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  si o a se e ič: tisočdevetstoe ai ose deset 
 

zač e se z lužo krvi 
tako se zač e 

 

 luka 

tata, tata 

 

tole je luka  

luka je aš glav i lik 

stoji v gruči ljudi, ki opazujejo človeško telo a asfaltu 

okrog glave luža krvi 
luža krvi a asfaltu se širi, se širi i  postaja laka 

gruča ljudi okrog telesa se širi, se širi i  postaja oži a 

 

luka je sede let i fa t, stoji o  ro u oži e, v rokah drži elo plastič o vrečko, že al e z u a o 

v vrečki je ekaj takega kot de ar i a 

 

tako se zač e 

rdeče, zelo rdeče 

 

z luko a ro u eke oži e, oži e, ki e da olje od jega ve, kako se te  stvare  streže 

 

 luka 

tata, tata 

 

luka ponovi besedi, šepetaje 

 

o, čisto ogoče pa tudi, da e 

ogoče luka sploh e po ovi tata, tata 

ogoče luka sploh e reče tata, tata 

ogoče luka v rokah sploh e drži ele plastič e vrečke 

že alo z aha e 

ogoče luka sploh e stoji a ro u oži e, ki olje od jega ve, kako se tem stvare  streže 

ogoče luka sploh i aš glav i lik i  zdaj odide, če je sploh kdaj tu stal 
in ogoče zdaj vstopi erik, ki i a štiri ajst let 
i  ogoče je o  aš glav i lik 

ogoče erik štiri ajstih let zdaj stoji o  ro u oži e, ki olje od jega ve, kako se te  stvare  streže 

čeprav, edvo o, erik že olje ve od luke, ki ga i več tu 

erik stoji zrave  drugega po ali a, pri liž o e ako starega 

se trudita, da i olje videla skozi to oži o, ji a uspeva olj apol 
 

 erik 

a isliš, da je kdo pokli al rešil a? 

 

reče erik svoje u tovarišu i  si popravi šolsko tor o 

tako ta pravo, tako kot jo danes nosijo frajerji 

re i o, da je zele a, vojaška, za čez e o ra o in recimo, da na njej piše " a k i  black" in recimo, da 

gre čez ta apis z ak za visoko apetost, tista z a e ita strela 

erik nosi tudi take ta prave kavbojke, take kot jih danes nosijo frajerji 

in tako jopo, tudi kav ojsko, a ra i pa všitek, a katere  piše suzuki 
na prsih pa priponka z napisom double fantasy 
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jegov tovariš ič kaj e zaostaja za ji , z všitki, pripo ka i i  apisi, isli  

aš glav i lik je zagotovo frajer številka e a, ali pa aj a j, re i o, štiri 
 

seveda pod pogojem, da je ta erik aš glav i lik 

ker ogoče tudi i 
ogoče i a aš glav i lik e ai dvajset let 

je čisto a kratko postriže  

v vojaški u ifor i, z vojaško tor o a ra e u i  titovko a glavi 
in recimo, da je ravnokar z avtobusom prispel a vojaški dopust i  to od ekje zelo daleč, daleč kot a 
primer bitola, zato je torej o leče  v vojaško u ifor o i  a ra e ih drži vojaško torbo in ima na   

je rav okar prispel i  se z avto us e postaje apotil proti kavar i, ajprej i se rad srečal s kateri  od 
svojih prijateljev, e i šel a pri er takoj domov 

in ime mu je boris 

 

 boris 

o, jebemti, ne mi umret, a e slišiš, poglej me, ej 

 

ampak tisto telo, od katerega še kar odteka kri, e sliši več ič i  nikogar ne bo pogledalo 

ker je že truplo 

še toplo si er, a pak se že ohlaja 

se ohlaja 

se ohlaja e glede a to, kdo je aš glav i lik 

 

tako se zač e 

če i il prostor dogaja ja nekje zunaj, nekje izven našega var ega sveta, se pravi, da i e il tule a 
odru, pote  i ilo to a gregorčičevi uli i v ajdovšči i 

ata č eje, a križišču gregorčičeve uli e i  uli e 5. aja, čisto zrave  spo e ika padli  or e , a 
katere  piše slava padli  za svo odo 

 

če i il prostor dogajanja nekje zunaj, bi bil nekje na sredini med cerkvijo janeza krst ika i  lavričevo 
k již i o, čisto zrave  služ e druž e ega k jigovodstva i  usluž e ke sdk-ja i takoj po esreči 
priletele ve  i  se stopile v gručo 

 

če i il prostor dogajanja nekje zunaj, vendar ni 

 

luka, aš sede let i glav i lik, spet vstopi 

s svojo zdela o elo plastič o vrečko stoji a ro u oži e 

gleda v kri, gleda in ne more nehat gledat 

e ore od ak iti pogleda od tiste rdeče lake, gleda i  aha s svojo obrabljeno vrečko se tertja 

vrečka šu i 
š š š š  
tako ekako šu i vrečka 

š š š š  
luka e ore od ak iti pogleda od tiste rdeče lake, gleda i  aha s svojo s ufa o vrečko gori dol 
de ar i a skače 

šk šk šk šk  
tako nekam  

in potem zasliši rešil a 

iuiuiuiu 

e tako, olj potiho, ker je od daleč 

iuiuiuiu 

tako 
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od daleč, potiho 

in potem vedno bolj od blizu, vedno bolj glasno 

iuiuiuiu 

in ljudje ved o olj kričijo 

ker vsak aj oljše ve, kako se te  stvare  streže 

ne bi mogli prepoz ati jihovih esed, preveč jih je 

preveč je vsega 

preveč esed i  preveč ljudi 
luka stoji na robu oži e 

 

 luka 

tata, tata 

 

v ovič po ovi, šepetaje 

stoji za tre i usluž e ka i služ e druž e ega k jigovodstva, a ro u vriščeče oži e 

oži e, ki, kot že reče o, olje od luke ve, kako se te  stvare  streže 

iuiuiuiu 

rešile  se ustavi 
vrata se zaloputnejo 

bumf 

tako se zaloputnejo vrata 

 

 reševale  

pa pridrži vrata, a e vidiš, da je začela urja 

 

 darko, reševale  

a se ti zdi, da je to zdaj važ o? 

 

 reševale  

umaknite se 

 

 darko, reševale  

a je živ? 

 

 reševale  

mrtev 

 

 darko, reševale  

potem sva zastonj divjala 

 

 reševale  

ja 

 

 darko, reševale  

kje je pa policija? 

 

 reševale  

jah, saj veš, e i si vza ejo ajt 
 

 luka 

tata, tata 
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 darko, reševale , lukatov oče 

si e, kaj pa ti delaš tu? 

 

 luka 

mama me je poslala po kruh in mleko 

 

 darko, reševale , lukatov oče 

potem pa pojdi, ne stoj tu 

 

 luka 

tata, a lahko ... 

 

 darko, reševale , lukatov oče 

pojdi v trgovino, ne stoj tu 

 

 luka 

prav, tata, grem 

 

luka odide 

v rokah drži pošvedra o elo plastič o vrečko, v kateri poskakuje de ar i a 

semtertja 

gorindol 

šk šk šk šk 

in vedno manj 

dokler ne izgine 

 

vstopi erik 

erik tudi tokrat ni sam, o, ne 

zrave  jega je spet po ali  jegovih let, v frajerski, za da aš je cajte frajerski, opremi (priponke, 

ašitki, apisi  i  frizuri 
frizura, ki jo posveče i z ajo poi e ovati 
frizura, ki se ji reče itles frizura 

frizura, ob kateri na primer tudi erikov nono zmeraj vzklikne - o, saj si kot en bitles! 

vstopita torej ta dva bitlesa, aš glav i lik erik i  jegov prijatelj 
njegovemu prijatelju je ime srečko  

srečko opazuje truplo 

erik skrivoma opazuje srečka 

potem ga z nekolikanj obotavljanja prime za ramena 

 

 erik 

ti, srečko, pejva raje na grad 

 

 srečko 

počakaj malo, no 

 

 erik 

a jaz i raje šel  
 

 srečko 

a čakaj, da pride milica, no 

 

 erik 
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lahko i vsee o šla 

 

 srečko 

pa če ora o ostati tu, da as ilič iki sprašajo 

 

 erik 

saj isva videla esreče 

 

 srečko 

i  kaj pote , vsee o ora o vsi počakati 
 

 erik 

kaj pa če greva k šiptarju po ša role, a bi potem šel na grad 

 

erik ves ta ajt drži roko srečku na ramenu 

tako, neopazno 

 

 srečko 

i aš de ar? 

 

 erik 

nimam, ma lahko se ustaviva pri moji noni 

 

 srečko 

ja, kaj pa če je i do a?  
 

 erik 

saj vem, kje ima denarnico 

 

 srečko 

kaj, a kar vzel ji oš? 

 

 erik 

ja, pa kaj pote , saj i z eraj reče, aj si kaj kupi , pa si ikoli ič e kupi  

saj e o ič jez a 

 

 srečko 

no, pa pejva potem 

 

erik i  srečko oge prestavita proti slaščičar i 
boris pa v drugo smer, proti kavarni 

truplo svojih udov ne premakne nikamor 

edino tista rdeča laka se še kar pre ika, še kar širi 
 

v kavar i je zadušljivo, igaret i di  je tako gost, da i se ade j lahko spravil z otorko 

tistih ekaj parov oči, ki so prišli a hitro kafe ali a dva de i ali pa a e  šta prl ali pa na partijo 

šaha, ali pa na vse skupaj, se vsi o esijo a orisa, kot i il ekakš o čudo 

ržko e po islijo ekaj kot - tega pa še ise  videl 
ali pa - a je ta prišel ali gre 

ali pa tudi - ogve, če je za kaj v šahu 

ali - evo, še e  juž jak, ki ga bom nabrisal v riškuli i  tršetu 

nekaj takega 
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morda 

oris strese tor o z ra e  i  jo vrže a tla 

bam 

usede se za mizo 

iz žepa poteg e škatli o i ar cigaret in škatli o vžigali  

ssssk 

š  

vdih 

izdih 

pri sosed ji izi ožo  in edo ko čata partijo šaha 

 

 ožo, šahist v kavar i 
e, oš oral še alo v šole hoditi 

 

 edo, šahist v kavar i 
a ova še e o? 

 

 boris 

daj i e o kafe, a oč o 

 

zasliši se oča  su ek urje 

vuš 

in potem 

šva  

i  še ede  

vuš 

šva  

 

 ožo, šahist v kavar i 
pa ne, da je kur a spet začela 

 

 edo, šahist v kavar i 
pa saj je lihkar ehala, se  raču al, da bo vsaj par dni mir 

 

 natakar 

sla o si to raču al, pa tak štude t 
 

 edo, šahist v kavar i 
ise  še štude t 

 

 natakar 

pa oš, e 

 

vuš 

šva  

in potem 

ž a  

 

 ožo, šahist v kavarni 

kaj je bilo pa to 

 

 natakar 
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se mi zdi, da je un korec zafasalo s strehe 

 

 ožo, šahist v kavar i 
pa ja ne 

 

 natakar 

saj je visel čez že v ese ih 

se  že desetkrat rekel šefu, da aj zrihta, jaz pa tudi e o , jaz se  kel ar, e pa krove , je e ti 
 

natakar stopi do okna  

 

 natakar 

ja, kore  je zafasalo, še do ro, da i koga u ilo 

ma saj tako ali tako ne bi bil noben kriv 

 

 ožo, šahist v kavar i 
ah, tako je, kaj češ 

 

 natakar 

ja, kdo pa še da es kaj dela v tej državi 
delavec gara, uni tam gor pa se praskajo po jajcih 

 

 edo, šahist v kavar i 
ja 

 

 ožo, šahist v kavar i 
glejte - tako je bilo, tako je in tako bo 

 

 edo, šahist v kavar i 
ja 

 

ekdo o  ša ku zvr e šta prli 
 

 ekdo o  ša ku 

i  ikoli i o e  za ič kriv 

 

 boris 

a ste slišali za esrečo? 

 

 natakar 

kakš o esrečo? 

 

 boris 

tam pri spomeniku 

enega je do smrti povozil avto 

 

 ekdo o  ša ku 

se  slišal rešil a, ja, ma sem mislil, da se spet neki zajebavajo 

ti v rešil ih se radi zaje avajo 

 

 natakar 

ja, vklopijo une sirene, sam da zajebavajo ljudi 
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 ožo, šahist v kavar i 
mi pa moramo delat 

 

 ekdo o  ša ku 

ja 

daj i še e ega, majstr 

 

vstopi darko, reševale , lukatov oče 

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
ojla fantje 

 

 ekdo o  ša ku 

ojla 

a si ko čal s šihto  

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
a se , ja, ojo že sa i porihtal do konca 

se  prišel a e ega hitrega, potem moram it 

moj sin je danes sprejet v pionirje 

 

 ekdo o  ša ku 

pridi sem, oš kaj povedal o esreči 
 

 natakar 

ma, boris, kaj si to ti? 

 

 boris 

ja, jaz sem, jebenti, kdo pa 

 

 natakar 

o, ma ti si 

saj te sploh nisem spoznal 

 

 ekdo o  ša ku 

ma ti si 

brez las 

saj te sploh ni za spoznat 

ado a, saj si prav e  špad i fa t 

saj tisti špageti dol do riti iso ili o e i stvari podo i 
saj je prav, da so ti dali boga 

 

 natakar 

a si prišel a dopust? 

 

 boris 

ja, lihkar sem stopil z avtobusa, evo 

 

 ekdo o  ša ku 

kaj oš pil? 

daj, kelnar, daj fantu kaj za spit 
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 natakar 

kaj oš? 

 

 boris 

ma en vinjak mi daj 

e, čakaj, daj i kar dvoj ega 

 

 ožo, šahist v kavar i 
ti, koga je pa povozilo tam pri spomeniku? 

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
ne vem, ne poznam 

 

 edo, šahist v kavar i 
ma je kdo mlad? 

