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Ko se bo vse spremenilo v spanje, ko bo še zadnja zgodba ugasnila in ne 
bo več nikogar, da bi svetil po poti, taval boš, igralec, in iskal žarek, ki bi 
ga oponašal. 
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Nastopijo: 

 

IVAN SERGEJEVIČ BALZAMOV, gledališki i špektor 

SOFRON VLADIMIRIČ KOŠKOV, gledališki direktor 

ARINA NIKOLAJEVNA, aj oljša igralka i  direktorjeva že a 

ROGOVILOV, dra ski prvak i  a asador gledališča  

LIZA, mlada igralka, ki je v resnici starka 

FJODOR, gledališki šofer 

PETJUŠKA, odčitovale  vode  

NIKITA KANTAGRJUHIN, diplomirani gledalec 
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1. prizor 

 

SOFRON VLADIMIRIČ i  ARINA NIKOLAJEVNA. 

 

Na odru je lik Sofro a Vladi iriča. 

Na kole ih zavzeto ekaj išče. 

Pride Arina Nikolajevna. Ona stoji. 

 

 

ARINA NIKOLAJEVNA: Sofro  Vladi irič, kaj ve dar poč ete? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Na odru je las, Ari a Nikolajev a. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Las? Čigav las?  

SOFRON VLADIMIRIČ: Še e ve o. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kako pa sploh vemo, da je? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nekdo nas je prijavil. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Da je na odru las? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tako je. Gledališki i špektor o vsak čas tu. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Gledališki i špektor? Od kdaj pa o staja gledališki i špektor?  

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne ve o toč ega datu a. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kaj i že dovolj, da i a o kritike? 

SOFRON VLADIMIRIČ: To je sa o jegova služ a. Prav gotovo je človek a estu. Ali i oš 

pomagala? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Saj veš, da e ara  las a odru. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Saj jih ihče e. Raze , če iso a glavi. Seveda ureje i. Čerav o včasih kakš a 

vloga zahteva kuštravost. Poglej, spet dlaka! To človeka tako o erazpoloži. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kako dolga je? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Zakaj? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Lahko, da je las. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ni las. Dlaka je. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kako ste lahko tako gotovi? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Me da poz a  razliko!  

ARINA NIKOLAJEVNA: Sofro  Vladi irič, kaj zdaj poč ete? 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Pre išljuje . 

ARINA NIKOLAJEVNA: O če ? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kdaj dlaka posta e las. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kako to islite, Sofro  Vladi irič? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Gotovo o staja ata ko določe a eja. Do se  je dlaka, od tu aprej pa las. 

ARINA NIKOLAJEVNA: A boste nehali stresati neumnosti in raje pomislili, kdo nas je prijavil? Lahko 

nam zaprejo gledališče. 

SOFRON VLADIMIRIČ: O te  o o kas eje, Ari a Nikolajev a. Sedaj je ajvaž ejše, da ajde o ta 

pres eti las, prede  o i špektor tukaj. 

ARINA NIKOLAJEVNA: A dlake ga ne motijo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Če le iso predolge.  
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2. prizor 

 

IVAN SERGEJEVIČ i  FJODOR. 

 

Dva stola a odru služita a e u. 

Iva  Sergejevič i  Fjodor sedeta a ju. 

 

 

IVAN SERGEJEVIČ: No, posediva i  se okrepčajva, ti i pa tačas povej kaj o vaše  gledališču. 

FJODOR: Kaj vas pa zanima? 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako si že rekel, da ti je i e? 

FJODOR: Fjodor.  

IVAN SERGEJEVIČ: No, Fjodor, ali ti veš, kdo se  jaz? 

FJODOR: Rekli so, da ste gledališki i špektor i  da va  e s e  ičesar povedati. 

IVAN SERGEJEVIČ: Pa se oš tega držal? 

FJODOR: Kaj pa vem.  

IVAN SERGEJEVIČ: Če delaš pošte o, se i aš česa ati. 

FJODOR: Ne ve , če dela  pošte o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako e veš? 

FJODOR: Da da es človek težko ve, kaj je pošte o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Seveda veš. Vsak človek ve, kaj je pošte o. 

FJODOR: No, videti je, da jaz nisem med njimi. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako to isliš? 

FJODOR: Poglejte: Naš direktor, Sofro  Vladi irič, ti zapovejo »Naloži te plošče i  jih zapelji a ojo 

par elo.« Ti seveda to storiš. Pote  pa i ar orja za ovi vhod v gledališče. 

IVAN SERGEJEVIČ: Novi vhod gradite? 

FJODOR: Ne. Sa o starega o o podaljšali. Sofro  Vladi irič i radi gledališče pri ližali o či stvu. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kakše  pa je ta vaš direktor? A je do er z va i?  

FJODOR: Dober, dober. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj se kre žiš i  vzdihuješ? Povej po pravi i! 

FJODOR: Sofro  Vladi irič se zelo trudijo za aše gledališče i  so uvedli veliko oder ih ovitet, 

ve dar je hudo, ko i ajo jihova že a tiste svoje d eve. 



7 
© Rok Vilč ik 

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kakš e d eve? 

FJODOR: Ko ne igra, je zelo ... zelo ... 

IVAN SERGEJEVIČ: No, kar povej. 

FJODOR: Nesreč a. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj? 

FJODOR: Nje  ož ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Sofro  Vladi irič? 

FJODOR: Prav ta ... – pravijo, da pogreša aplavz.  

IVAN SERGEJEVIČ: A tako? 

FJODOR: Tako, ja. Ari a Nikolajev a so o čutljiva u et i a. Ko jo sreča o, je več e pozdravlja o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa? 

FJODOR: Zaploskamo ji.  

IVAN SERGEJEVIČ: I  ko i a tiste svoje d eve? 

FJODOR: Veste, problem je, ker edina ona in Rogovilov ... 

IVAN SERGEJEVIČ: A isliš vašega dra skega prvaka? 

FJODOR: Prav tega, ja. Našega ajvečjega igral a. Sa o ta dva vesta, kako v res i i izgleda do ra 

predstava.  

IVAN SERGEJEVIČ: A Rogovilov tudi režira? 

FJODOR: Odkar je do il prsta  za življe jsko delo, e ra i več režiserjev. I  če je o  a urge i, Ari a 

Nikolajevna pa ima tiste svoje dneve ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Čakaj! Kje je? 

FJODOR: Na urgenci. 

IVAN SERGEJEVIČ: A se u je kaj zgodilo? 

FJODOR: Ne še. Zelo se oji, da se u o. Oziro a, da se u je. Veliko ga tišči v prsih.  

IVAN SERGEJEVIČ: To pa i prijet o. 

FJODOR: In srce mu nepravilno bije. 

IVAN SERGEJEVIČ: Aha. 

FJODOR: Pa duši ga v grlu. 

IVAN SERGEJEVIČ: Aja? 

FJODOR: Včasih e ore pravil o zadihati. 

IVAN SERGEJEVIČ: Tudi to? 
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FJODOR: Zad jič u je Ari a Nikolajev a o e ila, da ga je e a sa a a ira i  je po ele  telesu 

dobil osip. 

IVAN SERGEJEVIČ: Osip? Kakše  osip? 

FJODOR: O  je tako rekel. Mi is o ič videli. Zelo ga je oralo oleti, ker se je tako kre žil. Skoraj 

i kli ali rešil a. A pak tako ali tako e i hotel priti. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj e? 

FJODOR: Prevečkrat je že prišel za a . 

IVAN SERGEJEVIČ: A po Rogovilova?  

FJODOR: Ja, po njega. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj je hipoho der? 

FJODOR: Ne, mislim, da je vodnar. 

IVAN SERGEJEVIČ: Vod ar? Kakše  vod ar? 

FJODOR: Oprostite, islil se , da sprašujete po horoskopu.  

IVAN SERGEJEVIČ: A pak Rogovilov se e i s el tako o ašati. 

FJODOR: Vsi tako e i o. Še pose ej, ker je a asador gledališča. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj pa je a asador gledališča? 

FJODOR: Naredil je toliko do rega za aše gledališče. 

IVAN SERGEJEVIČ: Na pri er? 

FJODOR: Ko se je zaskalil, so odrske deske zamenjali.  

IVAN SERGEJEVIČ: Pa e i o  oral iti že v pe ziji? 

FJODOR: Moral, oral, pa si je izprosil podaljša je. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako pa to? A se še i aveličal? 

FJODOR: Si  hišo gradi, hčerka pa ov avto kupuje. Pe zije pa veste, kakš e so.  

IVAN SERGEJEVIČ: Ja, to je res. 

FJODOR: Tudi k jigo piše. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kakš o k jigo? Avto iografijo? 

FJODOR: Neke vrste. Naslov bo Pisma bralcem. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne razu e ? 

FJODOR: O  že iz ladosti piše v časopis o ru riko Pis a ral e . 

IVAN SERGEJEVIČ: Ta pis a i izdal?  

FJODOR: Ja. 

IVAN SERGEJEVIČ: Pa so za kaj? 
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FJODOR: Ne ve . Nise  še o e ega pre ral. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako e? Saj so v časopisu. 

FJODOR: Še i o e ega odposlal. 

IVAN SERGEJEVIČ: A se razumeta? 

FJODOR: Če igra, še gre. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kakše  pa je to odgovor? 

FJODOR: Vprašali ste e, če se razu eva. 

IVAN SERGEJEVIČ: Vaš direktor, Sofro  Vladi irič, i  jegova že a, Ari a Nikolajev a, vaša aj oljša 

igralka, če se razu eta? 

FJODOR: Ravno včeraj sta se vr ila iz Pa a e. 

IVAN SERGEJEVIČ: Pa a e? Kaj sta pa delala v Pa a i? 

FJODOR: Gostovanje. 

IVAN SERGEJEVIČ: S katero predstavo pa ste šli gostovat? 

FJODOR: Sa a sta šla. 

IVAN SERGEJEVIČ: Sofro  Vladi irič ve dar i igrale . 

FJODOR: Bog ne daj! O  je električar. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako pa je prišel a direktorski položaj? 

FJODOR: Pravijo, politika – jaz pa ne verjamem. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa ti isliš? 

FJODOR: Znajde se. 

IVAN SERGEJEVIČ: A to i politika? 

FJODOR: Ne. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako e? 

FJODOR: Politik je čla  sa o e e stra ke, o  pa je v vseh. 

IVAN SERGEJEVIČ: I  kaj sta pravzaprav počela v Pa a i? 

FJODOR: Saj vam pravim – gostovanje. 

IVAN SERGEJEVIČ: S katero predstavo? 

FJODOR: Antigona. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako Antigona, če sta šla sa o ta dva? Kaj pa ostali ansambel? 

FJODOR: Je šlo sa o za tisti del, ko je A tigo a zaprta.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa je z drugi i aro e? 

FJODOR: Vse sorte. 
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IVAN SERGEJEVIČ: Kako vse sorte? 

FJODOR: To novo boli koleno. 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj je še lada. 

FJODOR: Z rampe je padla. 

IVAN SERGEJEVIČ: Se  slišal. A pak se  islil, da je že olje. 

FJODOR: Kaj o olje, šest etrov i tako alo. Hvala ogu, da je preživela. 

IVAN SERGEJEVIČ: Šest etrov? Kaj i ate oder pod stropo ? 

FJODOR: Ne, to ne ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa? 

FJODOR: Zagovoril sem se. 

IVAN SERGEJEVIČ: Povej! 

FJODOR: To, da je padla z rampe, ni res. 

IVAN SERGEJEVIČ: Se i je kar zdelo. Kaj pa je ilo? 

FJODOR: Na vrvi smo jo imeli, ker je igrala angela v Othellu. 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj v Othellu ni angela. 

FJODOR: Naš dra atik ga je dal, da je olj za i ivo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Dra atika i ate? 

FJODOR: Ja. 

IVAN SERGEJEVIČ: To pa prvič sliši . Koga pa? 

FJODOR: Nekega štude ta. Sergejuška. Si  aše orga izatorke je, Tatja e Pavlov e. 

IVAN SERGEJEVIČ: No, ta je pa lepa. 

FJODOR: Meni se ne zdi tako.  

IVAN SERGEJEVIČ: Prosi ? 

FJODOR: Spod jo čeljust i a preveč iz oče o. Kot poli a je.  

IVAN SERGEJEVIČ: Aja – jo isliš. Pustiva to. Ne želi  opravljati. 

FJODOR: Saj tudi jaz ne. 

IVAN SERGEJEVIČ: I  kako je pote  padla – ta nova? 

FJODOR: Ta mlada – Liza? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ja. 

FJODOR: Sergejuška je i do ro držal.  

IVAN SERGEJEVIČ: A i o  dra atik? 

FJODOR: Včasih še alo po aga a odru. 
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IVAN SERGEJEVIČ: No, kako je prišlo do tega? 

FJODOR: Gor jo je še povlekel, pote  pa i več z ogel je e teže.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa študira ta Sergejuška? Pri erjal o k jižev ost? 

FJODOR: Eko o ist je. Nečak od Ari e Nikolajev e. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj sta Ari a Nikolajev a i  Tatja a Pavlov a v sorodu? 

FJODOR: Tukaj smo vsi v sorodu. V avli visi druži sko drevo – niste videli? Kaj si zdaj zapisujete? 

IVAN SERGEJEVIČ: Nič. Ti kar adaljuj. 

FJODOR: A se  preveč povedal? Sofro  Vladi irič so i za ičali, da e s e  ič. Naj o  sa o 

vljude , so i je aročili, i  vas var o pripelje . Sa o eni se to ne zdi prav. Zakaj ne bi 

povedal, če kaj ve ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Se stri ja . Ta esreča se je zgodila k alu za te , ko se je lada igralka, ta Liza, 

zaposlila v vaše  gledališču, kaj e? 

FJODOR: Ja. Antigono bi morala igrati, pa jo je potem Arina Nikolajev a, aša aj oljša igralka. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj pa aje ate ekvalifi ira e štude te? 

FJODOR: Sofro  Vladi irič e ijo, da je tako stroškov o aj olj pri er o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ni ate svojih odrskih teh ikov? 

FJODOR: Imamo. Tri. 

IVAN SERGEJEVIČ: In? 

FJODOR: V bolnici so. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kar vsi trije? 

FJODOR: Ja. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa ji  je? 

FJODOR: Nekaj v zvezi z organom za presnovo. 

IVAN SERGEJEVIČ: A so pija i? 

FJODOR: Sofro  Vladi irič e dovolijo, da jih tako kliče o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj ne? 

FJODOR: Se ne spodobi za tako nobel teater. 

IVAN SERGEJEVIČ: A i spi ie ta i ate? 

FJODOR: Jaguški  pa je a odvaja ju. 

IVAN SERGEJEVIČ: Od česa? 

FJODOR: Od nekih substanc. 

IVAN SERGEJEVIČ: A je arko a ? 
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FJODOR: Sofro  Vladi irič e dovolijo, da ga tako kliče o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako pa? 

FJODOR: Po imenu. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa ti?  

FJODOR: Kaj jaz? 

IVAN SERGEJEVIČ: Si zdrav? 

FJODOR: Ja. 

IVAN SERGEJEVIČ: Si prepriča ? 

FJODOR: Se . Rav o prejš ji tede  so i z a jšali od erek. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kakše  od erek? 

FJODOR: Tablet. 

IVAN SERGEJEVIČ: Za kaj? 

FJODOR: Z a  it asile , če jih e je lje . 

IVAN SERGEJEVIČ: Ka  zdaj greš? 

FJODOR: Na stra išče. Misli , da o  oral vzeti e o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj? 

FJODOR: Tableto.  

IVAN SERGEJEVIČ: Počakaj še hip, prosi .  

FJODOR: Zakaj? 

IVAN SERGEJEVIČ: Za gledališkega šoferja veliko veš.  

FJODOR: Se trudi  po aj oljših očeh. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa je z vaši  drugi  aj oljši  igral e  ... kako se že piše?  

FJODOR: Arhetip Ivanovič je tre ut o v suspe zu. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj pa? 

FJODOR: Zaradi neprimernega dotikanja. 

IVAN SERGEJEVIČ: Koga pa se je epri er o dotikal? 

FJODOR: Biljeterk i  včasih koga iz pu like. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj je or?! 

FJODOR: Bi rad il, ja. Bo ogoče kaze  a jša. Po sodiščih ga vlačijo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako z orete rez jega? 

FJODOR: Rogovilov tako ali tako ne mara soigralcev.  

IVAN SERGEJEVIČ: Biljeterska služ a deluje or al o?  
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FJODOR: Ne ravno. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa? 

FJODOR: Naša stal a dekleta i ajo časa. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj e? 

FJODOR: Pravdajo se z Arhetipo  Iva oviče . 

IVAN SERGEJEVIČ: Ste vsaj poskr eli za pri er o za e javo? Kaj zdaj gledaš proč?  

FJODOR: Sofro  Vladi irič so pripeljali dekleta od drugod. 

IVAN SERGEJEVIČ: Od drugod? Od kod drugod? 

FJODOR: Iz enega kluba. 

IVAN SERGEJEVIČ: Noč ega? 

FJODOR: Je olj v te  času je odprt, ja. 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj to ve dar sta e elo pre ože je! 

FJODOR: Se pa spoznate na cene. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne ... isli  – e ... slišal se  i  isli  si. To so dekleta z nizko moralo. Za denar 

so pripravljena storiti kar koli. 

FJODOR: To pa že e o res! Ko so jih Sofro  Vladi irič prosili, da i držale ta ovo igralko v zraku ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Ko je ila a gel v Othellu? 

FJODOR: Ne, mislim, da je to bilo v Antigoni. 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj tudi v Antigoni ni angela. 

FJODOR: Nikjer ga i, ve dar ga aš Sergejuška o ožuje. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ta štude t? 

FJODOR: Mislim, da je bil en od scencev takrat dramatik. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako e  od s e ev? 

FJODOR: Če Sergejuška igra štude ta, ora hoditi a predava ja. 

IVAN SERGEJEVIČ: A o  sa o igra štude ta? 

FJODOR: Saj se  va  rekel, da je drugače eko o ist. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kateri od jiju zdaj tišči a gela v Othella in Antigono, scenec ali ekonomist? 

FJODOR: Vsi aši dramatiki imajo radi angele. Vi ne? 

IVAN SERGEJEVIČ: Jaz ise  dra atik. 

FJODOR: Kako veste? 

IVAN SERGEJEVIČ: Naj rž res ra iš tisto svojo ta leto. 

FJODOR: Misliti si ne morete. 
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IVAN SERGEJEVIČ: Sa o to še, pa lahko greš. Ta podatek, da ste aje ali dekleta iz oč ega klu a, 

zagotovo drži? 

FJODOR: Vidi , da si e zapisujete več. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zae krat e. Naj te to skr i. I a  do er spo i .  

FJODOR: Če vi tako pravite. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ta dekleta iz oč ega klu a ... 

FJODOR: Kaj vas to toliko okupira? 

IVAN SERGEJEVIČ: To so sila potrat e reči.  

FJODOR: Saj i ilo tako drago. Je šlo za koproduk ijo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Z oč i  klu o ? 

FJODOR: Dali so a  dostoje  popust. Pa jihova dekleta se e pritožujejo čez Golopljoka. 

IVAN SERGEJEVIČ: Koga? 

FJODOR: Arhetipa Iva oviča, ašega drugega aj oljšega – tega, ki se pravda. 

IVAN SERGEJEVIČ: Aha. Zakaj so va  torej dali popust? 

FJODOR: V la ski sezo i je il v gledališke  a o aju el jihov astop. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj se pa greste?! 

FJODOR: Saj je bil abonma za odrasle. 

IVAN SERGEJEVIČ: Še do ro! Torej otroški a o a še i ate? 

FJODOR: Ne več. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj e več? 

FJODOR: Se  va  rekel, kaj poč e Golopljok.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kako ste lahko šli v koproduk ijo z oč i  klu o ?! 

FJODOR: Banketi so pri njih.  
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3. prizor 

 

ARINA NIKOLAJEVNA, SOFRON VLADIMIRIČ,  

 

ROGOVILOV, LIZA. 

Na odru štirje stoli opravljajo svoje posla stvo. 

Akterji sedijo na njih. 

 

 

ARINA NIKOLAJEVNA: V mojem tekstu je las! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kras o! Kar e i ga daj.  

ARINA NIKOLAJEVNA: Ni govora! Se ga ne dotaknem!  

SOFRON VLADIMIRIČ: Bo  kar sa  ... (Sofro  Vladi irič stopi k Ari i Nikolajev i i  iz je ega teksta 

vzame las.) Hvala, draga. (Sede in si ga ogleduje.) Prav lep primerek. Ni govora, da bi bila 

dlaka.  

ROGOVILOV: Čigav je? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tako edoločljive arve je.  

ARINA NIKOLAJEVNA: Pospravi že to a ot ost! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Bo raziskala služ a za od ose z jav ost i.  

Sofro  Vladi irič vtak e las v žep. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Če i kaj takega i eli. 

ROGOVILOV: Moj gotovo ni. 

LIZA (Rogovilovu): Kuz a Nikolajevič, vi ve dar i ate las! 

ARINA NIKOLAJEVNA: Pfej – sa o to še a jka! 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, o, o, gospoda, rzdaj o svoje ago e. Ne želi o poseči po sredstvih.  

LIZA: Kje pa je Arhetip Iva ovič? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nuj o se je oral zglasiti a sodišču. 

ROGOVILOV: Prevedite za nas plebejce? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Priče so izgi ile.  

ROGOVILOV: Za i ivo. Jih o o sploh še kdaj videli? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Tega človeka je zdav aj zapustilo čustvo za last o dostojanstvo. Tak 

zarobljenec ... 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Nikogar se e o o odrekli! Gledališki a sa el ora iti graje  kakor trda 

skala. Ne ukvarja o se s se ira je  ža . Gledališče je erkev i  i s o služa iki religiji 

umetnosti! 

ARINA NIKOLAJEVNA: Jaz tega teksta ne morem brati! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Dajte, o, Ari a Nikolajev a, dragi a, pa e da e zaradi e ega sa ega lasu? 

ARINA NIKOLAJEVNA: To so same fraze! 

ROGOVILOV: Dajte, no, dragica ...! 

ARINA NIKOLAJEVNA: Veste kaj Rogovilov, ise  jaz vaša dragica! Sicer pa ... me zanima kako bi 

reagirali vi? Se še prav živo spo i , ko ste v svoje  tekstu ašli rtvo iš. Kako dolgo ste 

bili na urgenci?  

