ito ilu i črto iru

si o a se e ič
sede kuhari , štirje soldati in tri sofije

v spomin sophii magdaleni scholl, sofiji lvovni perovskajevi in marie-sophie germain
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ta nergava
o, o o začele?
ta jeznorita
s o že začele, e sikaj
ta nergava
ti sikaš
ta debela
mir
alo, gremo
zavesa se dvigne
ta fina
zastor
zastor lepše z e i
ta nergava
joj, ne
ta debela
zastor se dvigne
sedimo v polkrogu
sedem nas
sedem kuharic
ta dolgocajtna
sede je oč o šte ilo
v sebi nosi mnogotere simbole
ta fina
mnogotere ...
lepo!
ta dolgocajtna
v bibliji se pojavi petstosedemkrat, salomonova poroka je na primer trajala sedem dni, potem v
psalmih – sedemkrat na dan te hvalim, potem ...
ta nergava
sedem nas, sedem kuharic
ta dolgocajtna
esede gospodo e so čiste esede,
preskuše o sre ro, očišče o sede krat
ta pedantna
očišče o ze lje
preskuše o sre ro, očišče o ze lje, sede krat
ta dolgocajtna
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aha, ja
preskuše o sre ro, očišče o ze lje, sedemkrat
potem ...
ta nergava
daj že ir, o
ta dolgocajtna
oč o šte ilo
sedem
ta jeznorita
v rit si ga vtakni
sedemkrat
ta fina
ejduš
a ti je res treba?
ta debela
frajle, zdaj je pa zadosti
tako e o o ika or prišle
alo, gremo
sedimo v polkrogu
sedem nas, sedem kuharic
ta dolgocajtna
čudež o šte ilo
ta debela
sedimo v polkrogu
s škafi ed oga i
in lupimo krompir
ta nergava
na tone krompirja
ta debela
jaz sem ta debela
tako i je i e, ker se
olj oč e sorte
bolj obilna, bi se lahko reklo
ta jeznorita
debela ko prasica, bi se lahko reklo
ta fina
no, no
alo se poskusi zadržat, saj e , da je težko,
ali i ilo orda olj ata č o reči e-vzgojo
ampak vsaj pred ljudmi se potrudi
namignem proti vam, z as eško

aloda e e ogoče, glede a t oje poreklo i

zgojo
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ta za išlje a
z as eško
a ig e proti pu liki
z as eško , katere se tre paleta esed
se tre
ta dolgocajtna
jaz sem pa ...
ta nergava
glava me boli
ta jeznorita
te e ed o kaj oli i če te slučaj o ič e oli, te pa tišči
i če te e tišči, te sr i
ali pa žuli
ta pedantna
jaz sem ta pedantna
ker se
ata č a, est a i toč a
ta jeznorita
ker si picajzlasta in dlakocepska
ta pedantna
in smatram ...
ta fina
menim
ta pedantna
in smatram ...
ta fina
menim
ta pedantna
in smatram, da so to aj olj po e

e člo eške k alitete

ta fina
no, ja
ta pedantna
ali saj že ske
aj olj po e
e že ske k alitete
ta dolgocajtna
jaz sem pa ta ...
ta nergava
i pred se
adlež a
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ta debela
o ože ili, kakš e kuzle
ta fina
prave pravcate himere
ta dolgocajtna
zdaj se pa lahko že jaz a rsti, a eda, da se predsta i , da pride
meni ime
meni je ime

do esede, da po e , kako je

ta fina
se odkašlja
ta dolgocajtna
meni je ime ta dolgocajtna
ta zamišlje a
ta dolgo ajt a se odkašlja
ta dolgocajtna
zato ker menda dolgovezim, ker

i

e da eliko pre eč go ori

ta nergava
ič e po e

ta dolgocajtna
eliko pre eč, e da, a pak, a este, to sploh i res, ker i res i i ikoli e pustijo do esede, ko
pa ko č o pride do esede, e preki ejo, ta ali o a, aj olj pogosto ta
s prsto

ta nergava
pokaže a e

ta dolgocajtna
zaradi tega osi to s eš o, da e reče po iže al o, ker je po iže al o, a ek ači , isli , saj
razumem, zakaj taka imena, vse mi je popolnoma jasno, ampak vseeno, zaradi tega torej nosim to
s eš o i e, osta i o torej pri s eš e , e pri po iže al e , se mi pa vsekakor dozdeva ...
ta dolgo ajt a se spet odkašlja , se odkašlja , da i ko čala sta ek i že e preki e
ta nergava
jaz sem ta nergava
ta dolgocajtna
me prekine ta nergava
ta jeznorita
jaz sem pa ta jeznorita
najprej mi je bilo ime ta srborita
potem sem bila vmes ta gajstna
zdaj sem pa ta jeznorita
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ta nergava
geneza tvojega imena nas ta trenutek res ič o silno zanima
a e i orda še kaj rekla a to te o?
ta fina
še česa
ta nergava
kaj?
ta fina
še česa
a e i orda še česa rekla a to te o?
rodilnik
e tožil ik
ta nergava
bog se te usmili
ta jeznorita
se zasmejem
ta nergava
se zasmejem z njo
ta jeznorita
skupaj se smejiva
ta fina
jaz sem ta fina
ta debela
ta fina se rahlo prikloni, sede
ta za išlje a
sede se prikloni
ta pedantna
za iži
ta nergava
i se skorajda po iž o a uz e
kar je erjet o sa o odraz odlič e zgoje
ta jeznorita
in porekla
ta fina
jaz sem ta fina
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čepra , če i do olite pripo iti, tudi
še a j pa okus o
sama bi dejala, na primer, ta uglajena

e i se

oje i e e dopade, e zdi se

i aj olj do isel o,

ta jeznorita
oh, o, a si e i iz rala česa za odte ek olj prefinjenega?
na primer – ta rafinirana?
ta fina
jo igorniram
ta debela
sledi tiši a
zato ker je na vrsti ta zadnja
o a pa čaka
zato ker je ta zad ja ta za išlje a
ta nergava
in nam ne sledi, kadar bi nam morala slediti
sledi nam takrat, ko ji ni treba slediti
ta dolgocajtna
i se oglaša takrat, ko se ji e i ilo tre a oglašat
in govori stvari, ki jih nobena od nas ne razume
in ponavlja, ves cajt ponavlja za nami
ta fina
o, pač ži i alo s oje s etu
ampak jo toleriramo, kajne, punce?
ker smo kultivirane
ta pedantna
ta fi a pogleda proti a , pote

pa še proti vam

ta nergava
pomenljivo pogleda
da bi lahko vsak bumbar dojel, da je pravkar izgo orila repliko s težo
ta fina
pomirljivo zaprem veke, narahlo spustim brado proti vratu
spoštlji poklo proti o či st u
ta jeznorita
s težo, ki oz ačuje je o svetovljansko osebo
ta za išlje a
ker smo kultivirane
ta jeznorita
mene pa v tem trenutku prime, da bi jo na gobec
pa je ne na gobec
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ker sem kultivirana
ta nergava
ne glede na poreklo in vzgojo
i ogrede, ko s o že pri poreklu i

zgoji, a ste slišale, kaj se je zgodilo čeraj?

ta jeznorita
nismo
i drz e si i e u seh as trditi, da si

oč o želi o, da e i

ta nergava
uno dekle, a veste, s poreklom, a veste
ta jeznorita
ampak to so le aše po ož e želje
ta nergava
u o dekle, kako ji je že i e, saj je delala z a i, kako ji je že ilo i e ...
ta debela
tiši a
pa ne zato, ker je ta zad ja tako za išlje a, da se je poza ila predsta it
in tudi ne zato, ker je ta nergava spet začela pripo edo ati e o s ojih zgod
tiši a zato, ker te tre utku stopijo štirje soldati
ta pedantna
štirje ladi ožje ojaških u ifor ah
vstopijo eden za drugim
ta nergava
prelepi mladci
ta za išlje a
vstopijo, prelepi, v uniformah
ali pa morda ne vstopijo
orda stojijo ta od sa ega začetka
prelepi, v uniformah
stojijo ta i jih šele zdaj o lije s etlo a
i jih šele zdaj idi o
i
orda, orda se jih idela že prej, orda jih es čas idi
orda jih se e es čas idi o
morda jih samo publika ne vidi
in morda, morda jih tudi publika vidi, vidi njihove obrise
jih idi, kako stojijo ta , od sega začetka
prelepi, v uniformah
ta debela
stojijo ta , soju luči,

edte

ko

e lupi o kro pir

ta nergava
na tone krompirja
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ta debela
lepi kot slika
ta za išlje a
lepi kot slika
soju luči
štirje ladi ojaki
prvi
drugi
tretji
četrti
prvi se zazre naravnost vame
oš stopil do e e?
ta pedantna
lupimo krompir
ta debela
ti mladi fantje pa stojijo tam kot slika
in nas ne vidijo
ta nergava
me pa njih vidimo
o, ja, jih vidimo
ja
ta za išlje a
e oš stopil do e e?
sedem korakov, samo sedem korakov
e a, d a, tri, štiri, pet, šest, sede
oč o šte ilo
čudež o
ta fina
pssst pssst
ji ež o reče , da i usta ila plaz es isel ih esed
ta jeznorita
ker je kultivirana
ta za išlje a
lahko bi stopil do mene
lahko bi se me dotaknil
lahko bi
ta debela
ej, frajla
jo ruknem s komolcem
ta fina
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jo sune s komolcem
ta jeznorita
doda ta rafinirana
ta fina
jo igorniram
ta za išlje a
kaj?
a ja
na vrsti sem
predstaviti se moram, nisem se predstavila
oprostite
nisem ...
jaz sem ...
ta debela
o a je ta za išlje a
ta za išlje a
jaz se ta za išlje a
ker jim ne sledim, ko bi jim morala slediti
nikoli ne sledim
ta debela
alo, hitro, še iti do ro začele is o
hitro, soldati ojo k alu goto i, k alu pridejo a juži o
gremo dalje
hitreje, hitreje
ta pedantna
sedimo v polkrogu
ta za išlje a
v uniformah
štirje
prvi
ta pedantna
z oži rokah
ta za išlje a
e oš stopil do e e?
drugi
tretji
ta pedantna
in lupimo krompir
ta nergava
10
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na tone krompirja

četrti

ta za išlje a

ta nergava
prsti so mi otrpnili
sploh e ore eč lupit
ta jeznorita
o, ti uboga uboga revica
a naj ti malo popiham
ta nergava
jo igorniram
ta pedantna
sedimo v polkrogu na desni strani odra
ta za išlje a
pr i drži v rokah sekiro
ta pedantna
široko razkreče e
ta za išlje a
drugi drži t alo, ko aj ga drži, težko je
s škafo

ta pedantna
ed oga i

ta za išlje a
sekira in tnalo
čepra i orala biti giljotina
ta jeznorita
vendar to ne bi bila tako lepa slika
sekira je veliko bolj slikovita kot giljotina
bolj zgovorna
in bolj poceni
ta pedantna
lupimo krompir
ta debela
ta erga a hoče ekaj reči, e dar jo preki e ta jez orita
ta jeznorita
da slučaj o e i
ta za išlje a
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tretji, tretji drži rokah košaro iz trstičja
ali pa ogoče lese če er
ikakor pa e drži rokah plastič ega škafa
ta pedantna
olupke de a o škaf
ko išče o eoluplje kro pir ...
ta za išlje a
četrti ima v desni roki edro z odo, le i pa risačo
ta pedantna
... z roko rska o po škafu
sedimo
lupimo
ta debela
smo tiho
ta za išlje a
na tone krompirja
lupi kro pir i za išlje o str i
eka
ker se ta za išlje a
ker se spominjam
ker se spominjam neke oči daleč azaj
daleč i e dar e tako daleč

predse

ta fina
pssst pssst
ta za išlje a
utihnem
I.
posta ite reči a

esto

II.
ater, je težko tole
š i a ko prase
a esto da i ilo sakič lažje, se

i zdi, da je sakič težje

ta jeznorita
to ti je od vse te krvi zalepljene gor
ed o težje ti o
II.
kaj si rekel?
I.
da posta ite reči a

esto
12
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II.
ne, ne
potem, kasneje
I.
ič
II.
aha
no, prav
ta debela
soldati prišti ajo t alo, košaro, edro, risačo
ta za išlje a
stojiš ta i gledaš drugega
stojiš ta i gledaš drugega, kako premika tnalo sem in tja, kako se odmakne od tnala, kako opazuje
tnalo, kako spet premakne tnalo, se spet odmakne, spet opazuje, spet premakne
stojiš ta i gledaš drugega
stojiš ta i gledaš tretjega
stojiš ta i gledaš tretjega, kako drži košaro rokah, kako se pre ak e proti druge u, da i u
po agal, kako se po leče azaj, ko drugi zare či a j, kako odki a z gla o, češ ...
ta jeznorita
si pa res kreten
ta za išlje a
stojiš ta i gledaš tretjega, kako posta i košaro pred t alo, kako jo po leče alo le o i
alo
desno in potem spet malo nazaj
stojiš ta i gledaš četrtega
stojiš ta i gledaš četrtega, kako postavi vedro ob tnalo, kako za ah e z risačo, kako otrese prah z
je, kako jo zloži čez pol, še e krat čez pol i še e krat čez pol i jo položi o edro
stojiš ta
gledaš
e idiš?
e zdaj idiš?
stojiš tam s sekiro v rokah
pote o i te e pogledajo, glej as, go ori jiho a drža, ko čali s o, a si idel, pra ijo jiho i pogledi,
kako smo to do ro, kaj do ro, odlič o zrihtali
as idiš?
pote rečeš
I.
tnalo?
II.
prišti ano
I.
košara?
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III.
tudi
I.
vedro?
IV.
i risača
pripravljeno
I.
preveza?
ta za išlje a
strmo gledaš četrtega
idiš, da tudi drugi i tretji gledata četrtega in da četrti e e, ka

i pogledal

IV.
o, joj, čakaj
tukaj
ta za išlje a
gledaš, kako četrti išče po žepih
spred ja žepa a hlačah, zad ja žepa a hlačah, štirje žepi a suk jiču, pote
suk jič, ohaš, kako se poti

gledaš, kako odp e

ta jeznorita
š i a ko prase
ta za išlje a
in naposled
IV.
aha, tu je
šti a
ta debela
reče, ko poteg e čr o pre ezo iz otra jega žepa suk jiča
ta za išlje a
ali morda srajce?
I.
dobro
o tože ka?
II.
čaka
I.
pojdimo ponjo
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ta pedantna
prvi zamahne s sekiro
visoko
in jo zasadi v tnalo
ta nergava
joj!
ta pedantna
pr i, drugi, tretji i četrti odidejo
ta za išlje a
tnalo
v tnalu sekira
elika, zlo ešča
slikovita
ta jeznorita
zgovorna
in predvsem poceni
ta za išlje a
pred t alo košara
o košari edro
ob vedru risača
ta dolgocajtna
kako je roče
ta nergava
ez os o je, člo ek sploh e

ore delat

ta jeznorita
kaj šele že ska
ta debela
roče za krepat
pot v curkih lije z mene
ta fina
curkoma
ta za išlje a
pot curkoma lije z nas
ta nergava
i pa dela o ko čr i
zakaj že?
za koga?
mi delamo, medtem se pa ...
15
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ta jeznorita
uni tam gor praskajo
ta nergava
u i ta gor čohajo
ta za išlje a
medtem ko mi delamo, se uni tam gor praskajo
ta jeznorita
a lahko ehaš godr jat
naredi kaj
unim tam gor govori, ne nam
u i ta gor pojdi po edat, kar i aš za po edat
aredi kaj že e krat, a esto da ja raš
s tem praskanjem in unimi tam gor si prešla že sako
vsako mejo ...

