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INŽENÝR: Musí se zrychlit tempo.
INŽENÝR: Tempo wýroby.
INŽENÝR: Tempo života.
INŽENÝR: Mu'ssí sse zrychlít každý potr:lb.
INŽENÝR: Zkrátit.
INŽENÝR: Yypočítat.
INZENÝR: Na sekundu.
INŽBNÝR: Na ssetinu ssekundy.
INŽENÝR: Áby se šetřilo časeÁ.
e. INŽENÝR: Aby sse zvýšila výroba.
r. INŽENÝR: Pracovalo se příliš pomalu.
Přílištěžkopádně.
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2' INŽENÝR: Mravenika.
I. INŽENÝR: Největší mravenčístát.
e. INŽENÝR: Ssvětová moc.
l. INZENÝR: Největší demokracie.
TULÁK: Jak to?
r. INŽENÝR: Všichni musejí poslouchat.
z. INŽENÝR: Všichni pracovat. Všichni pro Něi.
r. INŽENÝR: Jen on poroučí.
TULÁK: Kdo?
I' INŽENÝR: Celek. SÉt.Národ.
TULÁK: Koukejme, to je jako u aás. My na příklad máme
poslance. Poslanec, to je demokracie' Máte taky poslance?
'. INŽENÝR: Ne. My máme Celek.
TULÁK: T;;e mi líbí.Jářku, vseihná pr" c.t.lr
l. iNŽENÝR: Pro jeho velikost.
z. iNŽENÝR: Á proti nepřátelťim.
TULÁK: Cože? Proti komu?

l. INŽENÝR:
z. lNŽgNÝR:
r. INŽENÝR:
z. INŽENÝR:
r. INŽENÝR:

Proti

Mravenci hynuli únavou.

z. INŽENÝR: Neússporrné.
l. INŽENÝR: Nehu.mánní. Teď bynou iea
TULÁK: Á k čemu tak spěchat?
r. INŽENÝR: Záiem Celku. (,,,)
,.

rychlostí.

INŽEN@

JEDEN MRÁVENEC pactti pod břenenem: IJt!
z. INŽENÝR: Ssst Co je to? VssÉt!
JINÝ MRAVENEC sHoní se k padtému:
. Mrtev.
t. INŽENÝR: Prvý druhý od,néstl.Rych1e!

vřň'

Daa rxtaoenci 7aeclaji mrtt:ébo.

Jssme obk]openi nepřáteli.
My jsme porazili Černó mravence'

A vyhladlli Zrzavé.
Á podrobili Šedé'Zbývají jen Žiuti.

vyl.úad,it ŽIuté.

z. INŽENÝR: J'aká česstl Padl .na poli
ryohúossti!
l. INŽENÝR: Jak to zvedáte? PříIii pomalut
Mrháte

Musíme

Pustitt

časemt

Oba mraoenci pustí mrtaolu,

z. INZENÝR: Musí'me vyhladit všechno.

TULÁK: Proč?
r. INŽENÝR: V zájmu Ceiku'
z. rNŽpNÝR: Celek má vyššízájmy.
r. INZENÝR: Zájmy rasové.
z. INŽENÝR: Průmysslové'
l. INŽENÝR: Koloniální.
:. INŽENÝR: Ssvětové.
r' INZENÝRI Celkové.

r. INŽENÝR: Za hlavu, za nohy zároveň.
RáŽ dva tři!
Špa,tně!
Pustit!

oba rnrauenci pastí mrtaolu.
Zahlavu, za n'ohy náz dva,tři čtyřit Od.nésť,
rnaršt Rriz dva,
ráz dva, táz. . .
z. INZENÝR: - dva tři čtyřit Rychlejit
TULÁK: Aspoň že d.ost rychle umřell
l. INŽENÝR: Do prácet Do prácel K'do víc
má, musí vic
pracoYat.

z. INŽENÝR: Víc potřebuie.
l. INŽENÝR: Má víc co háiit.
z. INŽENÝR: A víc co 'dobývat.
r. INŽEIÝÝR: Jsme národ míru. Mír znamen
z. INŽENÝR: Á práce ssílu.
r. iNŽENÝR: Á síla válku.

á

púci,

lrSsEL, D"pi"
""fit.fiINŽENÝR: IJ,kaž!
Ve4me listinu a čte:
-Y|á.da Zlutých
mravenců žádá Mraveniku, aby
do ďí minur stáhla zpět
ležícímezi břízou a borovicí na cestě
mezi
::.. "o.i'k:'''

ovema stebly trávy...
t. INŽENÝR' Buďrrry, ne--b Žiuti.
:.
iNŽENÝR: Sslyštet Sslyšte!
z. INŽENÝR: Nikdy nebylo
války čessmějšía nutněiší * r"
INŽENÝR:
I. INŽENÝR'
,,Toto územíje hisrorickým, životním,prů- n.ž ta, kterou musíme chysar.
nryslorým, svaým a vojenským zájmem
z. INŽENÝR: Jsme pr:ipraveni'
'našeho státu, ta&že
clle práva má mu náležeti...
t. iNZENÝR: Jen mít příčinu!
'. INŽENÝR: Urážka! Nesstrpímet
SLEPEC: Ráz dva tři čtvři.
I. ÍNŽENÝR: ,,Současně nařizu|eme
svým plukům, aby zalráiily postup.* Pusti listitza. Válkal Konečně
Gong.
vaw.a,t
'. INŽENÝR: Ko'nečně válka nám vnucenát
r. INŽENÝR: Co je?
. INŽENÝR: Do zbraně!
III,ÁSY: Posel! Posel!
\OVÝ PosEL oběbne: Žlutí tábnou přes naše
l. tt.{ŽENÝR běžído mraaeniště: Do zbraně! hranice.
Do zbraněl
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