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Úvod
Vadasa s Erdélym skoro nikto nepozná. Ani moji spolužiaci nie. Mali by sa hanbiť, veď to boli naši kolegovia z odboru. Estetici. A akí! A napísali knižku, že Univerzita. Aj Danglár im to ilustroval, akože paráda. A je to o študentoch, dvoch, pánovi Überovi a pánovi Goethem, a ešte o Šajnym a docentke Pardalákovej a tak. Proste o tom ako bolo na prednáškach na UK, v krčme v Ponorke, na lyžiarskom. Ako žili. Ale moc to jasné nie je. Ono je to také porozbíjané a pozliepané. Fragmenty sú to. Taká postmoderna, ževraj. Aj že postabsurdné to je. Neviem. Mne sa to páčilo.
Keď som si vyberal text na interpretáciu na Plesníka, na íesdéčko, tak som tak browsoval po internete, lebo do knižnice sa mi nechce, aj tak by som nevedel čo tam, už som tam nebol odkedy som dostal riaditeľskú upomienku. No a tak som tuším išiel hneď na stránku vévévé.elcéá.eská, to je také jediné normálne vydavateľstvo, aj tú Univerzitu vydali, že či tam niečo nenájdem. Lebo tam sú všetci takí tí moderní slovenskí spisovatelia a keď Plesník chcel niečo z posledných dvoch rokov, tak to asi bude tam. Aj Hvorecký tam je, ale toho nemám rád, to je taký bulo. Brandista, pokusy o kyberpunk a tak. Proste „iný blavák“. Tí ostatní súčasní slovenskí sú ešte OK, hlavne Pišťanek s Taragelom.
No a našiel som. Takú poviedku. Ale strašne ujetú, celá je v budúcom čase. A taká jak z akčného filmu. Normálne haluz, sa mi to tak páčilo, že som si povedal, že budem interpretovať. Od Vadasa, z magazínu PostMaternica revuál V.1. Sa volá, že Nevyrovnané účty.


Jadro
Zbierka poviedok PostMaternica revuál V.1 vznikla ako voľné pokračovanie literárneho magazínu Maternica. Z textu odôvodňujúceho jej vznik citujem: „PMr vznikla za účelom plátku, ktorý uspokojí tých, ktorým chýbal, a možno si to neuvedomili, ako aj, samozrejme, z pálčivej potreby tých, ktorí potrebujú svoj existenčný priestor pre svoje vypasené šuflíkové texty. … Mantinely sú jasné: pokiaľ je čo publikovať, aby to malo svoj význam, teda tak, aby to zaujalo viac kusov čítajúcich ako píšucich, sme na svojom piesočku. … Ak ste sa práve nedosrali od radosti, asi to ani nebolo dôležité.“ (T. von Kamin) Týmto, myslím, je dostatočne jasne dané najavo o aké texty pôjde – teda, že to nebude žiadna skostnatená suchoprdina, ale snaha o tzv. „plnokrvnú“ literatúru, určenú na čítanie, nie však na konzumovanie. A aj to, že čitateľ nebude ušetrený od rôznych podôb čírej autorskej zlomyseľnosti, úhrnom nazvaných literárna avantgarda. Do tohto aplikačno-ideologického vymedzenia sa umiestňuje poviedka Mareka Vadasa s názvom Nevyrovnané účty.
Podstatou textu sú jeho tri charakteristiky: to, že je ponáškou na tarantinovský svet gangsterských profesionálov, ďalej to, že má dokopy päť odsekov, a napokon to, že je napísaný v budúcom čase. Od týchto príznakov sa potom odvíjajú aj ostatné zložky diela. Aby sme ale mohli analyzovať dielo bez zbytočných komplikácií, budeme zatiaľ v rámci možností ignorovať tretiu charakteristiku – budeme k textu pristupovať akoby bol napísaný v minulom čase, čiže ako bežné rozprávanie.