ejo ...

ta fina
dobrega okusa
ta jeznorita
ja

ti oš

ta nergava
e i o okusu pridigala ...

ta debela
češplje, dajte že ir
alo, delat, a j č ekat, eč aredit
aj se praskajo, u i ta gor, če ji paše
ta za išlje a
uni tam gor
ta debela
a pak če i e skuha o, ojo aši soldati lač i
nimamo se cajta ukvarjat z unimi tam gor
ta pedantna
kruha ne naredi moka ampak roka
ta debela
tako
delat je treba!
in to hitro, da bojo imeli fantje kaj za jest, ko se vrnejo
ta jeznorita
če se r ejo
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ta dolgocajtna
tisti, ki se r ejo pač
ta pedantna
štirje lade iči u ifor ah zdaj stopijo
z dekletom
ta debela
aha, ta glava bo torej padla danes
ta nergava
o, lej jo, ta študira o
e piše se ji do ro, štude tki
ta fina
pr i hodi spredaj, z zra a i

hr to , z odloč i , č rsti

korako

ta nergava
širokih ra e , posta e
ta jeznorita
širokih ra e i
oč ih rok, da o z lahkoto za ah il
ta fina
drugi i tretji držita lade ko sak pod e o ra o
ona hodi sama, z rokama zavezanima na hrbtu
ta za išlje a
ona hodi sama
ta pedantna
vendar izgleda, kot bi jo drugi in tretji narahlo porivala naprej
ali pa jo celo nosila
četrti hodi zadaj, sključe
ta fina
flankirajo sem ter tja
ta jeznorita
da bi bil uči ek ečji
ta nergava
a ste slišale, kaj se je čeraj zgodilo?
nobena mi ne odgovori
ta za išlje a
nobena ji ne odgovori
olče lupi o kro pir
ta nergava
a ste slišale, kaj se je čeraj zgodilo?
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ta jeznorita
reče ta erga a s priz oko

raz urje osti, ki apo eduje še e o se za io al o o i o

ta za išlje a
olče lupi o kro pir
ta nergava
poskusi še e krat, s še eč raz urje osti glasu
a ste slišale, kaj se je čeraj zgodilo?
ta fina
verjamem, da kaj izjemnega
ta pedantna
izjemno hudega
ta debela
zdolgočase o doda : straš ega
ta fina
ta de ela zdolgočase o doda
tako zdolgočase o, kot i to praša je iz ust ta erga e slišala že

ogokrat

ta jeznorita
nepredstavljivo mnogokrat
ta nergava
kako se kar naenkrat dobro razumete
ko je treba, znate stopiti skupaj, ne, da ne
ta pedantna
kdor govori, kar se mu zdi, mora slišat, česar e želi
ta dolgocajtna
mladci v ojaških u ifor ah
ta jeznorita
in deklica
z lasmi do ramen
v beli, skorajda prosojni obleki
ta za išlje a
flankirajo
ta jeznorita
zaradi uči ka
ta fina
se ustavijo
prvi prime v roke sekiro
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mladenka stoji pred tnalom, z drugim in tretjim ob sebi
četrti gleda s oja stopala
ta nergava
zdaj zdaj bo
ta jeznorita
z lahkoto zamahnil
ta debela
tiši a
sofija, ta prva
ime mi je
sofija
ta za išlje a
ime ji je
sofija
ta dolgocajtna
ime sofija izhaja iz grške esede sofia,
– sofija, zofija, zofka, zofi ...

odrost, goduje

.

aja, poz a o eliko različi tega i e a

ta nergava
jo prekinem
ta dolgocajtna
... zofija slo e šči i, pote

drugih jezikih ...

ta nergava
prekinila sem te
ta dolgocajtna
... na primer češči i žofka, fi šči i ii i ...
ta nergava
prekinila sem te!
ta dolgocajtna
prekinila me je
ta debela
tiši a
I.
prevezo
IV.
evo
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ta fina
četrti stopi do lade ke, da bi ji namestil pre ezo čez oči
IV.
gospodič a sofija, dovolite
sofija, ta prva
ne
IV.
sa o da a

za eže

tole čez oči

sofija, ta prva
ne, ne, ni treba
IV.
ja, ampak jaz moram
sofija, ta prva
e, res oče
IV.
glejte, i je groz o žal, a pak pra ila so taka, da

ora o o soje u

ta jeznorita
obsojenki
IV.
ali obsojenki zavezati pre ezo i

e i je res groz o žal, a pak res

ora

to arediti

sofija, ta prva
pa saj gre zame in vam zagotavljam, da ni potrebe
a este, če že ora iti, i rada šla z odprti i oč i
danes je zunaj sonce, sijalo je skozi okna, ko sem šla po hodniku
poglejte, še tu otri je s etlo
i e i rada čr e pre eze
i rada užila so e, do zad jega, s etlo o, dokler je ogoče
ne mi dajat preveze
IV.
glejte, saj jaz vas razumem, ampak pravila ...
e ore o i o tega, res i je žal
sofija, ta prva
saj pa i ič takega, za par

i ut gre, rada i gledala

ta pedantna
ga milo gleda
ta fina
ga prosi s pogledom
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ta jeznorita
on pa zardi in se ozre stran
menca
ta nergava
roče je ko peklu
člo ek e ore ...
ta jeznorita
kaj šele ...
ta debela
zadosti!
ta pedantna
veliko besedi malo naredi
ta debela
tako, ja, ne bo se samo naredilo, spravite se k delu
ta nergava
ja, kaj si pa ti teč a zdaj, saj delamo, saj garamo ko
e sa

aši e, poglej

oje roke, e sa

žulj

ta za išlje a
sa at žulj

ta dolgocajtna
oh, ko s o pri žuljih i peklu, se spo ite?
takrat, kdaj je že ilo, tisti roči i, kje je že ilo, roče ko peklu
smo lupile krompir in lupile
se spomnite?
za tristo ust smo ga nalupile
pote pa ihče i prišel jest
vsi so umrli
ra o tako roče je ilo kot da es
ra o tako žulja e s o ile
ta pedantna
pa ni bil krompir takrat
ta za išlje a
ni bil krompir
ta pedantna
takrat so bile kumare
ta dolgocajtna
ah, ja, o že res, o že res, da so ile ku are
ta jeznorita
21
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

vse so poklali
ta debela
vseh tristo fantov
ta dolgocajtna
tisti roči i, kje je že ilo
nekaj let nazaj, pet, deset morda
kje že, kje je ilo
ta nergava
pra ijo, da o do ko a ese a tako, roče
pa da o groz a suša
taka suša, da e o e kro pirja e ku ar, ičesar
kaj bomo pa takrat kuhale?
sofija, ta prva
dajte mi, da gledam, lepo prosim
IV.
gospodič a sofija, e ore , res e ore
žal i je, a pak to zares i od is o od e e
ne jemat zdaj tega ose o, jaz i a
ič s te
zako določa pre ezo
dovolite mi
sofija, ta prva
ne!
IV.
lepo prosi , ikar e delajte teža
sofija, ta prva
ne in konec
ne dovolim vam, da mi pre ežete oči
IV.
ma glejte, nimate vi tu kaj dovoljevat
jaz vam bom prevezal oči pa ko e
sofija, ta prva
poslušajte e, i, i ...
kar pač že ste
rekla sem, da ne
ne dovolim in pika
ta debela
joj, joj, ta si pa ne da miru
ta dolgocajtna
res ne
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vsaj to i lahko izpeljala, e da i po zročala teža e
vsaj nekaj tako, kot je tre a, rez tehle s ojegla osti i otročarij
ta fina
z dostojanstvom, kot pritiče po os i že ski
ta debela
ma ja, ma ja
kaj hoče o, tako je
eni si ne dajo nikoli dopovedat
eni preprosto ne zmorejo videt stvari takih, kot so
sveta takega, kot je
ta pedantna
a si predsta ljate, da i si to tako počeli?
vse po svoje?
ta bi pre ezo, o i je e i, ta i čr o, o i i rdečo ...
en sam kaos, kam pa pridemo
to dekle je bilo pa tako ali tako od nekdaj malo ... kako bi rekla
ta nergava
razvajeno
ta debela
ja, ja, to o, sega pre eč od z eraj, pol a rit sega, pote

pa člo ek ...

ta jeznorita
še olj pa že ska
ta debela
ja, res, i aš pra , pote

pa že ska e e, kje ji je

esto

ta fina
no, daj, mladenka, daj, pusti mu, da ti natakne tisto prevezo in ne spravljaj nas v zadrego
ta jeznorita
ne spravljaj nas v zadrego
I.
tiši a
pusti jo pri iru, aj o rez pre eze, če hoče, sa o daj o že hitro to opra it
mudi se nam
IV.
ampak po osemnajstem čle u pra il ika o izvajanju ...
I.
v redu je, bom jaz kriv
pozni smo, dajmo
II.
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ma ne, ne, ne ji tega dovolit
a eš, kakš e posledi e lahko i a, e, i aš ičesar, kar i opra iče alo to t ojo odločite
III.
se stri ja s ta o, ja, pol o o pa i aje ali, isli , saj je i ela ož ost dati logo za to, da je
o gla lje a rez pre eze, saj zako dopušča to ož ost, saj i a sak pra i o do tega, a pak pač i
dala vloge in zdaj je sama kriva, zdaj mora biti obglavljena s prevezo
jaz se strinjam s tabo, ja
sem proti temu, da gleda
pokrij o ji oči
ne bom jaz potem kakega sranja zarad tega požiral
II.
jaz tudi ne
lih sak si z isli as poje at, kjerkoli se ji zlju i, e o
dajmo narest tako, kot je treba, in mirna bosna
III.
kur , a eš, saj zato pa i a o zako e, ka

ji

še izgo oro dajal

i pa prišli, če i sak po s oje delal

ta pedantna
saj pravim, saj pravim
II.
niste dali loge, gospodič a sofija, zdaj pa a

ora o adeti pre ezo, e o šlo drugače

sofija, ta prva
kakš e loge?
ta dolgocajtna
oh moj bog, niti tega ne ve
me niti ne moti ta trma, ta svojeglavost, ampak a veste kaj, ta ignoranca, ta eizo raže ost, to
neznanje, ta erazgleda ost da aš je ladi e, da aša je štude tarije, to je pa išek, res išek,
mislim, a veste, e a štude tka biologije in filozofije bi pa res lahko vedela, da ima vsak obsojen na
smrt ož ost dati logo za o gla lje je rez pre eze čez oči
ta pedantna
in za dodatno molitev
ta dolgocajtna
ja, in za dodatno molitev tik pred obglavljenjem
ta pedantna
olite katerekoli eroizpo edi, da s o ata č i
ta jeznorita
ker pi ajzlasti pa res oče o in ne smemo biti, ne v takem trenutku
IV.
vloge za obglavljenje brez preveze za oči
ali pa za molitev tik pred obglavljenjem
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to dvoje je pokrito z istim paragrafom
po sedmem paragrafu zakona o obglavljanju izdajalcev domovine ima vsak obsojenec najkasneje tri
d i pred iz ršit ijo kaz i ož ost dati logo a pristoj o sodišče glede tega, če i il o gla lje s
prevezo ali brez
III.
zako odajal i so do zad je črke upošte ali člo eko e pra i e, to je res ede
aprede i de okratiče
a se stri jaš?

oljših zakonov pri nas,

II.
se stri ja , ja, to pa je že ekaj, da i a tudi člo ek, ki je izdajale do o i e, ne pa, mislim, ne kar
tam en, bom rekel, navaden kriminalec, ampak nekdo, ki je izdajalec domovine, se pravi, ja, da ima
tudi ta člo ek a ko u ko e še ed o lahko člo eško dostoja st o obliki pravice do izbire
to se mi zdi zelo pomembno za ... za ... bi rekel ...
III.
pra o i so ial o i

apred o o liko drža e uredit e

II.
recimo, ja
a se a
e zdi, gospodič a sofija?
sofija, ta prva
aha
zelo napredno, res
hu a o, takorekoč
II.
tako, ja
sed e paragrafu zako a je zelo ata č o defi ira a for a loge i so aštete se potre e
priloge, koleki za oddajo vloge pa so v tem primeru celo zasto j, saj izdajal e do o i e zasežejo
pre ože je že o o sodbi
celo na to so mislili, ko so pisali zako , te eljito, i kaj reči, res te eljito
i aš od et ik i dal loge, gospodič a sofija, tako da žal ...
sofija, ta prva
aha
ise

edela, žal

i je

ta pedantna
ignorantia iuris nocet
ta dolgocajtna
rim
morda je bil pa rim
IV.
ignorantia iuris nocet
ta za išlje a
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in ti?
ti oš kar tiho?
e oš ič eč rekel?
ič poko e tiral?
se oš aredil, da se ič od tega e od ija pred t oji i oč i?
ej, e slišiš?
poglej me
ta debela
tiši a
ta za išlje a
kot pritiče po os i že ski
sofija, ta prva
kaj pa vi pravite, gospod?
je res nujno potrebno?
I.
glejte, gospodič a, ise jaz tu ad okat, jaz sem samo rabelj
daj o gor tisto pre ezo i opra i o že
mudi se nam
da es ora o še d e
ta jeznorita
glavi odsekat
I.
kaz i iz ršit
to je veliko dela
a lahko, prosi , razu ete, da se e ore o z ašo pre ezo ukvarjat
ne nas hecat s tem, lepo vas prosim
sofija, ta prva
ja, seveda
se opra ičuje
no, pa jo za ežite, če e gre drugače
ta za išlje a
gledaš, kako stoji pred ta o z razpušče i i las i do ra e
v beli skorajda prosojni obleki
šele zdaj opaziš je e ajh e č rste prsi
šele zdaj opaziš, da je e rada i e štrlijo eka proti gor
eka proti gor, kot i hotele ta gor eko u a ig iti, da iso še opra ile tu dol
gledaš jo i jo šele zdaj opaziš
gledaš, kako ji četrti za eže pre ezo čez oči
čr a pre eza
bela, skorajda prosojna obleka
rada ičke eka proti gor
ta pedantna
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prvi namigne drugemu in tretjemu
drugi in tretji narahlo potisneta dekle proti tnalu
ta fina
aloda e ež o
ež o

ta za išlje a

ta jeznorita
deklič razume
poklekne
položi gla o a t alo
tako da preveza gleda proti vam
ta za išlje a
tako da preveza gleda proti publiki
ta jeznorita
deklič čaka
čaka

ta za išlje a

ta debela
tiši a
ta jeznorita
pr i sleče ojaški suk jič, ga pora a, zloži i da četrte u roke
odpne gumb na rokavu, zaviha rokave nad komolce
ta nergava
odkrije s oje podlakti aši
i kakš e podlakti so to ...