 

 boris 

a e rav o, e  oški, olj star, ora it že čez petdeset 
 

in potem se vse zavrti 

se zavrti nazaj in naprej, se zavrti kot v filmu 

čeprav, roko na srce, ne more se zavrteti kot v filmu, kajne dragi gledalci, tule na odru se lahko bolj 

klavrno zavrti 

edino če i a o vrtljiv oder, pote  ja, pote  se lahko za spoznanje zavrti  

ampak to bi bil bolj beden vizualni efekt, aneda 

lahko se torej potrudimo s svetlobnim efektom 

ž rk ž rk 

lahko pa si vse skupaj samo predstavljamo, si predstavljamo borisa, kako sedi sredi zakajene kavarne, 

si predstavljamo, kako se potem vse skupaj zavrti, se zavrti tako, da oris e ve več, kje je i  kaj 
poč e, se zavrti tako, da tudi i e ve o več, kje je oris i  kaj poč e, se zavrti tako, da je boris kar 

naenkrat en gospod z redkimi sivimi lasmi, gubami in rahli i o risi pivskega tre uščka 

natakar, ožo, edo in ekdo o  ša ku izginejo 

in izginejo tudi mize in stoli in izgine tudi dimna zavesa, z njo pa impresivna podoba motorke 

boris je star triinpetdeset let in stoji sredi dezinficirane lekarne 

lekarnar v dezinficirani beli halji stoji za dezinficiranim eli  lekar iški  pulto   
boris ga gleda 

gleda okoli sebe 

gleda sebe 

 

 dezinficirani lekarnar 

gospod, seveda, sa o če želite 

 

 boris 

jaz? 

 

 dezinficirani lekarnar 

ja, seveda, sa o če želite 

 

 

 boris 

kaj? 
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 dezinficirani lekarnar 

tole, tale izdelek sem vam po udil, res odliče , dercos neogenic, za spodbujanje rasti las, vzamete 

e o a pulo zjutraj ali zvečer 

 

oris se po oža po lasišču 

pogleda dezinficiranega lekarnarja 

 

 dezinficirani lekarnar 

tole je res dober izdelek, nedvomno vreden tega denarja, vsebuje stemoxydin, ki vzpodbudi pravilno 

delova je izvor ih eli , odgovor ih za rast ovih las, število las se povečuje, lasje postajajo olj pol i 
i  gosti, v treh ese ih zraste v povprečju 7  ovih las, prvi uči ki se poz ajo že po e e  ese u 

košta pa samo 59 eurčkov 

 

 boris 

59 eurčkov? 

 

 dezinficirani lekarnar 

ja 

 

 boris 

1700 las? 

 

 dezinficirani lekarnar 

tako 

 

 boris 

zjutraj ali zvečer? 

 

 dezinficirani lekarnar 

kot vam bolj odgovarja 

 

 boris 

kdo si ti? 

 

 dezinficirani lekarnar 

hm 

jaz ... 

 

 boris 

kje sem? 

 

 dezinficirani lekarnar 

v lekarni, gospod 

 

 boris 

kje je pa kavarna? 

 

 dezinficirani lekarnar 

kavarna? 

 

 boris 
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ja, kavarna, kje je kavarna? 

 

 dezinficirani lekarnar 

gospod, a je vse v redu z vami? 

 

 boris 

kaj se je zgodilo? 

kje sem? 

kaj je to? 

kje je moj vinjak? 

 

za borisom stoji gospod kakih peti šestdesetih let, ožakar prijeten na pogled, že ske i rekle ekaj 
takega kot šar a te , zagotovo 

ag e se čez pult i  zašepeta lekar arju 

 

 šar a t i ožakar 

e z e ite se, gospod, težave i a, služ a pa to, saj veste, kako je danes 

 

 boris 

kaj? 

kdo si pa ti? 

 

 šar a t i ožakar 

pomiri se, boris 

vse je v redu 

 

 boris 

kje je oj kurčev vi jak, se  vprašal 
 

 šar a t i ožakar 

a oris, kavar e i tu že dvajset let 
 

 dezinficirani lekarnar 

ja, veste v te  času človek zač e ra iti der os eoge i  

he he 

a ne da? 

he he 

 

in potem se vse skupaj zavrti in spet smo tu 

boris spet sedi v zakajeni kavarni 

zunaj zavija burja 

boris dobi predse svoj vinjak 

i  ga a dušek spije 

 

burja se je razdivjala 

besno lomi vsenaokoli 

potem za trenutek utihne, samo toliko, da zemlja zadrhti 

in potem lomi naprej 

 

erik in srečko sta a gradu, v ri ske  stolpu, e udi se ji a še do ov 

ne mudi se jima iz zavetja 

ša roli sta očit o že z azala, ker zdaj v rokah držita vsak svoj spol i ud i  masturbirata 
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ne mudi se jima iz zavetja 

masturbirata v ritmu burje 

vuš 

šva  

vuš 

šva  

bolj in bolj zavija burja 

vuš šva  vuš šva   
astur irata ede  o  druge , tako lizu, da čutita toploto drug drugega 

tako blizu, da se skoraj dotikata 

tako blizu masturbirata 

ne mudi se jima iz zavetja 

šva  

in potem nehata 

prvi eha erik, za ji  pa še srečko 

burja pa se ne meni za orgazem, burja se ne upeha, se ne ustavi 

vuš 

šva  

vuš 

šva  

 

 srečko 

a si prinesel cigarete 

 

 erik 

ja, se , skoraj elo škatli o 

 

 srečko 

no, daj 

 

erik povleče iz žepa z ečka o škatli o filter 57 i  ši i e 

prižgeta vsak svojo igareto 

ssssk 

š  

vdih 

izdih 

 

 srečko 

o, kako paše 

 

 erik 

ja, a res paše 

 

v tiši i se pogrezata v ikoti ski paradiž 

tako blizu, da se skoraj dotikata 

 

 srečko 

a si ti že kdaj tudi s kom drugim ... no 

 

 erik  

kaj 
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 srečko 

ja, o, saj veš 

 

 erik 

ne, ne vem, srečko, kaj če se , e ve , kaj toč o isliš 

 

 srečko 

ma si ga, no, metal, ne 

 

 erik  

ne, sam s tabo 

kaj pa ti? 

 

 srečko 

ja, seveda, že dostikrat 
 

 erik  

s kom pa? 

 

 srečko 

a saj i važ o 

 

 erik 

a z unimi tvojimi prijatelji s treninga 

 

 srečko 

ma ja 

 

 erik 

aja 

 

i  pote  tiši a 

se sliši urjo, o ja, to ja, a pak erik i  srečko e rečeta ič 

vuš 

šva  

vuš 

šva  

in tupatam kakše  ž a  

 

 srečko 

ma meni je to tako malo brezveze 

hodit sem in si ga metat, mislim 

a se ti ne zdi 

 

 erik 

a ja, kaj, če pa vsi to delajo 

 

 srečko 

ja, ma vseeno 

 

 erik 

ma meni je v redu 
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 srečko 

jaz e ve , če i še hodil 
sploh pa bo zdaj zima 

 

 erik 

saj tukaj ne zebe tako grozno  

tukaj je prav v redu 

 

 srečko 

a tudi če 

 

 erik 

veš kaj, srečko, ti z eraj to rečeš, pa si pote  pre isliš 

 

 srečko 

ma zdaj se mi zdi, da je cajt, da nehava 

se mi zdi, da je to bolj za mularijo 

da je zdaj cajt za kaj bolj ... 

kaj jaz vem 

kaj bolj ... 

saj veš, olj odraslega, ne 

 

 erik 

aha 

aja 

kaj pa isliš 

 

 srečko 

a saj veš, o, za kakš o a o, e 

 

 erik 

aha 

aja 

 

pote  o e  e reče ič 

samo burja piha 

 

 erik 

ma babe so ... 

babe so tako ... 

ma tako dolgocajtne 

 

 srečko 

ja, to je pa tudi res 

sam a veš, isli , zdaj je e da že ajt za kakš o apičit 
a se ti ne zdi 

 

 erik 

ma ne vem 

mislim 

no 
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ja, ja  

seveda je že ajt za kakš o apičit 

 

 srečko 

katero i ti apičil? 

 

 erik 

jaz bi ... 

ma ne vem 

katero bi pa ti ? 

 

 srečko 

jaz bi sonjo 

so ja i a ajvečje joške 

 

 erik 

ja 

to je pa res 

sam, a ne hodi ona z unim iz gimnazije? 

 

 srečko 

ja 

sam uni je ena taka mona 

 

 erik 

ja, jaz ga poz a , je sošole  od ojega rata, prav e a o a, res 

 

 srečko 

a v glav e , e i se zdi, da e i več hodil se  

 

kadita 

sta tiho 

urja pa vuš, šva  in to 

 

 erik 

ti, meni je ostalo nekaj denarja 

a češ ti vzet 
 

 srečko 

a ja, kaj če  jaz s tem 

 

 erik 

kupi čike si al kaj jaz vem 

kaj če  jaz s te , saj e i o a da 

 

 srečko 

koliko pa je 

 

 erik  

pet dinarjev in pare 

 

 srečko 
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no, ja, saj ni ne vem kaj 

pa daj sem 

 

kadita 

 

 srečko 

pejva zdej 

 

 erik 

ja, pejva, jaz moram k noni na kosilo 

 

 srečko 

ja, jaz tudi 

 

 erik 

ti, srečko, a si res o islil, da e prideva več se  

 

 srečko 

ma ne, saj sem se samo zezal, no 

ti vse tako res o vza eš 

 

 erik 

aja 

sem mislil, da si mislil resno 

 

 srečko 

ma si ena mona 

 

stopita iz zavetja proti domu 

 

šva  

 

tes o drug o  druge , da ji a je lažje klju ovati su ko  urje 

 

šva  

 

tesno drug ob drugem tudi zato, da jima je topleje 

 

šva  

 

če pa erik i aš glav i lik 

i  če oris i aš glavni lik 

i  je aš glav i lik sede let i luka, potem se naslednji prizor dogaja v marketu 

arket je pritlič a stav a lizu avto us e postaje 

luka drži v rokah kovi sko košari o, v jej je pol štru e polbelega kruha i  e o leko v eli plastič i 
vrečki, a kateri z roza črka i piše leko 

pri polici s sladkarijami luka naleti na svojo sošolko 

 

 nada 

o, luka 

 

 luka 
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o, nada, a greva skupaj domov? 

 

 nada 

a e, se  z o o i  po oje  ova še dolgo, aša soseda marija dela tukaj in potem se mora vse 

sorte pomenit in potem to grozno dolgo traja 

a ti i aš že vse prišti a o za danes? 

 

 luka 

ja, sraj o i  hlače i je mama že kdaj kupila, edino paličke za zastavi o i a  

a ti jo i aš? 

 

 nada 

ja, meni jo je tata prinesel iz gozda, tako lepo 

in vse drugo imam tudi že prišti a o, sa  skopat se še ora  

a vi oste šli vsi? 

 

 luka 

ja 

mama o šla zdaj še za e o uro delat, pote  osta oba prišla do ov i  pote  o o šli 
joj, veš kaj se  videl zdaj 
tam pri spomeniku je bil e  rtev človek 

 

 nada 

prav mrtvega si videl? kako pa je umrl? 

 

 luka 

ise  videl, se  videl sa o truplo, pa še to olj a daleč, ker je ilo toliko ljudi, a se i zdi, da je 
ila že ska, se i zdi, da i il oški, menda jo je avto povozil i  je ta  ležala na tleh in okoli nje je 

bilo enih sto litrov krvi i  pote  je prišlo e ih tristo ljudi i  pote  je prišel oj tata z rešil e , sa  je 
ila že rtva 

o, ogoče pa je il tudi oški, se  zelo sla o videl 
 

 nada 

joj, a prav mrtvega in kri si videl 

 

 luka 

ja, veš kako grozno je bilo 

vse rdeče, kri je ila povsod 

 

 nada 

kot v vojni 

 

 luka 

ja, prav tako 

 

 nada 

kdo je pa bil? 

 

 luka 

ma ne vem, saj ti pravim, ena stara teta, fejst stara 

 

 nada 
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prav tam pri partizanu? 

 

 luka 

ja 

 

 glas joži e, adi e o e 

nada 

 

 nada 

tukaj sem 

a se lahko dobiva potem v aji e  skrivališču, i oš vse povedal? 

 

 luka 

ja, dajva se, tudi če je začelo grozno pihat 

 

 nada 

pa kaj potem 

 

 luka 

mama o šla delat za ob treh 

se dobiva ob treh? 

 

 glas joži e, adi e o e 

nada, pridi sem, kje si 

 

 nada 

takoj, nona, kje si 

 

 glas joži e, adi e o e 

pri mesarju 

 

 nada 

o  treh je super, čau 

 

 luka 

se vidiva 

 

nada se obrne proti mesnici, luka pa proti blagajni 

naredita ena, dva, tri korake 

 

 nada 

luka 

 

 luka 

kaj je? 

 

 nada 

pridi sem 

 

luka stopi do nade 

 

 nada 
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glej, kaj se  ašla 

bananko je na tleh 

 

 luka 

o, bananko 

to je oja ajlju ša sladkarija 

 

 nada 

moja tudi 

 

luka in nada gledata v bananko na tleh 

 

 glas joži e, adi e o e 

nada, a si se izgubila 

 

 luka 

ma mama ikoli e dovoli ič kupit, ko gre  v trgovi o 

 

 nada 

meni ga tudi o a e o hotela kupit, i je da es že euro re  

 

 luka 

jaz se  si e krat kupil liziko rez jo vprašat, pa i jo je vrgla za kaze  v s eti 
 

 nada 

ma saj če je a tleh, ga lahko vza eva, ne? 

