N:Heinar, heldeke, meil on mingi asi kaevus!
M: Pillasid või?
N: Ei. Mina pole midagi kaevu kukutanud. Aga midagi on. Ämber käis kolksuga vastu.
M: Õngitse siis välja!
N: Hull peast. Pärast on mingi lõhkekeha.
M: Segane. Kust see kaevu pidi saama?
N: Kust-kust. Kust mina tean, kust. Kõrvalt Ambla jõest alles paar suve tagasi tõmmati mingi sõjamoon välja.
M: Jõgi jõeks. Meie kaev tehti napilt kakskümmend aastat tagasi.
N: Võib-olla tuli põhjaveega?
M: Sõge peast. Oled kindel, et miin? Äkki on allveelaev. Või meteoriit? Sadas suure tuisu ajal, jäi taevauurijatel kahe silma vahele. Kuule, siis peavad taevauurijad ise ka olema, lähme ruttu, saame ehk mõne veel ära päästa.
N: Ära hakka ise sudima. Kutsume päästeameti.
M: Muidugi. Meid lolliks tegema. Helista siis juba press ka kohale. Üks häbenemine.
N: Jäta nüüd. Kutsu vähemalt naabrimees, temast pole nii kahju.
Naaber: Hüüdsite mind või?
M: Ehk on abi vaja jah. Naine kahtlustab, et meie kaevu on rajatud naaberriigi raketibaas. Kaks partisani on ikka kaks partisani.
Naaber: Mis lora see on.
M: Kaevu olla midagi kukkunud.
Naaber: Katsume siis järgi. Tundub nagu jah midagi olema.
M: Kas toon konksu? 
Naaber: Oot, sain vist ämbrisse.
N: Ärge raputage. Heinar, tule nüüd vähemalt sinagi kaevu varju.
M: Noh, mis on?
Naaber: Kast.
N: Mis kast?
Naaber: Papist. Isegi märg pole. Heast materjalist.
N: Ma ütleks, et karp. 
M: Vahi, kui ilus. Värvilised mustrid peal. Kultuurne värk. Lahti ka tuleb?
N: Ärge hakake ise. Kas teile ei tundu kahtlane? Selline karp meie kaevus. Kutsume spetsialistid.
M: Aga kui on kingad? Sinu number? Spetsialistid viivad ära, panevad oma jalga. Kas kahju ei hakka? Vaata, mis uhked kirjad peal. Mingi etnokaup. Raudselt.
N: Mina tahaks küll enne kellegi targema nõu kuulda.
Naaber: Maila! Tule korra! (teistele) Ei te minu naisest targemat leia!
Maila: Mis tahad?
Naaber: Mis sa arvad, mis siin karbi sees on?
Maila: Kust leidsite?
M: Kaevust.
Maila: Vee seest? 
N: Mhmh.
Maila: Siis on pärlikarp.
M: Sa sama hull, kui minu naine. Vaata, missugune karp ümber. Kultuurne!
Maila: Ma ju räägin. Tee lahti!
(sisu särab)
teised: Ongi pärl!
Kõik: Kultuuripärl!