ROGOVILOV: Težko leto, priz a . Da e o  povedal, kakše  o raz delate vi, ko do ite v roke 

do ači tekst. 

ARINA NIKOLAJEVNA: I a  pač o čutljiv želode . Vi pa e arate azijske dra atike! 

ROGOVILOV: Mara ! I  če že hočete vedeti, jo o o asled jo sezo o igrali. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Katero predstavo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Češ jev vrt. 

ARINA NIKOLAJEVNA: To je aj rž aslo tega e odigatre a, tega gledališkega vohljača! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ari a Nikolajev a, lepo vas prosi , kaj če je kje v liži i? 

LIZA: Vsem nam bo godilo malo spremembe. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Bravo, Liza! Tako lada i  pol a ade! 

ARINA NIKOLAJEVNA: In kam bomo na vrtu postavili grobnico? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj je važ o, tako ali tako je prozor a.  

ROGOVILOV: No, vsaj angel bo varen na drevesu. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ne bomo spet igrali Othella! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kakš e  drevesu, es vas ple taj, Rogovilov, jih stresate danes! Kaj so vam 

vbrizgali na urgenci? 

ROGOVILOV: Če o češ jev vrt? 

SOFRON VLADIMIRIČ: To je sa o prispodo a za hrepe e je. No e ih dreves e o. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Joj, kako sovraži  te prispodo e! A lahko e krat sa krat postavi o a oder 

nekaj, kar nima globljega pomena? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Seveda, Ari a Nikolajev a, kar predlagajte? Kar izvolite ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Marelič i vrt! 
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LIZA: Kaj to pa ni prispodoba? 

ROGOVILOV: Če sodelujejo sad ja drevesa, je pa že sadov jak, to je oje e je. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Vse je prispodo a za ekaj.  

LIZA: Tudi življe je? 

SOFRON VLADIMIRIČ: H  ... življe je? Prispodo a ...? Mogoče. Mogoče pa tudi e. Izvrst o 

vpraša je. Prav kliče po dra atiza iji. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Rogovilov, pri priči se pre ehajte drgniti po betici – vsi bomo imeli lase v 

tekstu. 

ROGOVILOV: Se pardo ira . Stara razvada. Ko raz išlja , se ved o takole ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Boste že ehali! Kako z ate it apor i! Na alašč to poč ete! 

LIZA: Prosila i, da adaljuje o s te i laž i i vajami. Mudi se mi na razgibavanje. 

ROGOVILOV: Kako kaj gre tvoji oži i, draga Liza? Še ved o o r je a aro e? 

LIZA: Počasi se o rača a olje. 

ROGOVILOV: O rača a olje! Odlič o poveda o! Ste slišali Koškov? Takih replik a  a jka! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Draga Liza, dokler e oste popol o a ared, ste oprošče a igra ja a gela. 

LIZA: Zelo prijaz o od vas, Sofro  Vladi irič. Hvala. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Na Antigono pa le pridi.  

ROGOVILOV: Lepo vas prosi , s takš o ogo? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Bo pomagala pri aplavzu. To o pa že z ogla. Roke i a zdrave. Naj ti e o 

nerodno. 

ROGOVILOV: Za angela je nadarjena. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Tudi sa a se  začela a aplavzu.  

LIZA: Niste nikoli padli, Arina Nikolajevna? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Sem. Tale me je izpustil. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Take reči pogrevati, dajte, o! Pa toliko vode je že preteklo ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: No, torej, Sofro  Vladi irič, katere ral e vaje vadi o? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ni aš škripta? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Las je v je , ti eštija!  

SOFRON VLADIMIRIČ: Zagotavlja  va , Ari a Nikolajev a, to je zad ji las, ki ste ga ašla v svoje  

tekstu! 

ARINA NIKOLAJEVNA: Sita sem te! 
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ROGOVILOV: Kako pa to tako zagotovo veste, Sofro  Vladi irič? Me da iste spet vohu ili po aših 

didaskalijah? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Za koga e pa imate, Rogovilov?  

ROGOVILOV: Me e že e oste preslepili. S e ografijo i  prizorišča ečete ve , poz a  jaz vas! Vi 

i še last o ater slekli, če i ra ili je  kostu . 

ARINA NIKOLAJEVNA: Če spet e o kostu ov – se me pazi! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Rav ati je tre a stroškov o aj olj pri er o.  

LIZA: Lahko zač e o, lepo prosi ? 

ROGOVILOV: Liza i a prav. Tudi sa  i a  ves da  časa.  

ARINA NIKOLAJEVNA: Kako da ne? Urgenca vendar dela 24 ur. 

ROGOVILOV:  ur? Me i so rekli, da so po oči zaprti. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Oh, kako vas orajo sovražiti! 

ROGOVILOV: In med prazniki. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Gotovo imajo vsak dan praznik. 

ROGOVILOV: Do kdaj imamo vaje? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kdo jih je sploh razpisal? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tatja a Pavlov a, kdo i drug. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ta že ska i a os ov ih a ir!  

SOFRON VLADIMIRIČ: Skuš je odo potekale red o, dokler je pri as gledališki i špektor. Malo 

potrpljenja, prosim. 

ROGOVILOV: Kje pa je ta ožakar? Rad i ga že srečal. Veliko u i a  za povedati. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Sa o e o po e o isel še podeli  z va i: Drži o skupaj. Ničesar 

drugega. Lepo je, če s o slož i i  ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Sofron, politika! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Oprosti draga, spet e je za eslo. 

LIZA: Torej zač i o. Kaj reče  jaz? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kje i ate škript, Liza? 

LIZA: Ne vem.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako e? Fjodor ti ga je pustil v gardero i. 

LIZA: V kateri garderobi? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako 'kateri', Liza? Tvoji ve dar.  

LIZA: Nikoli nisem imela garderobe. 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Kje pa se preo lačiš? 

LIZA: Nikjer. To je moj kostum. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Aja, seveda! Nerod a reč. Se pardo ira !  

LIZA: Saj so laž e ral e vaje. Se o  delala, da i a  tekst. 

ROGOVILOV: Tega pa jaz nimam napisanega. Katera stran je to? 

LIZA: Druga. 

ROGOVILOV: Sem tukaj. Sa o pri e i e gre tako. Piše ... Čakaj, kaj so to za e e številke? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kakš e številke? 

ROGOVILOV: Piše ekaj o davč ih oazah. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Rogovilov! Kaj imate panamski tekst? (Sofro u Vladi iriču.) Slišiš? Kaj i a 

Rogovilov panamski tekst? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Oprostite, to so oji privat i doku e ti. 

Sofro  Vladi irč vsta e i  vza e Rogovilovu tekst. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kot kaže, je prišlo do elju ega zapleta.  

LIZA: Zaplet je v teatru ved o do rodošel.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Izvolite tega. 

Rogovilov prej e od Sofro a Vladi iriča drug tekst. Ta ga odpre. 

ROGOVILOV: Koškov, vi ste i e il! Oprostite, e ore  drugače for ulirati. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Če i se vsaj alo potrudili ... 

ROGOVILOV: Žal ... tako piše v te  skriptu.  

Rogovilov  pri liža svoj tekst Sofro u Vladi iriču, ta se ag e aprej i  prečita ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: »Koškov, vi ste i e il!«  

Sofro  Vladi irič poki a Rogovilovu. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Zelo ata č o ste pre rali. 

ARINA NIKOLAJEVNA (Sofro u Vladi iriču): Kako je ta prišel do pa a skega teksta?  

ROGOVILOV: Kaj je sedaj to važ o! Me i ste dali igrati številke! I  to e sa o puste številke, ki 

oz ačujejo stra i ali štejejo d eve, določajo razdalje i  vse i o stvari, to je ela g eča številk 

i  raču skih z akov, ki e po e ijo ič! Nič! Števila, dolga čez elo stra , ki e predstavljajo 

ičesar ko kret ega, ičesar ple e itega i  avdihujočega, sa o za lodelo človeško aravo 

i  e povejo ič o velikih ridkostih i  sil ih strasteh, ki povzročajo velike spre e e v duši! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Rogovilov? 

ARHETIP IVANOVIČ: Prosi , Sofro  Vladi irič? 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Zaprite že to histerič o gofljo, da va  je e o  jaz. 

ROGOVILOV: Naj va  razkrije  aj olj živo oleči o, ki jo čuti  zavoljo tega, kar sliši  od vas ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj pošlje  Fjodorja po a irko? 

Nasta e tiši a.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Nadaljuj o, gospoda! Naj a  ekaj sla o prikroje ih esed e razvode i 

lepega dne. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Besede, ta žalost a uj ost. 

LIZA: Klepetati, več o sa o klepetati ... 
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4. prizor 

 

SOFRON VLADIMIRIČ i  IVAN SERGEJEVIČ. 

 

Pisalna miza se odru lepo poda. 

Za jo sedi Sofro  Vladi irič.  

Vstopi Iva  Sergejevič. Direktor u s elo stopi asproti. 

 

 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, le poglejte si ga! 

IVAN SERGEJEVIČ: Koga?  

SOFRON VLADIMIRIČ: Koga?! Ja, vas ve dar, dragi Iva  Sergejevič Balza ov, aš e je i gledališki 

i špektor. Sofro  Vladi irič, vaš ajvda ejši služa ik. Kako s o vas veseli! Kako s o 

zadovolj i z va i, Iva  Sergejevič, elote  kolektiv. 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj še ise  ičesar storil ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Saj vas lahko kar po i e u, kaj? Tudi vi e e, prosi  vas, ič e pre išljujte. 

Sluti , da ova kaj k alu zelo do ača. Koškov za vas, dragi prijatelj. Redko ko u dovoli , 

da e kliče po rodov iku, va  pa rez predsodkov lagovoli  tudi to čast. Sedite, prosi . 

IVAN SERGEJEVIČ: Hvala. 

Sofro  VLADIMIRIČ: se vr e za pisal o izo, Iva  Sergejevič sede je u asproti.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako s o vas čakali, isliti si e orete. Vrsto let se  svoji že i, aši ajvečji 

igralki Ari i Nikolajev i, zaskr lje o po avljal: Š e t, kje se potika ta aš Iva  Sergejevič, 

gledališki i špektor? Tako želja  se  il podeliti z va i apredek aše u et iške usta ove.  

IVAN SERGEJEVIČ: To i ogoče. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj i ogoče? 

IVAN SERGEJEVIČ: Gledališki i špektor se  postal šele pred kratki . 

SOFRON VLADIMIRIČ:  Kako za i ivo! Je ož o, da se aji i o čutki glede tega tako razhajajo? Pa 

ič hudega, vsake u se zdi kdaj kaj e ogoče, pa v res i i sploh i tako. Zato je tu 

u et ost, kaj e, da a  o ogoči e ogoče. Vsekakor s o va  hvalež i. 

IVAN SERGEJEVIČ: Za kaj? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ker krasite aše prostore s svojo prisot ostjo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Hvala, ve dar to i ič takega ... 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Ste prijet o potovali?  

IVAN SERGEJEVIČ: Saj i daleč ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Rav o prihaja  z vaje, veste. Cel a sa el se je z ral, vest o po avljajo i  

igrajo. Vzdušje je praz ič o kot a premieri. Sem se spozabil in jim tako malo zaploskal. 

Vidite – sa o takole, i ogrede i  dokaj zadrža o, pa so e takoj prestrelili s pogledi. Tako 

so oter, da va  povedat e ore . Prežeti z dra ski  špirito . Se  se rž po ral. Če pa 

je takše  užitek. Takše  užitek! Kako se  vesel, da živi  v te  času – e i pričevale  

gledališke zgodovi e. Tre utek ... 

Prič e ekaj iskati po izi, po predalih, po suk jiču i  k alu ajde.  

SOFRON VLADIMIRIČ:  Aha! Evo ga! 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj je to? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako »kaj je to«? Kaj ne vidite? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne. 

SOFRON VLADIMIRIČ: V oji roki je. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ja, vašo roko vidi , ve dar ...? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Res e vidite? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Čakajte, o  liže ... ed prsto a, poglejte. 

IVAN SERGEJEVIČ: Dlaka ... – se mi zdi. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Dajte, o, res ič o je predolgo za dlako! 

IVAN SERGEJEVIČ: Las? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nata ko ste uga ili! Bravo! Kakše  gledališki i sti kt! Zagotavlja  va , da je 

to zad jič! 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne razumem ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: To je las, ki je il a odru. 

IVAN SERGEJEVIČ: A islite, da se  zato tukaj? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ari o Nikolajev o, ojo že o, ašo ajvečjo igralko, pre ej uči, kdo as je 

prijavil. 

IVAN SERGEJEVIČ: Opravlja  red i pregled. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Red i pregled, to že, ve dar je po e o, kdo si je iz islil ta red i  v 

čigave  i e u ste tukaj. Vsak i a svoj red, veste, i  lahko ga pregledujete, kolikor hočete, a 

vsega va  ga e o da o razu eti. Najlažje je s svoji  redo  siliti druge i  pričakovati, da 
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se ga odo držali. Red se od reda razlikuje. Vze ite za pri er aše gledališče. Naš red ti 

posta e popol o a jase  šele, ko se u prilagodiš. Pred te  pa sploh i uj o, da razu eš 

njegov ustroj. Iz tega se znajo izcimiti prav nelju e situa ije. Na prvo isel se ogoče zdi, da 

ga sploh i, reda, pri as, a pak to je sa o zato, ker vse tako lepo teče, da ga še opaziš e. A 

i alo vi čka, da si dušo privežete? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne, hvala. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Dajte, o, saj e vozite. 

IVAN SERGEJEVIČ: V služ i e pije . 

SOFRON VLADIMIRIČ: O, torej vi ikoli e pijete! 

IVAN SERGEJEVIČ: Lahko osta eva urad a? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Seveda! Vse po škriptu. 

IVAN SERGEJEVIČ: Telefo  va  je za i gljal. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Se  slišal. Do il se  sporočilo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kar poglejte. Bo  že počakal. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Lepo od vas. Takoj o .  

Sofro  Vladi irič pogleda a svoj telefo . 

SOFRON VLADIMIRIČ: Sa o po rklja  ... Z o či e se javljajo. Rogovilov spet prosjači. Saj veste: 

Rogovilov? Naš prvak i  a asador gledališča – gotovo ste že slišali za j? Z a e ita 

osebnost. 

IVAN SERGEJEVIČ: Se . I  česa prosi? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ah, davi za ta svoj kip. Neverjet a zgod a! Najprej je dve leti hodil a o či o, 

da so mu obljubili, da mu ga bodo postavili, zdaj pa jih masira zavoljo parcele. Rad bi ga imel 

pred teatro , pa i več prostora. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ker oste podaljšali vhod? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kdo va  pa je to atvezil? 

IVAN SERGEJEVIČ: Fjodor, vaš šofer. 

SOFRON VLADIMIRIČ: A ta še igra? 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj aj i igral? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, ašega šoferja. Pa saj iti aš i! Tu okoli se potika, ker i a kaj za početi. 

Začel je si er kot gledale , a se je prav klavr o izkazal. Pa pride prepoz o, pa a apač o 

predstavo, pa sede na tuj stol, pa ploska še pred ko e  ... živ e a  je fr ljal. Si lahko 

islite, kako je oralo iti igral e . Moja soproga Ari a Nikolajev a, aša aj oljša igralka – 
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jo orate uj o či prej spoz ati, za os o itje –, je bila vsa iz sebe. Rekla mi je: Ali jaz ali 

pa ta hlod! Kaj se  hotel. Naša aj oljša igralka i  še soproga povrhu. Nag ali s o ga. 

Pote  pa je delal zgago pred vhodo , ko je a čr o preprodajal a o aje. Raje s o ga sa i 

zaposlili. A pak kaj se je hitro izpostavilo v vezi jega? Za ič pa et ega ga e oreš 

upora iti! Seveda s o ga dali za dra aturga, pa se je hudič spečal s šepetalko i  a  jo 

čisto skvaril. Zdaj pa je preglas a i  ves čas dvo i o tekstu. Se  islil, da o kot šofer 

aredil še aj a j škode. Kako se človek lahko z oti! Vse sorte idiotov a  je že pripeljal. 

Odpelje pa ikoli ič.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kako je sedaj s te  kipo ? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Stvar je taka – na platoju pred glavnim vhodom bova midva z Arino 

Nikolajev o, ojo e je o soporogo, ašo aj oljšo igralko. Sva si že v Pa a i ogledala 

ar or. To e o ič velikega, da e oste islili. E  tak avzolejček, dva kipčka, okoli pa 

parke . Takole po sredi i. Poglejte, rav o pregleduje  te ačrte. Napač o so zarisali 

električ e vode. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj pa odo kipi ra ili elektriko? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Hoče , da i a fo ta a last o svetlo o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Fo ta a? Niste rekli, da o avzolejček, parke  ...? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne odite, o, tako pikolovski. Na vsako ojo esedo se o esite! A se jaz 

vtikuje  v vaše ačrte? 

IVAN SERGEJEVIČ: Bo to zgraje o z davkoplačevalski  de arje ? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ni ogoče, da tako islite?! Kaj si pa predstavljate?! I a o v gledališču 

pose e  fo d za take reči. So e v svetu zavoda pose ej prosili, da ga odpre . Tako s o 

zadovoljni z njim, da s o ga že ekajkrat povečali. Še do ro, da ga i a o, ker se ves čas 

nekaj steka vanj.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kdo pa je v svetu zavoda gledališča? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Jaz, Ari a Nikolajev a, oja e je a soproga, aša aj oljša igralka, i  e  

štude t. 

IVAN SERGEJEVIČ: Nje  sorod ik? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako pa veste? O, vi pre risa i kujo , vidi , da ste se že o arsiče  pustili 

podučiti! Kaj i kras a zased a? No e ih tre j. Tako slož i že dolgo is o ili. 

IVAN SERGEJEVIČ:  Ve dar prvaku e dovolite, da i i el kip poleg vaju z že o? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Naj u ga apravijo pred urge o! Kaj se pa gre! 
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IVAN SERGEJEVIČ: Baje ga ta  sovražijo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ta Fjodor pa i a veliko gofljo, kaj? I  to v tako kratke  času? 

IVAN SERGEJEVIČ: V es sva se še alo ustavila. V bistvu me je pustil samega. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Je šel a stra išče? 

IVAN SERGEJEVIČ: Tako je rekel. 

SOFRON VLADIMIRIČ:  Naj rž je oral vzeti e o tistih svojih ta let. I  se i vr il? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ta se drži didaskalij kot klop. Se zgodi, se zgodi. Ampak sedaj ste tukaj in slabo 

o k alu poza lje o. A pak zakaj ste pravzaprav prišli? Saj je pri as vse v ajlepše  redu. 

In to v pozitivnem smislu. 

IVAN SERGEJEVIČ: Prišlo je do as, da se v vaše  gledališču dogajajo epravilnosti. 

Sofro  Vladi irič se sprošče o as eji. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Oprostite, ker se s eji . Za ava e. Nepravil osti? Le kako? I  kaj sploh 

po e i e a taka eseda? V ed i i a pri er: Nepravil ost! Naj rž kar vsako ur svoje? Vas 

pa je pripeljala med nas. Radi i kaj preverili. To je vaša služ a. Država vas gotovo zelo čisla, 

da vas pošilja aokoli takole vohljati.  

IVAN SERGEJEVIČ: Osta i o ivilizira i, prosi . 

SOFRON VLADIMIRIČ: Brez skr i, rez skr i. Pri as i a o visoko razvit čut za oral a vpraša ja. 

Lahko vas ir e duše po iri . 

IVAN SERGEJEVIČ: Glede česa? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, da tudi vi lahko zaupate a ! Gre za re iproč ost. Go ilo, ki drži svet v 

tečajih.  

IVAN SERGEJEVIČ: Ne razu e . 

SOFRON VLADIMIRIČ: Poglejte, ekoč so e o tožili, da se  ponarejal pogodbe, celo podpise, 

prirejal evide e i  u ičeval določe e doku e te, i  kaj se je a ko u izkazalo? Ugotovilo 

se je, da i ičesar e orejo dokazati. Sporazu o s o se razšli, i  to z visoko odprav i o, 

si lahko mislite! Potem sem jih seveda tožil zaradi epravil osti v postopku, i  zdaj se  spet 

tukaj. Kjer i o e ih epravil osti! Sa o tu i  ta  kakš o tre je zaradi razlik v išlje ju. 

Pha – epravil osti! Kako se ta eseda že sliši. Kot prvovrst a zdrav iška diag oza. Nekaj v 

vaše  telesu deluje epravil o. Naj vas ič e skr i, sa o u rli oste. Nepravil osti torej. 

Na primer? 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj » a pri er«? 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, te vaše epravil osti, Iva  Sergejevič, dragi aš gledališki i špektor! Rad i 

slišal, kakš e. Česa s o o tože i? 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj še iste o tože i. Kot ste sa i rekli – preveriti je treba.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Na pri er? 

IVAN SERGEJEVIČ: Vaša že a v predstavi, v kateri igra A tigo o, osi priste  krz e i plašč i  iser o 

ogrlico iz originalnih biserov. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pha – v predstavi, »v kateri igra Antigono«! 

IVAN SERGEJEVIČ: Je kaj aro e? 

SOFRON VLADIMIRIČ: S eš o se sliši. 

IVAN SERGEJEVIČ: Da po epotre e  zapravljate? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Dragi oj Iva  Sergejevič, jaz verja e , da va  je kar pre ej jas o,  kakše  

pokli  si je iz rala Ari a Nikolajev a. To iso rokavi e, ki jih slečeš i  odložiš v predal i  e 

isliš več a jih. To je ekaj, kar osiš s se oj  ur a da . Ni aš ka  odložiti. Ker si ti sa  

ta predal. A nisem fino povedal?  

IVAN SERGEJEVIČ: Kako je sedaj s plašče  i  ogrli o? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Zapirate o roč, kaj? 

IVAN SERGEJEVIČ: Popol o a ič e zapira .  

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj hišo so va  tudi o e ili? 

IVAN SERGEJEVIČ: Kakš o hišo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ah, ič. I ate prav, osta iva raje pri plašču i  ogrli i. Saj to je sa o za 

pose e prilož osti. 

IVAN SERGEJEVIČ: Na pri er? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Za gostova ja. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kot to v Pa a i? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ni s e ografije, pa s o alo poko pe zirali. 

IVAN SERGEJEVIČ: Če je ves čas zaprta v gro i i, e ra i kostu a.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Gro i a je stekle a.  