 

 luka 

ma ne vem 

še z eraj je v trgovi i, če je v trgovi i, pote  veš, čigav je 

ga lahko daš prodajalkam 

ali pa nazaj na polico tudi 

 

 nada 

ja, ma je na tleh 

 

 luka 

ja, to je pa tudi res 

saj s tal lahko po ereš i  vza eš 

 

 nada 

a, ti ga spravi, da e o e e o a kaj spraševala 

 

 luka 

v redu 

 

 nada 

ampak prinesi ga pote  a žege , ga ova skupaj pojedla 

ne ga pojest sam 

 

 luka 

ma seveda ga ne bom sam pojedel 
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kakše  tovariš i pa il 
tovariši si ora o vse delit 

 

 nada 

ja, še nekaj ur in bomo postali pionirji 

ko aj čaka ! 
 

 luka 

jaz tudi! 

a veš, da e je mama zadnjič peljala v do  kulture, a veš kako lepo je ta  

tak lep oder 

no, na tistem odru bomo mi povedali pionirsko zaobljubo in potem bomo zapeli mi vsi smo mladi 

pionirji 

mi mama vse razložila 

a ti z aš vse a pa et? zaprisego i  hi o? 

 

 glas joži e, adi e none 

nada, porkaduš, kje si 

a si se spet pri kakih neumnostih 

buhvari, da te pridem iskat 

 

 nada 

ja, nona, saj grem 

seveda znam 

saj sem vadila vsak dan 

  

 glas joži e, adi e o e 

tej mulariji danes grejo same neumnosti po glavi 

 

 glas marjana, mesarja 

ja, joži a, ko s o ili i otro i, je ilo vse drugače 

si jih takoj do il okoli ušes 

 

 nada 

tukaj sem, nona, pridem takoj 

moram res it, če e o elo pot traj ala i  o  kar z orela 

se vidiva a žeg u 

ne pozabit banankota 

 

 luka 

ne bom 

a pak a isliš, da je res prav, da ga vzameva 

 

 nada 

a ja, če je pa na tleh 

 

če je aš glav i lik oris, pote  s o spet v kavar i 
cigaretni dim, misel na motorko, misel na smrad 

vstopi zmago 

 

 zmago 

o, glej ga, saj te ni za spoznat 
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se rokujeta 

se po oško o ja eta trepljaj po des i ra i z levo roko, o  tej pose i priliki ogoče tudi dva 
trepljaja) 

 

 zmago 

kdaj si pa prišel? 

 

glede a to, da s o to i for a ijo prido ili že v prejš je  prizoru; izvedeli s o, od kje je oris prišel, s 
či  se je pripeljal i  kdaj je prišel, lahko del ju ega dialoga preskoči o 

v kolikor bi se komu zdel ta del dramskega besedila neobhodno potreben, si ga lahko na tak ali 

drugače  ači  dopiše sa  

 

 zmago 

je bila dolga, a? 

 

zmagotova replika se a aša a dolži o orisovega potova ja, ve dar to i nujno, lahko se jo razume 

tudi kot ko e tar a čas, ki ga je oris do zdaj pre il a služe ju vojaškega roka, ore iti pa zmago 

isli a oč, ki je za oriso  ali pa a vse te ese e, v katerih e aidvajsetlet i oris i prišel do 
spolnega odnosa 

seveda je ogoče tudi, da zmago isli a vse to hkrati, ko reče 

 

 zmago 

je bila dolga, a? 

 

ogoče je pa tudi, da e isli a ič od tega 

ogoče isli a ekaj povse  drugega 

i  seveda je ogoče tudi, da zmago e isli a popol o a ič, ko reče 

 

 zmago 

je bila dolga, a? 

 

 boris 

u, jebemti 

 

ko oris reče u, je e ti, se počuti do ro, a pak res do ro 

zato ker je zmago starejši od jega, zato ker je zmago že il pri vojakih, zato ker zmago dobro ve, 

kako to zgleda 

in zdaj ve tudi boris 

i  zato oris lahko zdaj reče u, je emti z istim tonom, kot je to rekel zmago pred dvema letoma 

u, jebemti, je rekel zmago pred dve a leto a, ko je prišel iz vojske i  so ga v kavar i vprašali, če je 
bila dolga 

tako do ro se počuti oris, ko reče u, je e ti, tako do ro, da ora to po oviti 
 

 boris 

u, jebemti 

 

i  pote  val tega do rega počutja kar uplah e 

 

 boris 

potem pa ta esreča 
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 zmago  

a to pri spomeniku 

 

 boris 

ja, a si slišal 
 

 zmago 

ja 

 

 boris 

se  prišel i o rav o, ko je tip izdih il 
 

 zmago 

to je moralo bit pa grozno 

 

 boris 

ja 

in potem sem gledal tisto truplo in me je kar stisnilo 

je ležal a tleh, okoli jega pa vse krvavo 

sem se spomnil na pomlad, a u o štalo dol pr šiptarjih 

ti povem, me je kar stisnilo 

 

 zmago 

a si il pr šiptarjih? 

 

 boris 

bil, ja 

 

 zmago 

pa saj ni bila taka štala 

 

 boris 

kako i ila, a veš, koliko šiptarjev je ilo rtvih 

 

 zmago 

so rekli, da devet 

 

 boris 

a še jaz se  jih a last e oči videl več 

 

 zmago 

sploh nisem vedel, da si bil tam 

 

 boris 

saj noben ni 

 

 zmago 

a si tudi ti koga  

 

  boris 

ma ne, jaz sploh nisem streljal 

sam ti povem, ko sem videl tistega tam pri spomeniku, me je kar ... 
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potem pa  ... 

 

 zmago 

kaj? 

 

 boris 

a ič, saj e ve  

kot da bi se mi malo zavrtelo, alkaj 

kot da bi me za sekundo ... 

po mojem od neprespanosti pa tega tu 

kar zavrtelo se mi je 

 

 zmago 

dajva en vinjak 

 

i  se spravita k vi jaku, aš glav i lik oris i  zmago 

u, jebemti, kako se spravita k vinjaku 

 

če pa boris i aš glav i lik 

i  je aš glav i lik sede let i luka, pote  se luka zdaj s težavo upira urji 
v roki drži svojo dotraja o elo plastič o vrečko, v jej je de ar i a, vrečka leka i  pol štru e kruha 

pol a vrečka u udarja o  kole a 

flop  

flop  

i  še 

flop flop 

luka vza e vrečko v aročje, jo stis e k se i i  se po ika proti do u 

če i z al prekli jati, kot bog zapove, pote  i zdaj luka rekel ekaj pri liž o takega 

vpičku ilu ateri useje ikurčeva urja 

ali 

pastijeboocapofukanakurbaod burje 

ali 

bogajijebemvpizdozajebani burji 

ali 

kojojebebuzerantskozafukano burjo 

 

a pak luka a srečo še e z a prekli jati 
 

 luka 

kako mi gre pa ta burja na jetra 

 

i  hodi aprej, aš glav i lik luka, hodi z urjo i  hodi proti urji i  raz išlja o tisti rdeči luži i  
raz išlja o te , kako luža postaja laka i  raz išlja o tem, kako so partizani umirali med vojno in 

razišlja o te , kako o zdaj o  čisto čisto k alu postal pio ir, kako o postal del ečesa velikega i  
po e ega i  po os o se upira urji, čisto tako kot so se pred ogi i ogi i leti po os o 
upirali urji kurirčki, ki so pogu o osili partiza o  pošto in razmišlja tudi o tem, kako se bosta z 

nado čisto k alu do ila v ju e  skriv e  prostoru a pokopališču i  kako osta skupaj pojedla 
bananko 

pošlata se za žep, v katere  je varno spravljen slasten bananko 

in v tistem hipu 

v tistem hipu 

v tistem hipu s strehe stavbe, poleg katere hodi luka, nekaj pade 
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luka ne vidi prav, kaj pada, ampak opazi, da nekaj velikega pada proti njemu, nekaj velikega in 

težkega u o vsak hip priletelo a glavo 

in potem se okoli luke vse zavrti, se zavrti, se zavrti 

i  ogoče ž rk ž rk 

luka i več luka, po ali  sed ih let, ki u ekaj velikega i  težkega pada proti glavi 
in burja ne besni 

toplo je in svetlo, toplo in svetlo kot bi bil maj, že skoraj ju ij 
luka je oški deveti tridesetih let, ki hodi po isti poti, kot je hodil prej 
gre i o tovar e pohištva lipa, ta  a gregorčičevi 
samo da je zdaj naenkrat tista stavba nema 

gluha 

samo da je zdaj naenkrat tista stavba nema in gluha 

gre mimo istih oken, samo da je zdaj za njimi samo prah 

oški deveti tridesetih let pred se oj poriva voziček, v je  se pa dere alček 

tata, hoče  liziko 

ali pa morda 

lizikoooo 

ali pa samo 

tata, tata, tata, tata, brez prestanka 

luka je oški deveti tridesetih let, ki v kras e  so č e  d evu pred se oj poriva voziček z ali  
vreščaje , o  je  pa hodi e o podolgovato itje, a oko i človek rekel, štiri ajstih let 

 

 podolgovato bitje 

lej, tata, to sploh ni res 

jaz sploh niti pod razno nisem odvisen od kompjutra 

isli , lej, če i il odvise  od ko pjutra, pote  i ure i  ure sedel i  uljil v o itor 

okej? 

isli , sori, res, a pak jaz to že ise  

in mislim, da ni nobenega razloga, da mi ne bi posodil mastercarda, da si lahko naloudam to 

aplikacijo za i-phone 

res, a veš, ker ta aplika ija je ful dobra, vsi oji sošol i jo i ajo i  je res huda 

 

 luka 

kaj? 

 

 podolgovato bitje 

ja, to, e, da i posodiš aster ard 

 

 luka 

master kaj? 

 

 podolgovato bitje 

mastercard, pa kaj ti je zdaj, kaj se pa pogovarjava že to celo dolgo pot od lidla do sem? 

 

 luka 

kaj? 

kdo pa si ti? 

kje pa sem? 

 

 podolgovato bitje 

tata? 

a je vse kul? 
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 luka 

tata? 

kaj je pa to? 

 

 podolgovato bitje 

to je voziček, tata 

 

 luka 

kaj je pa ta raz ita hiša? 

 

 podolgovato bitje 

eee, to je tovar a, eee, kaj že, lipa, saj piše, tovar a česa že, eee, a e ve , ečesa, e ve , eki, 
kaj jaz vem, tovarna lipa 

  

 luka 

ma zakaj je pa tako ... 

razbita in ... 

prazna? 

 

 podolgovato bitje 

ja, ker je propadla že sto let azaj, saj to si i ti povedal, kaj e sprašuješ 

a si zihr, da si kul? 

 

 luka 

in kdo si ti? 

 

 podolgovato bitje 

ehm, jaz sem, ehm, tvoj sin, ne 

aj oljše, da pokliče  o o 

 

 luka 

in kje je moja mama? 

 

 podolgovato bitje 

čaki, jo o  pokli al 
 

podolgovato itje vza e iz žepa e o svetlečo te ko škatli o i  pritiska va jo 

škatli a spušča te ke piske 

bip bip bip bip 

 

 luka 

kaj i aš pa to? 

 

 podolgovato bitje 

eeee 

i-phone, ne 

a sva pote  z e je a za aster ard, saj ti o  vse vr il iz žep i e, a sva pote  z e je a? 

 

bip bip bip bip 

 

 luka 
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mastercard? 

da ti posodim? 

pa jaz to imam? 

 

 podolgovato bitje 

ja, itak, da i aš 

 

 luka 

prav 

ti posodim potem 

če imam 

seveda ti posodim, saj si moj ... ehm ... sin 

 

z esta, kjer stoji podolgovato itje, se zasliši ekaj kakor yes, ve dar še e izzve i, tisti yes še e 
izzveni, ko podolgovato bitje že izgi e, ko voziček izgi e i  tista svetlikajoča se škatli a, ki spušča 
tenke bip bip bip bip tudi izgine 

in tako podolgovato bitje ostane brez mastercarda in tiste ful dobre aplikacije 

za zdaj 

 

tik nad lukovo glavo pa je zdaj spet ekaj velikega i  težkega i  luka odskoči i  tisto veliko i  težko 
pade na tla in se razbije 

a pak luka a srečo še e z a prekli jati 
 

aš glav i lik erik pa zdaj stoji pred izlož o 

srečko je že šel do ov, tu, a titove  trgu se ju e poti ločijo 

erik pa z eraj o stoji pred to izlož o, tudi da es, čeprav piha 

ad vrati trgovi e z veliki i črka i piše steklo 

in v dveh oknih imajo postavljene na ogled sa e lepe reči 
kristalne vaze, sveč ike, podstavke, sklede, kozar e  

steklo 

i  eriku se te reči tako zelo dopadejo, da stoji ta  v urji i  gleda v izlož o 

včasih tudi stopi oter i  se sprehodi ed poli a i 
steklo 

kako lepo 

kako lepo se mu zdi 

vsi ti krhki in vendar tako lepi predmeti 

ampak jebemti, erik o tem ne more nikomur povedati 

a si predstavljaš, draga gledalka, si predstavljaš, dragi gledale , si predstavljaš, da i a pri er o te  
povedal srečku? 

saj to i ilo v istvu še sla še, kot če i u povedal, da včasih do a posluša a o ali pa heart of 

glass, če e razu ete, kaj hoče  reči 
erik vstopi v prodajal o, ad katero je o eše  apis steklo 

tete prodajalke ga že poz ajo i  so z eraj groz o prijaz e, tista ta lada še pose ej, je še pose ej 
prijazna 

 

 erik 

dober dan 

 

 jagoda, ta mlada prodajalka 

dober dan 

a si prišel alo v zavetje? 
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 erik 

ja, ja, tako groz o je začelo pihat 

 

 jagoda, ta mlada prodajalka 

grozno, ja 

pa ravnokar je nehala 

 

 erik 

si bom malo pogledal naokoli 

 

 jagoda, ta mlada prodajalka 

seveda, seveda, ti si kar vze i čas 

i  veš kaj, da es imam nekaj zate 

 

 erik 

zame? 

 

 jagoda, ta mlada prodajalka 

prav zate, ja 

zdaj te že ekaj d i i ilo, se  prav čakala, da prideš 

 

 erik 

kaj pa? 