Prvá charakteristika sa najväčšmi týka témy a s ňou súvisiacich komponentov výstavby textu. Všetko toto nájdeme pomerne explicitne stanovené v prvom odseku textu. Dozvieme sa, že text bude o štyroch mužských postavách, ktoré majú interpersonálny konflikt, lebo – ako sa dozvedáme – jedna je dobrá a ostatné tri postavy sú zlé a chcú toho dobrého zabiť. Nakoľko je text tak krátky, označme všetky postavy za centrálne, pre príbeh sú všetky rovnako dôležité. Takže to bolo určenie témy, načrtnutie deja a priama hodnotiaca charakteristika postáv. Následne sa nám ponúka aj sporý vonkajší opis postáv: dobrý je oblečený všedne, zlí sú v oblekoch a klobúkoch inej farby – jeden v bielom, druhý v sivom a tretí v čiernom. Ako dodáva text, ide buď o gangstrov alebo najatých zabijakov, z čoho vyplýva ich neľútostnosť a profesionálne apatický prístup k smrti. Napokon je určené prostredie deja: veľký poschodový dom.
Spomenutý tarantinovský svet vidím v profesionálnych zabijakoch a v zovšednení existenčnej situácie, ktorá je bez akéhokoľvek emocionálneho náboja, či zamyslenia, ba i len pozastavenia sa nad hodnotou ľudského života. Hoci toto všetko je typické pre väčšinu akčných filmov americkej produkcie, opustená budova a farebné odlíšenie gangstrov sa mi priam odvoláva na Tarantinovu prvotinu Reservoir Dogs.
Dej textu je ako scéna, epizódka vystrihnutá z akčného filmu, pretože ide len o to, ako sa zlým po menších komplikáciách podarí zastreliť dobrého, ktorý sa, prirodzene, bráni ako vládze – skrýva sa a podarí sa mu aj zabiť jedného z gangstrov. Po akcii nasleduje krátky odpočinok a zhodnotenie výkonu, a to je celé. Dej je lineárny, bez digresií; fabula sa nezhoduje so sujetom iba v jedinom prípade, v jedinej vete, a to vtedy, keď rozprávač na začiatku tretieho odseku vysvetľuje prečo sivý a biely gangster nájdu toho v čiernom mŕtveho pod rebríkom na povalu.
Pri určovaní typu rozprávača je krátkosť textu príťažou – je menej pasáží, ktoré by to mohli rozhodnúť. S určitosťou možno povedať, že rozprávač je v tretej osobe (ER forma). Problematickejšie je určenie miery zaangažovanosti rozprávača na príbehu. Bez debaty možno vylúčiť priameho rozprávača, ktorý sa v ER forme nevyskytuje. Rozprávač „oko kamery“ by prichádzal do úvahy pre neprítomné emočné podfarbenie rozprávania – nebyť toho, že sú postavy hneď na začiatku označené jednoznačnou nálepkou „dobrý“ a „zlí“. O ostávajúcich dvoch typoch rozprávača, vševediacom a personálnom, rozhoduje iba priame priznanie znalosti myšlienok postáv slovom „myslieť“ ako v prípade zloduchov („…budú si myslieť…“ – 2. odsek, predposledná veta), tak aj v prípade dobrej postavy („…lebo si bude myslieť…“ – 4. odsek, 1. veta). Moje určenie kríva, ale najskôr sa jedná o rozprávača vševediaceho.
Azda najväčšou excentricitou textu je jeho čas, presnejšie povedané rozdiel medzi časom rozprávania a časom deja – je totiž opačný. V epike býva zvyčajne príbeh rozprávaný v minulom čase, teda ako spomínanie na dávnejšie udalosti. Čas rozprávania nasleduje po čase deja (napr. čítankový Salingerov román Kto chytá v žite, kde rozdiel činí presne tri roky). Zriedkavejší je naratívny postup, pri ktorom sa časy rozprávania a deja zhodujú a príbeh je v prézente (opäť čítankový príklad – Remarque, Na západe nič nového). Čas rozprávania Nevyrovnaných účtov však predchádza čas deja.

Päť odsekov nie je veľa, ani na poviedku. S kompozíciou teda veľa práce mať nebudeme. Z makrokompozičného hľadiska rozoznávame opisný postup v prvom odseku, ostatným odsekom dominuje postup rozprávací. Vzhľadom na lineárnosť deja a prehľadné radenie udalostí s použitím prísloviek času (potom, zatiaľ) a príčiny (lebo), je súdržnosť textu priam skvostná. 
Z hľadiska mikrokompozičného v texte prevláda pásmo rozprávača. Postavy veľmi nerozprávajú, a keď, tak v nepriamej reči (hoci repliky sú zrejme prepísané doslovne, všetkých osem je uvedených spojkou že a nie sú vyčlenené do zvláštnych odsekov). 