IVAN SERGEJEVIČ: Pote  je ekaj s e ografije? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne, i. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako ni? Saj gre za steklo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: V res i i i. Ničesar i. Niti stekla. O a odigra tako, kot da je. Tako ali tako se 

e vidi. Morali i jo videti, kako prepričljivo tipa po steklu ... I  kako a ato sko se ji o raz 
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iz aliči, ko se pritis e o e j. Brez po islekov lahko govori o o z agoslav e  sozvočju 

vseh seg e tov gledališke uprizoritve! 

IVAN SERGEJEVIČ: Kdo pa je to pogru tal? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Naš dra atik. 

IVAN SERGEJEVIČ: Eko o ist? 

SOFRON VLADIMIRIČ: A ga poz ate? 

IVAN SERGEJEVIČ: Slišal sem zanj. A je nadarjen? 

SOFRON VLADIMIRIČ: V svetu zavoda je epogrešljiv. 

IVAN SERGEJEVIČ: Pisatelj? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Še o e e k jige i pre ral. 

IVAN SERGEJEVIČ: I a opravlje  vsaj kak tečaj? Je zahajal v dra ski studio? Gledališko šolo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Gledališka šola? Da kaj takega v res i i o staja? Ari a Nikolajev a, oja 

e je a soproga, aša aj oljša igralka, i je že o e ila, da je o iskovala e o tako 

zavetišče, pa se  islil, da e krepko vleče. Kakš e pred ete pa poučujejo? Pretvarja je in 

zavaja je, opo aša je i  spakova je?  

IVAN SERGEJEVIČ: Kako je sedaj s te  »dra atiko «? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Saj se  va  že povedal, da je Sergejuška si  aše orga izatorke Tatja e 

Pavlovne. 

IVAN SERGEJEVIČ: To ve . Pa z a pisati? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Seveda. Tako zaostali pa nismo! 

IVAN SERGEJEVIČ: Misli  dra e. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Zakaj i pa dra e pisal? 

IVAN SERGEJEVIČ: Če pa je dra atik! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Oh, to je sa o klasifika ija jegovega delov ega esta. Za gli o je adarje . 

IVAN SERGEJEVIČ: Torej niti ekonomist ni? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne. To ga sa o tako kliče o, da ve o, kaj igra. 

IVAN SERGEJEVIČ: Pa se va  to e zdi ič spor o? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Joj, ar je to spor o? Mislite? 

IVAN SERGEJEVIČ: Seveda.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Tako daleč pa se anj ne spoznam. Dobro, da ste omenili. Bomo spisali 

e ora du e, razposlali okrož i e. Upora ili o o vse vzvode! 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj i a pri er e izo raz e i  e z a ja za to delov o esto. 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Vidite, tako pa še ise  pogledal a to stvar. A je to velika napaka? 

IVAN SERGEJEVIČ: Take stvari so ureje e z zako i i  zako ski i akti. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Uh, kako res o se izražate. Res e i de iliter vi čka? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne, hvala. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Vaš prejš ji kolega ga je o oževal. Vsako leto smo mu ga cel sod prepeljali v 

glav o esto. Ta ti je il ojstrovi a! Nad arave  pošte jak, to va  lahko zagotovi . Z vso 

duhov o opre o. Kako je kaj? Še ved o osi rado? 

IVAN SERGEJEVIČ: Brado? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, tisto gosto, čr o rado. Stal o se i je zdel tako za i iv. Na glavi ič, pod 

oso  pa tak kužuh. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne ve , kdo i to il.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Ved o sva kadila igare iz tiste jihove aktovke. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj e tako gledate? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Vi e kadite? 

IVAN SERGEJEVIČ: Žal i a  te razvade. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pa i va  prav gotovo pristajala. 

IVAN SERGEJEVIČ: Jaz se  prvi gledališki i špektor v aši državi. Pred e oj ta fu k ija še i 

obstajala. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj e poveste! Kdo pa je pote  hodil k am? 

IVAN SERGEJEVIČ: A i lahko do il v pregled raču e, pogod e, a ekse, prihodke, odhodke ...? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Joj, ehajte, saj se i o še zavrtelo od vseh teh vaših strokov ih izrazov!  

IVAN SERGEJEVIČ: Nič lažjega – apotite e k raču ovodki ji. 

SOFRON VLADIMIRIČ: O vladate pa, i kaj. Naj rž so zelo zadovolj i z va i. Takoj ko se Tatja a 

Pavlov a vr e s služ e ega potova ja, vaju sez a i . To va  je ajple e itejše, aj olj 

lju eče i  vsakrš ih žrtev z ož o itje. Všeč va  o. No e e tra sak ije se e ustraši. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kje pa je? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Na dopustu. Ali sploh kaj poslušate? 

IVAN SERGEJEVIČ: Rekli ste a služ e e  potova ju. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Aja? Da se  tako rekel? Pote  o že tako. No, vsekakor ji i hudega, e ra i 

vas skrbeti. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kje je a služ e e  potova ju? 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Aja, to sprašujete. Čakajte ... isli , da se reče ... ekaj a črko M ... M  

... aha, že ve . Tule i a  je o razgled i o: Tiho orski otoki. Ja, ta  je. 

IVAN SERGEJEVIČ: Na služ e e  potovanju? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, seveda. O iskuje ta kajš ja gledališča i  si a ira izkuš je. Nas za i a 

svet, veste. Mi is o e i tistih, ki se zaprejo v svoj rlog i  se zadovoljijo z or o do ačo 

produkcijo. 

IVAN SERGEJEVIČ: A ste zato ili v Pa a i? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Izred o uspeš o gostova je! 

IVAN SERGEJEVIČ: Res i ilo ož osti gostovati kje liže? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Seveda so ile prilož osti! Nič koliko! Na vse stra i as va ijo! Ve dar so v 

Pa a i tako avduše i ad aši i predstava i, da človeku srce ne da, da bi jih zavrnil. 

Skoraj vsako ašo Antigono so že videli. To je zdaj pri jih aj olj razširje o i e za otroke: 

A tigo a. Pa i važ o, ali je pu čka ali fa tek.   

Pojavi se Petjuška. 

PETJUŠKA: Gospod direktor? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj je, Petjuška? 

PETJUŠKA: Žar i a je šla.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Takoj pride . Žal i je, opravki kličejo. Ved o se kaj ajde. Peza tovrst e 

fu k ije, kaj se tu ore. To pa je aš Petjuška. Va  o o  pokazal po gledališču. Pri as je že, 

odkar je ila a te  estu še gola planjava.  

Sofro  Vladi irič odhiti. Iva  Sergejevič i  Petjuška se gledata.  

IVAN SERGEJEVIČ: Za kaj si zadolže ? 

PETJUŠKA: Vodo odčitava . 
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5. prizor 

 

IVAN SERGEJEVIČ i  PETJUŠKA. 

 

Oder poživi raz ovrst o pohištvo. 

Dotič a se z ajdeta sredi njega. 

 

 

IVAN SERGEJEVIČ: Petjuška, kje sva? 

PETJUŠKA: Na odru. 

IVAN SERGEJEVIČ: Prosi ? 

PETJUŠKA: To je aš veliki oder. 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj zgleda kot skladišče. I  tu v o ari so o lačila i  osta ki hra e a izi. 

PETJUŠKA: Tre ut o as ekaj stal o živi tukaj. 

IVAN SERGEJEVIČ: Na odru? 

PETJUŠKA: Taki časi so, gospod.  

IVAN SERGEJEVIČ: I  kje ste, ko je predstava? 

PETJUŠKA: Gre o v zaodrje, otro i pa se potuh ejo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Otro i? 

PETJUŠKA: O i so o  os ih že v posteljah. Predstava pa se takrat šele zač e. Le o  pre ierah so 

lahko ekoliko dlje poko i. Raze  če gre za kako do ače delo. Takrat jočejo i  jih je tre a 

tolažiti. 

IVAN SERGEJEVIČ: V postelji so? Kje? Tukaj a odru? 

PETJUŠKA: Ni ajo ka  druga . 

IVAN SERGEJEVIČ: Kje pa je ali oder? 

PETJUŠKA: Ta , kjer je tre ut o vi otoč. 

IVAN SERGEJEVIČ: Vi otoč? 

PETJUŠKA: Človek se ora ekje sprostiti. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne orete ve dar živeti a odru. 

PETJUŠKA: Oder je aš do . 

IVAN SERGEJEVIČ: A pak tukaj potekajo tudi vaje? 

PETJUŠKA: Kakš e vaje? 
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IVAN SERGEJEVIČ: Ja, za ove predstave. 

PETJUŠKA: H  ... islite? 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa e tako čud o gledaš? 

PETJUŠKA: Mi i a o vaj. 

IVAN SERGEJEVIČ: Prosi ? 

PETJUŠKA: V aše  gledališču i vaj. 

IVAN SERGEJEVIČ: Petjuška, e i ej e za or a! 

PETJUŠKA: Nikakor vas nimam, gospod! Za trenutek se mi je zdelo, da imate vi mene. 

IVAN SERGEJEVIČ: Vaš direktor i je še alo prej rekel, da je rav o prišel z e e. 

PETJUŠKA: To se o i apravljajo zaradi vas. Njegova eksele a velikokrat e islijo tako, kot se 

izrazijo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne ore  verjeti! Kako pa pote  osvojite tekst i  delo postavite a oder, če i 

vaj? Vaje so ja nujne! 

PETJUŠKA: Ja, pa e pri as. 

IVAN SERGEJEVIČ: A e res e vlečeš? 

PETJUŠKA: Ne – saj vam pravim! Kaj bi imel od tega? Saj si niti e i upal, gospod. Vi ste gledališki 

i špektor. Če kaj e o prav, o po as. Tega pa si res e želi . I a  dve hčeri. Ta večja gre 

k alu v sred jo šolo i  ogoče sploh e o ra ila, če o igralka, ta druga pa je pravi 

dro ižek i  o ogoče rav o pravš ja za angela. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako pa pote  študirajo tekst? 

PETJUŠKA: Mislite, kako igral i z ajo tekst? 

IVAN SERGEJEVIČ: To, ja. 

PETJUŠKA: Ari a Nikolajev a i  prvak Rogovilov z ata svojega a pa et že od prej. 

IVAN SERGEJEVIČ: I  če se zgodi, da ga pozabita? Si pomagata med sabo? 

PETJUŠKA: Ne oreta. Govorita vsak svoj tekst. 

IVAN SERGEJEVIČ: Govorita vsak »svoj« tekst? Kako to sploh izgleda? 

PETJUŠKA: Odlič o! Vse predstave so zelo o iska e. Včasih kdo osta e elo do ko a.  

IVAN SERGEJEVIČ: I  scenerija je vedno enaka? 

PETJUŠKA: Odkar se  pripeljal to pohištvo, ga i še ihče pre ak il. Če si iz islijo kaj ovega, pa se 

delamo, da je prozorno. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ti si s e ograf? 

PETJUŠKA: Ne, to pa e. Že a včasih kaj okrasi. I a dar zato. 
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IVAN SERGEJEVIČ: Kje pa je sedaj tvoja že a? 

PETJUŠKA: V služ i. Dela pri elektro distri u iji. Zdaj o počasi ura, ko i ajo pavzo za ali o. Ji o  

ekaj a hitro pripravil. A se a  oste pridružili? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne, hvala. Kako va  direktor sploh kaj takega dovoli, da živite tukaj i  vse ostalo? 

PETJUŠKA: Na hiši u dela o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Na hiši? 

PETJUŠKA: Zdaj u rav o pokriva o streho. Upa , da oste apisali pozitiv o poročilo, da država 

ko č o dvig e sredstva a ivo, ki si ga ta teater zasluži. Lepo i ilo, če i u uredili dovoz 

še pred zi o. Takrat se ta  vse pogreza, ker je tako očvir ato. Napisal se  igro o te . 

IVAN SERGEJEVIČ: Ti? 

PETJUŠKA: Zakaj pa e jaz? 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pravzaprav poč eš tukaj? 

PETJUŠKA: Števe  za vodo odčitava , saj sem vam povedal. 

IVAN SERGEJEVIČ: A pak apisal si igro? Gledališko? 

PETJUŠKA: Gledališko, kajpak.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kakš o pa?  

PETJUŠKA: Naslov je Kombi se pogreza. Govori o paru, ki ne more imeti psa, ker nima balkona. 

IVAN SERGEJEVIČ: A e o ko iju? 

PETJUŠKA: Zakaj i govorila o ko iju? 

IVAN SERGEJEVIČ: Po aslovu sodeč ... 

PETJUŠKA: Ko i je sa o realističe  o e t, pogreza je je ključ o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Pa si že ko u pokazal te svoje igre?  

PETJUŠKA: Pokazal se  jih svoji  sorod iko . Brat je i el pred kratkim abrahama in smo eno 

uprizorili. 

IVAN SERGEJEVIČ: To zad jo o pogreza ju? 

PETJUŠKA: Ja. 

IVAN SERGEJEVIČ: I  kakš e so ile reak ije? 

PETJUŠKA: Tiho  Pro etejev, oj rat, pravi, da je struktura si er ata č o pre išlje a i  

oblikovana s posluhom do vseh oseb in dilem, ki jih te odpirajo, vendar manjka 

ajpo e ejša z ačil ost. 

IVAN SERGEJEVIČ: Igrale ? 

PETJUŠKA: Ne. Fil sko plat o. O  je veliki o oževale  pos etega gledališča. 
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IVAN SERGEJEVIČ: Ali ogoče isliš fil ? 

PETJUŠKA: Nerad sliši to esedo. Drugače pa je il a ko u kar lep aplavz. Teta je rekla, da se ji že 

dolgo i zgodilo, da i se ji juha ohladila. Bi želeli kdaj pogledati oje dra e? I a  jih za vse 

prilož osti: ir a, god, a raha  seveda, pogre , sed i a, vrača je dolga, evračanje dolga, 

krst, o hajilo, o rezova je, poroka, ločitev, vara je, vohu je je, o rekova je, voj e, uj e, 

dolgčas, vesele prilož osti, čakal e vrste ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj si pa apisal za čakal e vrste? 

PETJUŠKA: Zgodi se v čakal i i. Glav o vlogo igra zvoč ik a ste i, ki kliče ljudi. Lju o i je, kadar 

i ajo stvari glav o vlogo. Najraje i a  dialoge ed stvar i. Pri jih je vse tako jas o. Nič 

dvoumnosti. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako to isliš? 

PETJUŠKA: Ker e igrajo. So, kar so. Pa četudi apišeš, da o o ara, bo omara – pa i važ o, ali iz 

mahagonija ali iz iverice. Vsak bukselj bo vedel, da je to omara. Igralec bi pa rad vedel vse: Je 

to o ara s predali, kako se odpirajo vrata, kakš e so kljuke, je e okril a, dvokril a, 

polakirana, stilna, komoda, garderobna ...? To več o iska je s isla v liku! Zakaj je to tako 

potrebno? Najbolj verodostojno vsekakor je, ko se ne igra. Dajte igralcu igrati omaro, pa 

oste videli, kaj o storil s se oj, spakedra o pohištvo, v katerega človek še ogavi  e i 

pospravil. Vam pove  pri er: Prejš jekrati aša aj oljša igralka govori A tigo o, rav o tisti 

del a ko u, ko zapušča oža ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Misli , da to i A tigo a. 

PETJUŠKA: Seveda je. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kolikor ve , je to ko e  e e druge igre. 

PETJUŠKA: Ma, dajte o? 

IVAN SERGEJEVIČ: Res o va  govori  – to je Ibsenova Nora. 

PETJUŠKA: To, da je ora, tudi sa  do ro ve . 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne isli  ora kot ora, i e že skega glav ega lika v tej dra i je Nora. 

PETJUŠKA: A e lahko ehate esti?  

IVAN SERGEJEVIČ: Če pa pravite, da je Antigona govorila besedilo Nore? 

PETJUŠKA: Saj ga ved o.  

IVAN SERGEJEVIČ: Ved o? 

PETJUŠKA: Seveda! Ved o, kadar igra A tigo o, govori esedilo od Nore. Po te  je z a a. Mislite, 

da i ila drugače tudi tako popular a? 
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IVAN SERGEJEVIČ: Popularna je? 

PETJUŠKA: Vsekakor! V Pa a i jo o ožujejo! Novoroje e i e ujejo po jej. A lahko adaljuje ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Seveda. Izvoli. 

PETJUŠKA: Hvala. Tako ti o a sredi Nore spet zač e že rati to svojo A tigo o, doči  aš prvak i  

ambasador Rogovilov pa je odlič o zastavil svojega Leara ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Čakaj, kaj i Torvald Nori  ož?  

PETJUŠKA: A ova spet šla skozi to?  

IVAN SERGEJEVIČ: Ne, oprosti, kar adaljuj. 

PETJUŠKA: Hvala. Ko pade z e a, kot i ji kdo odrezal krila, aša ova lepa, lada igralka.  

IVAN SERGEJEVIČ: A i ilo to v Othellu? 

PETJUŠKA: Bejžite, o – kaj bo pa angel v Othellu? 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj tudi v Nori ... 

PETJUŠKA: Če pa je Antigona, pri oji duši! 

IVAN SERGEJEVIČ: Rogovilov je govoril Leara. 

PETJUŠKA: Jaz se  se odločil za A tigo o. Ste res že ili v gledališču? 

IVAN SERGEJEVIČ: Seveda! 

PETJUŠKA: Ne ve , o, ko dajete take pripo e, se i zdi, da ste da es sploh prvič lizu odra.  

IVAN SERGEJEVIČ: Nadaljuj. Ne o  te več preki jal. 

PETJUŠKA: No, hvala, i vas lepo prosil. Drugače e o  ikoli ko čal. Sedi o tako v parterju, jaz 

gleda  A tigo o, oja že a pa Leara – isli , da je ilo ed o či stvo  raz erje ekako 

 proti , seveda govori  o pro e tih; večja številka gre prav gotovo v prid prsati A tigo i. 

Angel torej leži a tleh i  stoka. Krvi si er i ilo – ampak to samo zato, ker je bila maskerka 

ravno pri frizerju –, se je pa lepo videlo, da leži v sila e arav e  položaju. I  A tigo a i  

Lear se prič eta gladko alo pogovarjati z jo, si lahko islite?! Kakš a la aža! Sprašujejo 

jo, če jo oli, kako ji lahko po agajo, če o kozare  vode i  take stvari. I  ta avša ji  še 

odgovarja! Med ji i se vzpostavi dialog! Oj, kako sovraži  to oder o gledališče! Od kdaj, 

prosi  vas lepo, od kdaj pa gledališče zr ali res ič ost?! In si mislim: No, krasno, zdaj bodo 

pa vsi začeli upora ljati ta pri ip, ga razvijati i  priditi. Kaj takega se ikoli e zgodi ed 

stvar i. Če že kaj pade – popravi o, za e ja o, pa je. Tale aša pa kar takoj a ol iško. 

Kot da je za Antigono treba biti zdrav. 

IVAN SERGEJEVIČ: A tudi o a igra A tigo o? 
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PETJUŠKA: Vse igra o A tigo o. Ka  zdaj greste? Ne oste počakali, da pripravi  kaj za pod zo . 

I a  pa a sko gi a i o. Slišite?! Ka  greste? 

Iva  Sergejevič odide. 
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6. prizor 

 

SOFRON VLADIMIRIČ i  NIKITA KANTAGRJUHIN. 

 

Pisal a iza se odru še ved o lepo poda. 

Sofro  Vladi irič, ki sedi za jo, pa jej. 

 

 

Iz parterja se na oder vzpne Nikitka. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Vaša eksele a ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nikitka? Kaj je to? Ka  spet siliš? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Oprostite, ker motim. 

SOFRON VLADIMIRIČ: A gela e o, dokler se Liza e po ajta. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Saj e gre za to ... Bo o že zdržali. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj pa še?  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Gre za drugotno zadevo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Spet ta vaš si dikat gledal ev? Ta vaša afijska združ a! Kje ste že videli, da 

i šel el si dikat a gostova je! Opustite! 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Saj e i ra ili zrave  ose o, sa o raču e i a  odprli ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Boš tiho, da i te vrag! Kakš e raču e?! Daj si že e krat v ij to v svojo 

gledalsko eti o, gledal i i ate svojih raču ov! Se  ti jaz kriv, da očeš za dra atika? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Sa o zva iti e hočete ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Boš ehal s te i predrz ost i!  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Vaša eksele a, o te  sva že tolikokrat ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pa ova še ič kolikokrat! Zakaj očeš za dra atika? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Saj veste, da je to le moje skromno mnenje ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Bla, la, la – povej že? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Noče , da e i ajo grdo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne razu e . 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Saj me tudi kot gledalca imajo grdo – isli  ... tile vaši, tu v teatru. Po e i 

strani se mi dobrikajo, po drugi – še pose ej, če i kaj i všeč – pa me takoj razglasijo za 

topou eža i  lač eža. Seveda raze  teh ovih iljeterk. A pak, ko pa se  s svoji i ... 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Gledal i.  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Gledalci, ja ...  pa se razumemo.  

SOFRON VLADIMIRIČ: No, sedaj pa poa tiraj. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Dramatika pa lahko imajo vsi grdo – i  gledal i i  ose je gledališča.  

SOFRON VLADIMIRIČ: S o hudo i ali kako? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Milo reče o, prav vsak si ga lahko privošči, pa četudi i o  kriv za sla o 

predstavo. To človeka tako depri ira. I  vsi takoj pričakujejo od njega novo veliko delo. Ni 

čuda, da jih toliko od eha ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako pa vse to tako do ro veš? A si že il dra atik? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Moj pokoj i oče je il. Na ko u je rekla e pisal.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Pokoj i? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Z odra se je zag al. V prostor za orkester. Zelo žalost o.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Verja e . S rt je dolgotraj a reč. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Na notno stojalo se je nabodel.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Še to! Se je dalo popraviti? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Na vso srečo je ilo jegovo. Violo je hotel igrati, pa u jegova že a, oja 

ljubezniva mati, ni dovolila. Kako se je lahko tako globoko nasadil, sam bog ve. Morala je biti 

straša ska sila. Gi il je kakor sveča, revež, počasi i  eiz ež o. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nikitka, alokatero gledališče se lahko pohvali s taki  gledal e  kot si ti: 

ata če  si, o e  gi  ti e uide, spre ljaš esede, kot da so tvoje, razlikuješ ed tragedijo 

i  dra o, i aš oč e dla i i  do ro ploskaš ter veš vstati za stoječe ova ije, a se i sr e 

para, ker očeš ed dra atike, tako go če , kot si. Bi lahko rez pro le a počel o oje. Bi 

že uredili. Kadrovske rošade z otraj takih zavodov iso ovost. Ve dar te razu e . Ko se  

il jaz dra atik, se  se počutil ata ko tako, ata ko tako. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Vi ste bili dramatik? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Hudič v sili uhe žre. Kaj te je torej pri eslo, Nikita Ka tagrjuhi ?  

