
lrebujem. (Esmzgon vykroéí ku kostiam.) Ale ... (Estragon zruta ne.) 
Ale v zásade kosci dostáva nosič. Takže si ich musíce pýtač od 
neho. (Estrngon sn obrdti na Luckyho, váha.) Len si pýtaj re, pýrajre 
si, nebojte sa, on vám odpovie. 

Estmgon podíde k luck)'mll, zastane pred ním. 
ESTRAGON: Pane ... prepáčte, panc ... 
Lurky nereaguje. Poz.zo pleme bičom. Lucky zdvihne hlavu. 
POZZO: Prihovárajt'.1 sa ti, sviňa. Odpovedz. (Estrngonovi.) Tak spusťte! 
ESTRAGON: Prepáčte, panc, chcere tie kosci? 
Lucky dlho hľadí 1/lt Estragona. 
POZZO: (110 vyt1únr? Pa.ne! (Lucky skloní hlavu.) Odpovedz! Chceš ich, 

alebo ich nechceš? (Lucky mlčí. Estragonovi.) t'.1 vaše. (Estmgon sa 
11rlme na kosti, pozbiem ich a začne ich obhrýzať.) To je ale éudné. 
To je po prvý raz, čo odmietol kost'. (Znepokojene hľadí na. luc
kyho.) Dúfum, i..e ma nenapáli a neochorie. (Potiahne si z fajky. ) 

VLADIMÍR: (vybuchne) To je hanba! 
Ticho. 0h1Írený Esmzgon prest1111e obhrýmikosti, hľadí striedavo na Vladi
míra a Pozut. Pozzo je ve/;ni pokojný. Vladimír je éortl2. rozpačitejší. 
POZZO: ( Vlatlimfro11i) Nar:ífare na niečo kon kréme? 
VLADIMfR: (rozhodne a nesúvisle) Zaobchádzať s človekom - (ukdže na 

Luckyho) - takto ... podľa mňa ... ľudská byrosč ... nie ... to je hanba! 
ESTRAGON: (nechce zaostm) Škandál! (Ďalej obhrýza kosti.) 
POZZO: Ste prísni. ( Vladimírovi.) Kolko mátt: rokov, ak ro nie je indis

ktérna otázka? (Pa11zn..) Šesťdesiat? ... Sedemdesiat? ... (Es1mgo110-
vi.) Kolko tak asi môže mat' rokov? 

ESTRAGON: Spýcajce sa jeho. 
POZZO: Som indiskrémy. ( Vyprdulni fajku tak, ie úo11 poklepe po biči, 

vstane.) Opusrím vás. Ďakujem vám za spoločnosť. (Uv11i11je.) 
Lcdaie by som si s vami vyfajčil ešte jednu fajku. Čo poviete? 
(Nrpovedin. nič.) Ach, ja som slabý fajčiar, veľmi slabý Fajčiar, 
nem:ím vo zvyku vyfajčič dve fajky za sebou, od toho - (položí Ii 
ruku nn srdce) - sa mi rozbúcha srdce. ( Ticho.) To má na svcdo
nú nikocín, napriek všetkým prevenúvnym opatreniam sa vám 
dosrane do rela. (Vzdychne.) Čo sa dá robir? (Ticho.) Ale vy ste 
asi nefajčiari. Áno? Nie? Napokon, to je derail. (Ticho.) Ale ako si 
mám teraz nent'.Hcne sadnút', keď som už vstal? Aby to nevy,..era
lo, že - ako by som to povedal - som sa podvolil . (Vladimľro11i.) 
Povedali ste niečo? (Ticho.) Možno ste nepovedali nič. (Ticho.) To 
nie je dôleiiré. Teda ... (Uvai11je.) 

ESTRAGON: Ach! Hneď mi je lepšie. (Odhadzuje kosti.) 
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VLA.O IM ÍR: Poďme. 
ESTRAGON: Už? 

POZZO: Okamih! (Potiahnr ZL1 povraz.) Stoličku! (Uknzuje 11r1 ,iu 
biéorn. Lucky prenesie skladaciu stoličku.) Ďalej! Tam! ( Opiiť si 
sadne. luľky ciivne, itľhopľ kufor a košík.) A znovu sedím! (Začne 
si nnpchtivaľfajku.) 

VLADlMfR: Poďme. 
POZZO: Dúfam, že neodchádzare kvôli mne. Zosraňte ešte chvíľku, 

neoľurujete. 
ESTRAGON: (vetľÍ altrminu) Máme čas. 
POZZO: (keďsi znpdli fajku) DruM nikdy nie je raká dobrá - (vyberie 

fajku z ríst, ;rezerd si ju) - ako prvá, verce mi. ( Opäť si vloiífajku
do úst.) Ale aj tak je dobrá. 