 

 jagoda, ta mlada prodajalka 

a veš, ko pridejo pot iki, a  včasih pri esejo surove kose stekla 

pa se  e ega prišparala zate 

se mi je zdelo, da bi se ti morda dopadlo 

 

jagoda, ta mlada prodajalka vzame nekaj izpod pulta 

i  pote  erik a je i dla i zagleda aj olj čudovito stvar, kar jih je kdajkoli v življe ju videl 
jagoda, ta mlada prodajalka i a a dla i elozele  kos stekla, a pak čisto tak kot i il en dragulj ali 

nekaj tako lepega pač 

 

 erik 

o 

ooo 

to je pa res lepo 

o, to je pa res lepo 

 

i  pote  erik vza e tisti prelep košček stekla s tovarišiči e dlani, arahlo i  počasi, da u e i padel 
na tla 

ga drži ed prsti i  si ga ogleduje 

 

 erik 

a ste to res za e prišparali? 

 

 jagoda, ta mlada prodajalka 

prav zate, ti e prideš ajvečkrat o iskat 
 

 erik 

če pa prodajate sa e lepe reči 
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 jagoda, ta mlada prodajalka 

ko oš velik, oš ogoče tudi ti prodajal take reči 
ali pa oš ogoče izdeloval izdelke iz stekla 

to i ilo šele lepo! 
 

 erik 

ja, to bi bilo res grozno lepo 

ajlepša va  hvala 

e ve , kako aj se va  zahvali , to je ekaj ajlepšega, kar se  kdaj dobil za darilo 

stokrat hvala! 

 

 jagoda, ta mlada prodajalka 

ni za kaj, erik 

saj si erik, ne 

 

 erik 

ja, ja, erik 

kako je pa vam ime? 

 

 jagoda, ta mlada prodajalka 

jaz sem pa jagoda 

 

 erik 

kako lepo ime 

prav paše v to trgovi o 

 

 jagoda, ta mlada prodajalka 

o, pa še kaj pridi 
 

 erik 

o, saj bom, seveda bom 

nasvidenje 

i  še e krat hvala! 
 

 jagoda, ta mlada prodajalka 

nasvidenje 

 

erik s koščko  stekla v rokah izstopi iz trgovi e 

 

če se odloči o, da je aš glav i lik luka, pote  smo zdaj pri njemu doma 

priprave na sprejem cicibana v pionirje nestrpno potekajo 

vesna, lukatova mama je pravkar ko čala z lika je , polika e o leke razprostira po kavču 

glavo i a ovito v risačo, okopala se je i  oprala lase, da o a ta po e e  da  zrihta a tako, kot 
bog zapove 

 

 vesna, lukatova mama 

odloži v kuhi jo, leko daj v hladil ik, kruh v košaro s kruho , vrečko pa v špajz, a drugo poli o 
čisto levo, de ar i o pa daj kar v ojo tor i o, prosi  

 

 luka 

a je vse prišti a o? 
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 vesna, lukatova mama 

vse, tudi palička, jo je tata prej pri esel, se  že zalepila zastavi o gor, tu a tleh zrave  kavča je, 
poglej 

pa tata e o ogel it, o oral še alo dežurat, je ede  jegov sodelave  z olel 
 

 luka 

o, ne 

jaz sem se pa tako veselil 

 

 vesna, lukatova mama 

ič e odi žaloste , klju  te u o čudovito, oš videl 
 

luka pri e v roke paličko, a kateri je prileplje a papir ata zastavi a, rdeča, ela, odra z rdečo 
zvezdo na sredi 

luka pomaha z zastavico 

 

 luka 

o, kako je lepa 

a veš, kaj se i je zgodilo po poti 
nekaj je padlo s strehe in mi skoraj padlo na glavo 

se mi zdi, da je bil korec 

čisto alo je a jkalo, pa i e u ilo, res 

veš kako groz o se  se ustrašil 
 

 vesna, lukatova mama 

a e i rečt 
ta prekleta burja 

ampak saj ni burja kriva, to ljudje ne opravijo svojih nalog 

korce je tre a red o pregledovat i  popravljat, kot da se je e krat zgodila esreča 

ma pridi sem 

 

luka stopi do mame, mama vesna ga objame in poljubi 

 

 vesna, lukatova mama 

kaj pa i aš to v žepu 

 

 luka 

eh, ič, a a ko 

 

 vesna, lukatova mama 

kje si ga pa dobil? saj ti nisem dovolila, da si kaj kupi, a sem ti? 

 

 luka 

ma saj sem ga dobil na tleh 

 

 vesna, lukatova mama 

ja, potem pa to vrzi v s eti, hra e se e po ira s tal, se  ti že stokrat to razložila 

 

 luka 

ma saj sem ga dobil na tleh v marketu 
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 vesna, lukatova mama 

kje si ga dobil na tleh? 

 

 luka 

ma tam, v marketu, med policami 

 

 vesna, lukatova mama 

ukradel si ga? 

 

 luka 

ma ne, nisem ga ukradel, na tleh je bil 

 

 vesna, lukatova mama 

pa saj nisi neumen, saj toč o veš, da če kaj vza eš iz trgovi e, e da i plačal, je to kraja 

pa če si ga vzel s tal ali s poli e 

kradel si! to je kraja! 

ukradel si bananko! 

 

 luka  

ma ne, mama, nisem 

 

 vesna, lukatova mama 

tako se zač e 

ajprej ukradeš a a ko s tal, pote  azooko s poli e i  a ko u ko čaš v zaporu, ker kradeš 
banke! 

obuj se nazaj 

 

 luka 

zakaj? 

 

 vesna, lukatova mama 

zakaj? 

zato, da greva azaj v arket i  ogoče i ilo aj oljše, da greva še a poli ijo 

 

 luka 

ampak saj nisem ... 

 

 vesna, lukatova mama 

kaj isi, a zdaj oš pa še lagal 
a isliš, da te odo sprejeli v pio irje, kradljiv a i  laž iv a 

 

 luka 

ampak saj nisem ukradel, na tleh je bilo, seveda me bojo sprejeli v pionirje, saj nisem ukradel 

 

 vesna, lukatova mama 

to je čista kraja i  ti to do ro veš! 
a bi rad danes postal pionir? 

 

luki gre že pre ej a jok 

zdaj zdaj mu bo zadrhtel glas i  pote  u ojo v oči privrele solze i  pote  o zajokal 
 

 luka 
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seveda bi rad postal pionir 

 

 vesna, lukatova mama 

e oš postal pio ir 
kako pa isliš, da i ilo, če i se pio irji tako o ašali 
a ti sploh veš, kaj po e i iti pio ir? 

a veš, kaj po e i iti partiza ? 

partiza i so se orili za svo odo, za oljši jutri, za to, da ti da es lahko ješ a a ko 

a isliš, da so partiza i i eli a a ko? 

 

 luka 

a pak jaz hoče  iti pio ir 

vsi bojo postali pionirji, cel razred, tudi jaz 

 

 vesna, lukatova mama 

o e, to pa e, pio irji so lahko sa o tisti, ki to zaslužijo, tisti ki kradejo, lažejo, se e učijo i  se 
pretepajo, tisti niso pionirji 

 

vesna, lukatova mama i dodala še kakše  poduk, a pak luka ruh e v sile  jok, tako sile , da a i 
zmanjka podukov 

 

aš glav i lik oris še ved o pije vi jak v kavar i 
ogoče je pa res aj oljše, da je aš glav i lik kar oris 

najmanj zahtevna scenografija, nobene menjave prizorišč 

o e e zadrege glede igra ja otroških likov 

ogoče je pa res aj oljše, da je aš glav i lik kar oris 

 

boris in zmago pijeta vinjak 

darko, ožo in edo igrajo karte in preklinjajo 

ti trije znajo preklinjati, kot bog zapove 

 

 zmago 

a je bilo potem zajebano dol na kosovu 

 

 boris 

zajebano, ja 

 

 zmago 

kako dolgo si pa bil dol 

 

 boris 

štiri ajst d i 
ma, brezveze, saj se mi ne da od tega menit 

raje povej, kaj je kaj novega 

 

 zmago 

a ič, kaj če it 
ta  a šihtu e go ijo ko pras a za dva solda 

vse po starem 

 

 boris 

a jaz pa ko aj čaka , da gre  delat 
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 zmago 

ja, sa  ti si z eraj hotel vozit ka io  i  zdaj ga oš vozil 
jaz si nise  želel delat a kurčevi lipi, jebenti 

a ti si se a pri orju že z e il? 

 

 boris 

ja, ja, takoj ko pridem ven, grem delat 

komaj čaka , res 

kaj pa štef? 

 

 zmago 

ič 

popravlja ka io e v vojaš i i i  oli ga 

a isliš, da jih ta  go ijo ko as 

aja 

ože il se o 

 

 boris 

štef? 

 

 zmago 

ja, drug teden 

 

 boris 

o, to je bilo pa na hitro 

a je katero napumpal 

 

 zmago 

ja 

 

 boris 

katero pa 

 

 zmago 

khm 

jagodo 

 

 boris 

katero jagodo 

 

 zmago 

ja, koliko jagod pa poz aš 

 

 boris 

isliš jagodo, ojo jagodo? 

 

 zmago 

ja 

 

 boris 

zaje avaš e 
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 zmago 

ne, res 

 

 boris 

štef je apu pal ojo jagodo? 

 

 zmago 

čaki, čaki, saj i tvoja jagoda, o 

saj ista več skupaj 

 

 boris 

ja, ampak, jaz sem mislil ... 

 

 zmago 

veš, kako pravijo, islit se pravi ič vedet 
 

 boris 

čaki zdaj, mislim, kaj je zdaj to? 

zakaj pa i isi ič rekel? 

zakaj pa i i o ede  ič povedal? 

 

 zmago 

glej, ti si jo pustil, zdaj je, kar je 

 

 boris 

ja, ampak sem hotel ... 

zato se  pa prišel a dopust 

sem hotel ... 

 

 zmago 

karkoli si hotel, pozabi zdaj 

drug tede  se osta poročila 

konec zgodbe 

 

 boris 

a ti e zaje avaš 

štef? 

s štefo ? 

prekleta svinja 

 

 zmago 

ej, je, kar je 

 

 boris 

o, ne, pa ni, pa ni 

ne, ne 

 

 zmago 

i  kaj oš 

 

 boris 
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bom ... 

bom ... 

veš kaj o , ga o  do il i  ga o  u il 
 

 zmago 

ej, u iri se, o  i ič kriv, o a pa tudi e 

tako se je zgodilo pač 

 

 boris 

ma dej me zajebavat 

to se ne kar tako zgodi 

saj ga sploh nima rada, kar rezveze se o poročila z ji  

 

 zmago 

a kako pa ti veš, če ga i a rada 

 

 boris 

jaz ve , jaz za gviš o ve  

ubil ga bom, majke mi 

kar zdaj ga bom 

o  šel v kasar o i  ga o  u il 
 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
no, daj, fant, spravi se malo k sebi 

je bilo za da es čisto zadosti krvi, se ti e zdi 
 

 zmago 

umiri se, no 

 

 boris 

grem v kasarno in ga bom ubil, jebemumater, da ga bom ubil, svinjo prekleto 

 

boris vstane od mize in stopi proti vratom 

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
boris, usedi se 

 

in se spet zavrti 

sredi sil ega joka se zavrti i  luka e joka več 

a a ka i več ikjer, kavča z zlika i i k aš i i o leka i pa tudi e 

ta , kjer i oral iti kavč, je zdaj e  ogro e  ploščat ekra , a katere  je risa ka in to v barvah, 

kot bi bil sredi sobe kino 

zrave  luke spet stoji podolgovato itje, vreščaj pa i več vreščaj, sedi na tleh in gleda v tisti ogromen 

kino 

podolgovato itje pa je še z ero  oziro a že spet podolgovato itje, ki še z ero  oziro a že spet 
govori neke nerazumljive stvari 

 

 luka 

ne spet 

 

 podolgovato bitje 

pa ti si res en model, foter 
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ajprej i rečeš, da i oš posodil aster ard 

kao ker sem tvoj sin 

in quote - seveda ti posodim, saj si moj ... ehm ... sin - unquote 

zdaj pa spet ekaj luziš 

 

 i  pote  se iz s eri kopal i a pojavi e a suh e a i  ičke a o i a 

luka jo gleda 

gleda podolgovato itje i  gleda tole suh e o i  ičke o o i o i  olj ko jo gleda, olj se u zdi 
znana 

 

 luka 

mama? 

mama! 

ne, ne, jaz moram nazaj 

jaz ne morem bit tu 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

ja, saj oš šel, kaj te je pa zdaj pičilo 

 

 podolgovato bitje 

tata je da es eki ful čude , ajprej i je rekel, da i o posodil aster ard, pote  pa je azaj rekel, 
da mi ne bo, to ni fer 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

ja, luka, to pa i prav, da ajprej ekaj rečeš, pote  pa u ak eš esedo 

to pa res ni vzgojno 

 

 luka 

ja, ma res ni 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

saj zadosti zaslužiš, pa kaj te košta 

 

 podolgovato bitje 

ma saj ni zaradi denarja, on to kao zaradi tega, ker sem jaz kao preveč časa a ko pjutru i  i-phonu 

in to 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

ja, ma saj si res 

saj ogoče i a pa tata tudi prav 

a pak luka, zdaj oš šel v afga ista , otrok te e o videl pol leta, lahko ga alo po rtaš 

 

 podolgovato bitje 

ja, pa tudi, a veš koliko de arja oš zaslužil s po ija je  u ih ta  

 

 ičke a i  suh e a o i a 

ma saj jih ne bo pobijal, saj gre na mirovno misijo, otrok, ne govori tako 

 

 podolgovato bitje 

a ja, itak, ja, tja gre, da o do ro zaslužil, kakš a irov a isija 

 

 luka 
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kakš a irovna misija? 