Nikita prič e e ati. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Zi i že! 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Pritož o i rad vložil, vaša eksele a. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pritož o? V zvezi s či ? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Sit se  tega, da a vsaki po ovitvi igrate drugače. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Lažeš! Zato pa si sa o gledale ! 
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NIKITA KANTAGRJUHIN: Ne laže ! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Dokaži! 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Na zadnji ponovitvi je na tla padel angel. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, i ? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Drugekrati je vedno mehko prilebdel. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ti ali hi avski agitator! A isliš, da oš pri e i zga jal revolu ijo, kaj?! Kar 

pod oso  se o riši! Lahko se pri tej priči spraviš v opero s te i svoji i ečloveški i 

zahteva i! Boš videl, kako ti o ta ! Ta  ploskajo že a začetku!  

NIKITA KANTAGRJUHIN: I a  pis o pritož o. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pis o, kaj? No, to je pa ekaj ovega. Daj, da vidi . 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Izvolite. 

Nikitka izroči doku e t. Sofro  Vladi irič ere.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Saj to je izvrst o apisa o! Kateri dra atik je to sestavil? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Ne spomnim se imena. Bil je en tak star, v togi. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Aha, aj rž o Sofokles. Bo o a svetu gledališča prede atirali. Lahko greš. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Samo to? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako, sa o to? Kaj še hočeš? Pojdi v avditorij vadit odvija je tistih vaših 

o o ov proti kašlju, pošte e ljudi pa pusti, da strokov o opravljajo svoje delo. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Baje imajo igralci vaje. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj je, podga a? Si zavohal kri? Kakše  gledale  pa si, da verja eš vse, kar 

slišiš a odru? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Saj še ise  dolgo. Ko aj e o leto je, kar se  diplo iral. 

SOFRON VLADIMIRIČ: E o leto, praviš, pa si že tako epogrešljiv? Čakaj, saj si že leta z a i! 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Prisotnost in izpite sem imel dokaj hitro opravljene, samo k diplomi se 

nisem spravil ...  

SOFRON VLADIMIRIČ: Katero s er si diplo iral? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Tragedija i  res e dra e. Zrave  pa se  vzel še sta d up, da a ere  

dovolj ur. 

Sofro  Vladi irič se prič e dušiti. Z roko pokaže Nikitki a grlo ...  

SOFRON VLADIMIRIČ: Bo o  ...! 

Nikita takoj seže v žep i  izvleče iz jega škatli o o o ov. Takoj jih asuje nekaj v direktorjevo 

tresočo se roko. Sofro  Vladi irič jih hlastavo pogrize i  pogolt e i  takoj lažje zadiha.  
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SOFRON VLADIMIRIČ: Sa o šta d upa i e o e jaj, zgaga, slišiš! 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Oprostite.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Nikitka, alo si e av, a si dragocen gledalec. Zato ti oprostim. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Sta d up je si er oja želja že od otroštva ... 

Sofro  Vladi irč se akre ži v oleči i. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Boš ehal, vrag te po itraj! 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Tragedijo in resno dramo pa sem šel študirat, ker sta oja lju ez iva ati 

i  ded želela, da adaljuje  druži sko tradi ijo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, vsaj glav e s eri isi zgrešil.  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Ne vem, no. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Prosi ?! 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Tole aše gledališče se vse olj spre i ja. Pa ise  prepriča , da a olje. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj pa govoriš, va pež aduti?! Do ro, da te gledališki i špektor i slišal! 

Lahko, da je prav zdaj kje v liži i i  išče aj a jši vzrok, da as zapre. A i to rad, kaj? Bi rad 

stal na ulici in in dajal v klobuk? Mar je tebi las na odru! Poznam jaz take povzpetnike! 

Hlastaš po kritiške  Oli pu, kaj? A pak drage , i a o i tudi zate ko č o rešitev. Pha! Ne 

o  dovolil, da i e  tak edo oše i apartčik zrevoltira avditorij! Ve ! Ve  – pri priči! Ne, 

čakaj! V kaj, v kaj te vpraša  – se spre i ja aše gledališče? Govori, kaj si se zdaj pos odil? 

No, lepa reč – zdaj si pa tiho.  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Že kot otrok se  rad gledal. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj zdaj e ljaš? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: O svoji adarje osti, o svojih teles ih predispozi ijah za gledal a. Naša ati 

i  oče iso arali, ko se  jih gledal v spal i i. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako lahko starši zatrejo otroka! Tudi Ari o Nikolajev o, ojo e je o 

soprogo, ašo aj oljšo igralko, so stal o za ušesa, kadar je lagala. Na esto da i pohvalili 

njen talent.  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Vaša eksele a! Hočete reči, da so igral i laž iv i? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj se ti zdi, da govorijo res i o? Kdo te je i el sede je? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Stanislavski. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ta čukje i Rus! No e ega siste a! Katero aslo jalo za roko je tvoje? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Desno. 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, vidi , da ti vsaj o to  i tuj. I  te a diplo e? 
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NIKITA KANTAGRJUHIN: Vezanje diplom. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Za i iva te a. No, v glav e , kakše  gledale  pa si, da verja eš vse, kar 

slišiš z odra? Kaj res isliš, da A tigo a osta e zaprta v gro i i? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Ne, to se vidi, da ne, ker je steklena. Vendar ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nič ve dar, kaj ti daje pravi o iti tako prevzete ? I aš že kakš o agrado?  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Imam. Za mladega gledalca. Vi ste mi jo podelili. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Naj rž ise  il prise e . Kdo je il v žiriji? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Vi.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Pa selektor? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Prosim? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kdo te je iz ral? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Vi. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj se hoče, avdušil si e. Upa , da oš ostal pri as. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: V balet me vabijo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ta kičasta pa to i a! Ta  šele je vsaka po ovitev drugač a! Kaj so ti 

ponudili? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Ložo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, te pa i ajo lepe. Z eči  orajo adok aditi po a ka je esede. 

Obljubim, da se bom zavzel za tvojo vlogo. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Kakš o vlogo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, to pisno, ki si mi jo prinesel. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Ni vloga, pritož a je. 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, pote  pa to. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Ne i rad zve el ehvalež o, igral i so ve dar os ov i grad iki gledališča, a 

človeka res ega, če vsakokrat igrate drugače. 

SOFRON VLADIMIRIČ: A i to čar? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Kaj ve . Ne verja e  va  več. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pa saj ti i tre a verjeti! 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Spakujejo se, ko govorijo ajpreprostejše stavke. Težko je ostati z ra  o  

takih predstavah. Stavim, da v res ič e  življe ju e govorijo tako.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Res ič e  življe ju, res ič e  življe ju! Opletaš s te i eseda i, kot da res 

kaj po e ijo. Kaj če i il ti elo življe je igrale , kaj? Malo spre e e i ti gotovo do ro 
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delo. Krakočasijo se. Kdo te je ahujskal, kar priz aj! Kaj še pride a vrsto? Plača  porod iški 

dopust? Če rav o e rojeva, je lahko vsaka a predstavi. Tudi s popadki. Ne ve , e 

razu e , kdaj s o vas tako razvadili? Včasih ste ili gledal i ste er i  po os tega hra a. 

Gledališča so se tepla za gostova je pri as. Po eli Evropi s o ili poz a i po čudoviti 

pu liki. Kaj isliš, zakaj so as pova ili v Ka ado? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: V Kanado? 

SOFRON VLADIMIRIČ: A se  rekel Ka ada? Pa a a se  islil. V Ka adi olj čislajo iljeterke. No, 

saj tudi tja še pride o, zdaj ko s o alo prevetrili iljeterski park. Doku e tare  so hoteli 

pos eti o vas, pa se  rekel e. Kaj isliš, zakaj? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Ne vem. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, vidiš, zdaj pa e veš. Pa če si za ostalo taka riht a uča, i tudi to oral 

vedeti! Si er pa ihče e ve. Niti jaz sa . A pak se  tako rekel! Mar i je ilo za vas 

ehvalež eže. Nikoli si e i islil, da se oste tako o r ili proti e i. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Saj se nismo ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Žezlo ste mi porinili v srce!  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Žezlo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Š e ta a reč, ste vi gledal i epredvidljivi! Nikakor, da va  človek ugodi!  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Niste nekoliko prestrogi? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ah, daj o, Nikita Ka tagrjuhi , če hočeš v take  gledališču držati vajeti, je 

tre a včasih udariti po izi. Ne odo a  e da gledal i diktirali koreografije. I  da e oš 

mislil – ti, prav ti, ja – si a videz sila edolže , a v svoje  istvu a aza  z vse i 

si dikal i i žav a i. Sa o spo i se velikih e irov. Kaj i ilo da es z aši  gledališče , 

če i dovolili, da a  uli a diktira u et iško s er? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Saj e reče  ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Aja, zdaj pa e rečeš! I  tudi olje tako! Ti kar pove . Drži se svojega parterja. 

S či  vse se ora  jaz ukvarjati! Biti a vaji, ah, to je alza  za dušo, kaj šele a predstavi! 

Ve dar v tej pisar i, tu, tu se pa svi jsko trpi! Če ti da  ekaj polož i  za elektriko, da a  

jih porav aš, oš pote  ehal rogoviliti? Boš lahko i el elo leto svojo ložo. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Kdo pa jih je napisal? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Distri uter. Sofokles je zdaj pri jih. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Potem bi pa lepo prosil. 
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7. prizor 

 

IVAN SERGEJEVIČ i  ARINA NIKOLAJEVNA. 

 

Vi otoč. 

Arina Nikolajevna zanosno pije. 

Ko se pojavi Iva  Sergejevič, pre eha i  se hitro skrije. 

 

 

IVAN SERGEJEVIČ: Ari a Nikolajev a ... Vi strežete tukaj? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ničesar i e orete dokazati!  

IVAN SERGEJEVIČ: Oprostite, z edli ste e. O če  govorite? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Bila sem v o lasti taj ih, e i sa i ez a ih oči! 

IVAN SERGEJEVIČ: Še ved o vas e razu e ! 

ARINA NIKOLAJEVNA: To vse je s e a za predstavo i  ič drugega. 

IVAN SERGEJEVIČ: Vesel se , da se  aletel a vas i  ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Vi se kar sprenevedajte! 

IVAN SERGEJEVIČ: Res ič o e razu e  ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ne bom igrala komedije! 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj vas ihče e sili. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Preverje a se , da ste as prišli zapret. 

IVAN SERGEJEVIČ: Nič takega e a erava . 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ste prepriča i? 

Iva  Sergejevič za udi z odgovoro . 

ARINA NIKOLAJEVNA: Dovolj dolgo ste se pomudili z odgovorom, da mi je jasno. Kdo vam je podelil 

pristojnost za to samoljubnost in snobizem? 

IVAN SERGEJEVIČ: Prosi ? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Drz e reči so se razigrale. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj se pa greste? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ni je večje skriv osti, kakor je človek, i  v te  i sil ejše res i e. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj tako govorite z e oj? 

Arina Nikolajevna potegne na plan steklenico. 
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ARINA NIKOLAJEVNA: Vadim. 

Arina Nikolajevna si atoči i  a dušek izpraz i kozare . Nato ga z ova apol i. 

ARINA NIKOLAJEVNA: A mi boste pomagali? 

IVAN SERGEJEVIČ: A pak kako va  lahko jaz po aga ? 

ARINA NIKOLAJEVNA: I ate kaj žga ja?   

IVAN SERGEJEVIČ: Jaz ...? Ne ... Le od kod? Sploh e pije . 

ARINA NIKOLAJEVNA: Odkar so teh iki v oč e  klu u, i a o sa o vi o! 

IVAN SERGEJEVIČ: V oč e  klu u da so? Jaz i a  čisto druge i for a ije. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Za e jali s o jih za iljeterke. Va  lahko priporoča ? 

Ari a Nikolajev a i špektorju po udi vi o. 

IVAN SERGEJEVIČ: V služ i e pije .  

Arina Nikolajevna se zvonko nasmeji. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj? 

ARINA NIKOLAJEVNA: S eš a izjava. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj i to s e a za predstavo? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Sa o esede e odo pre ak ile ičesar.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kakš e esede? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Le razgovarjala se bova o tem, da tudi vi pijete, medtem ko bom jaz vadila.  

Arina Nikolajevna si znova nalije in izprazni kozarec. 

IVAN SERGEJEVIČ: Se va  e zdi, da al e pretiravate? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Mogoče. Že kar ekaj časa vadi . 

IVAN SERGEJEVIČ: Vidi , da va  gre do ro.  

ARINA NIKOLAJEVNA: Veliko dela je tu zadaj, a se ne vidi.  

IVAN SERGEJEVIČ: Katero predstavo pa igrate tukaj? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Vsako, ki rabi mali oder.  

IVAN SERGEJEVIČ: Katera pa tre ut o ra i mali oder? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ne ve . To vpiše v tekst aš dra atik. 

IVAN SERGEJEVIČ: Štude t eko o ist, ki z a z gli o? Kaj pa piše zdaj? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kar se u pač aroči. A pak tre ut o dela predvse  a didaskalijah. Opisuje 

dogajanje, sceno, kostu e i  te reči, v es pa pušča veliko prostora za dialog ali pa ose e 

izpovedi protago istov, če je taka arava zgod e. Ni u rav o lahko. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj e?  
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ARINA NIKOLAJEVNA: Pisati igro za 22 let abonmaja ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Sestavljate a o a za 22 let?  

ARINA NIKOLAJEVNA: Za začetek. Pote  pa že raz išlja o o esko č e  a o aju.  

IVAN SERGEJEVIČ: Šalite se. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Morate razu eti, Iva  Sergejevič, da e dela o s psi. Ti živijo, kot ve o, le 

do rih  let. Človek si pa gladko alo lahko privošči več. Ko gre ve  asled ji a o a, o 

to za elih  let. Ljudje i ajo radi var ost. I  to o a jih delovalo po irjujoče. Ne odo se 

več ra ili vsako leto a ovo odločati i  podaljševati svoj gledališki a gaž a. Za vrsto let jih 

bomo oskr eli s čisti  gledališki  užitko .  

IVAN SERGEJEVIČ: Pa o sa o e  gledališki ko ad?  

ARINA NIKOLAJEVNA: Saj bo dovolj dolg. In vse bo v njem. Razen komedije, seveda. 

IVAN SERGEJEVIČ: To je a surd. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ja, do ro ste uga ili. Se Sergejuška res odloča olj v tej s eri. Čeprav je i el 

ajprej v islih ekaj ro a tič ega.  

IVAN SERGEJEVIČ: Z a gelo ? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ja, res je, angele zelo ceni. 

IVAN SERGEJEVIČ: Slišal se , da jih o ožuje. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Je že tako, kaj se tu ore. 

IVAN SERGEJEVIČ: Pri vas ise  opazil o e ega priz a ja ali kakrš e koli druge vid e agrade. 

ARINA NIKOLAJEVNA: A zdaj oste pa še kritik?! Kaj še sledi? Gledališka poli ija? 

IVAN SERGEJEVIČ: Raz išlja o o te . I  o ko kret ih kaz ih. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ja, kar vklenite me! No, dajte!  

IVAN SERGEJEVIČ: Kar ekaj let lahko preživite v zaporu. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Zaradi slabe predstave?! Mi nimamo niti ene take! Preberite panamske 

kritike! Takih tu ihče i a. Šika irajo as, kjer lahko! Sa o ojega e je ega soproga 

vprašajte – o  va  o o te  vse povedal. Kako predrz i z ajo iti ekateri režiserji! Za 

agrado spijo s čla i a i festivalskih ko isij i  slič e ra ote. 

IVAN SERGEJEVIČ: Mislite žirij? 

ARINA NIKOLAJEVNA: In nekatere igralke! Kako lahko grejo s takim o razo  a oder? Da se človeku 

želode  o r e. Sa o lju o pohujša je, va  pove ! Moj ož e je že zdav aj odvr il od 

tega i  se  raje tukaj, v ekoliko stra ske , a rav o tako uspeš e  gledališču, čeprav i 

lahko bila velika zvezda v prestolnici. Kaj zvezda, galaksija!  
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IVAN SERGEJEVIČ: Festivalov se e udeležujete? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Selektorji so od prvega do zadnjega podkupljeni! 

IVAN SERGEJEVIČ: To pa e o držalo. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Saj e govori  o g ot ih pri oljških. Njihova podkup i a je po e ost, ki 

ji  je podelje a. E  človek za vso državo! Kaj pa ore iz rati? Kako aj se reši svojih 

afi itet? Po ilosti žirije pa e a iz ed teh »iz ra ih« predstav a ko u ora z agati! I  

pote  se ediji razpišejo, kako je ta i  ta ... tri piki e, e o  opravljala ..., pometla s 

ko kure o drugih gledaliških odrov! Kakše  ulvar! Po zaslugi kraljeva ja e ega sa ega 

okusa!  

IVAN SERGEJEVIČ: Kako i pa vi, Ari a Nikolajev a? Na i istrstvu s o odprti ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Treba jih je prezirati in jaz preziram popolnoma in docela! 

IVAN SERGEJEVIČ: Vse sa i z aki apred ega stre lje ja. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Se strinjam. Kaj menite o angelu v Othellu?  

IVAN SERGEJEVIČ: Moral i videti elo predstavo. 

Arina Nikolajevna se nasmeji od srca. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa je? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Prikup i ste. Moj ož je po ose  a vas. Pravi, da i a o aj oljšega 

gledališkega i špektorja daleč aokoli.  

IVAN SERGEJEVIČ: Vaš ož je zelo ... arhaiče  pojav. Na i istrstvu so i o e ili koproduk ijo z 

vesoljem.  

ARINA NIKOLAJEVNA: Apetiti se u večajo. »Kaj pa je aro e, če sodeluje o?« i pravi. »Se va  

e zdi, da tako ožite prostor za zu a je sodelav e?« jaz je u, o  pa sa o za ah e z roko.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kako to islite? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Saj je ve dar kot a dla i: Če po tri gledališča skupaj delajo e o predstavo, e 

potrebujejo tri scenografe, tri skladatelje, tri lektorje, ampak le enega. In kaj bo potem z 

ostali i zu a ji i sodelav i? Če i vsako gledališče aredilo svojo predstavo, i ilo vse  

lažje. Več dela za vse. Ljudje orajo jesti. Nekateri i ajo druži e. Ne pa da prosjačijo tu 

okoli. Sprevrže o! Sprva se  ji  dajala ekaj dro iža, zdaj pa se veči o a aredi , da jih e 

vidi . Misli  si, da so prozor i. I  pote  še te pre iere ... Ah, te pre iere! V vsake  estu 

po e a. I  pravijo, da gre za rojstvo. A poz ate kakš o že sko, ki je rodila istega otroka v treh 

različ ih estih? 

IVAN SERGEJEVIČ: To e, ve dar ... 
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ARINA NIKOLAJEVNA: Veste, da si še s e o izposojajo ed se oj? E  so č i zahod za vso državo! 

Kam vendar to vodi?  

A pak vsaj ekaj se  dosegla. Niti e krat še is o a gažirali igral a, ki se je e ado a odločil 

postati režiser. To je krvoskru sko! Da o jih pretepsti i  si e upajo več lizu. Za zgled i si 

orali vzeti si dikat gledal ev. Dosegli so tople o roke ed od ori. Odlič o ji  gre. Ni vrag, 

da ji  še pri porod iške  e uspe. Ker so slož i. Ti u et iki pa se držijo povse  zase i  

mislijo, da bodo njihova dela govorila zanje. V tej poplavi? Lepo vas prosim!  

O stajajo gledališča, ki e postavijo ič več svojega a do ače  odru! Prisesajo se a tuje 

produk ije i  jih po ujajo do a kot svoje! Nekaj držav ega i  o či skega de arja dodajo, 

drugega pa ič. Ali jih sploh še lahko aslavlja o s Taliji i i hra i? Vsak a aterski oder v 

zad ji zakot i vasi z ore več!  

IVAN SERGEJEVIČ: Ma jka ji  sredstev. 

ARINA NIKOLAJEVNA: A se i kaj pritožuje o? Skuša o shajati s te , kar a  je a razpolago. 

Utiramo nove poti. Išče o rešitve, pa četudi kdaj pa kdaj prese etljive!  

IVAN SERGEJEVIČ: Sofro  Vladi irič, vaš e je i soprog, trdi, da v gledališču i o e ih 

nepravilnosti. 

ARINA NIKOLAJEVNA: I a popače  čut za res ič o. Njegov zdrav ik pravi, da je to zavoljo 

izpostavlje osti določe i  ke ikalija . 

IVAN SERGEJEVIČ: Kakš i  ke ikalija ? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Solza . Kot otrok je veliko prejokal. Ma o je zgodaj izgu il. Oče je il patolog 

i  tako je veči a časa preživel z ji  a oddelku. Nekoč ga je za elo oč poza il v služ i. Raje 

va  za olči , s či  vse se je igral.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kako pa je Sofro  Vladi irič začel v teatru? A je il že prej kje direktor? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ja pa kaj še! Ta še da es e i i el odra, če u ga e i jaz predlagala. Zdaj se 

pa o aša, kot da si je ra po iz islil! Saj takrat še i ilo teh ovotarij. Vsta i i  se pači! 

Tako se je delalo. I  ajvečkrat so se opo ašale živali. Roge si je aredil i  je il kozel. Ali pa 

je lajal pa ijavkal i  se zvijal kot kača. Me e se je držal ... Jaz sem bila njegova prva 

gledalka, veste. 

IVAN SERGEJEVIČ: Naj rž islite igralka? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Čisto prav se  rekla: Gledalka. Še stola ise  i ela. Stoje se  ga gledala. I  

vstop i o se  si sa a pretrgala. No, saj tudi počistila, prezračila, u ak ila pohištvo ...  

IVAN SERGEJEVIČ: Vaš ož je začel kot igrale ? 
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ARINA NIKOLAJEVNA: Začela sva v zadušljivi garso jeri. Štedil ik je il tik o  odru i  ad ji  perilo 

– aji  prvi zastor. V kotu pa tuš ka i a. Čeprav sva ila za vse sa a, so ili to čudoviti časi. 

O  je il igrale , režiser, s e ograf, kritik, jaz pa orga izatorka, gledalka, čistilka, 

dra atičarka ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Vi? Dra atičarka? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kaj pa mislite, kdo si je izmislil angela v Othellu? 

