je nekonečná a zato dostane často len vynadané od rozmaznaných
zákazníkov.
JANO ĽAHKO: Choď si, len si choď! Nemusíš sa správať slušne, veď ja som len blbý taxikár.
Nemusíš ani platiť, však načo! A vráť sa a poprac po sebe ten brajgel!
ROZPRÁVAČ: Ani Janova žena Sofia to nemá ľahké; je opatrovateľkou starých ľudí.
SOFIA ĽAHKOVÁ: Aká je moja robota? Päťstokrát zdvihnúť, stotisíckrát preložiť, miliónkrát
zdvihnúť. Čoskoro budem sama potrebovať opatrovanie, ibaže by sa zo mňa stal žeriav.

ROZPRÁVAČ: Preto sa Ľahkovcom zapáči rada bohatých Prachyberovcov, aby oženili Ďura so
Zuzkou Drevianskou. Prachyberovci sú bezdetní mladí manželia; Ondrej Prachyber je
manažérom v banke Hrabibank a všetok svoj čas venuje tomu, aby s použitím čo najmenšej
námahy dosiahol čo najvyšší zisk, bez ohľadu na to, či tým niekomu ublíži alebo ho zderie
o financie. Prachyberova žena Mary je jeho sekretárkou.
ONDREJ PRACHYBER: Daj mi prachy a ber sa! Nemáš? Aj tak daj a môžeš ísť. A dovi dopo!
MARY PRACHYBEROVÁ: Krásne si ho vybavil, mužík môj. Zavolám šéfovi, aby ťa povýšil.
ROZPRÁVAČ: Ak by pre svoju firmu získali Ďura a Zuzku ako manželov, Ondrej by z toho
značne profitoval.
ONDREJ PRACHYBER: Kukaj tu, to by bola šupa! Prúdil by mi balík od tých papalášov
z eurozóny. Pritlačím Ľahkovcov, aby Ďurovi na facebooku vytvorili udalosť o jeho svadbe so
Zuzou. Je mi fuk, že behá za inými. Ich podpisom by som si ich namotal ako lacnú pracovnú
silu. Zuza by makala ako telefonistka a Ďuro by, čo ja viem, dokladal do regálov spisy. Aj tak
nemá žiadnu školu. Perfiš! Pecka! Čistá robota! Bingo! Gól! Teší ma, som Ondrej Prachyber!
ROZPRÁVAČ: Ľahkovcom aj Drevianskovcom by to aspoň trochu pomohlo v ich ťažkom živote.
Zuzka má len výučný list z drevárskej školy.
ZUZKA DREVIANSKA (smutne): Vedela som, že mi tento papier zo školy raz bude nanič.
ROZPRÁVAČ: Zuzkin otec Tomáš Dreviansky pracuje ako robotník v nábytkárskom priemysle.
TOMÁŠ DREVIANSKY: Napíliť, vyrezať, vybrúsiť, ohobľovať... Ja tu driem, a za to dostanem
len nejaké drobné, kým šéf sa na tom dobre nahrabe. Napíliť, vyrezať, vybrúsiť, ohobľovať...
Svojho šéfa mám rád. Často na neho myslím pri všetkých týchto činnostiach.
ROZPRÁVAČ: Zuzkina matka Katka je upratovačka.
KATKA DREVIANSKA: Ja nemám podradnú prácu. Je strašne dôležitá a významná. No čo by
si všetci – a hlavne chlapi – počali bezo mňa? Žili by ako vo svinčíku. Ja tu zachraňujem svet.
A to mám podľa našej vlády priemerný slovenský plat tisíc eúr. Čo viac si môžem priať?
ROZPRÁVAČ: Prachyberovci pozvú mladých na firemnú párty, kde im sľúbia bývanie
v služobnom minibyte priamo v budove firmy.
ĎURO ĽAHKO: A nie je to trochu malé, šéfe?
ONDREJ PRACHYBER: Ale čum tu, jaké to je výhodné. Bezúroková hypotéka plus bombaextra-super-špeciál splátkový kalendár...
ĎURO ĽAHKO: Stále si myslím, že to má nejaký háčik, čo myslíš, Zuzka?
ZUZKA DREVIANSKA: Vezmi to, Ďurko, a ja si potom možno vezmem teba.
ONDREJ PRACHYBER: ...a okrem toho tu máme fantazmagorický štvrtý pilier dôchodkového
sporenia. No nezober to, keď je to také lacné!
ĎURO ĽAHKO: Netušil som, že existuje aj štvrtý pilier.