pogledo

ta jeznorita
ta nergava vzdihne
ta debela
no, babe, dajmo, dajmo
delat
soldati ojo k alu goto i, k alu pridejo a juži o
ta pedantna
prvi prime v roke sekiro
jo dvigne visoko nad glavo
ta nergava
skozi sraj o je opaziti apete

iši e a prsih i rokah i hr tu

ta fina
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pr i stoji ad klečečo

lade ko s sekiro visoko v zraku

ta jeznorita
zgovorna slika, zelo zgovorna
ta za išlje a
v sebi nosi mnogotere pomene
ta debela
ne zgubljajmo cajta, kjer ni potrebe
deklina bo dobila, kar je iskala
alo, dajmo, hitro
soldati bojo vsak cajt tu
ta nergava
a ste slišale, kaj se je čeraj zgodilo?
ta za išlje a
nobena ji ne odgovori
olče lupi o kro pir
ta nergava
poskusi še e krat
a ste slišale, kaj se je čeraj zgodilo?
ta fina
zagotovo kaj pretresljivega
ta debela
zazeham
ta nergava
ekaj straš ega
ta jeznorita
neee

izje

ta za išlje a
o straš ega

ta jeznorita
grozljivega
ta nergava
grozljivo, res
ta za išlje a
grozljivo, res
ta debela
tiši a
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ta za išlje a
pridi k meni
reče
ko reče pridi k e i, d ig eš pogled s sofiji e gla e a t alu i

e pogledaš

ta fina
pssst pssst
I.
a bi prej še zmolila?
II.
kaj?
I.
lahko še z oliš, če želiš
ta pedantna
dekle dvigne glavo s tnala in obrne obraz proti prvemu
II.
čakaj zdaj, saj i dala loge za

olite , kakš a

olite

sofija, ta prva
hvala
res i še z olila
III.
kaj kurc si pa zdaj ti z išljuješ, saj eš, da se a
či prej a juži o šel

udi, še d e eksekuciji sta po tej, jaz bi pa tudi rad

I.
ma naj moli, kaj nas pa stane
III.
i hotela prej islit, kur , i hotela islit, prede je ušpičila se te s i jarije, i lahko
starosti, zdaj je prepozno za molitev
zamahni in pejmo po spisku dalje

olila do

I.
no, pa zmoli
ta pedantna
prvi spusti sekiro, jo z desno roko prime tik pod rezilom
pote z le o od eže pre ezo
III.
je e u ater kaj se greš pa ti zdaj?
ta fina
29
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

mladenka dvigne glavo
kleči pred tnalom, sklene roki, moli
oli tiho, z zaprti i oč i
II.
ma meni je tega tudi zadosti
ič se e ore o z e it, o e ega reda
IV.
saj če o e od as e prija i, e o ihče vedel
III.
a zdaj pa še, da e i prija il, da o

d akrat prekršku?

ta za išlje a
sekira
tnalo
košara
oli tiho, z zaprti i oč i
ta debela
koliko krompirja imamo?
ta nergava
tono
ta pedantna
ta jeznorita, ti si ila da es zadolže a za pre ze
koliko ga je?
ta jeznorita
na prevzemnici je pisalo tristo sedeminosemdeset kil
ta pedantna
in po vaganju?
ta jeznorita
tristo ena
ta debela
kot čeraj
vedno se kaka kilca, dve ali pa sto ekje založi
i tudi jutri, a po e , tudi jutri se o par deset kil ekje založilo
ta nergava
torej bojo imeli uni tam gor danes tudi krompir za kosilo
za prilogo zra e telečjih re r
ta pedantna
sta potem podpisala komisijski zapisnik?
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ta jeznorita
ne odgovorim
ta pedantna
no, a sta podpisala komisijski zapisnik?
ta jeznorita
ne gnjavi
ta pedantna
poslušaj, jaz se tu odgo or a za to, da st ari potekajo tako, kot je tre a
sprašuje te, če sta podpisala ko isijski zapis ik
ta jeznorita
nisva
se z agala, ko je že odpeljal,

udilo se

u je

ta pedantna
nisi izpolnila komisijskega zapisnika?
pa saj ja eš, da je tre a z agat, prede šofer odpelje
si er e oreš izpol iti ko isijskega zapis ika
ta jeznorita
če se mu je pa mudilo
ta nergava
z eraj se u tako udi, še pozdra it as i a časa
ta jeznorita
pa tako luštka je, a eda
ta nergava
jo igorniram
ta pedantna
udi ali e udi, to i aš pro le
mi moramo zvagat, preden odpelje, da izpolnimo komisijski zapisnik
to je aše delo, to je aša odgo or ost
ta jeznorita
ne more dostavit sega času, če si aga o
pre alo časa i a a razpolago, nas je pa veliko
ta nergava
ste slišale, kaj se je zgodilo?
zad jič je oral na disciplinsko komisijo, ker je bil prepozen
prav zares!
i pote , se slišala go oriti ...
ta jeznorita
pa i il o kri , aga je za e pre eč časa
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ta pedantna
kriv ali ne kriv, to je njegovo delo
vaganje in izpolnjevanje komisijskega zapisnika je pa tvoje
ta nergava
kaj ojo pa u i ta gor jedli, če o o i eli

i do olj časa za agat?

ta pedantna
to bom morala prijavit
oš šla pa tudi ti a dis ipli sko
red mora biti!

hoče

ta jeznorita
se ra it, odprem usta, ampak me prekine ta debela

ta debela
ože ili, tristo ena kila pa ne bo zadosti
pa ič drugega i
soldati ojo ostali lač i
ta jeznorita
ič sekirat, debelorita
ne bojo ostali lač i, še ikoli iso, saj ne pridejo vsi nazaj
za tiste, ki od esejo elo gla o i se eda želode , o zadosti
ta drugim pa naj bo lahka zemljica
da bo drugo leto krompir dobro aredil i o o e lahko oljše juži e skuhale
ta fina
kako oreš iti tako ...
tako ...
tako primitivna
ta jeznorita
z lahkoto
ta fina
a te i pra ič sra ?
ta jeznorita
sram? zakaj bi me pa bilo sram?
ta fina
isli , a se spodo i, za e o že sko, takole ...
ta debela
ej, furije, mir dajte
delat je treba
ta dolgocajtna
ali pa še olj azaj, orda je ilo še pred ri o
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toliko enih kumar
a pak kje že?
ta nergava
kako je roče
vrti se mi od te roči e
kaj pa ta dela tukaj?
ta fina
vse se ozremo
sofija, ta tretja
spošto a a porota
aj se a
ajprej zah ali , da ste i o ogočili po edati par besed
za eda se, da je o sod a doko č a, da bom čez ekaj tre utko us rče a i da tega o e a
eseda e ore eč spre e iti
kljub temu pa bi z vami delila misel ali d e, prede za ed o zapre oči
spošto a a porota, i i žal
i i žal iti e e od ojih odločite , ki so e pripeljale do se le
ime mi je
sofija

oja

ta za išlje a
ime ji je
sofija
sofija, ta tretja
rojena sem bila v parizu, 1. aprila 1776
ta jeznorita
saj sem vedela, da je samo prvoaprilska šala
ta fina
kako cenen dovtip
še e a v vrsti tvojih neokusnih domislic
ta jeznorita
jo igorniram
sofija, ta tretja
spošto a a porota
izhaja iz ešča ske druži e
e i ogla reči, da s o ili re i, prej obratno
ta nergava
ta pametna s poreklom
sofija, ta tretja
oja draga starša, og ji a daj eč i ir i pokoj, sta e fi a č o podpirala elo ži lje je
kot otroka, se eda, a pak tudi še pote , ko se odrasla
zato ker se ikoli ise poročila in zato, ker sem si izbrala to pot
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pot, ki i pri ašala o e ega fi a č ega nadomestila
in nenazadnje pot, ki me je pripeljala sem pred vas, draga porota
ta nergava
a štude tka še i z olila?
ali moli ali pa ne, glava bo odletela
kaj sploh hoče s to olit ijo
a si

ta fina
orda že kdaj slišala za tra s ede o?

ta jeznorita
očišče o ze lje, sede krat
sofija, ta tretja
a pak aj zač e
a začetku, spošto a a porota
oj oče je il politič o akti e , elo do eke ere a gažira
revolucije
takrat sem imela trinajst let

dogodkih, ki so pripeljali do fra oske

ta debela
joj, kako počasi a gre, to o zaradi kro pirja
ta ima desetkrat eč očes kot tisti čeraj, saj se ga niti lupit ne da
kaj je to za en krompir?
ta jeznorita
se mi zdi, da so ga danes od drugje pripeljali
sofija, ta tretja
i takrat se je se začelo
edte ko se je takorekoč pred aši i rati od ijal oj
ta jeznorita
bolj mesarsko klanje
sofija, ta tretja
se jaz začela rati
oj oče je i el ogro o k již i o i tako so i prišle roke k jige, do katerih si er dekleta is o
imele dostopa
in takrat sem spoznala svojo ljubezen - matematiko
ta jeznorita
kako ro a tič o
ta nergava
joj, sita sem tega, kako sem sita
ta fina
tudi jaz sem sita
vse smo site
a pak po isli a

lade iče, a se jih tej roči i, žej e
34
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po isli a je, žej e i lač e
ta debela
slab je, slab ta krompir, naguban in mehak, ne bo dobra
pa ne morejo nam takega krompirja dajat
to se pa ja tako ne dela
od kje so ga pa pripeljali?

ešta

ta pedantna
praša je leti a ta jez orito
ta jeznorita opazi, vendar ne odgovori
ta jeznorita
a še zdaj ni zmolila?
ta za išlje a
oli tiho, z zaprti i oč i
sofija, ta tretja
i tako se se začela učiti, sa a, očeto i k již i i
matematiko, filozofijo
i še eč ate atike
ta nergava
na, pa je nehala
glava spet na tnalu
brez preveze
ta za išlje a
gleda v publiko
ta fina
vas gleda
čaka
čaka

ta za išlje a

I.
i odpustiš?
sofija, ta prva
odpustim ti
ta pedantna
prvi dvigne sekiro
ta jeznorita
ta erga a po isli, da i rekla, da se
ta erga a e reče ič

u ap ejo

iši e, e dar tega e stori
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ta nergava
e reče
ič
samo gledam
široka ra e a
sekira isoko zdig je a
oč ih rokah
kapljica znoja mu spolzi po desnem licu
dve kapljici znoja
sofija, ta tretja
i tu se je začelo
oče i
a a se ista stri jala s te , da se uči
matematika in filozofija nista bili na seznamu znanj, ki naj bi jih imelo mlado dekle
ne, nasprotno
oče i
a a sta asproto ala te u, da hodi
k již i o
bala sta se se za moje zdravje
tako telesno kot, kakopak, tudi duše o
ta debela
pa et a člo eka, i kaj reči, pa et a
ta za išlje a
kakopak
ta fina
drugi in tretji se odmakneta od tnala
ta jeznorita
e osta t egala, da i se ilo tre a preo leči
preo lače je pomeni deset i ut eč krulje ja želod u
ta pedantna
ali pa še elo eč
raču aj
pet minut po stopnicah navzgor
minuta in pol do omare
to je šest i pol
iska je o lačil pol i ute
je sedem
dve minuti do kopalnice
devet
minuta za slače je
je že deset
tri minute umivanje
trinajst
pol minute brisanje
trinajst in pol
o lače je i uta in pol
ta jeznorita
se ne bi ustavila?
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ta pedantna
zakaj bi se ustavila?
saj samo pravim ...
ta jeznorita
saj smo dojele
ta pedantna
ja, a pak po o lače ju i

orala še ...