Že je text členený do piatich odsekov, to som spomínal už niekoľkokrát, no v súvislosti s kompozíciou a dejom zároveň získava tento počet na ďalšom význame. Zodpovedá totiž počtu zložiek tradičnej dejovej štruktúry epického diela. Ak sa na text pozeráme ako na priebeh interpersonálneho konfliktu, z prvého odseku nám vzniká ukážková expozícia (predstavovanie postáv a nastolenie témy), v druhom odseku potom komplikácia (neúspešné hľadanie, incident so psom), nasleduje kríza v treťom odseku (aktívny odpor dobrého ústiaci v smrť sivého) a v štvrtom odseku nastáva katastrofa (zabitie dobrého). Príbeh sa uzaviera rozuzlením v poslednom, piatom odseku (oddych, zhodnotenie vlastného výkonu, odchod).

Povedali sme si z čoho a koho text pozostáva, no ešte stále nevieme do akého sveta nás Marek Vadas vovedie, aký umelecký obraz vo svojej poviedke vytvára. Čo-to som už v predošlých riadkoch naznačil svojím podozrením na ponášku filmového sveta Quentina Tarantina, poďme si to ale špecifikovať. Nie je nutné súhlasiť s mojím určením popkultúrneho odkazu, no pravdepodobne sa zhodneme na žánrovom zaradení k populárnej kultúre dobrodružného charakteru. V Nevyrovnaných účtoch sa kričí a strieľa, uteká a prenasleduje, hľadá a skrýva, zabíja a umiera. Je to svet bez pokoja a na hrane, vypätý, krutý, nemilosrdne ovládaný zákonom silnejšieho; svet tvrdých chlapov, ktorým sa neustále reťazenie existenčných situácií stalo bežnou vecou, normou, životným štýlom. Je to banálny svet akčného filmu.
Je ale tento ošúchaný a opozeraný mikrokozmos hrdinov a zloduchov banálny aj vo Vadasovom podaní? Rozhodne nie. Forma poviedky je vysoko nad jej obsahom.
V prvom rade sa však prestaňme hrať na skrývačku s treťou definujúcou charakteristikou textu – budúcim časom. Tým najzaujímavejším aspektom textu je totiž to, že sa nejedná o tradičné „kde bolo, tam bolo“, ale skôr o „kde bude, tam bude“. Vytvára sa tým dojem akoby sa rozprávač svoj príbeh ešte len chystal realizovať – či už do podoby filmovej, literárnej alebo akejkoľvek inej. Tomuto dojmu zodpovedá aj schematickosť textu, je stručný a bez zbytočných detailov, akoby náčrt, príprava na prácu, ktorá má zrejme nasledovať. Text však po vyrozprávaní „chystaného“ príbehu napodiv skončí, a hoci na to v podstate nie je dôvod – príbeh sme predsa dostali celistvý a celý – máme pocit nedopovedanosti, neúplnosti. Čakáme práve na to pokračovanie: keď niečo bolo, je to niečo ukončené, definitívne, je to nemenná história; keď je niečo teraz, tak to je a hotovo, dobre vedieť; ale keď niečo bude, natíska sa, že kedy, a ako to s tým zatiaľ je. Ani science-fiction sa nepíše v budúcom čase, hoci by sa patrilo. Nuž, a práve toto naše očakávanie a sklamanie nášho očakávania je tým najsilnejším momentom textu, je jeho pravou pointou. Je ale aj zdrojom istej komiky, akurát, že sa nesmejeme bezprostredne a na konaní postáv, či na verbálnej ekvilibristike autora; skôr sa pousmejeme sami nad sebou, keď si uvedomíme, že si z nás autor tak trocha vystrelil, že sa baví z našej strnulosti vo vnímaní epického diela. Niečo ako záver filmu The Quest for Holy Grail od Monty Pythons, akurát – pochopiteľne – kratšie a nie tak napínavé.