IVAN SERGEJEVIČ: A e Sergejuška? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ah, ta pa ž se tako ali tako e odlikuje s pose o istri o. Potrpežljivo 

pre aša stričeve esla e šale, to pa je to. Zad jič sta aši ovi, ladi igralki ažagala vrv. To 

je ilo s eha v pisar i. Take poč eta, a esto da i a  do re tekste pisal. Iskrena bom z 

va i: dali s o u a razpolago elot o a e edo, pa ičesar pa et ega e sestavi. Sa o e  

za ota  kup didaskalij, za katere ato prisili Fjodora, da jih upošteva, i  zdaj ta golta tiste 

svoje tablete. Zagrozila sem mu, da mu bom vzela gli o za opeko, če i e o apisal kaj 

pametnega. 

IVAN SERGEJEVIČ: Gli o za opeko? Zakaj pa ra i opeko? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Dra aturški zid gradi.  

IVAN SERGEJEVIČ: Dra aturški zid? Zakaj je to potre o?  

ARINA NIKOLAJEVNA: Ne moremo uprizoriti vsako skropu alo. Sploh veste, kako so adlež i ti 

dra atiki? Ta ladi sploh! M ožič o as o legajo s svoji i teksti. Nekako se ora o 

braniti.  

IVAN SERGEJEVIČ: Ni prav za etavati jihove v e e. Mogoče pa je čas za ove zgod e? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Dragi oj i špektor, vse je že zdav aj poveda o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Če u pote  sploh gledališče? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Da zadrži o čas s či  oč ejši , kakor je spo i . Pa dajva, izpijva to vi o, če 

je že odprto!  

IVAN SERGEJEVIČ: Ne ve , o ... Res e i ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: A nimate radi dialoga?  

IVAN SERGEJEVIČ: Seveda ga i a ! 

ARINA NIKOLAJEVNA: Vo če je z a o, da je i terak ija te elj i ka e  vsakega od osa. I  ose o 

isli , da a a gre zelo do ro. Dajte, o, kaj va  pa ore škoditi? Bova rekla, da sva 

vadila. 

Ari a Nikolajev a ji a atoči vi a. 
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IVAN SERGEJEVIČ: V služ i res e i s el ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Pa si vzemite odmor. 

IVAN SERGEJEVIČ: U a jkalo o za predstavo. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Pa o o pili o arva o vodo. Čeprav se  velika igralka, se  pošte  človek. 

Nate mojo roko, desno – s tole tipam steklo in je najbolj intimne narave. Vzemite jo in ji 

verje ite, ko stis e vašo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ari a Nikolajev a ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kupčije z e oj so ved o za esljive. A o te  zgodovi a olči. Dajva, tikajva 

se, i  kličite e Arja, ali pa Ariša, kakor va  je volja. Na zdravje! 

Trčita. I  izpijeta. 

IVAN SERGEJEVIČ: Človek i po islil, da vas je vaš ož astavil tukaj iz e rav ih a e ov. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kako to mislite? 

IVAN SERGEJEVIČ: Da i e ukrotil. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Prosi  vas, e odite ve dar tako res i. Kaj se vas preveč oklepa ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Nič se e e oklepate, ve dar ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kaj ve dar? Va  e ugaja oja liži a? 

IVAN SERGEJEVIČ: To že, ve dar ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ah, pojdite eka  vi i  ta vaš »ve dar«! Kaj va  o  pa storila? Priz ava  

dolž osti, ve dar lju i  svo odo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Se  jaz vaša dolž ost?  

ARINA NIKOLAJEVNA: Pa daj o še karte a izo, če je že te zija ta . Vse to va  govori , ker ste 

i zelo všeč. Da, e čudite se, e šali  se i  e igra . Očitate i lahko sa o se ič ost. 

IVAN SERGEJEVIČ: I  okaje ost? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kaj res iste drugega kot držav i kritik z u aza i  žolče ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ali va  ise  več prikupe ? 

ARINA NIKOLAJEVNA: No, izvolite, res je, če že a vsak ači  zahtevate. Ne z a  pre esti 

zavrjenosti. Sem vam lepa? 

IVAN SERGEJEVIČ: V te  položaju e od ijate. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kaj pa zdaj? 

Ari a Nikolajev a si dvig e krilo. Iva  Sergejevič otrp e. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kakše  se vam zdi ta oder? 

IVAN SERGEJEVIČ: Prosi  vas ...! 
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ARINA NIKOLAJEVNA: Ne prosite, izkoristite ta veliki dar zaupljivosti. 

IVAN SERGEJEVIČ: Presu ljivo oč a skuš java ste. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Hvala. Tudi vi ste po mojem okusu. Za vas odpiram vsa svoja plemenita 

čustva. 

IVAN SERGEJEVIČ: Spustite krilo, za ožjo voljo! 

Arina Nikolajevna krilo spusti. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ne odite tako ko od i, Iva  Sergejevič. Moj Sofro  pravi, da ste izpilje i 

karakter. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj hočete reči? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Otro i so v šoli. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj aj to po e i? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Veliki oder je najin.  

IVAN SERGEJEVIČ: Ne upa  si iti po isliti ... 

ARINA NIKOLAJEVNA: Va  je Sofro  Vladi irič kdaj o e il a solut i oder? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kar povprašajte ga i  arsikaj va  o jas o. Zdaj pa oprostite, u ak iti se 

ora  za tre utek. Vsa se že trese . Predolgo že vadi . Mora  pred ljudi, prede  se 

prič ejo krči. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj ste ol i, Ari a Nikolajev a ... Arja? 

ARINA NIKOLAJEVNA (hrepe eče): Aplavz rabim, boter, aplavz. 

Ari a Nikolajev a hoče oditi, a jo Iva  Sergejevič ustavi. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ariša, počakaj! 

ARINA NIKOLAJEVNA: Zakaj? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ti o  ... va  o  jaz ploskal! 

ARINA NIKOLAJEVNA: Pa ne iz milosti? 

IVAN SERGEJEVIČ: Nikakor!  

Ji zaploska. Ari a Nikolajev a se prič e vrteti. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Ploskajte, Iva  Sergejevič, ploskajte! Naj va  kri izgi e iz dla i! Naj va  

odpadejo roke! Udarjajte rite  divjega, stepskega sr a! Ploskajte, Iva  Sergejevič! Za vaše 

ministrstvo, za ves svet ...! Ploskajte za ojo oleči o i  žalost! Za vse tisto, kar e ore o 

videti, ker je tako prozorno! Ploskajte, ne jenjajte. Ne omagajte! Prosim vas – za življe je gre! 

Za e o epre išlje o, s sil ostjo eizpol je ih želja prežeto življe je! 
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Ari a Nikolajev a se vrti vse hitreje, Iva  Sergejevič pa ji vse olj zag a o ploska.  

ARINA NIKOLAJEVNA: Kako sem jaz zdajle dobra! Objela bi menda ves svet! Povem vam nekaj: Ko 

pleše , e raz išlja ! Ne priza aša  si. Včasih se vrti  do o e oglosti. Ali veste to? Rada 

i ples e predstave, juzikle, ka areje, operete! Noče  za reti v tiši i ... 

Ari a Nikolajev a se vrže i špektorju v aročje. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Vroče i je. Ali se  rdeča? 

IVAN SERGEJEVIČ: Kakor akov vet! 

ARINA NIKOLAJEVNA: Nobene prozor osti. Moja last a polt. Ali e lahko lju ite, Iva  Sergejevič? 

IVAN SERGEJEVIČ: A se sa o razgovarjava, kaj ova? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Vse, kar morate verjeti, je, da sem nadarjena brez primere. Poklic igralca je 

ajvelikoduš ejši, ajpogu ejši i  ajodloč ejši pokli  a svetu! 

IVAN SERGEJEVIČ: Ni je a svetu presu ljivejše reči, kot je eseda. Ko pojde vštri  z do išljijo, se 

lahko izu ijo ajstraš ejše stvari.  

ARINA NIKOLAJEVNA: Pa vendar ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj? 

ARINA NIKOLAJEVNA: ... je v njej toliko lepote!  

Se u priža e a prsi. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kako čudovite didaskalije i ava! 
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8. prizor 

 

FJODOR i  SOFRON VLADIMIRIČ. 

 

Pisal a iza i  Sofro  Vladi irič, ki sedi za jo, 

e izgu ljata privlač osti. 

 

 

Prihiti Fjodor. Že od daleč vpije. 

FJODOR: Šef! Šef! Šeeeef ...! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Za ožjo voljo, Fjodor, kaj kričiš? 

FJODOR: Golopljok je šel ed fil ske igral e! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Prvovrst a pa karija!  

FJODOR: Mislili s o, da se pravda po sodiščih, a se je dogovarjal za prestop. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj pa jegovo otipava je? 

FJODOR: Baje i a a eks k pogod i. Želite, da gre  po a irko? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pusti. Na plat u ga e doseže o več. Igrale  je odreza  kos, zapo i si to, 

oj Fjodor. Kot sokol je: če se u zlju i, prileti, i  če se u zlju i, odleti.  

FJODOR: Ne o upajte, Sofro  Vladi irič, če s o preživeli gledališko kugo, o o še tole. Tudi 

Rogovilov je ekoč zašel ed fil ske, pa se je hitro vr il. Zreti v ka ero i isto kot spoprijeti 

se z živi i oč i. Duša i fil ski trak. Hitro bo ugotovil, da so te snemalne naprave samo 

potuha. Vsak je lahko priste  vpričo jih, le repetirati je tre a zadost o. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako pod aza o se včasih z aš izražati, Fjodor.  

FJODOR: Hvala, šef.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Ta pesja ! Naučil jih bom kozjih molitvic, te filmarje! Kako so se razpasli! 

Včasih so a kole ih prosili za kader, zdaj pa a  pridijo o rt. Si vzel ta leto? 

FJODOR: Dve. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tako je prav. Ne s e o se pre agliti. A ekaj je tre a storiti. Tako e gre več 

naprej. 

FJODOR: Kaj?  

Sofro  za išlje o skla ja glavo. 
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FJODOR: Kaj, Sofro  Vladi irič, je tre a storiti? Mi e oste lagovolili odgovoriti? Tak re ite že kaj! 

Kje ste? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Raz išlja , Fjodor.  

FJODOR: O filmski industriji? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne, ne ravno to. 

FJODOR: Kaj pa? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Se kdaj ustaviš i  gledaš, kako ekaj postaja klasika? 

FJODOR: Prosim? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Mogoče se ise  aj olje izrazil; se o  potrudil: Kolikokrat i a človek kaj v 

glavi, pa tega ne zna dostojno opredeliti in podeliti. Tudi za to je potreben dar. To znajo 

predvsem dramatiki. 

FJODOR: Vaš Sergej? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pusti tega gli arja! Vr iva se k oji isli. Vsak človek doživi tre utek, ko se 

kaj ustvari a ovo, saj veš, kar koli. I  pote  se to ovo zač e upora ljati i  se upora lja, 

dokler e posta e staro. Pa »staro« i prava eseda, »upora o« je veliko oljša. I  takrat – 

to je moje mnenje – posta e klasika. I  včasih se človek tega pro esa zave. 

FJODOR: Na primer? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Na pri er zdajle, prav v te  tre utku. Naji  dialog, ela ta reč okoli ašega 

gledališča i  teh fil arjev. Ali čutiš? 

FJODOR: Kaj? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Da je zelo ogoče, da aju odo radi igrali. 

FJODOR: Ne ve , če je dovolj zgošče o. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, saj to i aš orda prav. Zgostiti je tre a. Ne s e pa iti prelahko. Kakrš o 

koli rav otežje že o, ora se stežka ujeti. Pote  pride zadovoljstvo. Ali čutiš v se i sveti kli  

v u et ost? Kakš ih perpektiv si deleže  v svoje  življe ju?  

FJODOR: Če a gažira o gledal e i  proda o pohištvo, lahko z ere o kolikor toliko upoštevajočo 

silo i  udari o po teh i eastič ih svi jah! Ali pa ji  odklopi o elektriko! Brez elektrike so 

eni navadni tepci! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Fedje ka, Fedjuša, ko le e i je al teh tvojih ar ij, takoj bi podpisala za 

dra atika. Kakš e ideje – og te lagoslovi! Saj i več e za eriš, da se  ti vzel šepetalko, 

ali?  

FJODOR: Vrnila se je v Ukrajino. 
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SOFRON VLADIMIRIČ: A je ila tudi o a iz oč ega klu a? Nise  opazil. 

FJODOR: Bila je prebuckasta za angela, pa ste jo dali a šepeta je.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Tvoje razgoti e od gledališke kuge so veliko preglo oke za kogar koli. 

FJODOR: Pogreša  je o raz ožko. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ti i  jaz sva ista. 

FJODOR: Kako to mislite? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tudi ti je lješ podkup i o zavoljo ogoč ejših želja. Pokliči i Petjuško. Re i 

mu, da nocoj odrinemo za Panamo. Rabili bomo veliko vode. 

FJODOR: Števe  i a več zarez. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Prodaj ojo dušo. 

FJODOR: S o jo že zdav aj. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pote  pa hišo. 

FJODOR: Ste prepriča i? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Seveda se ! Kaj si postal čude , kaj i aš v islih? 

FJODOR: Kje pa bodo predstave? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tvoje otra je prizorišče, Fjodor, ti ihče e ore vzeti. Kadar koli vstopi 

življe je v kak prostor, se zgodi gledališče. 

FJODOR: Saj to i ate prav, ja. A pak rad i še opozoril, da a hiši i oke . 

SOFRON VLADIMIRIČ: So. Sa o jih e vidiš. 

FJODOR: Vsekakor. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Se  slišal, da si go al? 

FJODOR: Skopo. 

Sofro  Vladi irič i  Fjodor se pisa o erita. 
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9. prizor 

 

IVAN SERGEJEVIČ i  LIZA. 

 

Praznina plemeniti oder. 

Liza je v i validske  vozičku. 

 

 

IVAN SERGEJEVIČ: Lizaveta! Ste to res vi? 

LIZA: Kaj ste pa islili, Iva  Sergejevič? 

IVAN SERGEJEVIČ: Rekli so »Liza«, » lada igralka«?! 

LIZA: Postarala sem se v tej vlogi. 

IVAN SERGEJEVIČ: Še ved o si lepa. 

LIZA: Še ved o z ate videti otra jost človeka. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako je oga? 

LIZA: Pokveče a se  od tega pokli a. Kako gre va ? Gledališki i špektor, sliši ? O čudova ja 

vredno! 

IVAN SERGEJEVIČ: I a  srečo, da je i istrstvo prepoz alo oje kvalitete.  

LIZA: Kaj vas je tako uročilo? 

IVAN SERGEJEVIČ: Budi  o čudova je ta , kjer so avaje i poz ati le povpreč e ljudi. Pa ti? Kako ti 

gre? 

LIZA: Še po ite? 

IVAN SERGEJEVIČ: Česa? 

LIZA: Kako je deževalo tisti da . Igrala se  dež. Vi pa so e. Gledala se , kako izgi jate v raku. 

Rada bi bila morska zvezda. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj? 

LIZA: Da bi mi vse tisto, kar ste mi odnesli, zrastlo nazaj. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ničesar va  ise  od esel. 

LIZA: Šli ste a i istrstvo i  e pustili a tleh. Zakaj e iste držali? 

IVAN SERGEJEVIČ: Bila si pretežka, Liza. 

LIZA: Bila se  vaš a gel, Iva  Sergejevič. A e, da je tako? Včasih človek e ra i ič igrati, pa je 

drugemu lahko taka lepota.  
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IVAN SERGEJEVIČ: A pak v tisti igri i ilo a gela. 

LIZA: Vam res to toliko pomeni? 

IVAN SERGEJEVIČ: Včasih i je. 

LIZA: Kaj pa zdaj? 

IVAN SERGEJEVIČ: Zdaj ise  več štude t. 

LIZA: Ne pogrešate tega, kar sva skupaj apisala? 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj isva idva. 

LIZA: Kdo pa? 

IVAN SERGEJEVIČ: Več i lučkar.  

LIZA: A pak jaz i ila rada elo življe je osvetlje a! 

IVAN SERGEJEVIČ: To je tak pokli . 

LIZA: Kateri? 

IVAN SERGEJEVIČ: Človek.  

LIZA: Ne ve , če še z a . 

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj e? 

LIZA: Tolikokrat se  padla. Nihče e i ikoli z al držati. 

IVAN SERGEJEVIČ: Krila i aš. 

LIZA: Kam naj letim, ko pa so povsod reflektorji? 

IVAN SERGEJEVIČ: Slišite? 

LIZA: Kaj? 

IVAN SERGEJEVIČ: Glas o! 

LIZA: Skladatelj se je vrnil. 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj ikoli i šel. 

LIZA: Kaj pa? 

IVAN SERGEJEVIČ: Sa o čakal je. 

LIZA: Na kaj? 

IVAN SERGEJEVIČ: Na avdih. 

LIZA: Na naju. 

IVAN SERGEJEVIČ: Na aju. 

LIZA: Sanjalo se mi je o vas. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj se ti je sa jalo o e i, Liza? 
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LIZA: Bili ste ves starikav i  skrive če . Vrteli ste laj o i  iz je so prihajale črke, ločila i  drugi z aki. 

Le deli so v zraku ad aši i glava i i  jaz se  jih zaje ala tako, s prosto roko, ter jih 

sestavljala v lepoto. 

IVAN SERGEJEVIČ: A si ogla stati, Liza? 

LIZA: Mogla.  

IVAN SERGEJEVIČ: Torej so ile lepe sa je. 

LIZA: Same dobre in spodbudne stavke sem sestavljala. Metala sem jih med ljudi in radostno so jih 

spreje ali. K alu se je a rala pre ejš ja g eča. Vzklikali so jih, e odrili i  i ploskali. 

Oh, kako so jih vzklikali! Da kaj takega še ise  slišala! I  jaz sem se vrtela ...! Dokler ste 

poganjali vitel, je bilo tako, ja ... ... sem stala ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj je ilo pa potlej? 

LIZA: Potlej pa e več. Pritak ilo se i je, da se  se vprašala, kaj se je ve dar zgodilo z lju ez ijo. 

Kaj se je zgodilo s konceptom dveh ljudi, ki sta tam zato, da drug drugega oplemenitita, ne da 

se bojujeta med sabo?  

IVAN SERGEJEVIČ: Še ved o ti je pri sr u ko eptual o gledališče. Kaj poč eš ele d eve, Liza? 

LIZA: Sedi . Ko e sedi , poležkuje . Posluša  diha je gledališča. 

IVAN SERGEJEVIČ: Gledališče diha? 

LIZA: Pa še kako. Zaje a tako sapo, da je veselje; i  ko jo izpusti, je, kakor da i topli veter z juga 

povlekel po duši. Marsikaj sliši . Včasih se ščurek oglasi, ali pa iška kaj pogloda. Včasih 

prileti kakše  vra ček, ali pa etulj. 

IVAN SERGEJEVIČ: V gledališče? 

LIZA: Vse i je lju o. Hvala ogu, še do ro vidi  i  sliši . Še če krt rije pod ze ljo, še to sliši . 

Predla ski  je elo lastovka ta le v kotu apravila g ezdo i  vzredila ladičke. Kako je ilo 

za i ivo! Kr ila jih je, švigala se  ter tja i  o i so ves čas iztezali svoje lač e klju čke. 

Pote  so odleteli. Bog ve, v katere  gledališču gradijo zdaj svoja gnezda.  

IVAN SERGEJEVIČ: Veliko poveš. 

LIZA: Ko odidete, se o  do sitega a olčala.  

IVAN SERGEJEVIČ: Ali kaj potre uješ? 

LIZA: Nič. Z vse  se  zadovolj a, hvala ogu. Sa o, veste, kaj i vas prosila? Preprosite ašega 

direktorja, našega dragega Koškova ... tukajš ji delav i so od sile rev i, aj ji  zviša dohodke. 

Molili odo za vas, vas čislali do s rti. Marsikdo še svojega kotička i a! V oč e  klu u se 

udinjajo, da sestavijo mesec. Dajte, Vanja, naredite to zame. 
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IVAN SERGEJEVIČ: Liza ... 

LIZA: Za tiste i ule d i, ko se  va  ila še lju a kot vaše last o življe je. Tako ste i govorili i  ta 

tekst se  si za z eraj zapo ila. Ko se  še i ela oge! Se spo ite? Kako se  se z ala 

vrteti! Na ajvišjih petah! Zdaj pa e je še greh zapustil. 

IVAN SERGEJEVIČ: Greh? Kakše  greh, Liza? Kaj ve dar govoriš? 

LIZA: Včasih se  še islila a vas. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako dolgo že tako sediš? 

LIZA: Pred stra išče  dro iž po ira . Za ovi kostu  z ira . 

IVAN SERGEJEVIČ: Bog ti po agaj! 

LIZA: Ne vem, zakaj i ved o er adlegovala oga. Koliko jih je ta  zu aj, ki ji  je še težje. Še 

gledališča i ajo. Včasih e je Fjodor potis il v v esto, zdaj pa ič več. Hudo i je, ko 

vidim zunanje sodelavce, kako prosijo pred platojem. To se ne bi smelo nikoli zgoditi. Brez 

jih je gledališče le gola eseda i  opo aša je. Še za jih se zavze ite, Iva  Sergejevič ... Oh, 

zdaj pa va  ora  iti že apor a z vse i te i proš ja i. Saj va  pravi , ičesar e voli  

zase. Tes i prostorček, ki ga zavze a , je tako ajhe  v primerjavi z ostalim prostranstvom 

i  del časa, ki i je a e je , je tako ičev spričo več osti, v kateri e i ilo i  e e o. 

Sreč a se  i  zadovolj a. Še a terapije hodi . Že a od Petjuške, tista, ki dela pri elektro 

distri u iji, i a tako vešče roke. Nič več i e zatekajo oge.  

IVAN SERGEJEVIČ: Če hočeš, o  uredil, da te odpeljejo v ol iš i o. Kaj se ve, e ara se da kaj več 

narediti. V tako pravo, ne v tako, kjer samo igrajo. 

LIZA: Ta  o  sa o še olj trpela. Naj se va  ikakor preveč e s ili . Preveč se  se vas 

razveselila – to je! 

IVAN SERGEJEVIČ: Koliko oraš iti stara? 

LIZA: Direktor so rekli, da aj o  ose i dvajset ali pa trideset, če i je lju še. Le čez trideset e, 

drugače o jegova že a, saj veste, Ari a Nikolajev a, o a je aj oljša igralka v te  

gledališču, togot a. Veste, da i a  še ved o vašo a iro? 