ta fina
drugi in tretji se odmakneta
ta za išlje a
pa et a člo eka, i kaj reči, pa et a
sofija, ta tretja
takrat je ilo sploš o z a o, da so dekleta, ki pre eč erejo, ki pre eč ejo, ag je a k duše i
boleznim
oziro a jih z a je a epojas lji ači pori e laz ost
ta dolgocajtna
o, ja, še do ro, da gre svet naprej
h ala ogu za apredek, si predsta ljate, da i ilo da es še ed o tako
ta jeznorita
z lahkoto
ta debela
i je ilo že zda aj jas o
še prede je šla stra od as,

i je ilo jas o

ta dolgocajtna
joj, ja, ja, spomnim se, res ti je bilo
si rekla že zda aj, iz te pa e o eliko
ta za išlje a
iz te pa ne bo veliko
ta debela
iz te pa ne bo veliko, sem rekla
edela se , da o sla o ko čala
ta nergava
še kro pirja i z ala olupit
ta pedantna
z ala že, z ala, sa o lju ilo se ji i
vse bi raje, kot pa delala, kar je treba
zdaj pa z glavo na tnalu
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ta za išlje a
ignorantia iuris nocet
ta debela
ože ili, še iti a polo i i is o
potem pa o tre a še a ko ke razrezat
ešta je e a i e it a jed pra zapra
preprosta in okusna
nareza kro pir skuhaš sla i odi, a pak sa o apol
oraš pazit, da ga e prekuhaš
dodaš oko, arediš sredi i s kuhal i o luk jo, pokriješ i kuhaš aprej
jaz da z eraj zra e še ščepe uškat ega oreščka, a pak čisto alo
ko se kro pir z ehča, se skupaj do ro pretlačiš, a pak oraš res do ro pretlačiti i pre ešati
to je pomembno
in na koncu
za piko na i
za eliš z o irki
mmm
ko aj čaka
da es se ojo si er soldati orali zado oljiti z ešto rez o irko
joj
pa še krompir je slab
in moka je tudi že pre ej čr i a
ta jeznorita
ič zato, še olje pra zapra , ojo fa tje
glede a to, da z o irki e o ič
ta nergava
s telečji i re r i pa še

alo eljako i do ili

a j

ta za išlje a
kapljica znoja ti spolzi po licu
dve kapljici
sofija, ta tretja
oja starša sta zahte ala, da se eha učit
a pak jaz se hotela postati ate atičarka
pote se je oče razjezil i
i i eč do olil k již i o
a pak jaz se hotela postati ate atičarka
spošto a a porota, o soje a se , da ise spošto ala ukazo s ojih starše
utemeljeno sem obsojena, kajti kljub očeto e u ukazu in materinem moledovanju sem vzela knjige
iz k již i e i se učila po oči
oče i a a a pa tudi ista o upala
za čez oč sta i zela s eče, gretje i da i res delo alo, sta i po rala tudi obleke
a pak jaz se hotela postati ate atičarka
ta debela
ože ili, koliko i a o še za arest
dajmo, dajmo, frajle, podvizajmo se
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ta nergava
a saj idiš, da se e da hitreje, saj si sa a rekla, da je pre eč očes
ne priganjaj toliko
ta debela
joj, ja, očes a
od kje si rekla, da so ga pripeljali?
ta jeznorita
nisem rekla
ta debela
pa eš, od kje?
ta jeznorita
kako naj vem?
ta debela
o, ja, e usajaj se zdaj, se

pač

islila, da eš, ko si pa rekla, da so ga od drugje pripeljali

te jeznorita
se rekla, da se
ekaj rekla pač
a še e isli za ah it?
se rekla, ker zgleda od drugje, drugače je kot po a adi, drugač e ar e, druga sorta, kaj jaz e ,
ne vem
ta debela
ti i ihče ič rekel?
ta jeznorita
ma kdo mi bo kaj rekel?
a nam kdo kaj pove?
a se ti zdi, da imamo pravico kaj vedet? karkoli?
a še ed o i za ah il?
da ima katera od nas sploh kake pravice?
ta za išlje a
še ed o isi za ah il
kapljica znoja ti spolzi po licu
pogledaš e
pogledaš e tako, na hitro, se mi zdi, da ti nekaj kot as ešek zaigra a o razu,
ekaj kot as ešek a o razu, orda res, ko e tako a hitro pogledaš i pote
dve kapljici

orda ti res zaigra,
e že e idiš eč

ta nergava
pravice, je rekla
kakš e pra i e, lepo te prosi
nehaj s temi svojimi puntarskimi idejami
pravice, je rekla
ta dolgocajtna
39
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

ja, to je pa res
alo se pa le zadrži, da se tudi te i gla a čez ajt e zakotali tisto košaro
ta za išlje a
ali pa če er, orda je lese če er
ta pedantna
ah, ne, no, je pa ta jeznorita vseeno bolj inteligentne sorte kot dekle tamle
ali pa ta tu
ta nergava
no, ja, o inteligentnih sortah bi se dalo razpravljat
namignem proti ta pametni sofiji
sofija, ta tretja
ukradla se s ečo, se za ila odeje i se učila
i učila
i učila
ta nergava
saj pravim
bi se dalo razpravljat
ta dolgocajtna
se je spomnite, takrat, ko je ila še aša, jaz se je spomnim, zdaj pa takole, z glavo na tnalu, bog se
usmili, a se je spomnite tisti zadnji ečer, zad ji ečer, ko je ila še aša
ta debela
a pred ečer je ega rojstnega dne je bilo, jaz se spomnim, ja
ta jeznorita
se eda se spo iš, zato ker je ila a

izi čokolad a torta

ta debela
oh, no
ta fina
drugi in tretji prineseta mizo
ta debela
kot da se samo tort spomnim
ta jeznorita
to ne, pomaga pa zelo
ta fina
četrti pri ese čokolad o torto i jo posta i a
ta debela
kot da si ti e i z aj ečji

užitko

izo

pri oščila kakega koščka torte tu pa ta
40
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ta jeznorita
ja, to že, to že, a pak ikoli jih e o

pojedla toliko, kolikor si jih ti

a

ta za išlje a
izi je čokolad a torta

a

sofija, ta prva
izi je ila čokolad a torta i šopek belih marjetk

ta pedantna
četrti steče še po šopek
ta za išlje a
kaplji a z oja ti spolzi s čela
ob nosu
čez ust i e
o liz eš se
dih eš
sofija, ta tretja
postala se
ate atičarka
ta za išlje a
za ah eš
ta pedantna
dekle vstane in stopi do mize
sofija, ta prva
sofijo so obglavili 22. februarja 1943 v münchnu
imela je enaidvajset let
ta jeznorita
dobro je zamahnil
uspelo mu je v prvem poskusu, ni zastonj prvi
ta za išlje a
zasadiš sekiro t alo
od ihaš roka e
zap eš gu e
četrti ti pri ese suk jič, o lečeš ga
a ig eš četrte u, da ti da risačo
o rišeš si obraz
I.
gremo, hitro
peglezen
obleke
kufri
ta fina
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pr i, drugi, tretji i četrti odidejo
mladenka stoji ob mizi
sofija, ta prva
ime mi je sofija
to je oj zad ji ečer pred mojim enaidvajsetim rojstnim dnem, pred mojim zadnjim rojstnim dnem
asled je leto te času o že ob glavo
stopi

ta fina
do lade ke i ji da

s oj ož

sofija, ta prva
hvala
ta fina
odreže si kos čokolad e torte, ki ji jo je mama spekla za rojstni dan
hrusta
sofija, ta tretja
spošto a a porota, i e
se
ate atičarka

i je sofija

ta debela
, kako opoj o diši, res opoj o
sofija, ta prva
mama, kako je to dobro!
to je aj oljša torta, kar si i jih spekla za rojst i da
o prišparala kak kos, da ga ese jutri s sa o
saj eš, kako i a ha s rad čokolad o torto
hvala ti!
ta fina
ni za kaj
sofija, ta tretja
spošto a a porota, i e
sem filozofinja

i je sofija

sofija, ta prva
vse je pripravljeno za pot v münchen, ko aj čaka , da se usede
a lak
ko aj čaka , res
ko aj čaka , da pride
ü he , da zač e študirat, da spoznam vse hansove prijatelje
ta nergava
ta hans, a je to ta njen brat?
ta pedantna
ajstarejši rat, pote je še lajši rat, d e sestri, e a sestra pa je u rla še doje či a
ha s je tri leta starejši od je
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ta debela
soldat, čede fa t
ta nergava
aha
tisti postaven
aha
ta debela
, pa res lepo diši
e kar ika, ora reči
isk it, prelit s čokolado
to je pa tako preprosta in tako slastna sladica
jaj a, ukr, oka, pe il i prašek, kako je da es se lažje s pe il i
kako smo se morale namatrat, da je ratalo malo bolj rahlo

praško , se spo

ite leta nazaj,

ta za išlje a
še dobro, da gre svet naprej
ta debela
potem aslo i čokolada
ločiš ru e jake od eljako , ru e jake ešaš ukr, jaz ari a
oter z eraj še alo
po ara č e lupi e, res preprosto, pa hitro prišti a o, iz eljako stepeš s eg, stopiš aslo i
čokolado, e d a tri je areje a ta torti a,
, kako slast o diši
ta za išlje a
a lahko tudi jaz e košček
ta debela
a lahko tudi jaz e košček
ta fina
mladenka pokima
je ne pogleda in ji ne odgovori, ampak samo pokima
ta jeznorita
ta de ela d ig e s oje korpule t o sedalo, odloži ož škaf, si o riše roke predpas ik
ta pedantna
o strela, to sem pozabila
sem pozabila povedat, da vse nosimo predpasnike
vseh sedem nas
sedimo v polkrogu
s predpasniki na sebi
ta fina
četrti i tretji prihitita do nas s predpasniki
III.
jebemumater
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ta pedantna
se opra ičuje
ta nergava
grozno, res
se oš orala pošte o odkupit za ta greh
ta pedantna
olči, ti
ta jeznorita
ta zajetna svoje razkoš e obline pre ak e proti rajske u grižljaju
ta za išlje a
olči, ti
sofija, ta tretja
spošto a a porota, aj pojasnim
eke oči, ilo je pozi i, ko se se za ila odeje i se
razu o ukrade i s eči trudila učiti, se
zaspala
ma a e je zjutraj ašla, o
e i pa k jigo, pero i stekle ičko s čr ilo , kateri je ilo z rz je o
čr ilo
takrat sta se oja starša dala
ista i eč prepo edo ala uče ja, spod ujala e pa tudi ista
a pak je ilo čisto zadosti
dovolj, da sem postala mate atičarka
ta nergava
a se ta ta pa et a še i a eličala go orit? kdo jo pa sploh posluša?
ej, saj te ihče e posluša
ta debela
a, zdaj je pa še ori a uletela
danes je pa veselo
in tale tortica ... mmm
ta jeznorita
reče s pol i i usti torte za sofijin enaidvajseti rojstni dan
reče

ta debela
z usti pol i i slast e torte

ta za išlje a
aslo i čokolada
ta fina
na oder je a reč stopila ... še e a

lade ka

ta pedantna
ta je malo manj mladenka, sedemindvajset jih šteje
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ta dolgocajtna
uf, ta je pa že stara devica
ta nergava
e, i stara de i a, poroče a je
ta dolgocajtna
a se je poročila pote ? kdo jo je pa zel? kdo jo je pa sploh hotel zeti, a uro z eša o? ikoli e i
rekla, da se o ta poročila
ta
ta pa res še kro pirja i z ala olupit
ne morem verjet
o, lepa pa je, lepa pa je, te u člo ek e ore oporekati
ta jeznorita
še že ska e
prava krasotica je
krompirja pa res ne zna lupit
ta dolgocajtna
o, a pak kaj pote , če je lepa, če je pa do ko a z eša a, se gre politiko a tak ači , no, dobro,
saj zastopim, isli , če kdo zastopi, pote jaz zastopi , svet gre naprej, tudi že ske so politiki,
hvala bogu za to, se sorte s o že idele, a pak ači , ači , ta, ta a ura je čisto pritegnjena, naj
o lepa, kolikor hoče, e morem verjet, da jo je kdo hotel vzet
kdo pa jo je vzel, to ... to ... teroristko?
ta nergava
ah, kdo, kaj sploh sprašuješ
a iste slišale?
e tak kot o a, e zgu lje pri erek člo eka
saj u je že odkle kalo, do a je
še do ro, da ista i ela otrok
ta dolgocajtna
ne more ena taka otrok imeti
og že poskr i, da je pra
ta nergava
ja, tud ta je suha eja, a srečo
in bo tudi ostala
sofija, ta tretja
spošto a a porota, tako se je torej začelo
zares začelo, isli , rez o ir
starša sta i pustila, da se uči
i se se učila
žal ise i ela o e ega učitelja, se pa i ela k jige,
ogo
ogo k jig
sa a se se učila, sak tre utek se pora ila za ate atiko, za filozofijo, za z a je
za znanje!
ta nergava
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a se res e isliš a eličat?
ihče te e posluša
sofija, ta tretja
aritmetika
difere ial i raču
lati šči a
stara gršči a
ta dolgocajtna
grčija, grčija je ila
toliko enih kumar
a pak kaj s o že kuhale
ta debela
tzatziki
še e a kras a, kras a jed
ku are olupiš, ari aš, dobro oža eš, to je pomembno,

oraš jih res do ro ožet ...

ta pedantna
ta debeli se med govorjenjem zaleti torta
kašlja
ta za išlje a
og že poskr i, da je pra
ta jeznorita
tzatziki brez jogurta smo kuhale
sofija, ta tretja
znanje!
ta dolgocajtna
taki ljudje sploh ne bi smeli imeti otrok
to bi morali prepovedat
ta debela
saj ojo prej ali slej tudi to uredili z zako o , reče
i pote še alo kašlja
ta dolgocajtna
ja, jaz tudi verjamem, da bojo
svet gre vendar naprej
ta pedantna
norica poroč i o leki ezlja naokrog
ta nergava
zakaj pa je poroč i o leki?
ta jeznorita
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da je bolj slikovito
in zgovorno
nikakor pa ne poceni
ta fina
s ile i poroč i o leki
prekrasni
s čipkasti i ara i a i i tes i ži ot e , čipkaste arjetke se spuščajo preko naborkov do tal in
še dlje, do ko a lečke
ta či o, ki pokri a lase, so pra tako dela e čipkaste arjetke
prekras a poroč a o leka
prekrasna nevesta
dolgi pše ič i lasje
pod široki pa et i čelo prosoj e odre oči, res e i prodor e
ajhe eže os, lju ka usteca
majhne dlani, dolgi negovani nohti
ta nergava
kdor mesi kruh, ne more imeti dolgih nohtov
ta debela
kdor dela, ne more imeti negovanih rok
ta pedantna
čr e roke, ela pogača
ta fina
ež a polt, itek stas
poose lje a že skost
prekrasna nevesta
ta debela
a spet iščeš ra lja, ori a?
išče

sofija, ta druga
ra lja, kje je ra elj?