ONDREJ PRACHYBER: Evidentne áno. Tak vidíš. Prehlasujem na svoj nový oblek, že vás
nechcem iba ošmeknúť. Teraz je po Novom roku, na Valentína tu máte manželskú posteľ.
ZUZKA DREVIANSKA: Ďurko, je tu ešte čosi malým písmom. (Číta): Druhá strana týmto
súhlasí, že sa podpisom zaväzuje k podmienke, že všetky výhody bude môcť začať čerpať až
po desiatich rokoch manželstva.
ONDREJ PRACHYBER (so smiechom): Ďurko, to dáš! Ty si vzorom vernosti! (Zuzke): Tak
berieš si tu prítomného?
ZUZKA DREVIANSKA: No..., no tak dobre. Je to fešák.
ROZPRÁVAČ: Avšak pred, počas, aj po svadbe sa Ďurko – ako inak – zaujíma o inú, konkrétne
si začal s Betsy. Okrem toho sa začal sťažovať aj na tesné bývanie.
ĎURO ĽAHKO: Mám tohto malého bytu dosť! Veď sme tu ako v klietke, ako v králikárni. Je mi
tu dusno. A ten držgroš a jeho suprový splátkový kalendár! Nech si ho strčí niekam... do šuflíka!
Splátky z klietky! Žgrloš nenažraný! Ja tu takto ďalej nevydržím. Pôjdeme stadeto preč!
A vôbec, Zuza, ty sa na mňa ani neusmeješ, ani nič. Ja potrebujem žiť, rozumieš?
ZUZKA DREVIANSKA: Myslela som si, že ma máš rád. Sklamala som sa v tebe.
ROZPRÁVAČ: Keď sa Ďuro neskôr dozvedel, že Zuzka čaká dieťa, začal sa jej v práci vyhýbať,
kde sa dalo a do ich spoločného bývania už ani nezavítal. Jeho postoj však veľmi nazlostil
Zuzkinho brata Ondra, ktorý sa s takýmto stavom nemohol zmieriť.
ONDRO DREVIANSKY: Nazdar, Ďurisko. Áno, dobre si uhádol, posielam ti výhražnú správu.
Vráť sa k Zuzke a buď jej dobrým a verným manželom! Dosť si ma už vytočil a tak vytáčam
videohovor s tebou. Nepraj si odo mňa tretí level!
ROZPRÁVAČ: Prachyber nebol spokojný s Ďurovou prácou a jeho prístupom k Zuzke, a preto
mu pohrozil, že mu byt vezme, ak to takto pôjde ďalej. Ten zbalil Zuzke kufre a ona sa vrátila do
rodičovského domu. Ďuro si do firemného bytu priviedol Betsy. Tá prišla k Prachyberovcom za
vidinou bohatstva. Nepáči sa jej, že má robiť zadarmo, preto nahovára Ďura, aby si žiadali, čo
im patrí.
BETSY: Ahojko, Ďurinko.
ĎURO ĽAHKO: Ahoj, láska.
BETSY: Počúvaj, zlatinko mojinko, vraveločkal si mi, že tu sa nám peniažteky budú len tak
sypankať do peňaženočky. Ale ako sa dívam, tak sa dívankam, žiadne akosi nemámenkáme.
ĎURO ĽAHKO: Nemámenkuj sa mi tu! A neboj, s tým hrabivcom to vybavím.
ROZPRÁVAČ: Čo povedal, to aj urobil. Ibaže Prachyber po vzájomnej výmene názorov vyhodil
Ďura z bytu, pričom na neho v tme vystrelil z revolvera kalibru 9.
ONDREJ PRACHYBER (namieri): PIF! Tam máš!
ROZPRÁVAČ: Našťastie sa netrafil. Keď sa o tom dozvedel Zuzkin brat Ondro...

ONDRO DREVIANSKY: Že našťastie! Keď mu ja jednu strelím, trikrát sa otočí okolo zemskej
osi a po zvyšok predĺženého víkendu sa bude krútiť okolo tej vlastnej.
ROZPRÁVAČ: Zuzke sa narodil syn Juan Carlos a na Vianoce sa všetci chceli zmieriť.
JANO ĽAHKO: Pán Ondrej, ospravedlňujeme sa vám za nášho ľahtikárskeho synáčka Ďurka.
SOFIA ĽAHKOVÁ: Veru, veru. A čo tak obnoviť mu bytovú zmluvu?
MARY PRACHYBEROVÁ: Zuzka, sľubujeme ti, ja a môj muž, že ten byt prepíšeme malému.
ONDREJ PRACHYBER: Až keď raz otrčíme kopytá, sa vie.
ZUZKA DREVIANSKA (potichu pre seba): Áno, samozrejme, to je to isté ako: Až naprší
a uschne.
ĎURO ĽAHKO: Nerozumieš, že ma všetky nechali v štichu? Betsy je niekde v Dánsku, Džesika
má iného a Nela vstúpila do kláštora. No chápeš to? Zuzka, no tak, ty jediná si mi zostala.
Začnime odznova, prosím. Prosím!
ZUZKA DREVIANSKA: Až nasneží a roztopí sa. Už ťa dobre poznám, Ďurko. Stále si rovnaký,
nezmenil si sa.
ROZPRÁVAČ: A potom nežili šťastne až do smrti.