 

 podolgovato bitje 

ja, o, vidiš 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

o, si , ja, saj to že, da greš zaradi faj  plače, a pak saj e oš po ijal 
 

 podolgovato bitje 

o, če o tre a, o tudi, sem poguglal in se tudi pobijajo 

a ne da, tata 

 

 luka 

če o treba, bom tudi 

 

 podolgovato bitje 

o, vidiš 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

joj, sin moj, luka moj, saj si rekel, da ne bo nevarno 

 

 luka 

jaz moram iti stran od tu, moram nazaj 

 

 podolgovato bitje 

kam 

 

 luka 

nazaj 

 

 podolgovato bitje 

v lidl? 

a smo kaj pozabili kupit? 

 

 luka 

ne, nazaj, nazaj 

 

 podolgovato bitje 

tata, spet luziš 

o a, a vidiš, kako bluzi 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

kaj ne bo, saj je za razumet, za pol leta odhaja in vaju ne bo videl, in kdove, kaj se vmes lahko zgodi 

 

ičke a i  suh e a nonica plane v jok 

 

 podolgovato bitje 

a ič se e o zgodilo, o a, ko pride azaj, as o vse peljal a počit i e v egipt, tako je rekel, a e 
da tata? 

 

 luka 

tako sem rekel 
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ampak kaj je to, kaj je zdaj to 

 

i  čisto alo a jka, pa o devetintridesetletni luka, vojak po poklicu, planil v jok 

a srečo se to e zgodi, ker se a srečo spet vse zavrti 
se zavrti nazaj, nazaj, nazaj, tako kot je luka hotel 

i  luka je spet v so i, pred ji  je kavč s polika i i k aš i i o leka i i  zrave  je zastavica in 

mama, ta prava mama, e tista suh e a i  ičke a o i a 

in luka še olj pras e v jok, stresa ga od vseh teh groz ih stvari, od tiste lake krvi i  tistega kor a, ki 
je letel proti njegovi glavi in tistih grozečih oke , za kateri i i ilo ičesar razen prahu in tistega 

podolgovatega itja s svetlečo škatli o, ki dela ip ip ip ip, i  tiste groz e groz e ičkene in 

suhcene nonice 

luka pla e proti a i i  jo krčevito o ja e 

 

 luka 

mama, mamica 

 

 vesna, lukatova mama 

no, luka, zberi se zdaj, nehaj jokat, bova uredila 

jaz si gre  posušit lase, ti pa pojdi v svojo so o i  apiši opravičilo tovariši a  prodajalkam 

ova esla a a ko azaj, ova plačala, pa opravičil se oš 

jaz o  skočila do služ e, ti se oš pa prišel do ov okopat i  pote  ova šla a proslavo 

nehaj jokat, no, saj bo vse v redu 

 

 luka 

kakš o opravičilo 

 

 vesna, lukatova mama 

apiši, da ti je žal, da si ukradel a a ko i  da ikoli več e oš kradel 
 

 luka 

prav 

 

in zdaj k eriku 

ko i il erik aš glav i lik, pote  i zdaj stal pred izlož o i  o čudoval tisti elozele i stekle i dragulj 
urja i u žvižgala okrog ušes i  i u šla straš o a živ e 

ampak ob pogledu na tisti zelenobeli stekleni dragulj, bi bilo vse drugo nepomembno 

in potem bi se tudi pri eriku vse zavrtelo 

 

erik je kar ae krat gospod šesti štiridesetih let i  stoji pred praz o izlož o, pred zapraše i i ok i 
pod tendo pod toplim svetlim soncem 

vse je tako, kot je ilo še seku do azaj, vse izgleda ekako tako, ja, a pak vse izgleda v istvu 
drugače 

zelenobeli stekleni dragulj je izginil iz njegove roke 

ga ni 

zele o elega stekle ega dragulja i več 

tudi napis steklo nad trgovino je izginil 

erik se obrne in stopi korak naprej, se ozre na levo in tudi tam je ena prazna zapraše a stav a 
namesto bifeja 

in potem se ozre na des o i  tudi ta  i več apisa drogerija i  i več trgovi e i  pote  aredi še 
ekaj korakov aprej i  tudi ta  i več apisa sa opostrež a i  so sa o gluha zapraše a ok a 

ljudje hodijo mimo njega in ga pozdravljajo 

vsi ga pozdravljajo 
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kot bi ga vsi poznali 

in potem se pred njim ustavi ena starka 

 

 starka 

oj, lubi, tukaj si 

si pa toče  

 

starka stopi na prste in ga poljubi 

erik okameni 

 

 starka 

lubi, kaj pa je 

tako megleno gledaš 

a je vse v redu? 

 

starka položi eriku roko a čelo 

položi se i roko a čelo 

 

 starka 

a e, e, i aš vroči e 

ogoče se i tudi sa o zdi 
a si se imel v redu na gradu? 

 

 erik 

ja? 

 

 starka 

kot zmeraj 

ti tvoji sprehodi i  ta tvoj grad, tega se pa res e i ogel odreči, kaj e? 

se i zdi, da i se lažje odrekel e e i  otrok kot teh tvojih sprehodov na grad, a 

 

 erik 

otrok? 

 

 starka 

ma daj, saj te samo hecam, no 

 

starka po oža erika po roki i  se as eh e 

erik še ved o stoji kot oka e el 
 

 starka 

si želiš iti tudi a stolp, e? 

saj ogoče ga ojo pa spet kdaj odkle ili 
 

 erik 

odklenili? 

 

 starka 

odkle ili, ja, saj pravijo, da ga ojo ogoče odklenili 

saj je zakle je  že kakih dvajset al pa trideset let 
a ne bi bilo lepo kdaj peljat otroke tja? 

madona, kaj je s tabo, res si nekam nenavadno odsoten 
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tudi če, roko a sr e, kaj pa ju riga stolp, saj ju e riga ič več, če se  prav pošte a 

a veš, i ja e še pose ej skr i, z arkoto  se i zdi, da o že kako, a pak i ja ... 
no, kaj jaz vem ... 

madona, erik, kaj je narobe s tabo? 

kaj je spet? 

 

 erik  

tovariši a, jaz ... 

 

 starka 

joj, erik, madona, pa ne spet 

pa ne spet zarad tiste moje aferice? 

a oš spet to začel? 

kaj ti je? 

saj se trudi , a e vidiš, da se trudi  

i  stokrat se  ti že rekla, da tisto i po e ilo ič 

porka ado a, spet oš tale fris držal? 

vsaj pogovarjaj se kot odrasel, ne mi s tem frisom okoli hodit 

 

 erik 

jaz ... 

ne ... 

e i je žal ... 
res ... 

ampak ... 

 

 starka 

ta tvoj fris, ta tvoj fris 

več o teče  fris 

jaz e ore  več pre ašat tega tvojega frisa 

a zastopiš? 

jaz se e ore  več trudit 
ne morem se trudit s te  tvoji  več o teč i  friso  

 

starka sika, da je e i slišal kateri od i oidočih 

zdi se, kot da ji gre a jok, a pak ogoče se tako sa o zdi 
od daleč po aha e a druga starka 

starka ji pomaha in se prijazno nasmehne, kot ji e i ikoli šlo a jok 

 

 starka 

pejva do ov, e ova tukaj delala kaži a, da e o kakš ih besed 

pa malo sva pozna za kosilo, bo tvoj stari spet monodramo uprizoril 

 

se zavrti 

erik v burji 

sredi titovega trga 

za njim steklo in drogerija 

na njegovi levi nanos in malo naprej sa opostrež a 

pol e izlož e  
in v roki belozeleni dragulj iz stekla 

in burja 

erik stopi še korak aprej  
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in potem korak nazaj 

in potem pogleda proti gradu 

in se vrne  

se vr e do stolpa, da vidi če je zakle je  

ni zaklenjen 

erik ne ve prav, kaj bi 

levo ali desno, naprej ali nazaj 

odloči se, da o aj olje, če pohiti k o i 
 

boris vstane od mize in odide 

zmago stopi za njim 

 

 natakar 

ej, fa ta, kdo o pa plačal 
 

 zmago 

daj mi na raču  

 

 natakar 

porkodijo, če i jaz kdaj kakše  sold videl, i tudi vsi psi pokrepali 

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
eh, e pritožuj se, o, saj do iš vse a ko u ese a, a ti je že kdo kdaj kaj dolža  ostal? 

 

 natakar 

ej, fanta, torba 

 

a pak oris i  z ago ga e slišita več, sta že izstopila 

vrata se zaloputnejo 

 

 natakar 

kako so razgreti ti mladi 

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
jih o že i ilo 

 

boris in zmago pred kavarno 

 

 zmago 

i  kaj oš zdaj 
 

 boris  

v kasarno grem 

 

 zmago 

ma dej, ne nori 

 

 boris 

e oš e prepričal, kar tu osta i i  e pusti pri miru 

jaz grem do kasarne 

 

 zmago 
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boris, pijan si 

 

 boris 

ubil ga bom 

 

in zdaj se spet zavrti 

i  spet ž rk ž rk 

boris je triinpetdesetletnik, ki je ravnokar izstopil iz lekarne 

pred vrati stoji sede let i ali ekaj pri liž o takega ladič 

 

 sedemletni ladič 

o, ko č o 

se  islil, da te e o več azaj 
 

 boris 

eša se i, z ešalo se i je 

 

 sede let i ladič 

kaj je, nono, kaj pa je 

a je spet tako drago? 

ma ne se sekirat, saj zdaj imava denar 

si rekel, da e oš peljal a sladoled 

 

 boris 

to ne more biti res 

z ešalo se i je 

 

 sede let i ladič 

kaj zdaj? 

saj si tako rekel, ko sem dobil denarnico na tleh 

si rekel, da zdaj pa o o i eli za špežo i  še za sladoled 

 

 boris 

kakš o de ar i o? 

 

 sede let i ladič 

kaj ti pa je zdaj? 

a se delaš eu ega? 

tisto de ar i o, ki se  jo prej do il a tleh ta  pri u i zapušče i tovar i, ko sva hodila se  

 

 boris 

ja, ma ... 

a e, ič več e zastopi , ič več 

 

 sede let i ladič 

pejva a sladoled, se  že iz ral, katerega o  

 

 boris 

prav 

 

boris stopi za sedemletnim mladiče , stopita sa o ekaj korakov aprej, a ploščadi so ize i  stoli 
i  zrave  je ar z ešteto sladoledi 
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oris zija v sladolede, še ikoli i videl toliko sladoledov, vseh arv so, a jih so dež ički i  piškotki i  
vse sorte reči 
 

 boris 

koliko sladoledov! 

 

 sede let i ladič 

ja seveda, če je pa sladoled i vrt 
a se ova usedla, o  aročil sladoled o kupo, se  si že iz ral, katero 

pinocchio 

 

 boris 

pinocchio, kaj pa je to 

 

 sede let i ladič 

oš videl, veš, kako je lepa 

 

 boris 

pa je tudi dobra 

 

 sede let i ladič 

ja, itak da je do ra, če je tako lepa 

 

 boris 

aha 

 

se usedeta za mizo 

 

 boris 

koliko si pa star? 

 

 sede let i ladič 

sede  o  čez dva ese a 

 

 boris 

pote  oš šel že v prvi razred 

vnuk 

u,jebemti 

 

 sede let i ladič 

ma, nono, kaj ti je 

saj o  prvi razred zdaj ko čal 
res se ti eša 

 

 boris 

aha, potem si pa zelo pameten, to je pa lepo 

 

 sede let i ladič 

ja, sem po tebi 

he he 

a isliš, da i lahko da es dva sladoleda, ko pa i ava de ar 
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 boris 

čakaj, koliko o  pa že jaz star letos 

 

 sede let i ladič 

ma .... 

ne vem ... 

dosti 

 

 boris 

eno cigareto rabim 

 

išče po žepih 

 

 boris 

porkodijo, kje imam pa cigarete 

i  zakaj se  tako v čr o o leče ? 

 

 sede let i ladič 

a o o, saj ti e kadiš 

saj nisi nikoli kadil 

i  v čr o si o leče , ker si il na pogrebu, ne 

 

 boris 

aja 

saj res 

 

 sede let i ladič 

o o, res se ti je alo z ešalo 

je moralo biti pa grozno drago uno zdravilo 

 

 boris 

grozno drago zdravilo 

katerega leta pa praviš, da s o 

 

 sede let i ladič  
nono, ma res ni vse v redu s tabo 

a si si kupil vsa zdravila 

 

 boris 

sem bil v lekarni, ja 

sem kupil, ja 

katerega leta? 

 

 sede let i ladič 

nono 

2013 

 

 boris 

2013 

triinpetdeset 

 

 sede let i ladič 
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ja, ja 

triinpetdeset 

 

 boris 

star ko greh 

 

 sede let i ladič 

ja, ja 

star ko greh 

 

erik je pri noni 

 

 nona 

o, pa si ko č o prišel 
se  ila že v srk eh 

a si šel a ša rolo 

 

 erik 

ja 

 

 nona 

sem videla, ja, da si bil prej tu 

si vzel denar iz denarnice 

 

 erik 

ja 

 

 nona 

a to i prav, veš 

se oraš avadit vprašat 
buhvari, da bi tata vedel 

veš, kakše  kaži  i bil 

 

 erik 

ma ja, oprosti, če te pa ni bilo doma 

 

 nona 

se  skočila k joži i a e o kafe 

a saj tudi je i ilo, je šla v arket 
 

 erik 

saj bi ti povedal 

 

 nona 

ma saj vem, da bi mi, saj ti si tako fejst fant 

ti si dosti bolj fejst fant kot tvoj brat 

 

 erik 

ja, edo je res teče  

 

 nona 

a si il s srečkoto  a ša roli 
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 erik 

mhm 

 

 nona 

a veš, ta tvoj srečko, ma ne vem, no 

 

 erik 

ja, saj vem, da ga e araš 

ma res ne vem, zakaj 

saj je v redu 

edino v šoli u e gre aj olje, a pak zaradi tega še i sla  

 

 nona 

ma tako nekam malo podmukel se mi zdi 

 

 erik 

sploh ni podmukel, čisto v redu je 

 

 nona 

o, prav, če tako praviš 

 

 erik 

glej 

 

ji pokaže dragulj 
 

 nona 

o, kako lepo 

kje si pa to dobil 

kaj pa je to  

 

 erik 

sem bil spet v steklu 

in mi je una teta prodajalka dala to 

je rekla, da je to neizdelano steklo 

 

 nona 

ma kako je lepo 

ma samo kako je to lepo 

kako prijazno od nje 

res prijazno 

katera je pa bila 

 

 erik 

una ta mlada 

 

 nona 

aha, že ve  

u a, ka i a e o čud o i e, kaj je že ... 
 

 erik 
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jagoda 

 

 nona 

ja, ja, jagoda 

a kakš o lesavo i e, le kdo ji je dal to i e 

sa  je pa e poz a , e ve , čigava je 

u o ta starejšo, šefi o, u o pa pa poz a  

tu dol aprej a gregorčičevi živijo, je  ož dela v rešil u, e ega si a i ajo, še ajh ega 

ona se grozno nekaj s politiko bavi, hodi tudi a ko grese i  take reči 
malo je usekana, no, kaj pa i a e a že ska za delat v politiki 
to pa ja i že ska stvar 
ampak res lepo od te ta mlade, te jagode, da ti je podarila to 

ka  oš pa dal? 