Singularita výrazu textu však nespočíva len v čase deja. To, čo v nás vyvolá pocit údivu, nad čím možno neveriacky pokrútime hlavou, možno si i pre seba poznamenáme „…takéto som ešte nečítal!“, to je i použitý jazyk, ktorým sa nám Vadas prihovára. Je to akási samozrejmosť narácie, ľahkosť plynutia rozprávania, veľmi chytľavá a prístupná. Slová sú nekomplikované, bežné, cítime sa s nimi ako doma, pretože i my nimi denne narábame. Syntax je miestami zložitejšia, súvetia sú často tvorené reťazením syntagmatických jednotiek v priraďovacích vzťahoch, či naliepaním kauzálnych súvislostí, no vzhľadom na každodennosť lexiky a v podstate rovnakú, až monotónnu štruktúru ich stavby (a, ale, povie, že…, lebo), sú všetky prehľadné a vstrebávajú sa bez problémov na prvé prečítanie. 
Monotónnosť viet a jednoduchosť jazyka je až tak výrazná, že pripomína detskú reč. Mohlo by sa zdať, že Vadas imituje detský sebavýraz, že štylizuje rozprávača do osoby duševne vyspelejšieho dieťaťa, ktoré nás oboznamuje s tým, aký príbeh si vymyslelo. Ak by text nebol v budúcom čase, pokojne by mohol odznieť kdesi v kruhu chlapcov v triede počas prestávky ako prerozprávanie včera videného filmu. Možno je to ozaj štylizácia rozprávača, no ak si porovnáme Univerzitu, na ktorej sa Vadas autorsky podieľal s Emanom Erdélym, s Nevyrovnanými účtami, budeme mať pri niektorých kapitolách z použitého jazyka podobný pocit. Preto si skôr myslím, že sa jedná o štylizáciu autora, že je to súčasť autorskej singularity, Vadasovým špecifikom. Jednoduchosť slov často zvyšuje ich účinok, prostota jazyka dá čitateľovi plne sa sústrediť na veci za nimi – môžeme v tejto súvislosti spomenúť Kafku, či Hemingwaya, ale najmä Vonneguta a Raňajky šampiónov.
Čo však patrí k ďalším špecifikám textu samotného, je emocionálna sterilita, ktorá silne kontrastuje s drastickými výjavmi v príbehu. Rozprávača vnútro postáv zaujíma iba natoľko, aby vedel stručne a vierohodne vysvetliť chovanie postáv (napr.: Potom sa poplaší aj ten v tričku, lebo si bude myslieť, že ho zbadali.). Je sústredený výlučne na dej, takže adjektíva, ktoré by obohatili náš pohľad do sveta Vadasovej poľovačky na človeka, sa rovnajú prakticky nule. Pritom, keď sa vcítime do situácie postáv, ide o veľmi silné momenty, ktoré by mali vyvolávať komplikované duševné a citové pochody u každej z postáv. Tomu v tričku ide o život. Ten chlap musí byť doslova napumpovaný adrenalínom a v hlave smršť protichodných myšlienok, paniku azda toho najvyššieho možného stupňa. Trom gangstrom tiež nemôže byť všetko jedno. Nech sú profesionáli akíkoľvek, nech sú to nemilosrdné stroje na zabíjanie, no rýchly pes, nečakaný protivník, nech už sa zahryzol kamkoľvek, nutne musí poznačiť aspoň koncentráciu zabijaka. Nájdu mŕtveho kolegu. Poplašene strieľajú. Aj im sa musí v hlave a v útrobách odohrávať búrka impulzov a chemikálií. My však z toho nedostaneme nič. Významné, tragické, veľké udalosti života a smrti sú tu podané v triviálnej podobe, bez pátosu, ale aj étosu. Americký akčný film svojim hrdinom venuje aspoň štipku emócií, nech už je to Rambo s ústami krivými od hnevu, či Terminátor s naprogramovanou náklonnosťou k malému Connorovi alebo tuctový happyend plochej lásky krásavice a pohmoždeného, mierne zakrvaveného Jean-Claude Van Dammea. Vadas nič. Dobre nám tak. Toto vyšinutie miery je ďalším zdrojom komiky, značne absurdnej, ktorú ja vidím v „drsňáckom“ uzavretí príbehu a zhodnotení udalostí dvoma prežijúcimi gangstrami. 