IVAN SERGEJEVIČ: Po vseh teh letih? 

LIZA: Vsa ta leta se  igrala lado igralko z vašo a iro. 

IVAN SERGEJEVIČ: Jaz pa se  skril e o vašo esedo. 

LIZA: Torej ste vendarle nekaj odnesli. Katero? 

IVAN SERGEJEVIČ: O je . 

LIZA: To je to! 
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IVAN SERGEJEVIČ: Kaj? 

LIZA: Ves čas se  ekaj pogrešala! Ves čas i je ekaj a jkalo!  

IVAN SERGEJEVIČ: Oprosti. 

LIZA: Nič hudega. Sa o vr ite i jo. 

Se o ja eta i  tako zadržita ... Iva  Sergejevič Lizo privzdigne. 

LIZA Ne me dvigovati!  

Iva  Sergejevič jo izpusti.  

IVAN SERGEJEVIČ: I aš, Liza? 

LIZA Imam.  

Se odpravi. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ka  zdaj greš? 

LIZA: Va ja, ti zaslužiš sreč ejšo usodo. Zakaj pogrevati zrak, ki je il že zdav aj izdiha ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Oprosti. 

LIZA: Je že v redu. Ne ra iš se i ves čas opravičevati. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ker te ise  držal. 

LIZA: Saj nisi ti kriv. Tako je bilo napisano. 

IVAN SERGEJEVIČ: A pak ... 

LIZA: Kaj? 

IVAN SERGEJEVIČ: To je okovje! 

LIZA: Dokler ne znamo vsega pre rati, še i a o ekaj svo ode. 

IVAN SERGEJEVIČ: Misliš? 

LIZA: Čeprav se  vedela, da se oš vr il. Vesela o , če e oš še kdaj pova il, Iva  Sergejevič. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ka ? 

LIZA: Na predstavo v svoje srce. 

IVAN SERGEJEVIČ: Če e oš preglas o ploskala. 

LIZA: Ne bom. 

IVAN SERGEJEVIČ: A gel o poletel. 

LIZA: Brez vrvi? 

IVAN SERGEJEVIČ: Brez. 

LIZA: Že to se splača videti. 

IVAN SERGEJEVIČ: Nas eh i se, Liza. Neverjet o! 

LIZA: Kaj? 
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IVAN SERGEJEVIČ: Še ved o z aš iti tako lada! 
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10. prizor 

 

SOFRON VLADIMIRIČ i  IVAN SERGEJEVIČ 

i  za hip PETJUŠKA. 

 

Nenavadno, kako se pisalna miza odru vedno znova poda. 

Naj rž res zaradi Sofro a Vladi iriča za jo. 

 

 

SOFRON VLADIMIRIČ:  Petjuška, pojdi z gospodo  gledališki  i špektorje  v asko, da podpiše 

pogodbo.  

IVAN SERGEJEVIČ: Pogod o? Kakš o pogod o? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pre ej zdajle to opravi o. Toliko časa ste že v aše  gledališču, seveda o o 

poskrbeli, da boste kaj imeli od tega. 

IVAN SERGEJEVIČ: Je to podkup i a? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Lepo vas prosim – kakš a podkup i a eki! Pripravili va  o o pri er o 

od e o. Toliko teksta ste do sedaj ese ič o prispevali. Malo o o poko pe zirali. 

IVAN SERGEJEVIČ: Me e plačuje i istrstvo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne plačuje vas i istrstvo. Mi vas zalaga o z ašo adarje ostjo. Petjuška, 

povej askerka , da aj vza ejo rdečo š i ko za davč o os ovo. Pa pazijo aj pri avtorskih 

pravi ah, če jih preveč poudarijo, zgledajo u et e. 

PETJUŠKA: To rade poč ejo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Avtorske pravi e je tre a de e t o, orajo se či  a j videti. V pogod o 

orajo iti vko po ira e, kot da so del je že od ekdaj. Naj olje pa je, če jih sploh i. V 

istvu, Petja, pusti. Saj e ra i o pogod e. Bo o šli a zaupa je. Pa še ekaj pudra 

prišpara o. Povej raje, kako se i a Arhetip Iva ovič ed fil ski i igral i? Se u kaj toži za 

nami? 

PETJUŠKA: Pogrešajo do re tekste. 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, glej, i vse tako rož ato, kot skušajo predstaviti. 

PETJUŠKA: Je pa res, da ga ediji ko sta t o pokrivajo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ah, ta producentska trobila! Kaj pa njegovo jecljanje? 

PETJUŠKA: Si ho izirajo ga. 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Viš si ga o! Ta se že e o vr il. 

PETJUŠKA: I ajo dvoj ika za ak ijske prizore. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako te ka era po ehkuži! Prav, Petjuška, to o zae krat vse.  

Petjuška se u ak e. 

IVAN SERGEJEVIČ: Res ič o, Sofro  Vladi irič, jaz e o  z va i podpisoval ikakrš e pogod e. 

Vidi , da pri vas vlada vse drugač a praksa kot arsikje drugje i  vse olj se jas o kažejo 

znaki korupcije, klientelizma in nepotizma. 

SOFRON VLADIMIRIČ: U! Tako oč ih izrazov pa že dolgo is o i eli a aše  odru. S kakš i  

užitko  izrekate esede! Kako odo vas radi igrali! Prav zavida  va ! Ste človek sil ih 

uvidov, Iva  Sergejevič! Vaša igra je spret a, jezik tekoč i  svetlika se skozi kroge časa i  

goščo spo i a. Čeprav va  diskurz včasih to e v latu, klju  te u ohra ja zrač ost.  

IVAN SERGEJEVIČ: Pozor ost drugih je aj olj eustavljiva vseh drog. O  ugledu i  slavi z ledi še 

takš o ogastvo.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Zdaj pa že pretiravate. Izvolite. Pripravili s o va  raču e. 

Sofro  Vladi irič pori e pred i špektorja z ečka  košček papirja, ki ga ta takoj preveri. 

IVAN SERGEJEVIČ: To je sa o roč o popisa  košček papirja. 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, saj to ste hoteli. 

IVAN SERGEJEVIČ: Prosil se  še za pogod e, a ekse, evide e izdatkov, preje kov i  raču e. 

Me da i ate sa o e ega, i  še tega apisa ega a roko? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Glejte, jaz že dolgo ise  igral raču ovodje, tako da e ve . Tole i je dala 

Tatja a Pavlov a. O a že ve. Mogoče pa je na njem vse, kar rabite. 

IVAN SERGEJEVIČ: Dvo i . To je ve dar sa o raču  za ... vodo? Kje pa je ostalo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: A ova spet o te ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Toliko vode ste pora ili! Saj to je elo orje! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj se hoče. Nis o alo gledališče. S o arod o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne ve , če je a vse  pla etu toliko vode. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Se pa spoz ate a geografijo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kje za vraga ste ra ili toliko vode? 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, o, o, te u voka ularju se kar izog iva, lepo prosim.  

IVAN SERGEJEVIČ: Se e spodo i za tako o el teater? 

SOFRON VLADIMIRIČ: A s o alo pikri, kaj? No, saj, pristoji va , a pak kako o to delovalo a 

cenjeno publiko, pa ne vem. 
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IVAN SERGEJEVIČ: No, pote  pa i razložite! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Veste vi, kje je Panama? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ve , pri liž o. 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, i  kako aj i prišli tja? Po zraku? 

IVAN SERGEJEVIČ: Na pri er. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, tudi tako gre, e ugovarja , a pak z ojo igralko, ašo aj oljšo že o, 

sva šla z ladjo. 

IVAN SERGEJEVIČ: I  kako vezo i a s te  vsa ta pora a vode? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Po če  pa islite, da sva plula? Kaj e zdaj tako gledate? Še iste videli vode 

na odru? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ja, vodo se . Baze ček, plitvo prekrita tla ali kak a jši slap, ogoče fo tanico, 

toda morje? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Gledal i so avduše i. Za vsako po ovitev ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Za vsako? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, e da, kakopak! Hudiča se radi usajate zaradi ale kosti! A islite, da o 

orje ves čas a odru, da se a  us radi? Tudi druge predstave je treba igrati. 

IVAN SERGEJEVIČ: A pak, toliko de arja za e o sa o produk ijo? I  to sa o za vodo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Glejte, va  skozi govori , vzdrževati tako gledališče i ačji kašelj. Saj e 

reče , e e stvari so že od prej, a pak za življe je, za življe je pa je potre a voda. 

IVAN SERGEJEVIČ: Prosi ?  

SOFRON VLADIMIRIČ: Življe je se je razvilo iz vode. U o, čisto i  epopis o lepo doživetje. Kaj ste 

pozabili? 

IVAN SERGEJEVIČ: Mi je z a o iz zgodovi skih dra .  

SOFRON VLADIMIRIČ: Najprej so bile preproste celice, potem migetalkarji, pa alge in korale, potem 

že rak i i  ri i e, dokler is o dvig ili frisov i  pokukali a o alo. Pote  je šlo dokaj hitro. 

Verski o redi, tote i, Sto ehe ge, pira ide, a tič o gledališče, kruha i  iger, i kvizicija, 

tru adurji i  re esa sa, za te  pa vsa ta da aš ja avlaka. Veste koliko je to e e vode? V 

rokah držite raču . 

IVAN SERGEJEVIČ: Za življe je? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tudi tako lahko rečete, ja.  

IVAN SERGEJEVIČ: Ste ga vsaj porav ali? Zakaj ste zdaj tiho? Halo? Ste ga vsaj poravnali? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nis o. 
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IVAN SERGEJEVIČ: A se zato tuširate a i istrstvu? 

SOFRON VLADIMIRIČ: A ste zato tu? 

IVAN SERGEJEVIČ: Med drugi . 

SOFRON VLADIMIRIČ: Prijaz o so a  dovolili.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa predstava? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Mislite to, ko igrava z že o Gostovanje v Panami? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ja. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tre ut o iruje. 

IVAN SERGEJEVIČ: V vaši hiši pa i ate vodo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Prosi ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Pri hiši – ki jo gradite – tam je voda? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Oprostite, o e e hiše e gradi . 

IVAN SERGEJEVIČ: Rekli so, da va  pokrivajo streho. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pa ka  gre ta tekst? Kje je ta pres eti štude t?! Če i se ta  a vaše  

i istrstvu kaj olj zavzeli, i toč o vedeli, kako življe jskega pomena je voda! Ne pa da 

pridete i  i pa etujete, kako i orale reči fu k io irati! Popol o a ste izgu ili stik s 

prakso! Zaposle ih i ate el kup ljudi, ki i ajo kaj početi i  si pote  iz išljujejo prijav i e, 

rišejo koleke i  hodijo v tuji o, es vas plentaj!  

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj se raz urjate? Vaš teater to e hitreje kot Atla tida. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Joj, e o e jajte i te predstave! Kakš a polo ijada! A pak vode pa s o 

i eli. Morate razu eti, i istrstvo a  je za več kot  % z ižalo let o dota ijo. Če o šlo 

tako aprej, o o orali hiš iško sta ova je preseliti a oder. 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj ste ga že. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Aja? Naj rž ise  tako islil. Pote  o o orali gledališče preseliti k 

hiš iku. 

IVAN SERGEJEVIČ: To je skrega o z zdravo pametjo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, z jo se je lažje skregati kot spoprijateljiti. 

IVAN SERGEJEVIČ: Gledališče v privat e  sta ova ju, kje ste pa to videli? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ah, tega je vse več. V Pa a i, a pri er. Antigono s o igrali v tuš ka i i. Zelo 

priroč o. Je tudi pre ej prozor a. 

IVAN SERGEJEVIČ: Neka  pogosto ste v tej državi. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Če le gre. 
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IVAN SERGEJEVIČ: Gostova ja sta ejo. Še pose ej, če pora ite toliko vode. O ašati i se orali 

preudarno.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Saj se o aša o preudarno. Ko gremo na gostovanje, vedno damo dvorano v 

najem. 

IVAN SERGEJEVIČ: No, to je za pohvalit. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Hvala. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ko u pa? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Pa a i. 

IVAN SERGEJEVIČ: Pa a i? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, eka  ora o a gostova je. 

IVAN SERGEJEVIČ: Vi greste a gostova je v last o gledališče? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Zakaj pa islite, da je tak raču ? Na odru postavi o Pa a o. Saj se  va  

rekel, kako so a  oklestili stroške. Nekako se ora o z ajti. Zdaj pa povejte, če to i 

preudarno?  

IVAN SERGEJEVIČ: Bi rekel, da je sled preudar ega v te , ja. 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, vidite. To si le pri eležite. »Sled« i lahko za e jali za kaj več – vsaj za 

» a os« preudar ega a pri er. V količi ske  s islu se olj poda. Ali pa preprosto rečete 

»stroškov o aj olj pri er o«. Kar prisvojite si to esed o zvezo, e o  va  vzel za alo. 

Sicer pa Antigono igramo po delih. Sicer vedno isti del ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Po delih? Kako po delih? Vi ve dar prikrajšate gledal e za arsikaj. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Za marsikaj – se stri ja , ve dar e za predstavo. Se  va  že povedal, kako 

prilju lje a je aša A tigo a ta kaj? 

IVAN SERGEJEVIČ: Na vaše  odru, spre e je e  v Pa a o? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Lahko tudi tako rečete, ja, če želite izre o iti zlo i. Naše predstave so 

kratke. Me za i a, kako i vi vodili tako gledališče, če i orali zrave  vzdrževati še 

ministrstvo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ah, zdaj pa stresate kapital e o se se! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Čisto ič e stresa ! Kaj pa islite?! Saj je popol o a jas o! Vsa gledališča v 

državi vzdržujejo i istrstvo. To je sploš o z a o. Pa e sa o gledališča – tudi galerije, 

koncertni odri, kinodvorane in vsi umetniki. Brez nas ministrstvo ne bi imelo smisla in bi 

propadlo. Vendar smo veseli, da imajo vsaj kak program. Igrajo ministre, tajnike, referente, 

ko isarje, raču ovodje, čistilke i  vse ostalo, kar ra ijo za svojo predstavo. Va  pove , iti 
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iso tako sla i, sploh e. Seveda igrajo veči o a ko edije i  farse, a pak to odlič o, 

vrhunsko, z vso predanostjo! 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako zmorete? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Si islite, da a  i lahko, kaj? Včasih e spravi o skupaj iti e e esede. 

E ostav o jih i a o od kod vzeti. Prvak sa o stoji a odru i  se razkazuje. Včasih pride že 

kar priklo je . Zakaj islite, da je ves čas a urge i? Po vsaki predstavi ga rav ajo. Mogoče 

i si orali pustiti rado. Ste se že avadili a kostu ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne razu e  vas! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ra ite ekoga, ki o dal več vse i e vaše u življe ju. Kakš ega dra atika e 

bi bilo slabo uporabiti. 

IVAN SERGEJEVIČ: Sa  si daje  vse i o! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kakš a eiz er a kariz a! Za koproduk ijo z vesolje  i a  prišel prav e  

tak sa osvoj gledališki i špektor! 

IVAN SERGEJEVIČ: Kdaj o pre iera? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ves čas je. 

IVAN SERGEJEVIČ: I  naslov? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Naše gledališče. 
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11. prizor 

 

IVAN SERGEJEVIČ IN ROGOVILOV. 

 

Bol iška postelja, v kateri prvak preživlja d eve. 

Bere in ureja pisma. 

Pristopi Iva  Sergejevič. 

 

 

IVAN SERGEJEVIČ: Prvak Rogovilov ...? 

ROGOVILOV: Kdo ste vi? 

IVAN SERGEJEVIČ: Gledališki i špektor Iva  Sergejevič Balza ov, va  a uslugo. 

ROGOVILOV: A vi ste ta? 

IVAN SERGEJEVIČ: Nihče e i s el vedeti, da prihaja . A poslalo se je po e s šoferje . 

ROGOVILOV: Sofro u ič e uide. 

IVAN SERGEJEVIČ: Spo i  se vas iz otroštva. 

ROGOVILOV: Kako se me spomnite? 

IVAN SERGEJEVIČ: Oče i je pripovedoval o vas. Igrali ste Othella i  vse okoli vas je ilo prozor o. 

ROGOVILOV: Kar priz ajte, da se  se va  oral zdeti velik pose ež, origi al, kakor pravi o, ali pa 

še kaj hujšega? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ni i ila da a čast, da i vas ose o spoz al. 

ROGOVILOV: Bilo je ekaj priza esljivih ljudi, kateri  se še da da es zdi  aloda e ge ij. Sa o 

zato se  prišel a svet, da i pos e al druge ... Bog i je priča! I  tudi živi  ekako samo 

zato, da opo aša  velike u e, ki se  jih preštudiral. Zgodaj se  se pričel kisati i  po avljati 

veliko dra atiko pod pretvezo sa javosti. A preživlja  se v potu svojega o raza, tega i 

ihče e ore očitati. 

IVAN SERGEJEVIČ: Dajte o, igralstvo ve darle i tako težaško delo. 

ROGOVILOV: Moj kozarec sicer ni velik, pa le pijem iz svojega! Umetnost je pomembna stvar, 

preizkusni kamen vsega. Nekdo mora odstranjevati plevel. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kar je da es plevel, je lahko jutri ova oda. 
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ROGOVILOV: Tudi takih floskul se  se aposlušal. To va  je aj olj e e a i  aj olj plehka vrsta 

izvir osti. Lahko e postavite iz oči v oči z res i o, pa e o  iti tre il z očeso . Toda tudi 

do lje ega zadošče ja se človek asiti. Hudo e  se  ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Dajte, no ... 

ROGOVILOV: Ne, dovolite, da se odprem. Hudoben – pa kaj potlej? Kako to človeka poživi, e oste 

verjeli. Prej so se i v esko č i verigi vlekle epotre e i  ejas e isli s trdovrat o 

e olič ostjo, oj ovi položaj pa jih je pospre il rako  zvižgat. Mar i je za ra po, ar za 

pisma bralcem, mar za ves svet. Zdaj bom ostal na urgenci. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa krediti? 

ROGOVILOV: Gledališče je gara tiralo za e, aj se Sofro  ukvarja s te . Želel i vr iti otroštvo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Tega v gledališču i. 

ROGOVILOV: I a o očeta, i a o Sofro a, kaj še hoče o več? Vsekakor ič e ore pokvariti 

dejstva, da je praz oglavi klo asač, sa olju i pa et jak i  prezgod ji stare , do uke 

eorigi al o itje, ve dar o  je  i je ilo da o doko č o razviti in vzgojiti to bogato 

naravo, ki jo posedujem. Tako je to v tej industriji, naravni red stvari. Prihajajo drugi kroji in 

odeli. Veste, pravijo, da i a človeška ri i a le tri seku de dolg spo i . A pak je kje kdo, ki 

lahko pove, kako dolgo trajajo te njene sekunde? Kaj se tako zbadljivo smejite, Sergej 

Iva ovič? 

IVAN SERGEJEVIČ: Nise  Sergej Iva ovič, te več Iva  Sergejevič. 

ROGOVILOV: Oprostite, ta azijska i e a. Kaj je torej s te  vaši  as eho ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Vse vas i a v šahu. 

ROGOVILOV: Mene se nikoli ni upal lotiti z manirko! 

IVAN SERGEJEVIČ: Ma irko? 

ROGOVILOV: Manirko, ja, manirko!  

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj je a irka? 

ROGOVILOV: Palica za maniro. Pa ne suha. Debela rogovila je in ... kar nekaj je je skupaj. Ko vam jo 

ekajkrat položi čez hr et, e oste več dolgo a ogah. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne razu e ! Pretepa vas – kdo? Sofro  Vladi irič? 

ROGOVILOV: Saj vam pravim – e e e. Druge pa. Sovraži a iro. Še pose ej rad je gajžlal 

Golopljoka. 

IVAN SERGEJEVIČ: Golopljoka? 
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ROGOVILOV: Arhetipa Iva oviča, saj veste ... – ašega drugega aj oljšega, ki je zašel v olj 

spotakljive vode. Tudi z replikarko ga je. Ne alokrat! Ni čuda, da u je ušel. Ta i i el 

sra u. Še v spa ju je kradel replike. Z a iro je hodil spat. 

IVAN SERGEJEVIČ: A ste zato vi ves čas a urgenci? 

ROGOVILOV: Se kaj si e upa. Sovražijo ga. Vedo, kaj poč e. 

IVAN SERGEJEVIČ: A Sofro a? 

ROGOVILOV: A so va  atvezili, da e e, seveda. Poglejte sa o jegovo že o. Nič kolikokrat ji je 

polo il vse kosti. Vsa je v eha ič ih zglo ih. Zato pa pre aša je e izpade. A pak kaj to 

po aga, reva je le še ki ajoča lutka. Nje o ašopirje o kokodaka je ga e prizade e. 

Opleta s praz i i ar ja i i  veže otro e! Vse to je do ro pre išlje a ihta. Do ro poglejte, 

boste videli niti. 

IVAN SERGEJEVIČ: Niti? 

ROGOVILOV: Tako jo ima, ja. Ta mlada, Liza, se mu je uprla, zdaj pa ima leseno nogo. 

IVAN SERGEJEVIČ: A i padla s stropa? 

ROGOVILOV: Kakš ega stropa, lepo vas prosi . Ma irko i a ovito v ža et o zaveso, da e trga 

kože, sa o odri e povzroča i  dro i kosti. 

IVAN SERGEJEVIČ:  Zakaj to poč e? 

ROGOVILOV: Nekoč je il direktor lutkov ega gledališča. Navada je želez a sraj a. Nikoli i razu el 

živih igral ev.   

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj se va  je pravzaprav zgodilo?  

ROGOVILOV: Vse skupaj smo si izmislili. Toda gledalci so a  verjeli i  so a  jedli iz rok. Prav ič 

jih i ilo strah. Lahko s o jih ožali i  včasih elo katerega odpeljali do ov. Prav ič se iso 

čutili ogrože e. Vsak večer so e čakali z odprti i oč i. Ved o se  i el za jih kak 

pri oljšek. Ne i z al ata ko razložiti, kdaj so se tako razvadili, da jih ič več i zadovoljilo. 

Nekega d e so vdrli v ojo gardero o i  e oklofutali. Takrat se  il prepriča , da i o 

Sofro  rez pre išlja ja stopil v ra , a je poteg il z ji i. S tra spare ti a predstavah so 

e pozivali k odstopu. Zavihteli so se a oder i  i slekli kostu , češ da sra oti  gledališki 

a sa el. Sofro  i  jegova sta po eg ila v Pa a o, tukaj pa s o se vsak da  soočali z 

de okra ijo. Zahtevali so ulvar i  veseloigre. Tisti štude t Nikitka, ta je bil njihov kolovodja. 