ta fina
mladenka teka naokoli
lečka posuta s čipka i

arjetk se ije za jo

ta jeznorita
sliko ito, i kaj reči
ta fina
a esto poroč ega šopka drži rokah r
roko na srce, res deluje malce noro
poroč i o leki
z dolgo vrvjo v rokah, na koncu vrvi pa zanka
sofija, ta druga
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kje je rabelj?
ta pedantna
dekle počasi i z užitko je s ojo čokolad o torto
potem vzame iz vaze belo marjetko in si jo zatakne za uho
se nasmehne
sofija, ta druga
rabelj, kje si, kje si?
sofija, ta tretja
ko se i ela ose ajst let, se se aučila že skoraj se, kar
i ra o takrat so parizu odprli politeh ič o šolo
to bi lahko bila prilož ost za e, spošto a a porota
a žalost pa šola i spreje ala deklet
spošto a a porota, o tože a se krše ja oral ih kodekso
tudi tega sem kriva
priskr ela se si kopije preda a j različ ih pred eto
i se se učila
matematika
fizika
kemija
še eč z a ja!

i je po ujala očeto a k již i a

ta jeznorita
ta de ela se aše s torto
ta pedantna
lupimo krompir
ta nergava
na tone krompirja
ta dolgocajtna
olče lupi o kro pir z

islijo a ojake, ki lač i i žej i pra zdaj preli ajo kri

sofija, ta druga
kje je rabelj?
ta nergava
norica ko blesava poplesuje naokoli
sofija, ta druga
kje je rabelj?
je kdo videl rablja?
čaka ga že elo eč ost
ta za išlje a
ko aj čaka
ko aj čaka , res
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ta pedantna
prvi vstopi s kufri v rokah
ta fina
odloži jih poleg mize
I.
ajmo, aj o, kaj

ečkate?

ta debela
stopita še drugi i četrti
drugi nosi peglezen
ta fina
likalnik
zašepeta
ta debela
in likalno desko
reče s pol i i usti
ta jeznorita
in likalno desko
reče ta de ela s pol i

go e

ta fina
četrti se ši i pod grmado oblek, sploh ga ne vidimo skoznje, obleke v rokah, en kup oblek
šal i ruto i kapo i klo uček osi a gla i, če lje rokah
opotekaje se liža izi
ta pedantna
ta tretji leče ogro e kufer, ko ajda ga pre ika
sofija, ta tretja
a ko u preda a j so uče i morali napisati esej
napisala sem esej, ampak nisem ga mogla podpisati s svojim imenom
o tože a se , spošto a a porota, da se pre ze ala druge ide titete
res sem jih
da bi lahko oddala esej na koncu leta, sem se podpisala z i e o
ojega z a a, uče a
spola, podpisala sem se anton le blanc

oškega

III.
jebemumater
I.
ajmo, ajmo

si prsti

ta nergava
e že olijo od tega kro pirja
ta dolgocajtna
49
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o, ja, tudi mene
ta nergava
žulj pri žulju
III.
jebemumater
ta dolgocajtna
saj i a o eč eliko, to o o e , d a, tri
boli pa, boli, ampak kaj moremo, je treba potrpet
se spo iš, ko s o e krat čistile kore je, če ulo i kro pir za, uf, je ela esta, saj se e spo i ,
ampak jih je bilo deset, ne, dvajset, ne, trideset, ja, trideset i eč tisoč ojako , za trideset i eč
tisoč smo kuhale takrat i tretji a jih je o ležala rt ih, se spo i , a pak kje je že ilo, oj og,
kdo se bo spomnil vsega tega, kdaj je že ilo, a se katera spomni
ta debela
jaz se spomnim
kuhale smo telečji ragu
ta fina
tudi jaz se spomnim
kuhale smo blanquette de veau
ta dolgocajtna
francija!
ja, pra i aš, ta fi a, fra iji je ilo
kuhale s o telečji ragu
ta debela
kako je to e a čudo ita jed
ajprej alo pokuhaš teleti o
arežeš kore je a alo ečje koščke, če ulo a četrti e, prešpikaš jo s kli čki, klinčki dajo krasen
okus če uli, zdro iš čese , se to prepražiš a aslu, dodaš teleti o i zači e, peteršilj, ti ija ,
lo or, ajaro , rož ari , aziliko, žaj elj, jaz da tudi z eraj alo zdro lje e ku i e, čr poper, jaz
da po a adi tudi alo elega i rdečega, rdeč poper da piko a i
in potem vse skupaj pustiš, da se duši kaki d e uri i
II.
evo
ater, je težka ta

iza

ta fina
likalna deska
II.
ater, je težka ta
kam naj denem?

iza

I.
zraven mize
50
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

obleke pa gor
sofija, ta druga
zdaj sem jaz na vrsti
jaz sem na vrsti
I.
dobro
to je pripravljeno
pohiti s tistim kufrom, no, ta druga usmrtitev je na vrsti
ta za išlje a
odpustim ti
sofija, ta tretja
spošto a a porota, profesor je il a duše ad oji eseje
pred vsemi je pohvalil izvirnost eseja in potem je iskal tega antona in odkril, da je gospodič anton v
res i i gospodič a sofija
ta fina
e esti se ed ezlja je
joj, kakš a škoda!

aokrog zatak e ta či a za sekiro i se razpara

sofija, ta tretja
in tako sem dobila mentorja
poleg tega, da e je učil ate atiko, pa
podporo

i je profesor

asled jih letih udil tudi esko č o

ta nergava
si kar mislim, ja, kakš o podporo si do ila
ta jeznorita
ta erga a e a iguje a kaj žgečklji ega, ne, o a že e
ta fina
malo dostojnosti, vedve
malo, lepo prosim
III.
jebemumater, pa kaj je v tem kufru?
to je težko ko s i e
ta za išlje a
olče slečeš jopič i za ihaš roka e
I.
drži
ta za išlje a
jopič ržeš druge u, ki ga ko aj uja e
51
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II.
o, jebenti
ta jeznorita
o, je e ti, reče drugi pr e u potiho a, skorajda zasika
o, je e ti, kot i hotel reči - pa kaj si isliš, da si, če i aš išji čin, kurc si
o, je e ti, kot i hotel reči - a ti zgledam kot t oj pofuka postrešček
o, je e ti, kot i hotel reči - pa kaj e zdaj zaje a aš s te jopiče , kot da i a
dela
i i a pa et ejše delo, s četrti
orata od esti e truplo i košaro z gla o
i počistiti kri s tal

pa et ejšega

ta za išlje a
dobro si zamahnil
ta jeznorita
drugi ima vsekakor pa et ejše delo, kot da pr e u drži jopič
klju išje u či u
ta za išlje a
olče stopiš do tretjega i
res je težak
težak je ko s i e

u po agaš leči ko ček

sofija, ta prva
sa o še e da i o s ha so ,

ama

ta fina
ta dolgo ajt a odloži ož i kro pir i stopi do likal e deske
o riše si roke predpas ik
stopi za likal o desko i zač e likati i zlagati perilo
ta dolgocajtna
ja, sa o še e da
sofija, ta prva
ne morem verjet, da o

že jutri začela študirat

ta dolgocajtna
jaz likam, v vlogi njene mame
tudi jaz ne morem verjet
ta pedantna
moja aj lajša hči si
ta fina
moje najbolj vztrajno in najbolj trmasto dete
ta jeznorita
i odhajaš iz g ezda
reče , e da i ta sta ek ložila ka ček truda
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ta dolgocajtna
ati lika i raz išlja
ta fina
raz išlja o s ojih drugih otrocih
ta jeznorita
o aj lajše si u, ki se pra ta tre utek ojuje neznanokje na ruski fronti
ati raz išlja o kla ju
ta nergava
ati raz išlja o s oje

si u, e ške

ojaku, e e, ali je ži ali je

rte

ta fina
i zdaj odhajaš še ti, sofija
reče ati, edte ko lika
sofija, ta prva
a a, sa o študirat gre , sa o
k hansu
skupaj s hansom bom

ü he gre

ta dolgocajtna
likam
zlaga

ko ček

sofija, ta prva
ne bodi, no, tako zaskrbljena
z mano bo vse v redu
z vsemi nami bo vse v redu, mama
ta fina
vem, da bo vse v redu, dete moje
ta dolgocajtna
zdaj ste vsi moji otroci

ožjih rokah

sofija, ta tretja
postala se
ekakš o čudo, spošto a a porota
prav zares, čudo je kar pra š ja eseda
ta fina
pra š ja
joj, kako pogreša

čase, ko je s etu še ladala o ika

sofija, ta tretja
este, spošto a a porota, pariških i telektual i krogih je kar za ršalo
adarje a ate atičarka že skega spola
šte il i po e
i z a st e iki so se želeli sez a iti z a o
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eči o a so i pisali, ker je ilo ekolika j zaplete o organizirati sreča je z
že sko
z a st e i a že skega spola
čudo, pra zares

lado eporoče o

ta jeznorita
tega ti pa res ni bilo treba dodat
ta dolgocajtna
oprosti, ampak meni se zdi, da je na mestu
in lepo zveni
zdaj ste vsi moji otroci v ožjih rokah, po o i
ta za išlje a
skupaj s tretji pri lečeš ko ček mimo mene
čisto lizu si, lahko i sa o steg ila roko
samo roko stegnem in lahko se te dotaknem
e idiš, e zdaj idiš?
III.
je e u ater, kako se že zjaha
i lače
ta da se leče ko jara kača
lače ko pes
ta jeznorita
ze i si košček torte, da ta debelorite ne raznese
ta pedantna
ta nergava hitro vstane
sofija, ta druga
ime mi je
ta pedantna
odloži st ari
sofija, ta druga
ime mi je
ta pedantna
se o riše predpas ik i te eljito očedi
sofija, ta druga
ime mi je
ta fina
nevesta se spotakne ob kufer in pade
III.
jebemumater
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ta fina
nevesta vstane in odtava naprej
o, ne, zamazala je obleko
joj, kakš a škoda!
sofija, ta druga
ime mi je
ta dolgocajtna
no, teroristka, o kaj, po ej že, e da ja eš, kako ti je i e, čepra e e i pra ič čudilo, če e i
vedela, po vsem, kar si storila, o moj bog, ori a esreč a, saj isi pri zdra i pa eti, e e i pra ič
čudilo, če še i e a e i edela
sofija, ta druga
kje je rabelj?
ra lja išče
ta pedantna
ta nergava odloži predpas ik
si popravi frizuro
od ekje pri leče ogledal e, se ašo i, popra i kodrček
in stopi do mize
ta jeznorita
take prilike pa ta nergava zagotovo ne bo spustila iz rok
pohiti, pohiti
pohiti, vendar
ta dolgocajtna
o moj bog
vedno isto
ta fina
ta dolgo ajt a pakira o leke ko ček
pomagam ji
pakirava
ta nergava
odreže e košček torte
kako diši
omamno
ta debela
a ko u pre ediš juhi o, jo za reš, po i prepražiš oko a aslu, ržeš juho, ešaš, da se
zgosti, a ko u priliješ še ru e jak z eša s s eta o, se skupaj preliješ preko esa, dodaš
zelenjavo
mmm
ja, ja to smo kuhale v franciji
telečji ragu
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ta jeznorita
samo da nismo imele teletine
niti kli čko
niti masla
kuhale s o kore je, če ulo, moko in jajca
i a ko u je ilo čisto redu, o e od ojako
ampak drugi so se pa zato dobro najedli
kuhale smo telečji ragu brez teletine
blanquette de veau sans veau

i ostal lače , deset tisoč jih je o ležalo

rt ih,

ta pedantna
pr i i tretji ko č o pri lečeta kufer a ro odra
III.
pa kaj je tu notri?
I.
nimam pojma
aroče o je ilo, da se to postavi sem in smo postavili
drugo i až o
ajmo, moramo dalje
še par st ari ora o opra it pred asled jo us rtit ijo
III.
daj mi sam sekundo, da se nadiham, jebemumater
ta za išlje a
sko ig eš
ta dolgocajtna
ja, ja, se spo i , aši so ili poraže i, se spo i , so ili poraže i, čepra jih je ilo eč, trikrat eč
jih je ilo, a pak so ili see o poraže i, se spo i , kot i ilo čeraj, si ti aši ožje, aši si o i,
o, ja ...
ta debela
zadosti
ta za išlje a
stopiš do tnala
si od ihaš roka e
po ig eš druge u, aj ti poda suk jič
o, jebenti
ta pedantna
kdor se je apra il za osla, aj se e čudi, če ga drugi jahajo
ta za išlje a
o lečeš suk jič
popra iš suk jič
lep si
četrti pri e roke sekiro i z risačo o riše rezilo
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IV.
evo
ta za išlje a
četrti ti poda sekiro
zloži risačo i jo rže
drugi poravna tnalo

edro

ta debela
zadosti bo
o
orala tudi še kaj aredit, je že ura
soldati bojo zdaj zdaj vkorakali skozi vrata
ta jeznorita
a e i še e ega koščka?
stopi

ta nergava
do tretjega, ki še ed o diha sede a ta težke

ta fina
hudimana, ehajte že upora ljat esedo kufer, ker as

kufru
a

pol ... pol ... pol ...

ta jeznorita
ko ček
ta fina
ta nergava zapeljivo stopi do tretjega
ta nergava
odlo i košček slastne torte
in mu jo narahlo potisnem v usta
hlastno zagrize
ta jeznorita
ič žgečklji ega, o e
sofija, ta tretja
i ela se čast spoz ati šte il e fra oske uče jake
eči o preko pise , ekatere pa tudi ži o
ora reči, spošto a a porota, da so i si udili podporo, si so želeli deliti z a je z e oj
a pak olj ali a j je šlo za kake ate atič e pose osti, a ta ači se eda ise
ogla prido iti
o ih z a j, ise i ela ož osti ko ti uira ega študija, ise
ogla a siste atiče i kore it
ači prodreti
ate atič o z a ost
to je edi a st ar, za katero i je žal, spošto a a porota
ta nergava
s prsti u arahlo po oža
gleda e oči
gleda ga oči
obliznem si prste

ust i e
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usta
a

u potis e

še e košček omamne čokolad e torte

ta debela
isliš, da i res še e košček?