Tá citová vyprázdnenosť je až komiksová. Posledná scéna sa pokojne mohla odohrať medzi Marvom a Dwightom v Sin City Franka Millera, alebo medzi hitmanom Torpedom a jeho komplicom z príbehu Zemřít znamená nežít. V žiadnom prípade si nedovolím tvrdiť, že by to bola odvolávka na niektorý z týchto príbehov, ba čo i len vedomé napodobnenie komiksových postupov. Je to len môj oslí mostík k pripodobneniu poviedky k práci človeka, ktorý sa rozhodol inštalovať svet konzumného, ale remeselne dobre zvládnutého umenia, globálnej popkultúry, na našu lokalitu. Možno je to iba moje osobné vyrovnanie sa s absentujúcim „zmysluplným“ ukončením poviedky, no keď sa pozrieme na text z tohto pohľadu, vzniknú nám dve protichodné roviny. Najlepšie to azda bude demonštrovať na opozíciách, ktoré modelujú obraz sveta v texte.
Vo všeobecnosti by sa táto protichodnosť Nevyrovnaných účtov dala charakterizovať ako istá forma dvojdomosti autora v rámci jedného diela. Týmto textom sa totiž Vadas hlási aj k Slovensku (reč, prostredie), ale i – zjednoduším – k Amerike (téma, predmety). Na základe toho je potom obtiažne určiť napríklad či je výstavba textu s ohľadom na literárnu tradíciu kontinuitná alebo diskontinuitná. Jednoznačne diskontinuitnou črtou je použitie budúceho času a singularita autora – s ohľadom na obe kultúrne tradície. Odhliadnuc od toho je ale text diskontinuitný voči slovenskej literatúre, ktorá sa novodobými „kovbojkami“ tohto typu nezaoberala, no kontinuitný voči tej americkej, kde je bežná. 
Ďalšia podvojnosť opozícií nastáva pri rozhodovaní sa medzi tým, či v texte prevláda naturalizácia alebo exotizácia. Tričko s nápisom RAP, Marlborky, Playboye na jednej strane, na strane druhej Stanislavova ulica. (Gin nie, to je obyčajná borovička.) Gangstri kričia a nadávajú v angličtine, z ktorej však dostávame iba slovenské titulky od puritánskej prekladateľky – poznáme to všetci: do čerta bolo pôvodne asi „fuck“ a do frasa najskôr „shit“. Navyše, gangster v obleku je na Slovensku nonsens, my tu máme tie veľké tvory v teplákoch. Náš mafián by určite nekričal …treba ho nájsť a odstrániť, ale niečo, čo nemám odvahu napísať. Skrátka, americkí gangstri pofajčievajúci Marlborky v starom dome na Stanislavovej 16 pomerne závažným spôsobom znemožňujú jednoznačne určiť orientáciu tejto opozície.
Moja domnienka, že by mohlo ísť o simuláciu snahy o implementáciu sveta akčných hrdinov do prostredia našej kultúry, ktorej je tento na produkčnej úrovni cudzí, nie je teda celkom márna. Potvrdiť alebo vyvrátiť mi ju však môže iba sám autor, no to by zrejme trvalo príliš veľa koňakov.
Nemali by sme však pre moju iniciatívnu nadintepretáciu zabudnúť na ďalšie relevantné opozičné vzťahy. Tie však už nebudú tak problematické. 
Prvým z nich je vzťah obsahové/formové, ktoré sme už dokonca spomínali, takže v krátkosti: keďže máme prestrelky a zápasy zlých proti dobrým v najrozmanitejších konšteláciách a prostrediach naporúdzi denne v televízii, ťažko nás tu niečím novým prekvapiť. Príbeh sa ani nesnaží byť originálnym, je dokonca až tuctový – a predsa nás zaujme. Ak nás teda text neupúta tým, čo je v ňom napísané, musí to byť tým ako je napísaný. Inými slovami – dominuje formové. 
Na opozíciu formy a obsahu je naviazaná ďalšia opozícia – tragického a komického. Súdiac podľa obsahu, jedna tragédia stíha druhú a polovica postáv skončí mŕtva. Nie tak podľa formy. Žiadna zo smrtí nás neuvedie do smútku, žiadnu z nich neprežívame, všetky len nezaujato sledujeme. Rozprávač nám napokon ani nedáva inú šancu. Príbeh nepodáva tragicky, znie to skôr smiešne. Označme teda text za komický a za nástroj komiky kontrast (tragický obsah a deemotizovaná a až detinská forma) a paradox (forma nás vovedie do očakávania pokračovania, ktoré nenastane).
Tak, a týmto zhrnutím toho, čo robí text pôsobivým, môžeme pánu Vadasovi poďakovať za zaujímavé čítanie a túto prácu vyhlásiť za ukončenú.


