
DIVADLO O DĚLNÍCÍCH NA VINICI  -  Klára M.

vypravěč – V 
Hospodář – H 
1. dělník – 1D 
2. dělník – 2D 
3. dělník – 3D 

V: Slyšte podobenství o království nebeském. Ráno vyšel hospodář najmout dělníky na svou vinici.
(Z jedné strany přichází hospodář, na druhé čeká 1.dělník)

H: Chceš jít ke mně pracovat? Dám ti večer denár za odměnu.
1D: To je dobrá nabídka. Děkuji, rád přijímám.
V: A Hospodář odvedl dělníka na vinici, kde mu ukázal, co má dělat.

(Hospodář s 1D odchází na vinici, dva další dělníci stojí na místě, kde předtím čekal první.)
2D: Ahoj, taky nemůžeš sehnat práci?
3D: Taky. Asi to půjdu zkusit ještě k Vydřiduchovi.
2D: Tak dobré pořízení. 

(2D zůstává, 3D odchází mimo scénu.)
V: Okolo poledne vyšel Hospodář opět najímat dělníky na vinici.
H: Chtěl bys jít pracovat ke mně na vinici? Spravedlivě ti zaplatím.
2D: Jasně, platí. 

(Odchází spolu na vinici.)
V: A tak už na vinici pracovali dva.

(3D se vrací na původní místo, tam si sklesle sedne.)
3D: Tak Vydřiduch mi práci nedal. To už dnes asi nic neseženu. Ach, jo!
V: Ale Hospodář vyšel ještě jednou najímat dělníky. Právě po odpolední svačině.
H: Co tu jen sedíš a koukáš? 
3D: Nemůžu najít práci. Nikdo mě nechce.
H: A chtěl bys jít pracovat ke mně? Práce je tam dost.
3D: Ano, jasně už běžím.

(Oba spolu opět odchází na vinici.)
V: A tak až do večera pracovali tři. Večer vyplácel Hospodář peníze.
H: Seřaďte se od těch, co pracovali nejkratší dobu až k těm, co tu jsou nejdéle. Tady máš denár.
3D: Děkuju mockrát.  (odchází)
1D: (k divákům) Hele, von dostal denár, třeba mě dá dva.
H: Tady máš denár za tvoji práci.
2D: Díky. (Odchází)
H: Tady máš denár a dík za dobrou práci.
1D: Jenom denár?! Vždyť to dostal i ten, co tu dělal jen hodinu. Kdežto já tu dřel celý den. To není 
fééér.
H: Příteli nekřivdím ti. Nedohodli jsme se ráno na denáru za den? Vem si, co ti patří a běž.
1D: Ale...
H: Já chci dát tomu poslednímu jako tobě.
1D: No...
H: Copak si nemůžu dělat se svými penězi, co chci?
1D: Ale...
H: Nebo jim snad závidíš?!

(1D zmlkne a zasmušile odchází. H se za ním dívá a usmívá se.)
KONEC