ta jeznorita
se eda, draga oja, ti si kar pri ošči, sa o e krat se ži i
ta debela
no, prav
a pak sa o še e košček
eno bolhico
ta nergava
počasi, z o čutko
gleda ga oči
ta pedantna
lju eze gre skozi želode
ta nergava
narahlo mu potisnem svoj kazalec v usta
oža
jego jezik
oža e s s oji jeziko
po prstih in potem po roki
s pal e druge roke ga oža po jeziku, edte ko
d ig e krilo i se u usede oko al aročje

e liže

ta jeznorita
ta pi ajzlasta, to si pa tudi poza ila po edat, si poza ila po edat, da s o krilih, širokoh krilih s
šte il i i spod ji i krili
ta nergava
se usedem nanj
ta jeznorita
in tako dalje
I.
s o prišti a i?
IV.
smo
II.
smo
I.
ej, ti, a si se nadihal?
III.
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takoj bom
I.
pohiti
ajmo
IV.
a ga e i počakali?
I.
i a o ajta čakat, o že prišel
II.
a lahko tokrat opravimo brez pizdarij?
ta za išlje a
igor iraš ga
II.
jaz se tega e isli eč it
dajmo narest tako, kot je tre a, po črki zako a i

rez iz išlje a j

I.
gre o že
ta za išlje a
stopiš proti horizo tu
ozreš se
pogledaš a e
e idiš?
ta pedantna
drugi i četrti a rgode a sledita prvemu
ustavijo se v ozadju
stojijo ta
soju luči
ta debela
lepi kot slika
ta fina
ta dolgo ajt a spakira še torto tor o i da zra e stekle i o i a
ta dolgocajtna
tako, dete moje
sofija, ta prva
hvala
hvala, mama
ta fina
lade ka za e roke ko ček i tor o s poslasti a i i odide
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pomaha
ji pomahamo nazaj
ta jeznorita
edte ko si ta erga a daje duška, sofija s ko čko
ori a še ed o poplesuje aokoli

roki stopa dalje

ta za išlje a
ime ji je
sofija
sofija, ta druga
ime mi je
sofija
ta dolgocajtna
ja, hvala bogu
ta jeznorita
kakorkoli že
sofija, ta druga
ime mi je sofija in prihajam iz rusije
ta jeznorita
bog te nima rad
sofija, ta druga
kje je rabelj?
ta pedantna
dekle stopi do ož ozadju
sofija, ta prva
hans
I.
sofija, sestra moja
ta fina
sofija in hans se objameta
ta dolgocajtna
ja, se spo i tega, ja, je šla
pa saj ni bila za nobeno rabo
sofija, ta prva
ko č o!
ko aj čaka , da spoz a

ü he i od takrat je is o eč idele

se t oje prijatelje

ta debela
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saj se e

ore drugače ko čati, če člo ek e e, kje

u je

esto

ta jeznorita
še pose ej pa že ska
ta debela
toč o tako
ta za išlje a
ko aj čaka , res
I.
to je chris
ta pedantna
drugi stopi naprej in poda sofiji roko
II.
eselje i je, draga sofija, sa e lepe reči sliši o o te i
sofija, ta prva
o, chris, meni je v veselje
i ko aj čaka , da bom spoznala tudi t oja otročička i t ojo že o
koliko sta zdaj stara? dve leti in eno leto, tako nekako, a ne?
II.
ja, michael ima dve leti, vincent pa eno
I.
to je pa willi
IV.
me veseli
sofija, ta prva
ži ijo, illi
kje imate pa aleksa?
ta jeznorita
aleks pa diha
oh, se opra ičuje , pra kar je ehal dihat i si zape ja hlače
že teče
III.
ži jo, sofija
jaz sem aleks
me zelo veseli, hans nam je povedal same krasne stvari o tebi
sofija, ta prva
ži jo
zdaj pa lahko azdra i o, pri esla se

i o i čokolad o torto
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mama jo je spekla za moj rojstni dan, odlič a je
ta debela
odlič a, res
I.
no, pa nazdravimo
II.
na kaj bomo pa nazdravili
III.
ja, na sofijo!
II.
na sofijo!
na njen rojstni dan
IV.
na sofijo!
a je študij
I.
na sofijo!
a je o dolgo ži lje je
ta nergava
a ste slišale, kaj se je zgodilo?
ta jeznorita
e sa o slišale, tudi idele s o
ta debela
no, dajmo, dajmo, krompir se ne bo olupil sam
ta fina
o, glejte, nevesta prihaja do nas
ta jeznorita
nam bo pomagala lupit krompir

si

ta debela
isli , ja, da se ji toč o zaradi tega tako

udi

ta fina
nevesta stopa proti nam, mrmraje
ta pedantna
kaj pa že ra?
ta jeznorita
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morda moli
morda tudi ona ni izpolnila vloge i
zdaj je ona na vrsti

oli že zdaj

sofija, ta druga
zdaj sem jaz na vrsti
ta fina
stopa proti a
s oji eličast i poroč i o leki
kaka s ila, kake čipke
eličast o, res
ta dolgocajtna
saj as sploh e idi, ara ost proti škafo
ej, ti, u ak i se, škaf se oš zaletela

stopa

ta jeznorita
škaf se je zaletela
padla je
olupki in krompir pa nanjo
ta dolgocajtna
teroristka z eša a, lej, kaj si aredila
ta fina
o, ne, obleko je raztrgala in zapacala
ta jeznorita
o, kakš a škoda, zdaj pa e bo tako lepo truplo
ta fina
primitivka
ta debela
kdo bo pa zdaj to pobiral
ta nergava
sofija iz rusije se pobere in odtava dalje
ta za išlje a
mrmraje
sofija, ta druga
kje je rabelj
ta debela
ti si sa a se i ra elj, esreča a ja
ta nergava
pa da ne boste mislile, da je kaka revica
saj ste slišale, čiga a je?
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ta jeznorita
če še is o, pa še o o
ta nergava
iz sa kt peter urga je i daleč od tega, da i ila re i a
se slišala go oriti, da je ila žlahta ari e eliza ete, a este katere?
ta pedantna
eliza eta ruska, roje a

9, u rla

, hči arja petra elikega

ta debela
ja, ja, u a lačuga, kako da tista i ko čala pod sekiro, se sprašuje
samo koliko enega dela smo imele zaradi nje
ta dolgocajtna
o, ja, se spomnim, ja, tam na se eru je ilo, aši so ili poraženi, se spomnim, ja
ta jeznorita
tud tista je ila suha eja druž e
ta za išlje a
og že poskr i, da je pra
se

ta nergava
slišala, da je il oče aše ore e esti e ojaški gu er er sa kt peters urga

ta debela
še e a s pol o ritjo, kakopak
ta za išlje a
kakopak
ta fina
kakopak, lepo
ta nergava
govorilo se je, da je od doma odšla že pri šest ajstih letih
je oče a reč i odo ra al je e druž e
si kar

ta debela
isli , s kakš o zalego se je ta družila

ta dolgocajtna
pa ete člo ek, ta poveljnik, pameten
ta pedantna
ojaški gu er er
ta za išlje a
kakopak
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ta nergava
že tako lada, si islite, tako

lada se je začela pečati s pre rat iški i skupi a i

ta fina
ja, saj pote pa i čud o, da je aslednja na vrsti
ta pedantna
kdor se ed otro e po eša, ga prašiči požro
ta jeznorita
amen
ta debela
joj, koliko kro pirja i a o še
pa bi nam res te frajle lahko eno roko dale
ta jeznorita
roke že, gla e pa olj težko
ta fina
tiho se , ič e reče , olči , čepra
ampak tega ne naredim
olče lupi kro pir

e i a, res

e i a, da i stala i jo aučila kozjih

olit i

ta jeznorita
ker si svetovljanka
ta za išlje a
olče lupi o kro pir
I.
alo, dajmo
smo pripravljeni?
III.
se eda s o, kaj sprašuješ, opra i o že
ta pedantna
se eda s o, reče tretji, edte ko hodi
pr i, drugi, tretji i četrti hodijo proti t alu
ta debela
ne bo dosti tega krompirja
ne bo, vam povem
koliko soldato čaka o da es?
ta dolgocajtna
e ih deset tisoč, tudi da es jih je e ih deset tisoč
ta pedantna
65
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

ose

tisoč tristo de eti ose deset
ta dolgocajtna

no, ja
ta debela
o, o pa alo olj

okasta

ešta

ta jeznorita
i čr i a
ta debela
v cajtu pa sploh ne bomo
koliko kro pirja je še za olupit?
ta pedantna
če ga je bilo tristo ena kila, je to pri liž o ... h ... e, je to toč o trii štirideset kil na vsako od nas
i rekla, tako a oko, da ga i a še saka, o joj, eliko, saj pol
ta debela
saj a es čas go ori , da je tre a delat, e pa kokodakat
zdaj pa ne bomo v cajtu naredile
soldati pa lač i
se zaradi tega ašega č eka ja
ta jeznorita
ali pa ašega žretja
ta debela
olči
I.
tnalo?
II.
prišti a o
I.
košara?
III.
tudi
I.
vedro?
IV.
i risača
pripravljeno
I.
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preveza?
ta za išlje a
str o gledaš četrtega
idiš, da tudi drugi i tretji gledata četrtega
zakaj e e idiš?
IV.
tukaj
šti a
ta debela
reče, ko poteg e čr o pre ezo iz žepa suk jiča
I.
dobro
o tože ka?
II.
čaka
I.
pojdimo ponjo
ta pedantna
norica poplesuje
prvi, drugi, tretji i četrti stopijo do je
IV.
gospodič a
ta za išlje a
i stara de i a, poroče a je
ta dolgocajtna
res si ne morem predstavljati, kdo bi jo hotel vzet

se

ta nergava
slišala go orit, da je bil kar postaven, ampak ja, seveda, terorist
IV.

gospa
ta fina
nevesta ne odgo ori, še pogleda jih e, ezlja aokrog i

r ra, drugi, tretji i četrti pa za jo

ta za išlje a
gledaš drugega i tretjega i četrtega, kako cikcakajo za nevesto
ona bezlja, poplesuje, mrmra, se vrti, že ra, se smehlja, se spotika, pada, vstaja, pada, obleka je
vedno bolj umazana
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ta fina
joj, kakš a škoda
ta za išlje a
vedno bolj raztrgana
ta fina
kakš a epopis a škoda
ta za išlje a
drugi, tretji i četrti pa ezljajo za jo
IV.
gospa
II.
gospa sofija
III.
dajte, no, gospa, nimamo cajta za te pizdarije
ta za išlje a
ti pa stojiš čisto lizu e e, gledaš i e rečeš ič
medtem, ko jih gledaš i e rečeš ič, arediš korak proti e i
i še e ega, z roko se aslo iš a oj stol
zraven mene, čisto zraven, ob meni si, tule, čisto zra e , čisto o
e i, jaz se o te i, čisto zra e ,
te diham, te diham, jaz tebe diham, te i, s etlo i, pote spet te i, čisto čisto zra e , čisto
zraven, lahko te diham, za dolgo, za dolgo obstane čas, je tre utek, a pak za dolgo obstane čas, je
nekaj sekund, je samo nekaj sekund, samo nekaj sekund čisto zra e , čisto zra e , oja ra a o
t oji roki, čisto zra e , tako lizu, tako lizu, da obstane čas, da je ekaj seku d dolgih i še daljših,
da so, te sekunde, najine, moje in tvoje, ali pa moje, ali pa samo moje, moje, ker sem si te vzela, sem
si te vzela, da te lahko diham čisto zra e , čisto lizu, o te i, da te lahko diham, se razpotegnejo,
sekunde, se razpotegnejo, dih, izdih, dolg i še daljši, i še i še i še i traja, i še traja, i te še
vedno diham, te vdihujem rez prej i rez pote , tu, čisto zra e , te e, i pote , so te sekunde,
dolge, te diha , te dihuje , te e, čisto zra e
zakaj e e idiš?
ta jeznorita
zdaj je pa dosti tega
ta debela
e eš, katera je olj ora
I.
zdaj je pa dosti tega
ta za išlje a
stopiš do ori e
ta nergava
norica, ja, ko bi vsaj bila
68
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

ajhuje pri te

je, da še ora i ila, da je do ro edela, kaj poč e

ta za išlje a
jo pri eš pod ko ole
ta nergava
z se i pre rat iki se je lačila aokrog
ta jeznorita
o ti sila ečista
ta za išlje a
jo pri eš skorajda ež o
ta nergava
a veste, da je ila že prej zaprta, par let azaj, pa je i spa eto alo
ta dolgocajtna
takih ič e spa etuje, isli , te lepo prosi , kaj jih o spa eto alo, če se lači aokoli pa se gre
neko revolucijo, o moj og, a tak ači proti o lasti, pa kje je s et še to idel
ta jeznorita
nikoli in nikdar
ta za išlje a
ež o, a pak odloč o
je

ta fina
islila reči civiliziran svet

ta dolgocajtna
ja, tako, se
islila reči i ilizira s et, pa kje je i ilizira s et še to idel, to se
islila reči, atentat
z o o, as lepo prosi , e a že ska, jaz tega e razu e , atentat na carja, pa to ni za verjet
pa kdo pri zdra i pa eti rešuje st ari z asilje , lepo as prosi , s terorizmom se pa ja e da ič
rešiti
ta nergava
ate tat z o o, ja, skraj eži, sa i skraj eži, skraj eži i pre rat iki, ki se okli ujejo za pra ič eže, za
borce za pravice malih ljudi
se slišala go oriti, da je sofija ta le rekla, dokler je ila še kolikor toliko pri zdra i pa eti, da so
začeli veliko stvar, da bo ljudstvo vladalo, pa da bo uzakonjena svoboda govora, pa da bo lastnina v
rokah ljudstva pa take reči
ta debela
eno in isto znova in znova
kako da se ljudje e a eličajo
pa o

ta dolgocajtna
etat tudi e, e

ore

i

e

ore

razu et, da je e a že ska, taka

lada

ta jeznorita
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in lepa
ta dolgocajtna
i lepa, ja, po rhu pa še lepa, tako da i a pra se, islim, a ji je treba, a ji je bilo res treba se na tak
ači s politiko pečat, z asilje reše at st ari, ja, kaj se pa to pra i, kako lahko e a že ska podpira
asilje, e ore razu et, pa če se še tako trudi i i pra do ro este, da se odprte gla e
je že pra , da je o soje a a s rt, kar je iskala, to o do ila
kdor

ta pedantna
aha z eče , o z

eče

poko ča

ta dolgocajtna
tako
tako
ta za išlje a
iskali ste e, rečeš
I.
iskali ste me
sofija, ta druga
ra lja išče
I.
to bom jaz
sofija, ta druga
ime mi je
I.
sofija
sofija, ta druga
zanko sem prinesla s sabo
I.
pojdiva
ta za išlje a
in gresta
ta jeznorita
gresta proti tnalu, ko č o
ta pedantna
drugi, tretji i četrti pa za ji a
ta fina
prekras a poroč a o leka je čisto u iče a
joj, kakš a škoda
70
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