Záver
Bude jedna postava. Bude sedieť za písacím stolom za notebookom, len tak, v pyžame. Na stole bude ešte mať veľa popísaných papierov, tri šálky po káve a plný popolník. Bude písať celú noc, až začne svitať.
Najprv si svetlo vonku nevšimne, potom si vyčistí okuliare, pozrie sa von oknom a povie, že do čerta. Bude sa chvíľu škriabať v hlave, potom ešte niečo napíše a dá to tlačiť.
Kým sa to celé vytlačí, odbehne na záchod a zastaví sa do chladničky. Potom sa vráti a zoberie papiere z tlačiarne. Povie, že kurník, lebo sa mu to bude vidieť málo. Budú mu klipkať oči, ale aj tak si zapáli a bude si to čítať. Potom si ešte raz zapáli a pôjde si uvariť kávu.
 V kuchyni budú sedieť jeho rodičia, tak po to zbehne a dá im to čítať. Chvíľu si to budú čítať, piť kávu a fajčiť. Bude hrať rádio. Potom im on povie, že sa bojí. Že si mohol aj niečo iné vybrať. Ľahšie. Dlhšie a nie takú haluz.
Potom im povie, že do frasa, čo teraz?


Príloha: text poviedky

Marek Vadas:
Nevyrovnané účty
Budú štyri postavy. Jedna dobrá a tri zlé, ktoré ho budú chcieť zabiť. Ten dobrý bude len tak normálne oblečený – v rifliach a bielom tričku s nápisom RAP. Zlí budú v oblekoch a klobúkoch. Jeden v bielom, druhý v sivom a tretí v čiernom. Ten v sivom bude mať aj fúzy a čierne okuliare. Budú to asi nejakí bohatí gangstri, čo im ten dobrý niečo vyparatil, alebo proste najatí vrahovia. Budú sa naháňať vo veľkom poschodovom dome. 
Najprv budí tí traja chvíľu stáť pred dverami a rozmýšľať a potom sa rozbehnú a vykopnú dvere a ten v sivom bude kričať, že ho treba nájsť a odstrániť. Odistí si pištoľ a pobeží na poschodie. Na poschodí bude zúrivo prezerať izby, ale nikoho nenájde, lebo ten v tričku zatiaľ rýchlo vybehne na povalu a schová sa za starú skriňu. Ďalší dvaja ho zatiaľ budú hľadať na prízemí a jedného pohryzie pes, ktorý vbehne do domu zo záhrady. Druhý potom psa zastrelí. Pes sa roztiahne na zemi a začne z neho tiecť krv. Už si budú myslieť, že nikoho nenájdu a vtedy začujú z poschodia buchot. Ten v bielom povie, že do čerta a rozbehnú sa hore schodami. 
Nájdu tam toho v sivom s krvavou lebkou ležať pod rebríkom, lebo keď bude liezť na povalu, sotí mu ten v tričku železné dvierka na hlavu. Potom tí dvaja zistia, že sivý nežije, odistia si aj oni pištole, vylezú rýchlo po rebríku, švihom otvoria dvierka a poobzerajú sa okolo seba. Nikoho neuvidia, tak vylezú a začnú pátrať. Bude tam prítmie, tak budú slabo vidieť a párkrát poplašene vystrelia, keď niečo zašuští, myš alebo čo. 
Potom sa poplaší aj ten v tričku a vybehne spoza skrine smerom k rebríku, lebo si bude myslieť, že ho zbadali. Ten v bielom obleku hneď namieri a trafí ho. On padne na poschodie dole rebríkom vedľa sivého. Biely potom pribehne k diere a trikrát mu ešte strelí do hlavy a krku. 
Potom obidvaja zídu na prízemie a jeden z nich povie, že do frasa. Druhý sa ho spýta, že čo s tým tretím a on pokrčí ramenami a sadne si do kresla. Druhý podíde k nemu, naleje obidvom gin a sadne si. Chvíľu budú listovať v starých Playboyoch, fajčiť Marlborky a popíjať, keď toho čierneho čosi napadne a spýta sa bieleho či určite vie, že sú tam správne. Biely pozrie do zápisníka a povie, že by mali byť na Stanislavovej 16. Potom sa postaví a ide sa pozrieť von na ceduľku. O chvíľu sa spokojne vráti a povie, že všetko sedí. Naraz si potom povedia, že dobrá práca a poberú sa nočnou ulicou domov.