 

 erik 

e ve  še 

 

 nona 

jah, sam raje spravi tako, da ne bo noben videl 

 

 erik 

ja, saj bom 

 

vstopi edo 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
ojla 

a je že za jest 

  

 nona 

oh, edo, kako pa ti s rdiš po to aku 

o, fuj 

a si spet z u i i pija i šah igral 
o, fuj, no 

pa saj veš, da tista druž a i zate 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
ej, kaj si pa skril v žep 

 

 erik 

ič 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
pokaži, o 

 

 nona 

ma ne sitnari, pusti ga pri miru 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
no, prav 

saj me tako ali tako ne briga, sigurno je kakš a otročarija 

a je že za jest? 
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 nona 

seveda je, a pak o o počakali še a o i  tata, saj osta vsak ajt prišla 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
ma jaz sem sestradan 

jaz bi papcal 

 

 nona 

pol ure boš pa že potrpel 
 

 edo, šahist v kavar i, erikov brat 

ma v pol ure bom krepal od lakote 

joj 

a veste, da je ila pri spo e iku e a esreča 

eden je umrl 

 

 erik 

ja, vem, jaz sem videl, sem bil tam 

a veš, koliko krvi je ilo 

na litre 

 

 nona 

o, mojbog, kdo je pa umrl 

 

 erik 

ne vem, en stric je il, že star, e e tolk ko tata 

 

 nona 

tako lad človek 

kakš a tragedija 

tako lad človek 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
meni se zdi star ko greh 

 

 erik 

ja, tudi meni, star ko greh 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
v istvu že za pokopat 

 

 erik 

za pokopat, ja, zad ji čas 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
prava starina, i kake škode 

 

 erik 

starina, da ji ni para 

 

 nona 
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a sa  ejžta 

zgu ita se i spred oči 
tako grdo govorit pa me imet za norca 

stalno se kregata, ko pa je mene treba imet za norca, sta pa grozna prijatelja 

zgubita se i spred oči, pejta ve  ali ka or hočeta, kosilo o čez e e pol ure 

ale, gremo 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
a greva pogledat, če je truplo še pri spo e iku 

 

 erik 

pejva 

 

luka in vesna, lukatova mama sta v marketu 

stojita pred prodajalko 

luka gleda v tla 

vesna, lukatova mama in marija, prodajalka pa na uro 

 

 vesna, lukatova mama 

no, daj 

 

 luka 

mama ... 

 

 vesna, lukatova mama 

kaj sva rekla? 

a bi bil rad pionir? 

 

 luka 

ja 

 

 vesna, lukatova mama 

no, potem pa kar zberi pogum 

 

 luka 

tovariši a prodajalka, prej sem bil tu 

 

 marija, prodajalka 

ja, se spomnim, s svojo prijateljico nado 

se spomnim 

 

 vesna, lukatova mama 

a tudi nada je bila zraven? 

to pa isi ič povedal 
 

 luka 

ja, je ila, sva se srečala, je bila z nono, ampak bananko sem vzel samo jaz 

 

 vesna, lukatova mama 

no, daj zdaj, le pogumno 

 

 luka 
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tovariši a prodajalka, prej ko sem bil tu, sem s tal pobral bananko 

i  se  ga dal v žep i  esel do ov 

se  islil, da lahko, če je a tleh 

 

 vesna, lukatova mama 

luka! 

 

 luka 

tovariši a prodajalka, sem ukradel bananko 

 

 marija, prodajalka 

no, pa saj ni tako hudo 

saj si prinesel nazaj, to je zelo lepo 

 

 vesna, lukatova mama 

luka! 

 

 luka 

tovariši a prodajalka, se opravičuje  

 

 marija, prodajalka 

o, je že v redu 

 

 vesna, lukatova mama 

pa ni v redu 

kako sva se zmenila 

 

luka trdovratno gleda v tla 

in spet mu gre na jok 

še alo, pa se u odo ulile solze 

tovariši a prodajalka to opazi, dete se ji zasmili, kakopak 

 

 marija, prodajalka 

no, saj je v redu 

 

 vesna, lukatova mama 

ni v redu 

 

luka ko č o dvig e pogled 

str o pogleda prodajalki v oči, pogu o kot kak kurirček s partiza sko pošto, prav tako 

 

 luka 

tovariši a prodajalka, ukradel se  a a ko, se opravičuje  i  ikoli več e o  kradel 
sem vam napisal tudi opravičilo 

 

luka iz žepa poteg e z ečka  list i  ga izroči tovariši i prodajalki 
 

 marija, prodajalka 

hvala, tovariš  
to je pa zelo lepo od tebe 

 

 luka 
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a zdaj bom lahko postal pionir? 

 

 marija, prodajalka 

seveda 

i  to kakše ! 
vesna, lukatova mama plača a a ko i  gresta proti izhodu 

 

 vesna, lukatova mama 

to je bilo pa lepo 

prav ponosna sem nate 

veš, človek ora za svoja deja ja prevzeti odgovor ost 

o, a pak zdaj isli , da oš pravi pio ir 

 

 luka 

mama, kaj pa če se kdo a pri er zlaže, ampak zaradi tega da bi na primer komu pomagal, a je 

potem to prav ali narobe 

 

 vesna, lukatova mama 

o, to je pa te a za dolg pogovor, ova to kdaj drugič, prav? 

je ela esta, zdaj o  pa še v služ o za udila 

a kako luka ti e e atraš, a je ilo to potrebno? 

res ne vem, kje si imel pamet 

krast iz trgovi e, kot da ti ise  že stokrat povedala, kako je z lopovi 
zač ejo tako, da ukradejo šiva ko, ko čajo pa a visli ah 

o, a pak si se pa res lepo opravičil, sem prav ponosna nate 

ši aj zdaj do ov, zrihtaj se, pridem kmalu 

 

boris stoji pred vhodom v kasarno 

z ago je že o upal 
stoji zrave  jega i  čaka, kaj se o zgodilo 

ogoče se e o zgodilo ič 

ogoče o prišlo do kakega ravsa 

v ajsla še  pri eru ojo i terve irali vojaki ali poli ija 

 

 boris 

ej, odpri kapijo 

 

 vojak 

kdo pa si ti 

 

 boris 

odpri kapijo 

 

 vojak 

kaj bi rad? 

 

 boris 

k štefu eha iku ora  

 

 vojak 

zakaj pa 
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 boris 

da ga ubijem 

 

 vojak 

štef eha ik je že šel do ov 

lahko prideš jutri 
če ga oš še z eraj hotel u it 

 

zmago se zasmeje 

 

 boris 

jebemumater 

 

 zmago 

no, zadosti je blo teh neumnosti 

 

 boris 

jebemumater 

 

 zmago 

pejva zdej še a e  vi jak 

 

 boris 

jebemumater, kako piha 

 

in res piha 

piha kot sto mater 

vuš i  šva  i  vuš i  šva  i  vuš i  šva  i  vuš i  šva  

erik in edo, šahist v kavarni, erikov brat sta pri spo e iku padli , a katere  piše slava padli  za 
svobodo 

trupla i več, sa o luža krvi  
 

 erik 

evo, vidiš tu, saj kri je še 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
a si videl tudi esrečo al sa  to truplo 

 

 erik 

sam truplo 

tukaj, glej, tukaj je ila glava i  pote  je tako ležal i  ise  do ro videl, a e i se je zdelo, da u 
pol obraza fali 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
u, grozno, mater 

a pak kaj, saj to i ič takega, saj vsak da  kdo u re 

 

 erik 

ma veš, kaj je bilo najbolj grozno, se mi je zdelo grozno, no, se mi je zdelo, da je prav podoben 

srečkotu, srečko je il z a o, je stal zrave  e e, ta rtev, ki je ležal tu i  je i el sa o pol glave, pa 
je zgledal kot kakše  groz o star srečko 
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 edo, šahist v kavar i, erikov rat 

a škoda, da ga i več 

 

 erik 

saj se i je zdelo, da so ga že odpeljali, kaj če delat tu tako dolgo 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
a ja, kaj veš, lahko i ila kakš a poli ijska preiskava 

pokaži i, kaj si skril v žep 

 

 erik 

o, ti prasec, sam zarad tega si hotel ven, ne 

pa ti e o  pokazal, da veš 

jebi se 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
daj, da vidim, no 

 

 erik 

ma ne, pa ti ne dam 

kaj te briga 

kaj te sploh ma za brigat 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
pa kaj ti je tako težko pokazat 

noni si pa lahko kazal 

a je sam za babe al kaj? 

a si baba? 

 

 erik 

ma pusti me na miru 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
baba, baba, baba 

 

 erik 

ater, a si res otročji 
kaj te briga 

pusti me 

 

edo hoče dati roko v erikov žep 

erik ga odrine 

edo še olj rine vanj 

ruvata se, vendar je edo oč ejši i  eriku iz žepa vza e steklo 

erik u ga hoče vzeti azaj, edo ga pa vrži visoko v zraku, erik ga e doseže 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
o, kaj pa imamo tule 

 

 erik 

vrni mi nazaj 

vrni mi 
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prasec pokvarjen 

daj mi nazaj 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
kaj pa je to 

 

 erik 

steklo, neobdelano 

daj nazaj 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
kje si ga pa dobil 

 

 erik 

v steklu, mi ga je dala una prodajalka 

in sploh kaj te briga, daj mi nazaj 

prasec 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
o, tako lepo stekelce imamo, skoraj dragulj 

kako je lepo, prav za pu čke 

 

 erik 

nehaj 

vrni mi 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
a ga oš podaril svoje u lju čku srečkotu? 

o, kakš o lepo daril e za zalju lje e 

o, kako lepo 

 

 erik 

vrni mi in nehaj 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
o,  glej ga, glej ga, jokca 

jokca 

jokca ko kaka ež a pu čka 

ha, ha, ko bi te zdaj tata videl 

ha ha ha 

pu čka 

ha ha ha  

ha ha ha 

ha ha ha ha 

pu čka i rada stekel e za svojega lju čka 

oh oh oh oh  

ko aj čaka , da pride tata, da u pokaže  stekel e od aše pu čke 

 

erik res jokca 

e si er tako a glas, a pak oči i a pol e solz 

i  pote  se z vso očjo zaleti v svojega rata  
edo pade na tla, tisti krasen belozelen steklen dragulj pa mu pade iz rok  
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 erik 

ne! 

 

stekle  dragulj pa se e raz ije, erikov strah je odveč, sa o odkotali se alo aprej 
fanta se mlatita 

vtem pa se primaje mimo ekdo o  ša ku 

 

 ekdo o  ša ku 

no, no, fanta, kaj je pa zdaj to, kaj ga biksata 

saj se bosta pobila do smrti 

nehajta no 

 

 erik 

ubil te bom, prasec 

 

 ekdo o  ša ku 

fanta! 

a grem po vajinega tata v mesnico? 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
ne, ne, saj bova nehala 

 

 erik 

bova nehala 

 

 ekdo o  ša ku 

no, tako 

tako je prav 

zdaj pa si dajta še roke, tako, po oško 

 

erik in edo si sila nerada podata roke 

tako, po oško 

ekdo o  ša ku ju potreplja po ramenih in se izrazito zadovoljen odmaje naprej 

edo in erik se hkrati zaletita po stekelce, edo ga doseže prvi 
 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
eto, moj je! 

  

 erik 

ma ne, no 

ne 

zakaj si tak? 

saj e oš res 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
kaj 

 

 erik 

ne ga pokazat tatu 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
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zakaj pa ne? 

saj je tako lepo stekelce 

ha ha ha ha 

 

 erik 

ma dej, no, edo, nehaj, prosim te, nehaj, ne bit tak 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
kaj i daš 

 

 erik 

a ič ti e da , sa  ehaj 
 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
e, e, oš oral plačat 

 

 erik 

kaj bi rad 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
še tri ese e tvoje žep i e 

 

 erik 

ma to je kraja 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
ah dej, dej 

sej tebi da itak nona 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
ma prav, kar mej jo 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
a, stekel e, pu čka 

ha ha ha ha 

 

erik prime v roke svoj belozeleni stekleni dragulj 

najraje bi zajokal 

a pak za alašč e o 

za alašč e 

u o že pokazal, pras u, u o že pokazal 
sploh pa, kaj pa je ta košček stekla, rezveze, za a e, prav res, čisto tako, kot je rekel edo, za a e 

o  pa ja i a a, o že pokazal, pras u 

mimo njiju hiti deklica, nada je, hiti a sreča je z luko , ki zdaj i aš glav i lik, a pak ada vsee o 
hiti a sreča je z ji , a ju o skriv o esto a pokopališču 

 

 erik 

ej, mala 

 

nada se ne ozre, hiti naprej 

 

 erik 
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ej, ti, ta mala 

 

nada kar hiti naprej 

 

 erik 

ej, kako ti je že ime, no, soseda 

 

 nada 

a jaz 

 

 erik 

ja, ti, ja 

 

 nada 

nada sem 

 

 erik 

nada, a bi rada tole 

 

 nada 

kaj pa je to 

 

 erik 

to je neobdelano steklo, tako lepo zgleda kot en dragulj 

 

 nada 

a kar tako bi mi ga dal? 