Prevrat ež! Kaj vse ji  je o lju il! Ne ogoče reči! Pokovko, peče o koruzo z aslo  i  

soljo, sladkor o pe o i  sladoled, alkohol i  osvežil e apitke, pavzo za a stra išče, vroče 

risače i  lavorje. 
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IVAN SERGEJEVIČ: Lavorje?  

ROGOVILOV: Na akali so oge ed predstavo. A ič jih i odo rovoljilo. Kadar koli so lahko prišli 

a oder i  se slikali z a i. Kdor koli se je lahko vključil v igro i  jo prevračal po svoje. Morali 

smo govoriti njihove besede, se postavljati po njihovo. Postali smo pajaci – se prekopicevali, 

trkali z oga i i  si etali torte. V živo s o o čevali, se pretepali i  streljali s pravi  

orožje . Ta Nikita Ka tagrjuhi , ali kako se že piše, se je okli al za kritika i  se pričel gizdati. 

Začele so padati glave. Bil je agle jeze i  za eše jaškega z ačaja. Sredi parterja s o u 

postavili razkoše  prestol i  s tega je odločal. Če u kaj i ilo všeč, je pale  o r il avzdol, 

i  verje ite i, e i ili radi v koži u ož a, ki i zadovoljil jegovih gledalskih apetitov. 

Us rtitve so k alu postale aj olj o iska e. I  kakš e žaljivke so letele a u oge izgu lje e 

duše! »Glej ga, o, Ezopa skisa ega, kako se drži! Božji volek, pa tak! Bukova pa et! U, 

kakš o se e si i! Sa e sla ike oš jedel!«  

Nihče si več i upal priti delat k a . Uki il je vstop i e i  ater i jezik. Iz islil si je čisto svojo 

žlu odra šči o. I  če je i el kdo kaj proti, so ga jav o odrli. Kože so upora ili za ovo 

zastorje. Vsem v opomin.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj ve dar govorite ...? 

ROGOVILOV: Dali smo jim vse, kar so hoteli – kako i drugače? Številč o so as prekašali. Izprije a 

drhal. Še do ro, da so si skočili v lase i  se zravsali ed sa o. Njegovi i  Fjodorjevi privrže i. 

IVAN SERGEJEVIČ: Šofer se je udeležil te ra ote? 

ROGOVILOV: Bil je fanatiče  zagovor ik total ega teatra. 

IVAN SERGEJEVIČ: Total i teater? 

ROGOVILOV: Ah, sa o prilju lje a kva ta, ki e po e i ič. Do rodošla kri ka za kritike, ki e z ajo 

preprosto povedati, da ji  je ilo ekaj všeč, a e vedo, zakaj. A poz ate kak etotal i 

teater, vas vpraša ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj ve  ..., aj rž e. I  kaj je po e il Fjodorju – ta totalni teater? 

ROGOVILOV: Te u? Nič drugega kot total i kaos. Zagovarjal je tezo, da je edi a prava igra le tista, ki 

se je e zavedaš. Hotel je uki iti tekste, režijo, igral e, s e ografijo i  seveda gledal e ...  

IVAN SERGEJEVIČ: Kako se je ko čalo? 

ROGOVILOV: Vse skupaj je po rala gledališka kuga. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kuga? 

ROGOVILOV: Pre aša se prek gledaliških listov i  okuži vsakogar, ki isli, da razu e teater. To so bili 

aj ur ejši časi v zgodovi i ašega gledališča. Najpo e eje je, da se je o držalo. 
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IVAN SERGEJEVIČ: O vse  te  e ve  ičesar. 

ROGOVILOV: Seveda vlada vse te podatke skriva. Ne želijo, da se oge j razširi. Sedaj i ajo preko 

i istrstev, o či  i  drugih vzvodov do er pregled ad ašo dejav ostjo. Navsezad je ste 

tudi vi del tega. Ve dar iskra še i čisto pogaše a.  

IVAN SERGEJEVIČ: Govorite, kakor da va  je prav. 

ROGOVILOV: Seveda mi je! 

IVAN SERGEJEVIČ: Po vse , kar ste pretrpeli? 

ROGOVILOV: Dejstvo je, da se gledališče ora spre e iti! Tako e gre več aprej! Suž ji odra s o! 

IVAN SERGEJEVIČ: Ste zato toliko a urge i? 

ROGOVILOV: Nekaj imam za vas. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj je to? 

ROGOVILOV: Moj las. 

IVAN SERGEJEVIČ: Tega e ore  sprejeti. 

ROGOVILOV: Zad ji osta ek oje preze e. Le vze ite ga, še prav va  pride. Jaz ga več e ra i . 

Od zdaj aprej o  sa o še kip. 

IVAN SERGEJEVIČ: Pred glav i  vhodo ? 

ROGOVILOV: Pred glav i  vhodo  v s rt. Kako se počutite?  

IVAN SERGEJEVIČ: Lep, rav o prav dolg las je. Ste prepriča i ...? 

ROGOVILOV: Kar pojdite. Osvojite oder. Jaz že ka e i . 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne ore  vas pustiti tako ... 

ROGOVILOV: Pojdite! Ne o i hudega. Na o či i so i o lju ili el trg. I  z alo sreče odo ptiči 

srali po meni. Vesel se , da o  vsaj po s rti i el hvalež o pu liko. 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj jo i ate že zdaj. O stajajo ve dar hvalež i gledal i – celo ves sindikat. 

ROGOVILOV: Vse skupaj je sa o zrak, apih je  alo . Številke se ves čas prirejajo. Vse je 

prikrojeno Sofronu in jegovi laz osti. V res i i i ičesar, vse je prozor o, da se lahko reče, 

da je. Upal sem, da boste vi kaj spremenili.  

IVAN SERGEJEVIČ: Ste zato spisali prijavo? 

ROGOVILOV: Sofokles z elektro distri u ije i je po agal. Mogoče ste zdaj po islili, da sem 

izdajale , a pove  va , ihče i dal te u poslopju toliko krvi. Igral se  praktič o skoraj že 

vse – od odčitoval a vode do Othella. A e pre ese  več praz ega avditorija. Nič i olj 

žalost ega kot zevajoči stoli. Včasih sa ja , da e lovijo. 

IVAN SERGEJEVIČ: Praz i stoli? 
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ROGOVILOV: Zdi se i, da e požirajo. Cel kup jih teče za a o i  vpije: »Ti si kriv! Ti si kriv!« 

IVAN SERGEJEVIČ: Pa ste prvak gledališča? Celo a asador! 

ROGOVILOV: Pa saj samo igram! 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj? 

ROGOVILOV: Da sem vse to. Pravi prvak je le Sofron ... On edini lahko igra igralca. Goji idejo o 

Velike  gledališču. Pa e v kvalitativ e  s islu. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako to islite? 

ROGOVILOV: Se  i rad zva il druga gledališča, prodrl v jihov ustroj, jih zastrupil s svoji  

leporečje  i  ovodo i i ideja i o produk iji z Združe i i arodi, z vesolje , pla eti i  

galaksija i. V istvu pa i jih po do ače poveda o rad preprosto zasegel – njihove 

proraču e, a sa le, epre ič i e, teh iko, delav i e, kader, voz i park, vse. Njegovi 

apetiti so čr a luk ja. Hodi v Pa a o i  ta  odpira skriv e raču e. Rad i vodil svet. Ga 

režiral po svoje. Le za to u gre. Ne ore iti dvo ov, da sta v ezasliša ih deja jih 

z eša ih ljudi, vsaj za oje poj e, vsee o ekakš a logič ost i  upraviče ost. Pri njem ne. 

Koškov je že zdav aj izgu il vsak stik s skripto . Sproti si dovoljuje raz oraz e popravke i  

jih ute eljuje z vse , kar u pride pod roke. Ničesar se e ustraši. Vsi s o za j sa o 

aterijal, sa o gli a za jegov isprevrže i Ba ilo . 

IVAN SERGEJEVIČ: Či  prej ga ora o ustaviti! 

ROGOVILOV: Ni ate ga kje prijeti. Iz uzljiv je kot voda. I  v vseh pogledih je do kraja prepriča  v 

upraviče ost svojih deja j. Njegova religija je jegovo last o oža stvo. Kadar u e uspe 

izvršiti a ere, hodi aokoli togote , te e , epoteše , lače , kakor da ga je kdo užalil, u 

vzel ple , živež ... Takrat e poz a us ilje ja. Zaradi pija osti od last e oči, svetosti 

jegove jeze i  tope sa ozavesti je izred o ag je  k tragič i ko ič osti. V take  sta ju je 

z ože  vsega. Lahko ga povleče v aj olj plehek sta d-up. Misliti si e orete! Čeprav se 

vselej kesa i  hodi aokoli v eke  uroče e  sta ju sra u i  studa i  s u i za sočutje vse i  

vsakogar, ki u pride asproti, kakor da je o  žrtev. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ko to povem na ministrstvu, ga bodo takoj zamenjali. 

ROGOVILOV: Njega? Kako? 

IVAN SERGEJEVIČ: Nastavili o o drugega. Na pri er vas. O javili razpis ... 

ROGOVILOV: Vedno bo on. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako »ved o o o «? 

ROGOVILOV: Kaj ne razumete? 
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IVAN SERGEJEVIČ: Ne. 

ROGOVILOV: O  je električar. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj aj i to po e ilo? 

ROGOVILOV: Brez njega je mrak.  
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12. prizor 

 

SOFRON VLADIMIRIČ i  IVAN SERGEJEVIČ 

ter OSTALI. 

 

Raz otero pohištvo, ki je še edolgo tega poživljajo oder, 

ga zdaj kazi. Vse je prekucnjeno, odprto in razmetano. 

 

 

SOFRON VLADIMIRIČ: Leta, lada leta – kakor kopre a ad jutra ji i, še od sa j zateče i i 

veka i. E krat po a eš oči i  že z vso istri o zagledaš s rt. Gledaš va jo: »Čas je,« ti reče 

– res ič a i  živa olj kot oš ti kadar koli, »čas, da odložiš kostu .« Ti pa e oreš 

dou eti. Čudiš se: Od kod ta »že«? 

IVAN SERGEJEVIČ: Pa ja vi še e u irate? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Vsi u ira o. To reč, a iza o do s rti, i e uje o življe je i  sproti si 

sešteva o leta, pa je ve darle sa o golo odšteva je. Ko aj si skočil a vlak i  že si spet a 

postaji. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne odšteva o i. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Saj to je tisto. Za vse  te  je edosegljivi pise . 

IVAN SERGEJEVIČ: Več i lučkar? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tisti, ki je izdal nalog. 

IVAN SERGEJEVIČ: Nalog? 

SOFRON VLADIMIRIČ: I  podpisal aročil i o. 

IVAN SERGEJEVIČ: Vi? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne jaz. Nekdo, ki za vse to odgovarja. 

IVAN SERGEJEVIČ: H , ko i le ilo tako. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Saj je. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne ve , če tukaj kdo za kaj odgovarja. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Od kod va  ta vera? 

IVAN SERGEJEVIČ: Ko čajva ta rezplod i diskurz. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Mislil se , da i ate radi dialog. Ves čas ga spod ujate ... 

IVAN SERGEJEVIČ: To poč e  iz kurtuazije. 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Kakš e esede! Kakše  igralski su jekt, kakš i registri! 

IVAN SERGEJEVIČ: A lahko, prosi , ehate z gu a je  afe ? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj pa aj gu a ? Dra aturge? Te priliz je e ergle, ki e z ajo e igrati, 

e režirati i  e pisati, radi pa i ili zrave . Kot prizadeti otro i. Vključi o jih v druž o! 

Daj o jih v pose e šole i  se delaj o, da so or al i! Tudi za jih i a  ko č o rešitev. Ta 

prisad se je že preveč razširil. 

IVAN SERGEJEVIČ: Ge o ide o ožujete! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ja, ti so res oja sla ost, priz a . A kdo, ki v res i i lju i teater z dušo i  

telesom, jih ne? 

IVAN SERGEJEVIČ: V for ularje za fi a ira je ste zapisali, da for irate z or suž jev! 

SOFRON VLADIMIRIČ: A se  se kaj zlagal? Kaj i o do ač ost i  odlič ost raja! Pekel je spektakel! 

IVAN SERGEJEVIČ: Spektakelskost vodi v preda ost podo i ad vse i o i  to v golo for alistič o 

estetizira je ter idej o votlost. Mistifika ija i  drugi po e i gledališki uči ki, kot a pri er 

voda na odru ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ah, golo prodaja je for aliz ov! Kaj pa u et ikov redo, jegov etič i 

od os do sveta i  ustvarja ja, ki e azad je sestavlja vso to režo e otiv ih, ra io al ih i  

i tuitiv ih otivov, ki ga vodijo pri jegove  delu? Vidite, tudi sa  z a  vihteti črke! Vi, 

intelektualci, zbrani okrog i istrstva, i  vaši derivati pogosto zas ehujete ko ept 

» evid e roke u et osti«, češ, to je prodaja je egle, ta eha ize  e o ikoli ičesar 

pog al, ikoli ičesar spre e il, a zrave  poza ljate, da je u et ost tako kot arava – več a 

spremem a. V tej edi i stal i i pa se da ajti za vsakogar košček iru, kotiček za spoz a je.  

IVAN SERGEJEVIČ: Ko ept  gledališča kot perpetuu  o ila se i ikoli o esel. Nekdo to plača, i 

zastonj.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj pa govorite? 

IVAN SERGEJEVIČ: Gledališče je sa o a posodo. Tre a ga je zaščititi pred a i sa i i.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Čestita ! 

IVAN SERGEJEVIČ: Za kaj pa? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Vaš astop je svojevrst a hval i a življe ju! 

IVAN SERGEJEVIČ: Je i el Rogovilov prav, ko je rekel ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj je rekel ta urge čar? 

IVAN SERGEJEVIČ: Sa o za igro va  gre. 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Bežite, o! Pa tako lepo e ostav o je vse skupaj! Za e je svet po ara ča. 

Olupi  jo, od edi , akrhlja , ali pa posuši . Ve , kaj i z jo. Za razliko od vseh teh 

sa ookli a ih kritiških e i e , ki so kot prevara i ožje, pose ej v tej deželi; es i, ko 

zad ji izvedo res i o, da je užitek že razdelje . Tukaj so si zgradili svoj siste  iz aliče ih 

vred ot, v katere  lahko zdaj ir o čofotajo i  se ji  i tre a ati za položaje ... Jaz te u 

pravi  ko post, e pa talija! Raje pri priči s rt stori , kot da se gre  še sa o e  adalj i 

hip ta kri pijoči eo stoj ... Pri as velja, da iz ustvarjal ev poteg e o ajveč, kar se da. 

Torej, da si, ali pač isi! 

IVAN SERGEJEVIČ: Ste zato pre ikastili direktorja držav ega gledališča? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ta e o učil, kako pre ašati ideje, pripovedi i  izročilo ožič e u 

o či stvu? Ta preleža i duh! Ta Razsipovski, ta Filofej, ali kako se že kliče, ta ulvarski 

polovnjak, me je mislil zadušiti, prekle a ski! Saj ise  or, da i se u pustil! Pa se  u 

jih dal po gr i s tisti  jegovi  kip e  za aj oljšo predstavo v eloti! 

Saj vam je znano! Vem, da vam je ... – aš skupe  projekt je z agal a festivalu. Naj o  jaz kriv, da 

napravijo sa o e o statuo? Hotel jo je le zase. A pak, kje je že to. Do zdaj so se festivali že 

posodo ili, i ajo pripravlje ih več kopij i  vsak se lahko slika s svojo agrado i  jo od ese 

do ov. No, saj o vešče i ste, e reče , a pak vaši podatki že ejijo a trač ru riko. Ne 

odite, o, tak zopr ik. Od vas gledal i pričakujejo več. 

IVAN SERGEJEVIČ: U et iški vodji vašega gledališča se je z ešalo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Laskate i.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj se je zgodilo z je i  ože ? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ta filozofski pesja ! Če e i osila služ e do ov, i še živel! Zgodila se a  

je ulica. Ona je zdaj na ministrstvu, kot veste. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kave kuha. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj takega! Pa so kaj prida? 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj ičesar e prikrivate! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Veseli e, da je tako skr o za eleže o. Neka  žolč i ste da es? 

IVAN SERGEJEVIČ: Sit se  teh vaših esla osti. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Za i ivo. Vaša eči r ost aj rž strahot o trpi. Priča s o zagrize i togoti. 

Kar dajte si duška, o, kar izvolite. Prio čite še kakš o eu est o!  

IVAN SERGEJEVIČ: Zakaj pa vi iste dra atik? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Saj s o vsi. E i pač e zapisujejo. 
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IVAN SERGEJEVIČ: Kar o regajte se. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Notra je prizorišče človeka je več a dra a. Jeza i pol je a paprika, olj jo 

pogrevaš, sla ša je. Človekova sposo ost ustvarja ja po e i stra i izje o pozitiv o vpliva 

na njegovo delovanje v skupnosti in v medsebojnem komuniciranju znotraj nje, po drugi 

stra i pa u  sposo ost do išljije i  predvideva ja različ ih s e arijev v posa ezni 

situa iji o ogoča lažje preživetje. Vsi s o dra atiki, vsi i a o ačrte. Želi o priti do srži. 

Zastavi o si ilje, se skuša o prirežirati do jih.  

IVAN SERGEJEVIČ: Torej s o vsi tudi režiserji? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Na ko u gre ved o za aplavz. Kadar koli kaj pre aga o, s o si všeč, 

pritrjuje o si, če to deli o, pričakuje o, da as odo ravajo. 

 IVAN SERGEJEVIČ: I ate prav: je zelo e ostav o. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Na kaj iljate? 

IVAN SERGEJEVIČ: O tože i oste gledališkega holokavsta. 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, to ste e pa prijet o prese etili! Pa ve dar z orete širi o! 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako oste reagirali? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nise  kriv, vaša eksele a. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako straš o sa olju i ste! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kdor je rez greha, aj prvi vrže ka e .  

IVAN SERGEJEVIČ: Na gledališke  dvorišču ste zakopali trupla režiserjev i  se v klet ih prostorih 

o s e o z ašali ad kritiki. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Sa o ilo za drago. Sa o ilo za drago. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako orete? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Prav vsakega, ki gobca, bi morali tako! A najprej smo iztrebili to sitno pisunsko 

leglo, ki se apaja z ašo sokrvi o, seslja ašo ese o i  krvoloč o pljuva po aše  trudu. 

Preveč se a  jih je a ralo, pa s o jih spli ili. S rdelo je že od jih. Vi sploh veste, kako 

smrdi zadovolj i kritik? Nič e s rdi olj kot zadovolj i kritik!  

IVAN SERGEJEVIČ: Saj iso ili zadovolj i. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Seveda so ili. Kritiki e iščejo popol osti. O i so esreč i o  ideal ih 

raz erah. Kaj je življe je kritika rez e e sa e ož osti pritož e?  

IVAN SERGEJEVIČ: Grozi va  s rt a kaze , upa , da se tega zavedate? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Verja e , da se o res i a izkazala. 
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IVAN SERGEJEVIČ: Za i istrstvo se  spisal več sto stra i dolgo o tož i o, v kateri ed drugi  

piše: Da ste s soprogo Arino Nikolajevno ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Našo aj oljšo igralko.  

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj je to toliko važ o? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nič. Sa o pove . Naj o čr o a ele .  

IVAN SERGEJEVIČ: ... v Pa a i skle ili kup škodljivih pogod  a raču  gledališča, ki ga vodite ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kar je eko u škodljivo, je za drugega a a. 

IVAN SERGEJEVIČ: Opozorili so e a vaše esed o sladkos edje. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Prav gotovo si take časti ise  zaslužil. 

IVAN SERGEJEVIČ: Tukaj se , da razkrije  vaše rač o i triga tstvo, e pa, da poudari  vaše 

prednosti. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Za eslo e je, priz a . Lep čas i ilo o e ega pravega dra atika a 

razpolago, pa se  si dovolil sa  ... A pak aj vas opozori , da i a  sa o s pokli o šolo 

...  

IVAN SERGEJEVIČ: Ne ra i  ikakrš ega opozorila! 

SOFRON VLADIMIRIČ: To se va  ogoče sa o tako zdi. Ne ve , koliko ste vaje i ej ih 

psiholoških situa ij. Postaviti se svetu po ro u i isto, kot dvigovati krilo aši aj oljši igralki. 

IVAN SERGEJEVIČ: A e je Ari a Nikolajev a zatožila?  

 SOFRON VLADIMIRIČ: Nič i »zatožila«, e da tudi jaz z a  iti gledale , če je potre o za 

dobrobit te ustanove! 

IVAN SERGEJEVIČ: Prisluškujete, Sofro  Vladi irič? Še e a v oži i vaših o skur ih grdo ij. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ali i lepo vzdrževa a? 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj e gre za avto! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ko stopa ta že ska k te i, stopa tako, kakor da ti ese vso srečo tvojega 

življe ja aproti. Videti je ila tako sreč a. Nje  o raz je kazal dostoja stve i izraz, 

kakrš ega i a otrok sa o, kadar je zelo zaverovan v svojo igro. In ko vam je rekla »veliki 

oder je aji « ... Najraje i va a stekel v o je ! Kakše  človek i orali iti, da i jo pri te  

ustavil. Ne človek, ro ust a skala. Ne silite e, da i še govoril, vidite, da i je težko. 

IVAN SERGEJEVIČ: Če želite zadošče je, se  va  a voljo.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Sladkost velikoduš ih o čutkov! Iva  Sergejevič, aj vas orda odre  a 

eh? To i po oje  okusu. Pojav a al osti je si er v življe ju a sploš o zelo koriste , 
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toda ro a tič o v izpoza o prehajajoče čustvo se hitro izpraz i. Vsekakor va  svetuje  

previd ejše doživlja je. 

IVAN SERGEJEVIČ: A i grozite? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ha, ha, ha, ha – res ič o e z ate spraviti v do ro voljo!  

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj va  je a e i tako s eš o? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Zdite se i razpolože i za srč e olez i. Poz a  ta o čutek. Kapilare a li ih 

va  ga rišejo. Gotovo i ate a i istrstvu izvrst e askerke. Vrh tega pa i ilo zelo 

ehkuž o od e e kazati s prsto  a druge, čeprav i ajo veliko asla za ušesi. 