VLADIMÍR: Idem. 
POZZO: Nedokáže už dlhšie znášač moju prítomnosť. Zrejme som 

neľudský, ale je ro dôvod? (Vladimírovi.) Porozmýšľajte, skôr ako 
sa dopustíte nemzváž.nos[i. Povedzme, že teraz odídere, hoci je 
ešte deň, pretože napriek všetkému je ešte svetlo. ( Všetci traja 
hlndin 1111 nebo.) Dobre. ČO bude v rakom prípade - (vyberie fajku 
z úst, prezerá si ju) - zhasla mi (znovu si ju pripalítje) - v takom 
prípade ... v takom prípade ... čo bude v takom prípade z vašej 
schôdzky s tým ... Godecom ... Godorom ... Godinom ... (ticho) ... 
veď viere, koho myslím, od koho závisí vaša budúcnosr ... (riľho) ... 
teda vaša blízka budí1cnosč. 

E 'TRAGON: Má pravdu. 
VLADIMfR: Ako ste na to prišli? 
POZZO: Tak on sa so mnou rozpráva! Napokon sa ešte spriacclfme. 
ESTRAGON: Prečo si nepoloH tú batožinu? 
POZZO: Aj ja by som bol šťastný, keby som sa s ním stretol. Čím 

častejšie sa screrávam s ľuďmi, tým som šťastnejší. Aj od roho 
naj nepatrnejšieho rvora sa človek niečo naučí, obohatí sa a lepšie 
vydu1cná svoje šťastie. Aj vy ... (powrne stt zahlnd{ najprv nn jed
ného, potom nn druhého, aby si obidvaja uvedomili jeho pohlád) ... 
dokonca aj vy, ktovie, možno ste mi niečo dali. 

ESTRAGON: Prečo si nepoloží tú batožinu? 
POZZO: Ale ro by ma prekvapilo. 
VLADTMfR: Niečo sa vás pýtal. 
POZZO: (očnrene) Pýral? Kro? Čo? (Ticho.) Len pred chvíľou ste ma 

rrasľavým hlasom oslovovali pane. A teraz. mi kladierc otázk')'. To 
sa neskončí dobre. 
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VLAOlMÍR: (Esmzgo11ovi) Mysl[m, že ťa počúva. 
ESTRAGON: (ktorý sn znovu toči okolo L11ckyho) Čo? 
VLADfMfR: Teraz. sa ho môžeš pýtač. Je v strehu. 
ESTRAGON: Čo sa ho mám opýrač? 
VLADIMÍR: Prečo si nepoloží tú batožinu. 
ESTRAGON: To sa aj ja pýtam. 
VLADIMÍR: Ale jeho sa opýcaj. 
POZZO: (ktorý sledoval umo dialóg pozorne a 1ízkosrlivo, akoby sa obával 

aby sa 1111 otázku nezabudlo) Pýcace sa ma, prečo si nepolož( tú 
batožinu. rak sre to povedali? 

VLADlMÍR: Áno. 
POZZO: (Estrttgonovi) Súhlasíce? 
ESTRAGON: (stále sa krúti okolo Luckyho) Fuč/ ako tuleň. 
POZZO: Odpoviem v:ím. (Estmgonovi.) Ale zostaňte scár. prosím vás, 

znervóz1iujete ma. 
VLADIMÍR: Poď sem. 
ESTRAGON: čo je? 
VLADIMf R: Ide niečo povedar. (Stojn 11el�vb11e oproti sebe 11 énk,ljú.) 
POZZO: Výborne. Všetci sú ru? Všetci sa na mŕla pozerajú? (Pozrie

1111 Luckyho, potiahne zn povmz.) Na mňa sa pozeraj. svi-
ňa! (Lucky sa naňho pozrie.) Výborne. (Strlí fajku do vrecka, 
vytiah,u malý rozprnšo1111é n n1ZJtriek11 si do hrdln. odloží roz
prašovnŕ do vrecka, odkašle si, odpľuje, z1101Ju vytinlme rozprafo -
vaŕ, 11nstriek11 si do hrdla II odloží rozprašovač do vreckn .) Som 
pripravený. Všetci ma počúvajl'.1? (Pozrie 1111 LuckJho, poriahne 
za povmz.) Choď dopredu! (Lucky pokročí dopredu.) Stoj! 
(Lucky zastane.) Všetci sú pripravení? (Pozrie nn vfetkých troch, 
1111posLedy na Luckyho, potiahne zn po1m1z.) Tak čo? (Lucky 
zodvihne hlavu.) Nerád hovorím do prázdna. Dobre. Tak teda. 
(Rozmýšľa.) 

ESTRAGON: Idem preč. 
POZZO: Na čo ste sa ma to vlastne pýtali? 
VLADlMÍR: Preéo on ... 
POZZO: (zlostne) Neskáčte mi do reči! (Pnuzn. Pokojnejšie.) Ked' bude

me hovorič všerci naraz, nikam sa nedostaneme. (Pn11zn.) ČO som 
to povedal? (Pauza. Hlmnejiie.) Čo som to povedal? 

Vilrdimlr 1111podob,í11je élovekn, luo1ý nesie ťažký náklad. Pozzo 11mího 
hládí, no ničomu nerozumie. 
ESTRAGON: (nahlas) Batožina! ( Ukaz11je prstom nn Luckyho.) Prečo? 

Stále drfar. (Napodob,iuje zoh11utéh<1 človeka, in.žko pri tom dýcha.) 
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