ta nergava
a ste slišale, kaj se je čeraj zgodilo?
drli so as, jiho i, jiho i ašo as
se požgali i ljudi z etali oge j
i tudi e o isoko osečo že sko, lado,
grozljivo

lado že sko, ki je i ela pra kar roditi

ta jeznorita
grozljivo, res
ta pedantna
ustavijo se pred tnalom
sofija, ta druga
sekira?
zakaj sekira?
ta za išlje a
čas je, rečeš
I.
čas je
ta za išlje a
z gla o po ig eš proti t alu
drugi in tretji primeta sofijo vsak pod eno roko
četrti ji namesti čr o pre ezo čez oči
drugi in tretji jo pritisneta ob tnalo
ta nergava
i ta, ta os a, zač e goreti i ko zač e goreti, je krik preglasi se druge krike
ta za išlje a
jih preglasi
sofija, ta druga
ne s sekiro, ne s sekiro, zanko sem prinesla s sabo
ne s sekiro
II.
gospa, e upirajte se, e o ič po agalo
III.
pa kaj je s temi babami danes?
sofija, ta druga
ampak saj sem dala vlogo za zanko
III.
gospa, e z išljujte si, take loge sploh i
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s rt o kaze iz ršuje o s sekiro
je

ta jeznorita
ogo olj sliko ito, da e reče

ar ito

ta nergava
ta os a gori, gori i straho ito kriči
ta za išlje a
jih preglasi
sofija, ta druga
ne, ne, jaz se
ila o soje a a s rt z o ešenjem
jaz se pr a že ska rusiji, ki je obsojena na smrt z o eše je

zaradi politič ega akti iz a

ta dolgocajtna
politič a akti istka, as lepo prosi
ta debela
lenuhinja
ta dolgocajtna
zdraharka in teroristka
IV.
ogoče je bilo res tako, kot pravite, gospa, a pak

i o o see o iz ršili kaze s sekiro

ta jeznorita
to morda sicer res i zgodo i sko ata č o, zaradi tega pa ni ič

a j res ič o

ta nergava
in potem
I.
i odpustiš?
ta jeznorita
aredi pa zo, da i il uči ek ečji
sofija, ta druga
odpustim ti
ta fina
zazeham
ta za išlje a
za ah eš
ta pedantna
zazeha tako, da lahko vsi opazimo
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ta nergava
grozljiv krik razpara zrak
ta jeznorita
pavza
sofija, ta druga
sofijo so obesili 15. aprila 1881 v sankt petersburgu
imela je sedemindvajset let
ta za išlje a
olče lupi o kro pir z

islijo a ojake, ki lač i i žej i pra zdaj preli ajo kri

ta jeznorita
se koljejo
sofija, ta prva
willi, strah me je
IV.
oraš iti pogu
obljubi mi

a,

oraš erjeti, da o se redu, da se r e o živi in zdravi

sofija, ta prva
obljubim ti
IV.
in ko se vrnemo, bomo nadaljevali z delom, kjer smo ostali
zapomni si
ne bomo tiho, mi smo aša sla a est, ela rt i a as e o pustila pri

iru

sofija, ta prva
ne bomo tiho
i s o aša slaba vest
bela vrtnica vas ne bo pustila pri miru
ta pedantna
pristopita še pr i i tretji
III.
willi, it bomo morali, vlak bo zdaj zdaj odpeljal
I.
nikamor e ojo šli rez as
sofija, kmalu bomo nazaj
sploh pa, najin brat je tam nekje na ruski fronti,

ogoče se o a elo srečala

ta jeznorita
če je še e e kosu
ta pedantna
73
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

je, je, saj se bosta srečala,

lajši rat pade šele čez kako leto

ta jeznorita
saj res, ajprej skrajšajo ha sa i sofijo za glavo, brat pa pri liž o leto kas eje izgine na ruski fronti
ta dolgocajtna
oh, gospod moj, bog moj, trije moji otroci
ta debela
a se isi eka pre eč ži ela

orda?

ta dolgocajtna
ah, daj, pusti me
ta jeznorita
to tragič o zgod o s o že saj e krat slišale
grozljivo, res
ta nergava
s posmehom v glasu namigne proti meni
naredim se, kot da je ise slišala i adaljuje
tisto, ki se jo ra okar slišala
grozljivo, res
in veste, kaj se potem zgodi?
ne morete si mislit, ne morete si predstavljat
ta, ta nosna, ne, v ognju rodi!
a si mislite?
a si predstavljate?

svojo zgodbo

sofija, ta prva
ko se vrnete, bomo delali naprej
apisali o o še eč letako , še olje se o o orga izirali
že sa o zaradi tega se orate r iti
III.
pssst, sofija, ne bodi tako glasna, ne tukaj
ne tukaj in ne nikjer
sploh ikoli iko ur e s eš go oriti o te
saj eš, da e gre sa o za t oje ži lje je i za aša, za ži lje ja seh, ki jih i a o radi, gre
bodi previdna
I.
pazi
pazi nase
in ne bit tako potrta, no
v bist u je a ek ači do ro, da gre o a fro to
ra o se odo st ari okrog pr ega letaka alo polegle i ko o o azaj, udari o še huje
IV.
dol s prascem
to bomo napisali po vseh zidovih v münchnu
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I.
to bomo apisali po seh zido ih e čiji
dol s prasci zatiralskimi
ži ela s o oda
kaj e čiji, to o o apisali po seh zido ih tega s eta
dol z vsemi prasci
III.
pssst
pssst
a se a

je z ešalo, al kaj

ta pedantna
četrti zač e opo ašati prašičje z oke
prvi se mu pridruži
dekle se smeji
sofija, ta prva
dol z vsemi prasci tega sveta
ta dolgocajtna
to je pa tako ai o, da je že kar prisrč o
ta jeznorita
malodane ljubko
ta dolgocajtna
ja, res
isli , saj este, da jaz zastopi te reči, če je kdo odprte gla e i do zete za o itete, saj este,
dekleta, pote se to jaz, jaz res zastopi to ladi o, zastopi , da hočejo spre e iti s et pa te
reči, edi o pra , edi o pra , ka
i pa prišli, če e i ilo ladih, friš ih ...
ta nergava
se globoko strinjam s tabo
a si predstavljate?
v ognju rodi, v ognju!
ta dolgocajtna
se hotela reči, da ka
i pa prišli, če e i ilo ladih, friš ih isli, saj s et e i ogel iti aprej,
ampak tile tu, ti so pa res ... no ... saj ne, da imam karkoli proti spreminjanju sveta na bolje, kje pa,
daleč od tega, daleč od tega, saj este, da zastopim, bog ve, da zastopim, ampak tile tu so pa res ...
ta jeznorita
ljubki
ta dolgocajtna
ja, a ek ači pra zapra so, tej s oji, i rekla, ai osti, a eda, og ji
lju ki, a pak člo ek si e ore po agati ...

odpusti, nekako, ja,

ta jeznorita
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še

a j pa že ska

ta debela
zdaj je pa zadosti
frajle, al oste takoj utih ile al pa as se skupaj pošlje
ože ili, koliko žlo udra ja

a dis ipli sko

ta jeznorita
o saj deže ati začelo
ta debela
tiši a!
ta pedantna
prvi in dekle se objameta in poljubita
sofija, ta prva
pazi nase
o lju i, da oš pazil ase
IV.
ič e skr i, jaz o
pote

I.
se

pazil a j

i pa res do ro piše

ta pedantna
pote se poslo ita od dekleta še tretji i četrti
vzamejo kufre v roke in odidejo
ta fina
mladenka maha
lade iči ahajo azaj
od daleč se sliši lak
ta dolgocajtna
tudi jaz jim maham, tem nade ud eže , bom rekla nade ud eže , ker jaz res razu e
ladež, ki
želi spre e iti st ari a olje, res razu e , a pak alo pa eti ji pa e i škodilo, vam pove , če
bi vzeli pamet v roke, ne bi ko čali tako, kot so
ta fina
me vse jim mahamo
ta za išlje a
maham ti
ta nergava
a si predstavljate?
ta nosna goreča iz se e izstis e o oroje čka
medtem ko gori
a ni grozljivo?
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ta jeznorita
še e a pa za za po eča je uči ka
ta fina
spet zazeham tako, da lahko vsi opazite
ta nergava
grozljivo, res
njihovi vojaki so potem ...
ta jeznorita
e eč, prosi
I.
še e a us rtite i s o goto i za da es
se prišti a o?
II.
t alo čaka
III.
košara tudi
IV.
vedro in čista risača tudi
I.
preveza?
IV.
seveda
I.
o tože ka?
II.
moli
III.
ta je pa res dala vlogo za molitev, vsaj ena malo bolj pri pameti
ta jeznorita
pre eč pri pa eti
ta dolgocajtna
he, he, ta je pa do ra, pre eč pri pa eti, saj
škodo

agari je res, saj ta je res pre eč pri pa eti, ji je sa o

II.
aš papir?
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III.
a , s podpiso

sod ika i žigo

sodišča, lahko

oli

I.
ajmo
III.
se
islil, da te juži e ikoli e o
saj po te
i a o eč ič?

dočakal

II.
imamo, imamo
še eno tezgico
III.
ma ne, no
kaj spet?

eka

II.
i a o za skočit, pet

i ut

I.
ajmo, ajmo
mudi se
ta nergava
in veste, kaj se je potem zgodilo?
ta fina
nobena ji ne odgovori
ta nergava
poskusi še e krat
in veste, kaj se je potem zgodilo?
ta fina
gotovo kaj še olj grozljivega
reče , e da i ta sta ek ložila ka ček truda
ta nergava
ko je ta nosna rodila, so jiho i ojaki pote

še o oroje čka rgli oge j

ta fina
bestialno
ta za išlje a
bestialno, res
ta dolgocajtna
ne, ne, ta zgod a se je že zgodila, že prej, do ro se spo

i ,
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pa ne v tej vojni
ta jeznorita
če i aš kaj o ega ali kaj pa et ega za po edat, raje
ta pedantna
če e z aš pa et o go oriti, pa et o
če se

olči

olči

ta nergava
pa slišala, da se je zgodilo čeraj

ta pedantna
ožje pripeljejo tretjo o tože ko do t ala
I.
ste pripravljeni
sofija, ta tretja
sem
IV.
naj vam nadenem prevezo
sofija, ta tretja
hvala
IV.
ni za kaj, gospa
sofija, ta tretja
gospodič a
ta debela
tudi ta brez otrok, tudi ta suha veja
ta za išlje a
kakopak
ta dolgocajtna
pa še stara de i a po rhu, ja, kdo bi jo pa hotel vzet, ta pa tud tako zelo lepa ni
ta debela
a to i ič, že ska se
smo tukaj, aneda

ora poročit, že ska

ora rodit, to je aše posla st o, ože

ili, saj za to

ta jeznorita
že ska se realizira takrat, ko rodi
ta dolgocajtna
ata č o tako
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ta za išlje a
zato smo tukaj
ože ili
aneda
IV.
gospodič a, se opra ičuje
i za kaj, gospodič a
ta fina
drugi in tretji potisneta sofijo na tnalo
I.
mi odpustiš
sofija, ta tretja
odpustim ti
ta za išlje a
d ig eš sekiro isoko zrak
sofija, ta tretja
a lahko še ekaj reče , prede za ah ete
ta za išlje a
spustiš sekiro
I.
no, pa dajte
II.
čakaj zdaj, a lahko še ekaj reče?
III.
joj, ne vem, jebemumater, ne vem, tega pa ni v zakonu, v uredbi tudi ne
a je morda v pravilniku, a se ti spo iš?
IV.
ne, ne, mislim, da ne
vem, da ni nobene vloge za zadnje besede
isli , je, za zad je esede pred poroto po o sod i, to je ložila i do ila odobreno, saj zaradi tega
je zadnja na vrsti, je imela veliko za povedat
pa za olite je tud ložila
II.
kaj pa za zadnje besede na tnalu?
IV.
ne, tega pa zakon ne pokriva
niti uredba
niti pravilnik
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samo molitev in prevezo
III.
jebemumater, spet luknja
sofija, ta tretja
a i pote do olite, da še ekaj reče ?
samo en stavek?
I.
po ejte že
II.
čakaj, čakaj, daj o se ajprej z e it
a ji dovolimo?
III.
ja, ne vem, če paragrafi ne pokrivajo, zakaj bi ji potem dovolili, samo cajt zgubljamo, jaz se
jaz i šel a tisto juži o

lače ,

IV.
a glasujemo?
III.
pa kaj č o glaso at, za ah i i

ir

IV.
a glasuje o, če i glaso ali?
I.
povejte, gospa
II.
ti pa e

oreš, da e i po s oje, a e da e

sofija, ta tretja
saj je v redu
saj ne rabim ič reči
I.
kar povejte, gospa sofija
ne se ozirat na nas
sofija, ta tretja
se hotela sa o še e krat reči, da i i žal
i i žal iti e e od ojih odločite , ki so e pripeljale do se le
samo to
I.
ste pripravljeni zdaj?
81
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

sofija, ta tretja
sem
ta za išlje a
d ig eš sekiro isoko zrak
ta debela
saj zato pa je toliko teh olez i, to je tako, že ske e rodijo, pote
dojkah pa take reči
to je se ožja kaze , a po e

pa fašejo raz oraz e rake a

ta nergava
sofija ta pametna bi zagotovo umrla od raka na dojki, če je e i o gla ili
ta jeznorita
oh, te sofije
če ji
e odpade gla a, ji
kršče

pa joški

ta fina
atiček, zdaj si pa res prekoračila

ejo

ta jeznorita
aneda
ta za išlje a
aneda
ta fina
to je pa res od sile, od sile, prijavila te bom, zdaj te bom pa res prijavila, to je izbilo sodu dno, prijavila
te bom za apad a člo eško dostoja st o i o iko
ta pedantna
po osemnajstem čle u zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembah in dopolnitvah
zako a o prepreče a ju ižanja nivoja nravnosti in kulture druži i i druž i lahko prija o podaš
tako ose o a poli iji kot tudi po pošti
elega t o reše pro le
s te zako o se o zagoto o iz oljšalo sta je aši druž i
ta za išlje a
še do ro, da gre s et aprej
ta debela
tiši a
ta za išlje a
za ah eš
sofija, ta tretja
sofija je umrla zaradi raka na dojki 27. junija 1831 v parizu
imela je petinpetdeset let
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ta nergava
sem rekla ali nisem rekla
ta pedantna
to s sekiro, tega e razu e , to je pa čisto e ata č o
ta jeznorita
to je zaradi uči ka
zaradi slikovitosti
zaradi zgovornosti
in barvitosti
ta za išlje a
morda i zgodo i sko ata č o, zaradi tega pa ič