IVAN SERGEJEVIČ: O ko  govorite?  

SOFRON VLADIMIRIČ: Si dikat gledal ev – saj ste že slišali za j? To va  je klika! Saj že ela dežela 

govori! 

IVAN SERGEJEVIČ: O če ? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Da i a o za ite gledal e, kajpak. 

IVAN SERGEJEVIČ: Vi ste i res eksperi e t. A ste si dali kdaj pregledati glavo?  

SOFRON VLADIMIRIČ: Me veseli, da vas tako za i a .  

IVAN SERGEJEVIČ: Kako oste razložili tole: Na odru i ate skladišče, vaši igral i ves čas igrajo ista 

besedila, nimate vaj e po ovitev, a pre iere se požvižgate i  vaše iljeterke se ukvarjajo s 

prostitucijo. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nise  jaz kriv, da je oder tako vsestra ski, svetov a dra atika pregorela, 

igral i tako vešči, pre iere sa e se i a e , sploh pa i oja stvar, kaj pu e poč ejo v 

proste  času! 

IVAN SERGEJEVIČ: Prosi  vas, e povzdigujte glasu! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Evo, ga že iža . Bo ta to  pri ere ? 

IVAN SERGEJEVIČ: Nise  islil a to , sa o jakost. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Jaz prilagaja  ves aparat, aj se ve, kako se  kooperativen. 

IVAN SERGEJEVIČ: Z ra ih je el kup dokazov. Pripravljate  let dolg a o a z e o sa o predstavo 

– pa kje ste še to videli? Kako ste sploh islili kaj takega izvesti? Me da va  je ilo jas o, da 

se bo razvedelo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tako oder e predstave še i ilo! 

IVAN SERGEJEVIČ: Razložite. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Gre za koproduk ijo z vesolje . Za sodelova je z vse , kar o staja. Zrak, 

voda, življe je, eter, igare, ko jak, kaviar, ostrige, čas i  esede, ez a sko število esed. 
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Absolutni prostor kot oder. Upora i o le tisto, kar je že. Ničesar drugega. Ste že slišali, da se 

dajo isli ilitarizirati? Ja, ilitarizirati. Orožje je lahko iz jih. Zdaj e pa gledate, kot da 

se  z lu e padel. Raje več erite.  

IVAN SERGEJEVIČ: Dos rt o va  o o dali! Še prej pa vas o o križali! 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, o, le počasi. Če u taka pre aglje ost? A i a  pravi e do o ra e? 

Bodite priza eslivejši, Iva  Sergejevič. Sploh so to oji prvi gledališki prestopki. Če jih lahko 

tako opredeljujemo, glede na to, da se jih e zaveda . Veliko dela  gratis, pa se i čuditi. 

Reče  va  rez ko pli e tov: dosti se  se o tesal v svetu i  po svoje se  tudi psiholog. 

Če e i i el tega daru, i že zdav aj propadel; pohodili i e. Gledal a je tre a uročiti, 

čustve o desta ilizirati ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Vi islite, da s o popol i tep i, kaj?! Mislite, da ič e ve o?! Da va  je vse 

dovoljeno? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Prosi ? Kako? 

IVAN SERGEJEVIČ: Pripravljate sovraž i prevze  drugih gledališč! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ojoj, e ore  va  oporekati. Na tej točki pa ste e. Zakoličili! Pre aga  

se . Naredite z a o, kar hočete. Spreje a  to z eskalje i  iro , kakrše  i je v krvi. 

Navsezad je se spoz ate a gledališko pravo, i špektor ste, i ate vsa sredstva. A pak če i 

o e i vedeli več, če i e olje spoz ali, če i se kdaj spoprijateljila o  kozarčku o a e 

usode, i ogoče drugače gledali a e. 

IVAN SERGEJEVIČ: Zgodaj ste izgu ili ater. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Curi ulu  vitae! Kako pravil o osvetliti ekoga preteklost? Usoda, ki je 

nepopustljivo orila oja otroška leta, je v oji ladosti še prido ila a teku – o tem ne 

veste ič, kaj? Ni se več igračkala z a o, te več e je odsihdo  trpi čila. Daj si duška! – 

sem ji vzklikal –, ti čr i čas! Ved o je a ko u tu ela luč – so mi pravili, a jaz sem odgovarjal: 

Kaj i o luč ta , kjer je že so e, ra i  jo prej! Nesreča e je a čase tako zagrize o 

prega jala, da se  že islil, da gre za aji o ose o reč. Kakše  prekleti urok! Da, kot 

pribito, res sem bitje, nagnjeno k nasladam, obdarjeno z izredno tankim nosom za okus, 

ve dar se  v svoji kletki vztrepetaval i  skopr eval kot ujeta ptička. Vedel se , da o staja 

svetlejše i  šir ejše e o. Neko oč se  si drz il o iskati gledališče, ko je il oder praze  ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Reflektorje ste kradli. Vse imamo zavedeno. 

SOFRON VLADIMIRIČ: More iti drži, e o  se pretvarjal ... – a ko čalo se je za e sila razodet o. V 

tiši i upočas je ega odrskega ožilja, kjer le skriti odsev igralske sile podrhtava ed 
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olesenelimi deskami, sem spoznal ... kaj? I spirativ o svo odo odrskega prostora! Nikoli več 

ise  il prepušče  sa e u se i. Mojo dušo je e ado a apol ila s elost, da se  

zakipel v ple e ite  stre lje ju; kar je ilo do tedaj razredče o, se je zgostilo. Kako je 

zadonelo v meni! Nemudoma sem pričel živeti po areku i er ije. Do išljija je počasi ušla 

preko meja. Le redki morejo prenesti tako oster preobrat. 

IVAN SERGEJEVIČ: Radi takole pris odujete, kaj? Ta vaša uja po paradira ju z eseda i ...  

SOFRON VLADIMIRIČ: Dokler je parada, še i tre a umreti. Mimo tega sem zdaj pripravljen priznati, 

da se  včasih rav al apak. Vidite, sa o zaradi tega je vred o živeti. For ira  tako 

i e ova o a solut o gledališče. Ne ve  si er, kako daleč v preteklost va  seže z a je, 

ve dar je vo če z a o, da so ila gledališča ekoč ogo olj skupaj. Praktič o je ilo e o 

sa o. Besede še iso o stajale – dramaturgija in njen lok seveda ja, vendar se postavlja 

vpraša je, če sploh gre za lok. Vsaka pre i a je del ekega kroga, vsaka eseda del ekega 

besedila in vsako gledališče del ečesa večjega, prostra ejšega, a solut ejšega. Takrat, v 

tiste  za rz je e  tre utku esko č osti, se je rodilo pragledališče kot esko č o ajh a 

i  zelo gosta točka, v kateri je il, klju  epredstavljivi ajh osti, zapakira  prav ves oder, na 

katerem danes stojimo.  

IVAN SERGEJEVIČ: Od tu vaše a solut o gledališče? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ničesar večjega e o, o e ega večjega avditorija, o e e e titete, ki i to 

lahko presegla – zad je eje pokraji e, ki a zu aj e eji a ič več. A i to po irjujoče? A 

i to vred o tega esko č ega aplavza po katere  tako hrepe i o?  

IVAN SERGEJEVIČ: Bes vas esi, Sofro  Vladi irič, vi ste res kolosal i u ikat!  

Vaši apetiti ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: ... so čr a luk ja. Kje se  že to slišal? A ve dar se  tudi sa  sa o v služ i 

s e erije tega gledališča. Zri il se  se zrave  tako, da se  prišel odčitati vodo, zdaj a 

vrhu u odraslih let se  vodja tega gledališča, vitez i  glav i praporščak, ge eral, ad iral i  

prekanjeni strateg, izmuzljivi politik in veriž i gospodarstve ik, guru, isle , erudit i  veliki 

lučkar! Tudi u ogi a duhu z orejo vsaj ka ček odrske preze e. Moja je ila išji dreke , 

zdaj g oji  vse okoli se e. Naša gledališča da es več kot azor o odražajo razvoj druž e ih 

elit, katerih del so seveda tudi sa a. Popol o a so odreza a od real ih težav ljudi i  

zasledujejo ali ideološke age de, ali klišejske tre de, ali politič e ilje. Skratka, gledališča so 

postala del pro le a i  e rešitve oziro a refleksije. 

IVAN SERGEJEVIČ: I  kakš a je po vaše  rešitev iz teh i doktri ira ih spo ? 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Predaj o se esko č osti odra!  

IVAN SERGEJEVIČ: Boste že pre ehali s te  vaši  doku e tariz o ! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Vi ste trče i! Kakš i  doku e tariz o  eki! Ne z ate iz se e – to je! 

IVAN SERGEJEVIČ: Vi pa kar le etate i  le etate ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Poglejte se od zu aj! Ko se osta igrale  i  gledale  združila v e o – takrat 

o o lahko govorili o z agoslavju gledališča ad življe je ! 

IVAN SERGEJEVIČ: Ne ore  verjeti, kaj i govorite! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Bodite sa  svoj gledale , lepo vas prosi , za ožjo voljo! I  ehajte služiti 

malenkostim!  

IVAN SERGEJEVIČ: Ve , kaj hočete: U iti gledališče!  

SOFRON VLADIMIRIČ: Vehe e t o zavrača !  

IVAN SERGEJEVIČ: Prag atič o.  

SOFRON VLADIMIRIČ: Vi ste edak, gledališki skoplje e ! 

IVAN SERGEJEVIČ: Vi pa živoder i  slepar! Radi i ili ekak gledališki velikaš! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Bolj i pritiče žlaht ik, i rekel.  

IVAN SERGEJEVIČ: Sata ska oša ost! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Se i arska podga a! 

Ivan Sergejevič v prizadetosti o olk e. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako ...? 

Sofro  Vladi irič o čudujoče vzklik e. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kakše  čudovit zapletek! (In spravljivo nadaljuje.) Ampak, dajva, vnesiva to 

epotre o jedkost. Od ošaji, ki so ili sedaj ejas i, so se opredelili. Ne bi mi bilo prijetno, 

če i po esli s se oj isel, da se e spo i jate z odporo  – četudi z ate iti tudi vi hud 

de ater. Človek lahko razu e vse: ustroj e es ega svoda i  siro aštvo o lože e ize, 

kako je ogoče, da se drugi človek drugače usekuje kakor on, pa ga bega. V stari Perziji so 

vsako idejo prerešetali dvakrat. Najprej trez i i  ato pija i. 

IVAN SERGEJEVIČ: Saj se ičesar e s eva dotak iti. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Seveda se lahko. 

IVAN SERGEJEVIČ: Kako? Vaša že a, e je a igralka ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Naj oljša, kar jih je! 

IVAN SERGEJEVIČ: Prav ta, i je povedala, da je vse to za predstavo. 
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SOFRON VLADIMIRIČ: Če i ate pri se i pravš ji tekst, lahko vadiva ... Saj sa i veste, pa oče  

epošte o a igovati ... 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj pa las na odru? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Svoj čas se  do zad je kaplji e izpil ves gre ki i  strupe i kelih podreje ega 

životarje ja. Da es se  tu pred va i i  se zagovarja  za tolovajstvo, ki ga ise  storil. 

IVAN SERGEJEVIČ: Morili ste! 

SOFRON VLADIMIRIČ: V čast i  slavo atič ega odra! 

IVAN SERGEJEVIČ: Za vas je vse vegasto! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne odite, o, tako z a stve i z ačaj! O r ite se k svoji  od oga da i  

čuto ! A i to e a velika zopr ija, e o toževati, da se  iz gledališča aredil predstavo? 

IVAN SERGEJEVIČ: Navad o žlo udralo ste! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne o  več sledil vaše u ivoju. Nič se e ore zoperstaviti evolu iji 

te elj e človekove gledališke ustvarjal osti! To i le u ito pre etava je duha. 

IVAN SERGEJEVIČ: Vas pa lepo za aša. A se je Jaguški  vrnil z odvajanja? Kaj vam je dal? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Vetra e ore o spre i jati, lahko pa astavi o jadra!  

IVAN SERGEJEVIČ: Naj vas o sra  te vloge! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Biti igrale , e po e i sa o izostre o isliti, te več lju iti odrost, tako da 

sklad o s te , kar ti arekuje, živiš a odru življe je preprostosti, eodvis osti, 

velikoduš osti i  zaupa ja. Toda, zakaj se ljudje sploh spridijo? Kakš a je arava razkošja, ki 

as osla i i  u iči? Ste prepriča i, da ič od tega i prisot o tudi v vaše  življenju? Ljudje 

sodijo, da je res i a raztegljiva i  jo vlečejo araze  ter g etejo do erazpoz av osti, dokler 

sami s svojimi dejanji ne sedejo vanjo. Tedaj je konec transformacije. Branijo jo, kot da je 

edi a svetost, otiv i  s isel jihovega življe ja. Napravite eksperi e t ... Vsakič, ko hočete 

reči gledališče, re ite raje »življe je«. Kaj do ite? Prepotre i efizič i ele e t e ergije za 

več i oj! I  zakaj, vas vpraša , e i ilo tako? Zakaj u et ost e i ila pli , rez katerega 

e i več z ogli, hra a, rez katere telo e i več grelo, prostor, od katerega i se lahko 

razlikovali? 

V svoje  življe ju se  služil evzdrž o uhasti , za eje i , hudo i  i  zdolgočase i  

praz oglav e , i  če se  se kaj tedaj aučil, je vezati oje iti a jihovo razpolože je i  ga 

z vzvodi last e, kakopak laž e priskled osti, urav avati po svoji volji. Zdaj se gotovo 

sprašujete, kako je priskled ost lahko laž a. Priskled ost je priskled ost, golo podreja je 
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tujim apetitom zavoljo drobtinic z njihove mize. Vendar so nia se! Ali to poč eš, da preživiš 

ali pa da kaj spre e iš? I  i je ple e itejše pritleh osti, kot je sled ja. 

IVAN SERGEJEVIČ: I  vi, kaj vi spre i jate? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Gledališče! 

IVAN SERGEJEVIČ: Lažete! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kakor vas je volja. Nekdaj se  ed gledal i srečeval izvir e, sa osvoje ljudi. 

Potlej pa zdrk e čas, kakor i se s sa ka i spustil po kla u. Ko aj se ozreš, si že čisto pri 

kraju. Kaj se je pravzaprav zgodilo tukaj, o ostalo za ved o zavito v ta či o skriv osti.  

IVAN SERGEJEVIČ: Počit i e ra i . 

SOFRON VLADIMIRIČ: Vi i ate počit i , dragi oj gledališki i špektor, kaj e uvidite? 

IVAN SERGEJEVIČ: Kaj i govorite, Sofro  Vladi irič?  

SOFRON VLADIMIRIČ: Zaposle i ste v te  gledališču. 

IVAN SERGEJEVIČ: Nečesa i se rad oprijel ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Moja ra e a va  odo ved o a razpolago.  

Iva  Sergejevič se trud o opri e Sofro a Vladi iriča. Ta zakliče ... 

SOFRON VLADIMIRIČ: Petjuška! Pri tej priči i stopi v vi otoč; vedro žga ja i pri esi! Si slišal? 

Vedro žga ja, pa hitro! Da se i pri tej priči prikaže tule a odru! 

Prihiti Nikita. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Gospod direktor! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nikita?! A se  te e kli al, eroda? Spravi se i azaj v parter, kaj ropočeš! 

NIKITA KANTAGRJUHIN: I špektor je tukaj! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kakše  i špektor? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Biljeterke ga ne spustijo naprej, ker nima vstopnice. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kakše  i špektor, Nikitka, govori, da i te vrag! 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Pravijo, da so gledališki. Radi i okrasili aš oder z svojo prisot ostjo. 

ROGOVILOV: To i ož o. Iva  Sergejevič je ve dar tukaj.  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Niso oni, gospod. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako iso o i? Kateri pa? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Niso Iva  Sergejevič. Drug človek so. Gosto, čr o rado i ajo čez polovi o 

obraza.  

SOFRON VLADIMIRIČ: To e ore iti res ... 
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Sofro  Vladi irič se sprašujoče zagleda v Iva a Sergejeviča. Ta ekaj po e a, ato se pože e v 

eg. Sofro  Vladi irič z ega o gleda za ji . 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ne i u prisodil takš e agil osti. Si ga videl?  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Koga? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tega ašega Balza ova! Si er človek ervoz ega te pera e ta, ve dar 

koliko duše! Kako o ika  duh! Nez a ska osredotoče ost. Kako da ise  opazil? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Česa? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ves čas se  islil, da je o  v aše  gledališču, pa s o i v jegove . Kako 

istič o doživetje! Pa se  slišal stare govoriti o te .  

Sofro  Vladi irič se z ovi  od oso  do stvari razgleda aokoli. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ve dar tisto so ile lege de. Čeprav ... v času pa res i ič takega, kar ne bi 

ilo pri er o za zgod o. Z at a stvar! Kakše  dra atik! Kakše  dra ski vrti e ! Kro os, 

zvesto a več osti. Čas, če u asproti ploveš? Kaj izpodrivaš? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Hočete reči, Sofro  Vladi irič, da s o že ves čas a gostova ju? 

Sofro  Vladi irič u res o priki a. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Kaj pa gledamo? 

SOFRON VLADIMIRIČ: V tihe  i  ir e  toku človeškega življe ja je skrita velika dra a časa.  

V zaodrju nastopi direndaj. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kdo oti oj tok? 

 Zasliši se zvo je je erkve ih zvo ov. Sofro  Vladi irič zavpije tja. 

 SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj se dogaja? Otro i spijo! 

PETJUŠKA: Liza je v zraku! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kdo jo je dvig il? 

FJODOR: Nihče! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Neverjete  tale t! 

ARINA NIKOLAJEVNA: A je živa? 

PETJUŠKA: Ne ve . 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Kako ne veste? 

PETJUŠKA: Nis o preverili. 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Menda ja poznate razliko? 

FJODOR: Sem in tja se ziblje. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Ali aha s krili? 
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PETJUŠKA: Ja. I  zdrže a leze čedalje olj avzgor. 

FJODOR: Lahko je veter. 

SOFRON VLADIMIRIČ: A so s e i že azaj iz kazi a? 

PETJUŠKA: Ne. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj pa zvo je je? 

PETJUŠKA: Ne prihaja od jih. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Torej i veter. Dala je odpoved.  

PETJUŠKA: Pustila je poslovil o pis o. 

SOFRON VLADIMIRIČ (Se razveseli.): Pa i a o dra o! To o odliče  škript – v kosteh čuti ! A je 

dolgo? 

PETJUŠKA: Za stra  i  pol. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Takoj raz ožit i  razdelit, pa režiserje odkopat! Daj o zdaj aredit e o 

skupno fotografijo, da bomo imeli za spomin na to koprodukcijo! Fjodor, pokliči še druge! 

Fjodor na kratko izgine z odra. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Petjuška, i aš ka ero? 

Petjuška izroči Sofro u Vladi iriču fotografsko ka ero, ki jo ta po udi Nikiti. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Nikitka, ti as fotografiraj, ko si gledale . 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Želel i iti zrave  a sliki. Če se  že predsed ik si dikata i  se  pred 

kratkim diplomiral ... 

Sofro  Vladi irič za tre utek po isli. 

SOFRON VLADIMIRIČ: I aš odrezke? 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Imam. Vse je poravnano. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Daj.  

Nikita izroči direktorju ekaj papirčkov, ta jih a hitro pre eri. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Za tri ese e s o reše i. Prav, a  o po agal kdo iz tvojega si dikata. 

Nikita gre s ka ero do o či stva i  ekoga poprosi ... 

NIKITA KANTAGRJUHIN: Avdotja Jevgenijeva, bi bili vi, prosim, tako prijazni ... Tukaj skozi pogledate, 

tukaj pritisnete ... takole namerite ... no, poskusiva ... 

Na oder se vr e Fjodor z Ari o Nikolajev o, Rogovilovo  i  Lizo. Skupaj s Petjuško se a estijo za 

fotografijo. Pridruži se ji  še Sofro  Vladi irič, ki jih še alo razporedi ...  

SOFRON VLADIMIRIČ: Spustite Ari o Nikolajev o aprej, o a je aša aj oljša ... Takole, ja.  

NIKITA KANTAGRJUHIN: Počakajte še e e! 
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Nikita se stis e k tlo  pred gručo, ki tako pripravlje a pričakujoče zre v ka ero. 

SOFRON VLADIMIRIČ: No, daj o, zdaj pa vsi skupaj: Pa a a! 

VSI SKUPAJ: Panama! 

Vsi otrp ejo. Na oder pride oški z gosto, čr o rado i  aktovko pod roko. Iz je vza e doku e t, z 

ji i požuga o či stvu ... 

 

MOŽ Z GOSTO, ČRNO BRADO Razglaša  vse prozor o!  

Odide. 

Tema. 
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Zadnji prizor 

 

SOFRON VLADIMIRIČ i  ARINA NIKOLAJEVNA. 

 

Na odru je lik Sofro a Vladi iriča.  

Na kole ih zavzeto ekaj išče. 

O  je  stoji Ari a Nikolajev a i  si razčesava lase. 

O leče a je v krz e i plašč i  osi ogrli o iz biserov. 

 

 

 

ARINA NIKOLAJEVNA: Sofro  Vladi irič, kaj iščete? 

SOFRON VLADIMIRIČ: Na odru je kri, Ari a Nikolajev a. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Kri? Čigava kri?  

SOFRON VLADIMIRIČ: Vseh as. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Zakaj pa ves čas iščete a iste  estu? Za ožjo voljo, poglejte ve dar še 

drugje! 

SOFRON VLADIMIRIČ: Tukaj je luč, Ari a Nikolajev a. 

V daljavi za o i. Sofro  Vladi irič vsta e i  prisluh e. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj o i? 

ARINA NIKOLAJEVNA: Voda prihaja. Vse bo sprala. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Luči ič e ore sprati. 

Ari a Nikolajev a se pre eha česati. 

ARINA NIKOLAJEVNA: Sladko je zaspati v do ači hiši, a z a e  odru, pod reflektorji, ki jih egujejo 

ljubljene roke ... 

Sofro  Vladi irič vsta e i  se pridruži Ari i Nikolajev i. 

SOFRON VLADIMIRIČ: Kako s o uporabni. Kako neizmerno smo uporabni! 

Sofro  Vladi irič vza e Ari i Nikolajev i glav ik i  jo prič e česati. 

 

Mrak počasi sprej e svoje asprotje. 

V daljavi bobni. 
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Z A S T O R  

IZ IGRALSKE KOŽE 

 

 

 

 

 

 

 