 

 erik 

ja, kar tako, če hočeš, jaz ga ne rabim 

na 

 

 nada 

o hvala 

hvala 

kako je to lepo 

hvala 

 

 erik 

adijo 

 

 nada 

adijo 

hvala 

to je pa res lepo 

kakor en diamant 

adijo 

 

erik je zdaj zadovoljen 

zato ker je posvetil svojemu bratu 

a, pa i aš 

si misli 
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pa sem ti pokazal 

e e e o ihče z erjal z a o 

si misli 

jaz že ise  o e a a a 

 

 erik 

a si zdaj zadovoljen? 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat 
ma briga me za te pizdarije, sa  da se  jaz do il tvojo žep i o 

 

 erik 

da jo oš lahko zakartal, e 

kakše  ed ik si 
z unim pijance  ožoto  kartaš 

 

 edo, šahist v kavarni, erikov brat 

jaz ne kartam 

jaz igra  šah 

i  ožo i o e  pija e , če te že za i a 

 

 erik 

ma vseeno si bednik 

pejva na kosilo 

 

in gresta  

in medtem ko tako hodita, vrrrr 

burja ugasne 

listje na drevesih ozeleni 

so e zač e pripekati 
in bel princ, parkiran pred sdk-jem izgine 

i  laka posuše e krvi tudi izgi e 

i  i o se pripelje svetleča vesoljska ladja, ki je si er avto, a pak e zgleda kot avto 

i  gospod šesti štiridesetih let v k aš i opravi s k aš o kravato stopa o  spo e iku, ki je še ved o 
tu i  a katere  še ved o piše slava padli  

erik je sam, edota ni ob njem, tudi starke ni na spregled 

 

 erik 

kot en mattatoio al kaj 

ne zastopim 

in ta obleka, kako bedno 

kot ena fina driska 

kako bedno 

 

i o pride ihče drugi kot ičke a i  suh e a o i a 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

gospod sodnik! 

dober dan 

 

 erik 

mhm 
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dober dan 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

vas se pa redko sreča a uli i 
ste verjet o preveč zaposle i, kaj eda 

 

 erik 

zaposlen, ja, to pa ja 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

gospod sod ik, če po isli , da ste hodili k meni v steklo 

že takrat se i je zdelo, iz tega fa ta še kaj o 

ker vas je za i alo še kaj drugega, kot sa o žogo r  i  take eu osti 
je minilo, kot bi mignil 

še o r ila se ise , pa ste postali tak pomemben gospod 

in kdaj potujete 

 

 erik 

potujem, kaj mislite, kam 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

ja, a iste iz ra i za tisto po e o evropsko sodišče, kje je že v ruslju, e, kje že, v ... 
 

mimo pride en star de eluš i stri  

 

 de eluš i stri  

v luksemburgu 

 

de eluš i stri  čvrsto stis e eriku roko  

 

 de eluš i stri  

dober dan, gospod sodnik 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

o, vi ste, ožo 

dober dan 

a saj vidva sta pri liž o e ako stara, a e 

 

 de eluš i stri  

o, e, se  pa jaz alo starejši 
sem bolj gliha od njegova brata edota 

z edotom sva skupaj šah igrala, skoraj vsak da  

 

 erik 

v kavarni 

 

 de eluš i stri  

oh, kje so cajti 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

ma res, kje so cajti 
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 de eluš i stri  

te e pa ise  videl že ... 
uf 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

sa o še ere o o vas, gospod sod ik 

 

 de eluš i stric 

ja, prav res 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

no, ožo, ko sva se že srečala 

ste i o lju il priti popravit pral i stroj že prejš ji tede , pa vas še ved o čaka  

 

 de eluš i stri  

gospa, saj o  prišel, a pak se  res v groz i gužvi te d i 
 

 ičke a i  suhcena nonica 

o, to je pa lepo slišat  
v teh dneh 

da i a še kdo kaj dela 

no, gospod sodnik, kdaj potem greste? 

 

 erik 

k alu o  šel 
kmalu 

v luksemburg 

 

 de eluš i stri  

ja, sa o še po televiziji te gleda o 

čestitke za to evropsko sodišče, to je pa ela reč 

 

 ičke a i  suh e a o i a  

ja, res, tako redko vas je kaj videt 

a pak je že prav 

smo tako ponosni na vas, veste, gospod sodnik 

vsi navijamo za vas 

v teh dneh so povsod sami pokvarjenci 

vi ste nam pa v ponos 

 

 erik 

zdaj mi je pa nerodno 

 

 mičke a i  suh e a nonica 

va  i tre a it ič erod o 

kar ponosno dvignite glavo, saj jo imate zakaj 

kako je pa kaj vaš rat, a se je že poročil 
 

 erik 

edo je ... 

v redu 
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 de eluš i stri  

a se še i poročil e, eh, te pi passati 
 

 ičke a i  suh e a o i a 

pa tak lep fant 

tega pa res ne razumem 

zmeraj je bil tak lep fant 

o, je že tako, kot ora iti 
 

 de eluš i stri  

pa otroci 

 

 erik 

otroci so ... 

ič več ju e riga, če se  prav pošte  

hm ... 

i ja e še pose ej skr i, z arkoto  se i zdi, da o že kako, a pak i ja ... 

no, kaj jaz vem ... 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

ič skr et, gospod sod ik 

to so samo ta leta 

to vse mine 

 

 sivolas gospod 

pa sonja? 

 

 erik 

sonja? 

 

 de eluš i stri  

tvoja že a, a i so ja 

a ista ila vidva elo sošol a? saj sta skupaj že od os ov e šole ali kako? 

 

 erik 

a ta je sonja iz razreda? 

 

de eluš i stri  gleda erika, kot bi bil malo ubrisan 

ičke a i  suh e a o i a pa kot da i ič opazila, še aprej se s ehlja gospodu sod iku 

 

 erik 

ta je so ja z ajvečji i joški? 

kje i a pa joške? 

 

 ičke a in suhcena nonica 

o, gospod sodnik, vi pa ste za hece 

tudi če ste tako po e i, se še z ero  z ate pošaliti z a i avad i i ljud i 
 

ičke a i  suh e a o i a se s eje 

de eluš i stri  še kar aprej gleda erika, kot i il zblojen 

erik to opazi in ugotovi, da ga je polomil 

zres i se i  odkašlja 



61 

 

© Si o a Se e ič  
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.  

simona.semenic@gmail.com 

tako kot se u zdi, da i oral pač e  po e e  gospod sod ik arediti 

pote  z res i  glaso , aj olj res i , kar ga pre ore odgovori a vpraša je osivelega gospoda 

ožota, ki je il še pred ekaj i uta i pija e  

 

 erik 

že a je tudi v redu 

pravi, da i a  več o teče  fris 

 

 ičke a i  suh e a o i a 

vi ste pa res za hece, gospod sodnik 

 

in potem se vsi trije smejejo 

in se kar smejejo 

kot i se zgodilo ekaj zelo s eš ega, tako se s ejejo 

 

aš glav i lik luka je a pokopališču 

burja je malo ponehala, za eno piko, za en trenutek 

ade še i  
luka si ogleduje stare nagrobnike, ki so vzidani v zid 

tja ihče več e hodi 
čeprav so tisti agro iki ajlepši 

estrpe  je, ora se še skopati, preo leči i  pote  iti a to slav ost o proslavo, ki jo tako želj o 
pričakuje 

in potem nada le pride, zadihana od teka 

 

 nada 

glej, glej, kaj sem dobila 

 

 luka 

o, kako lepo 

to je e ruše o steklo, kje si ga do ila 

kako je lepo 

 

 nada 

kako pa veš? 

jaz sem najprej mislila, da je diamant 

 

 luka 

moja mama včasih pri ese kaj takega iz služ e 

e krat je pri esla e ega takega velikega, tako velikega kot e a žoga, sa o da je il čr  i  rdeč 

a pak ta je še lepši 
kje si ga pa dobila 

 

 nada 

i je dal u  s ota  erik, veš, u  aš sosed 

k hodi že v os i razred i  je groze  važič 

a pak se  šla i o, ta  pri spo e iku sta ila z rato , ki je še olj groze  važič, i  e je pokli al, 
ta erik, ne, in potem mi je kar dal to 

a ni lepo? 

 

 luka 

je, ja 
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 nada 

si bom dala med moje zaklade 

 

 luka 

če ti je tako všeč, ti o  tudi jaz kdaj kaj prinesel 

 

 nada 

a i oš res? 

 

 luka 

ja, o , o  vprašal a o, prav? 

 

 nada 

o, to je pa res tovariško 

 

 luka 

saj ti i e i tudi izpol ila željo, če i i el kakš o 

 

 nada 

seveda bi ti jo 

a i aš kakš o željo? 

 

 luka 

ma e, i a , isli , ič takega 

 

 nada 

ja, a kakš o reč si želiš 

vsak si kaj želi 
o, povej i, kaj si re i o želiš aj olj od vsega 

ampak res najbolj od vsega 

 

 luka 

ne vem 

 

 nada 

a veš, kaj si jaz želi  aj olj od vsega 

 

 luka 

ne 

 

 nada 

jaz si najbolj želi , da i ila voj a, da i ila lahko kurirka 

 

 luka 

o, ja 

to si tudi jaz želi  

da i osil pošto partiza o  

 

 nada 

ja 

da bi bila junakinja 
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 luka 

kaj pa če i u rla? 

  

 nada 

ma na to pa nisem pomislila 

ja, kaj potem, saj bi umrla za domovino in za svobodo 

in potem bi mi naredili spomenik 

 

 luka 

ja, jaz bi tudi to rad 

da bi umrl in da bi bil junak 

 

 nada 

tako kot oško uha 

 

 luka 

ja, tako 

 

 nada 

no, dajva zdaj pojest bananko 

 

 luka 

nimam ga 

 

 nada 

si ga sam pojedel? 

 

 luka 

nisem ga pojedel 

 

 nada 

si ga pozabil 

 

 luka 

ne, nisem ga pozabil 

 

 nada 

pojedel si ga 

 

 luka 

ne 

 

 nada 

lažeš 

 

 luka 

e, e laže  

ga je mama videla i  pote  je rekla, da se  lopov i  da e o  postal pio ir i  sva šla azaj v arket 
in ga je mama plačala i  se  se oral opravičit teti prodajalki i  še opravičilo se  oral apisat 
 

 nada 
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kakš a laž je pa zdaj to 

a kakše  laž ive  si ti, luka 

sa  si ga požrl i  zdaj si z išljuješ 

in to take debele 

ti bi bil lahko komot pisatelj 

kakš e eu osti 
sa o da si ga lahko sa  požrl 
 

 luka 

ma ne, nada, res ga nisem 

a veš, kako je mama kričala, se  islil, da o kar z orela al pa da e o kar z latila, pa e i, ker se 
ji je a srečo udilo v služ o 

 

 nada 

ma kako si ti luka ena mona 

če ti je tolk do tega a a kota, pote  pa ga kar ej, itak ga oš jutri že posral 
 

 luka 

ma nada, zakaj i e verja eš 

mama je rekla, da ne bom smel postati pionir, ker kradem 

ise  ič povedal, da si ga ti po rala 

se  vedel, da o pote  pokli ala tvojo a o i  da o pote  ratal kaži  

 

 nada 

kakše  rezveze  laž ive  si 
 

 luka 

ne biti taka 

lahko i povedal še zate, pote  i tudi te i rekli, da e oš postala pionirka 

 

 nada 

veš kaj, jaz te e že oče  i et za prijatelja 

ti isi o e  tovariš 

in tako lažeš, da si prav en barabin 

in barabini že niso pionirji 

in tudi če oš povedal pio irsko zaprisego, tako ali tako oš lagal i  pote  sploh e oš pio ir 

a veš kaj, če i ili partiza i taki, kot si ti, pote  ... pote  ... 
potem ne vem, kaj bi bilo, ampak bi bilo grozno nekaj grozno slabega 

jaz grem 

 

 luka 

ne it nada, res e laže , no 

 

 nada 

ti si e , veš kaj, e , kako se reče, izdajale , da oš vedel 
 

 luka 

prav, pote  pa isli tako, če hočeš 

potem pa tudi jaz grem 

 

in stojita in se gledata 

in noben ne gre 
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 nada  

jaz že e o  šla 

ti si laž ive , ti pojdi 

 

 luka 

ne ise , jaz tudi e o  šel 
jaz že ise  laž ive  i  izdajale  sploh e 

 

in potem  

potem se zavrti 

ž rk ž rk 

ogoče 

luka je gospod devetintridesetih let 

ki stoji a pokopališču  
pokopališče je drugač o, veliko, pred ji  je ogro e  tlakova  prostor, o  jem svetla stavba 

okoli jega ogro o ljudi, olj ali a j vsi v čr e  

vroče je, klju  te u i ajo olj ali a j vsi dolge rokave i  dolge hlače ali krila 

tudi luka je v čr e  

nikogar ne pozna 

podolgovatega itja i ikjer okoli, vozička tudi e i  ičke e i  suhcene nonice tudi ne 

vsi so tiho, sa o žup ik oli 
sonce pripeka, luki kaplja znoj s čela, ali pa so ogoče solze, ogoče u kapljajo solze, a pak zakaj 
bi mu kapljale solze 

in potem se premaknejo 

luka se premakne z njimi 

in molijo 

in luka ne zna moliti in je tiho 

i  pote  se ustavijo v stari veži i, to luka poz a, ta je ila tu tudi prej, ko se je z ado pogovarjal o 
bananku 

in spet molijo 

traja elo več ost 
to i ogoče, si isli luka, zakaj tako dolgo, prej je i ilo hitreje, zakaj zdaj tako dolgo, i  nikjer 

nikogar, ki bi ga poznal 

i  kot da ihče e poz a jega 

vsi so straš o res i, tupata  kdo joče, veči o a gledajo v tla 

i  pote  se spet odpravijo za krsto, luka hodi, so e žge, luki z oj kaplja s čela, hodijo i  olijo 

in potem se ustavijo pri odprtem grobu in spet molijo 

tako ogromno ljudi je, da luka groba sploh ne vidi, samo zdi se mu, da mora biti nekje tam, da so se 

zaradi groba ustavili, zakaj bi se sicer ustavili 

in potem 

ž rk ž rk 

 

 nada 

kaj je? 