a j res ič o

ta fina
olče lupi o kro pir i raz išlja o
jaz raz išlja o o iki
malo o omiki, malo pa tudi o tisti eličast i s ile i čipkasti poroč i o leki
joj, kakš a škoda
ta debela
jaz raz išlja o ede jakih, raz išlja , da i asled jič aredila
kli čki, to i oralo iti fa tastič o

ede jake s karda o o

i

ta pedantna
jaz raz išlja o izjavah i soglasjih, ki i jih ilo tre a u esti, zdi se i, da i ila to aj oljša rešite
astali situa iji, ži eža ed o olj pri a jkuje, če pa ga že i a o, je sla e kako osti, aj olje i ilo,
da i sak ojak pred juži o podpisal izja o, da se za eda eko o skega sta ja drža e i da soglaša s
te , da se hra i z ži eže , ki je a razpolago, pa čepra je sla e k alitete
ja, ja, mislim, da bomo morali to uvesti
ta za išlje a
jaz raz išlja o te i
jaz es čas raz išlja o te i
zakaj e e idiš?
ta dolgocajtna
jaz raz išlja o teh espa et ih že skah i dekletih, ki so do ile, kar so iskale, a pak ker se
razgleda a i ačita a i
i us ilje je i tuje, i jih je tudi alo žal, a e i ilo olje, da i sledile
svojemu srcu in naredile nekaj iz sebe, kot pa da so se pustile za esti i so ko čale, tako, kot so
o te raz išlja
ta jeznorita
jaz e raz išlja o iče er
jaz lupim krompir
no, morda po isli
a tisti težek kufer,

orda

e preši e, da je že čas, da se ga upora i

I.
dobro
vse smo opravili
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zdaj pa še tista tezga in potem gremo jest
III.
ko č o
ta nergava
jaz raz išlja , katero grozlji o zgod o i lahko zdaj po edala i zakaj o e a i reagirala a zgod o
o goreče
o oroje čku tako, kot se si predsta ljala
tako kot se si želela, da i reagirale, želela se si, da i reagirale z začude je , s čust i, z
zgraža je , z osuplostjo, z ogorče ostjo, z usmiljenjem, morda s kako solzo
ali dvema
tako se si želela, da i reagirale a ojo zgod o
ta dolgocajtna
ne, ne
to se je zgodilo že kdaj, že deset let ali morda dvajset let nazaj, dobro se spomnim
to ni bilo v tej vojni
novoroje čka so rgli oge j že leta azaj
se spo

ta za išlje a
i , kot i ilo čeraj

se spo

ta dolgocajtna
i , kot i ilo čeraj

ta za išlje a
stojiš a horizo tu v soju luči
I.
mirno
ta za išlje a
četi a se pora a
I.
pozdrav
ta za išlje a
četi a salutira
ta fina
ah ne, ne
ni bilo pred dvajsetimi leti, še olj azaj je ilo, še pred puška i
petsto let nazaj?
ta pedantna
prej šeststo
ta debela
ah, kje so cajti
is o eč lade
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ta pedantna
lepota si ih las je pra o r je čas
ta jeznorita
zdaj bom pa jaz rekla o, moj bog
bom rekla o, moj bog
tik preden kozlam
ta dolgocajtna
o, moj bog
ta fina
sapra olt, ti pa res i aš pra
kaj te pa zdaj moti

o e ih

a ir

ta jeznorita
pa to sranje me moti
to prazno blebetanje
ta za išlje a
esediče je - bo rekla ta fina
ta fina
esediče je
reče
ta za išlje a
ta fina je rekla - esediče je
ta pedantna
dekle stopi do ta velikega kufra
ta nergava
pogleda ta jez orito, če o kaj pripo

ila

ta dolgocajtna
vse pogledamo ta jeznorito
ta fina
e dar je ta jez orita zdaj tako raz urje a, da je preslišala
i

e

ta debela
ore reči, saj se

a

rekla, da je čas za kufer

ta jeznorita
saj sem vam rekla, da je čas za kufer
ta za išlje a
sofija poskusi odpreti ko ček
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sofija, ta prva
e ore , e gre, pretežko je
hans!
I.
voljno
ta za išlje a

rečeš
i pohitiš do sofije
I.
skupaj bova

ta za išlje a
odpreš ko ček
za eš e šop papirjev, jih daš sofiji
za eš še e šop papirje i jih skriješ pod suk jič
I.
pojdiva
sofija, ta prva
sanjala sem, da so naju ujeli in zaprli
I.
ne bojo naju ujeli in zaprli, vse bo v redu
ta za išlje a
se o redu, rečeš
se o redu, rečeš i lažeš
lažeš, ker e eš
lažeš, ker je tudi te e strah
sofija, ta prva
strah me je
I.
dajva hitro opravit
se letake ora a razdelit po u i erzi, prede se ko čajo preda a ja
i a a eč dosti časa
pohitiva
ta za išlje a
kupe listov delita naokrog
vsepovsod po tleh kupi papirja
ko porabita liste v rokah, stopita do ko čka i jih za eta še
i še
i še
ta fina
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bezljata naokoli
ta dolgocajtna
o moj bog
vedno isto
ta debela
eno in isto znova in znova
kako da se ljudje e a eličajo
ta nergava
jaz se
a eliča a
ta pedantna
drugi zač e stopati proti ji a
ne opazita ga
kroži okoli jiju, od daleč kroži okoli jiju, z roka a skle je i a za hr to

i ju opazuje

II.
zapahnite vrata
zaklenite
imamo ju, zdaj ju imamo
I.
konec predavanj je, pojdiva
sofija, ta prva
is a še ko čala, kufru je še kup letako
I.
prepozno, pojdiva
sofija, ta prva
e, e, čakaj, sa o še to
ta debela
deklina vzame šop listo iz kufra i jih rže isoko zrak
ta za išlje a
na nas se vsujejo listi
se vsujejo kot sneg
beli listi, na drobno popisani
se vsujejo kot sneg
ta dolgocajtna
kaj pa piše gor? kje so oja očala, da pre ere
ta fina
ta dolgo ajt a išče očala
ta debela
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kaj če pisat, saj eš, kaj piše, piše o člo eko ih pra i ah, o s o odi ...
ta nergava
o svobodi govora
ta za išlje a
sofija rže še e šop listo
se vsujejo kot sneg

zrak

ta jeznorita
o tiraniji vlade
ta fina
o red otah, ki jih je tre a spošto at
ta jeznorita
in za katere se je treba borit
ta za išlje a
i še e šop
kot sneg
ta nergava
piše o pras ih, ki jih je tre a zrušit
ta jeznorita
in proti katerim se je treba borit
ta fina
piše o prihod osti, ki čaka s etla i lepa ekje a ko u teh listo
i še
sneg

ta za išlje a

ta nergava
piše o uporu, ki ga je tre a za etit, za čast i s o odo
ta debela
to piše
kar piše ed o, saj eš, kaj piše po a adi
ta dolgocajtna
aha, ja, se eda, saj pote pa e ra i
ampak kam sem jih pa vtaknila?

očal

II.
primite ju
ta za išlje a
tretji i četrti pritečeta do te e i sofije
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orda hočeta po eg iti, orda je aji pr i refleks eg i
orda aju tretji i četrti lo ita po odru

orda tudi res z ežita

ta fina
flankirajo sem ter tja
ta za išlje a
morda
v vsakem primeru vaju vkleneta
II.
tako
zdaj pa a juži o
ta za išlje a
odideš, kle je
tretji te pori a aprej, s teža o lo iš ra otežje
četrti pori a sofijo
med potjo ti drugi odklene lisice
po a eš si zapestja, tako, kot to aredijo fil ih
četrti odkle e lisi e sofiji i se pridruži a tre
zas eješ se
drugi te potreplja po ramenih
tretji i četrti se s ejita
odhajaš
sofija obstane in gleda za vami
v svoji prosojni beli obleki
ta nergava
z rada ička i, ki štrlijo eka

proti gor

ta jeznorita
ne, no
prvi je vendar zdaj v vlogi njenega brata
ne morejo rada ičke proti gor štrlet
to bi bilo pa ja sila neokusno
malodane perverzno
ta za išlje a
poglej me!
odhajaš
maham ti v slovo
se e ozreš
ta debela
alo, ve tri frajle
sem pridite in spucajte svinjarijo za sabo
ta za išlje a
sofija pobira liste papirja i jih zlaga azaj ko ček
sofija se ji pridruži; po ira liste papirja i jih zlaga azaj ko ček
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sofija se ji pridruži; po ira liste papirja i jih zlaga azaj ko ček
ta za išlje a
odpustim ti

edte
edte
ji

ta jeznorita
ko aše ože ta zu aj koljejo, i č eka o
ko aši si o i ta zu aj kr a ijo ...

ta debela
i pripra lja o juži o

ta pedantna
praz a reča e stoji poko i
ta nergava
zato pa smo tu, aneda
ta za išlje a
od jutra do ečera
od mraka do zore
ta dolgocajtna
ne, ne, ne bo petsto let nazaj
pred d ajseti i leti so rgli o oroje čka oge j, prepriča a se
ta fina
ja, a pak jaz e , da so ga rgli takrat, pred puška i
ta dolgocajtna
tudi takrat, ja

i

ta nergava
čeraj tudi, a pra i

ta za išlje a
in tudi jutri, a po e , tudi jutri odo rgli o oroje čka oge j
ta jeznorita
še do ro, da gre s et aprej
ta debela
ože ili, kako a gre to počasi
soldati bojo zdaj zdaj tu
dajmo, babnice, podvizajmo se
ta nergava
a saj idiš, da se e da hitreje, saj si sa a rekla, da je pre eč očes
ne priganjaj nas toliko
ta debela
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joj, koliko očes
in kako je mehak
no, pa je vseeno oljše kro pir čistit kot pastinak
dokler ni bilo krompirja, smo kuhale pastinak, si predstavljate, da bi morala zdaj tristo
sedeminosemdeset kil pasti aka očistit?
ta nergava
si poza ila a telečja re r a
ta debela
kaj?
ta jeznorita
kosilo od unih tam gor
telečja re r a i šesti ose deset kil kro pirja od aših ojako
za kosilo od unih tam gor
ta pedantna
tristo eno kilo imamo
ta debela
no, si predstavljate, da bi zdaj morale za soldate tristo eno kilo pasti aka očistit?
ta fina
rebrinec
re ri e lepše z e i
ta debela
dušo i spustile
čepra , ora reči, je i olj slast e juhe od pasti ako e
ta fina
re ri če e
ta dolgocajtna
o, ja, se spo i , se spo ite e krat, kdaj je že ilo, ekje lizu je oralo iti, se spo ite, pasti ak
smo kuhale, zraven pa blitvo, če je res ila lit a, saj se e spo i pra , takrat jih je bilo pa, ojoj,
ojoj, tudi kakih trideset tisoč, če e spo i e ara, se spo i , da je pihalo ko strela
ta nergava
redu, je, lahko ehaš
ta dolgocajtna
a se spomnite
o, oj lju i og, koliko aših lade iče je šele takrat padlo, se spomnite, koliko hrane je ostalo,
proč s o jo etale, pote pa je prišlo toliko uh, da je ilo se čr o od jih
se spomnite muh?
ta jeznorita
se spomnimo muh, ja, sa o iso prišle pap at lit e
91
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

ta za išlje a
če je res ila lit a
ta jeznorita
in pastinaka
re ri a, se opra ičuje
ta fina
me pogleda, s posmehom
jo igorniram
ta jeznorita
so se prišle past po truplih
po vseh tistih mladih, krasnih, posta ih, slast ih ojščakih
ta nergava
me pogleda in misli, da bom kaj dodala
kak vzdih ali kaj podobnega
ič e doda
še z oč i e za ije
ker e pra se že oli od tega esko č ega luplje ja
tudi oči
ta jeznorita
muhe, milijarde muh
in smrad, ostuden smrad
i pote čr i, vse gomazi od njih
trupla pa, kot da so spet ži a
ta fina
ježešna, o, pa kaj želiš doseči s te ?
se ikoli e oš a eličala?
ozri se kdaj okoli se e, ade i si kdaj tudi rož ata očala, o
s et je lep, če ga z oreš idet
ti, ti pa e idiš drugega kot ...
ta dolgocajtna
rim, rim je bil
takrat je pa res bil rim
spomnim se!
začetku septe ra je ilo, o eki reki, kako ji je ilo že i e, ne vem, ampak se spomnim, ker je
tako zelo pihalo, da je aši ojščako pušči e azaj osilo
ta jeznorita
slikovit prizor
ta dolgocajtna
ampak ob kateri reki je že ilo?
ta debela
koliko očes
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ta za išlje a
e o do ra ešta
ta debela
ta jeznorita, od kje si rekla, da ga je danes pripeljal?
ta jeznorita
nisem rekla
ta debela
pa eš, od kje?
ta jeznorita
kako naj vem?
ta debela
o, ja, se
islila, da si prašala
ta jeznorita
tu sem zato, da lupi

kro pir, e pa da sprašuje

ta nergava
pa še tega e delaš kdo e kaj do ro, če smo iskreni
ta jeznorita
a oš spet začela
ta za išlje a
spet o začela
ta dolgocajtna
tako sedimo v polkrogu vsak dan
ta debela
sedimo v polkrogu in lupimo krompir
ta pedantna
ali kumare
ta fina
ali rebrinec
ta dolgocajtna
lupimo krompir in mesimo testo
ta debela
esi o testo i čisti o zele ja o
ta pedantna
reže o
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ta fina
ribamo
ta za išlje a
tremo
ta pedantna
sekljamo
ta debela
mesimo
ta fina
eša o
ta nergava
vsak dan
ta jeznorita
vsak dan
ta za išlje a
od začetka s eta
ta jeznorita
ona pa najeda
ta nergava
jaz pa najedam
ta za išlje a
sak da od začetka s eta
ta jeznorita
konec.
ta nergava
joj, a ste slišale, kaj se je čeraj zgodilo?

94
© Si o a Se e ič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.
simona.semenic@gmail.com