 

 luka 

kaj? 

 

 nada 

gledaš, kot da je kdo iz groba vstal 
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 luka 

a e, sa o da es je ekaj čud o vse 

prej se  šel i o lipe i  kar ae krat je ila praz a i  zapušče a, kot da ta  i ikogar 

in potem ... 

a e, oš spet rekla, da laže  

 

 nada 

ne, ne bom rekla 

in kaj je bilo potem 

 

 luka 

ma kar ene neumnosti, kot da se mi je malo zarolalo 

 

 nada 

ogoče se ti pa je 

 

 luka 

a ič ti e o  pravil 
 

 nada 

no, povej 

 

 luka 

zdaj se i je spet kar alo zavrtelo i  kot da se  tukaj a žeg u, a pak je čisto drugače , žege , vse 
novo in lepo in veliko, tako, i e it o, ova rliška veži a i  tlakova o, tako lepo, res lepo 

 

 nada 

i  tudi žege  je il praze  i  zapušče ? 

 

 luka 

o, ne, to pa ne 

žege  je il pol , sredi pogre a se  se z ašel 
pri tisti ovi rliški veži i so olili 
in potem so hodili po poti in spet molili 

i  pote  so prišli se , v to ta staro, i  so spet olili 
i  pote  so šli i  so spet olili 
in pri grobu so spet molili 

 

 nada 

potem so non stop samo molili, kako zabavno 

 

 luka 

ja 

 

 nada 

ne vem, kaj se je tebi to moralo zavrtet 

ogoče zarad te urje, veš 

 

 luka 

ja, čisto ogoče 

 

 nada 
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ali pa si ogoče pre alo jedel 
meni mama reče, da se  pre alo jedla, če se i kaj tako čud o zavrti 
  

 luka 

ja, saj el da  ise  ogel skoraj ič jest 
 

 nada 

o, vidiš 

to bo, lače  si 
zakaj bi sicer videl ljudi, ki samo molijo 

 

 luka 

ja, saj i aš prav 

 

 nada 

potem res nisi laž ive ? 

 

 luka 

ne nisem, saj ti pravim 

 

 nada 

in si res apisal opravičilo 

 

 luka 

ja 

 

 nada 

in kaj si napisal? 

 

 luka 

žal i je, da se  ukradel a a ko i  ikoli več e o  kradel i  podpis 

 

 nada 

in si šel v arket 
 

 luka 

ja, z mamo 

 

 nada 

in me nisi izdal 

 

 luka 

nisem te 

sa o e ve , če je ilo to prav 

ker sem se zlagal, ne 

mama je rekla, da kdor laže, da e ore iti pio ir 

 

 nada 

in je res rekla, da če po ereš a a ko, da e oreš iti pio ir 

 

 luka 

ja, samo meni se zdi, da je malo pretiravala 
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 nada 

joj, e ve , ogoče pa ni 

kaj pa če ni? 

 

 luka 

saj zdaj i več važ o, saj je plačala a a ko 

i  jaz se  apisal opravičilo 

 

 nada 

ja, ampak sem jaz ukradla bananko, ne ti 

kaj pa če zdaj jaz e ore  postati pio irka 

 

 luka 

a e, o, saj se  se jaz opravičil i  je vse v redu 

 

 nada 

a pak to pote  vsee o i prav, veš 

pa še zlagal si se zaradi e e 

 

 luka 

a e se sekirat, glej, vse je čisto v redu 

se  se opravičil, mama je plačala i  je v redu 

pa po oje  je oljše, da se alo zlažeš, kot pa da izdaš svojega prijatelja, e 

 

 nada 

kaj pa če i orala tudi jaz apisat opravičilo? 

 

 luka 

ni treba, potem se bo vse samo še olj zako pli iralo 

 

 nada 

a pote  isliš, da se  klju  te u lahko pio irka? 

 

 luka 

seveda 

a pak ikoli več e s eva krasti 
 

 nada 

saj ne bova, jaz ne bom 

 

 luka 

jaz tudi ne 

 

 nada 

priseže  a ... 
a kaj pa aj priseže ? 

 

 luka 

na ... 

a oškota uho 

 



69 

 

© Si o a Se e ič  
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.  

simona.semenic@gmail.com 

 nada 

priseže  a oškota uho 

 

 luka 

priseže  a oškota uho 

 

zmago se zasmeje 

 

 boris 

jebemumater 

 

 zmago 

no, zadosti je blo teh neumnosti 

 

 boris 

jebemumater 

 

 zmago 

pejva zdej še a e  vi jak 

 

 boris 

jebemumater, kako piha 

 

in res piha 

piha kot sto mater 

vuš i  šva  i  vuš i  šva  i  vuš i  šva  i  vuš i  šva  

in 

vrrr i  ž rk ž rk i  vrrr 

 

 boris 

ma kaj kurc je zdaj tole 

eh, vsaj na toplem sem 

in burje ni 

 

 sede let i ladič 

pejva hitreje, nono 

 

 boris 

kje je pa kapija? 

tu bi morala biti 

kje sva? 

 

 sede let i ladič 

ma nono, ma danes si res alo čukje  

oš oral iti k zdrav iku, veš 

kakš a kapija, kaj je kapija 

 

 boris 

kapija, vhod v kasarno 

 

 sede let i ladič 

kaj je pa kasarna 
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 boris 

e, vojaš i a 

 

 sede let i ladič 

ne vem 

o, pojdiva že, si i o lju il še e  sladoled, ko to ko čava 

 

 boris 

kaj pa orava ko čat 
 

 sede let i ladič 

nono, ma kaj ti je danes, kaj e o  stop he aš 

 

 boris 

te sprašuje , če veš 

 

 sede let i ladič 

po osebno izkaznico greva 

 

 boris 

v vojaš i o? 

 

 sede let i ladič 

e, ta  v u o veliko hišo 

ta  delajo pašaporte in osebne izkaznice 

saj zad jič sva prišla tudi se  

i  si rekel, da oš vprašal tudi, če se je tre a prijavit za delat v italiji 
 

 boris 

aha 

kdo o pa šel delat v italijo 

 

 sede let i ladič 

ja ti, ne 

 

 boris 

o, to je pa super 

da o  šel delat v italijo 

 

 sede let i ladič 

a zdaj si pa zadovoljen? 

a si res eka  z eša  

saj e araš iti 
 

 boris 

ne maram iti delat v italijo? 

kdo pa ne bi maral iti delat v italijo? 

 

 sede let i ladič 

ne vem, saj meni se tudi zdi tako 

saj oš i el super delo 
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oš a iral jagode, si rekel 

a veš, koliko jagod oš lahko pojedel 
 

 boris 

jagode? 

 

 sedemletni ladič 

ja, za tri mesece 

 

 boris 

zakaj pa? 

 

 sede let i ladič 

nono! 

zdaj e pa i aš že prav za norca 

zato ker i aš služ e, e 

 

 boris 

aha 

saj te samo malo hecam 

pojdiva po osebno izkaznico 

i  vprašat za ... 
jagode 

 

oris utih e i  kakor da ekaj raz išlja 

ali čaka 

čaka, da se o zgodil spet tisti ž rk žr k i  o završala urja 

čaka a vuš šva  vuš šva  

a pak e završi 
so e še kar pripeka i  listje a drevesih je še kar živo zele o  
 

 boris 

ti, kakotiježei e, kako pa da i a  služ e, a se  že v pe ziji 
 

 sede let i ladič 

o o, a saj isi še toliko star, e, saj veš, zakaj 
 

mimo prihiti de eluš i stri  

grozno se mu mudi, zgleda 

ko zagleda orisa s sede let i  ladiče , se o reg e va ju 

 

 de eluš i stri  

o, oris, a i aš tudi ti kakš e opravke? 

 

 boris 

o, pozdravljen 

ja, ja, greva po osebno izkaznico 

 

 de eluš i stri  

aha 

jaz pa po gradbeno dovoljenje 

a raje i šel hlode a lipo pre ašat, ti pove , kot pa da pride  se  
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he, he 

če i ilo to sploh še ogoče  
he, he 

 

 boris 

he, he 

 

boris opazuje de eluš ega stri a in se mu zdi nekam znan, se mu zdi, da ga od nekje pozna, ampak se 

ne more spomniti 

ajraje i ga vprašal, kdo je i  kaj poč e i  zakaj se pogovarja i  z ji  

ogoče je olje, da je tiho i  se s ehlja, saj o i ilo 

saj bo hitro minilo 

saj o i ilo, še alo o potrpel i  pote  vrrrr 

saj bo 

 

 de eluš i stri  

a veš, koga se  srečal ta  a uli i 
gospoda evropskega sodnika 

mater, je ratal visok 

kot da e i z jegovi  rato  vsak da  šaha igral 
tako fi o se drži 
pa ko i se el za kaj, saj veš, kaj pravijo za jegovega rata 

 

 boris 

ožo! 
 

 de eluš i stri  

ja? 

 

 boris 

a ič, ekaj se  se spo il 
 

 de eluš i stri  

aja, zarad otroka 

ma ne skrbi, saj ne bom 

no, ma v glavnem 

je ratal tako visok, da je kar s eš o 

in za njega se tudi govori ... 

o, ič 

eh, tako je bilo, tako je in tako bo 

ko enkrat pridejo h koritu ... 

kaj pa ti? 

a še do iš kaj od zavoda? 

 

 boris 

hm 

ja, ja, dobim 

 

 de eluš i stri  

ja, a dolgo e oš več, a 

 

 boris 
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e, e, sa o še alo 

 

 de eluš i stri  

mater, so vas najebali 

kako so vas najebali 

dela pa nobenega 

 

 sede let i ladič 

a o o o šel zdaj v italijo 

 

 de eluš i stri  

al si do il služ o 

 

 boris 

ja, ja, dobil 

 

 sede let i ladič 

nono bo nabiral jagode 

 

 de eluš i stri  

jagode? 

no, dobro, to 

to je dobro, nekaj je, saj jagode niso tako slabe 

ič, gre  zdaj tja oter k u i nesposobni babi 

ti se pa drži ta  pri lahih 

vsaj nekaj bo, bolje nekaj kot ič 

 

de eluš i stri  se nasmehne, boris se tudi nasmehne 

de eluš i stri  odhiti dalje 

zdaj, zdaj bo, si misli boris, saj meni tega ni treba 

jagode, mojbog, si misli boris, jagode 

zdaj zdaj  

 

 sede let i ladič 

no, pojdiva tudi midva, nono, jaz bi rad na sladoled 

 

 boris 

no, pa pojdiva 

zrihtat, kar je treba 

za te ... 

jagode 

 

erik, edo, nona, marija in marjan sedijo za izo i  olče jejo 

žli e udarjajo o  krož ike kli k kli k  

erik zakašlja 

žli e udarjajo o  krož ike kli k kli k  

edo zaš r a 

žli e udarjajo o  krož ike kli k kli k  

erik posreba juho 

 

 arija, prodajalka, erikova i  edotova a a, arja ova že a 

erik, te lepo prosim 
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 edo, šahist v kavar i, erikov rat, ariji  i  arja ov si  

če je pa nevzgojen 

 

 erik 

a lih ti se oglašaš, ki žreš š rkelj 
 

 arija, prodajalka, erikova i  edotova a a, arja ova že a 

fanta, no 

 

 nona 

vaju lepo prosi , e začet 
 

 erik 

saj ise  jaz začel 
 

 arja , esar, erikov i  edotov oče, ariji  ož 

tiši a! 
 

žli e udarjajo o  krož ike kli k kli k  

in potem 

ž rk ž rk 

in potem 

žli e udarjajo o  krož ike kli k kli k  

vse je tako, kot je bilo hip nazaj 

edino na noninem mestu sedi starka 

in na marijinem estu e a še olj starka 

in na edotovem mestu en plešast oški 
in na marjanovem mestu en sivolas starec 

a erikove  estu še ved o sedi erik, samo da je zdaj ta erik gospod sodnik 

žli e udarjajo o  krož ike (klink klink) 

 

 starka 

a ste slišali, kdo se ločuje? 

 

žli e udarjajo o  krož ike kli k kli k  

ž rk ž rk 

edo zaš r a 

žli e udarjajo o  krož ike kli k klink) 

ž rk ž rk 

 

 še olj starka 

ma ne morem verjet 

ta dva sta pa res zgledala kot en tak, kako bi rekla, zgleden par 

ma tako je danes, taki cajti, danes se že vsi ločujejo 

 

 sivolasi starec  

ekateri se pa sploh poročijo e 

 

 še olj starka 

marjan, prosim te, e zače jat 
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 sivolasi starec 

kaj, a sem rekel kaj, kar ni res 

 

 še olj starka 

marjan, ne zdaj med kosilom 

 

žli e udarjajo o  krož ike kli k kli k  

ž rk ž rk 

 

 arija, prodajalka, erikova i  edotova a a, arja ova že a 

nona, ma kako je dobra ta jota 

 

 nona 

o, hvala 

 

 erik 

jaz e ore  več 

 

 nona 

saj isi ič pojedel, a ti ni dobra jota 

 

 arja , esar, erikov i  edotov oče, ariji  ož 

kaj pa je njemu dobro? 

 

 erik 

ne, saj mi je dobra, sa o res e ore  več 

 

 nona 

pote  so še o lete, veš 

sem jih prav zate naredila 

 

žli e udarjajo o  krož ike kli k kli k  

ž rk ž rk 

 

 še olj starka 

marjan, lepo te prosim 

 

 plešasti oški 
ma pusti ga, naj naklada 

ja, res je, ekateri se sploh poroči o e 

in kaj? 

i  kaj pote , če se e? 

saj e a srečo i treba gledat vsak dan, ne 

tako straš o eporoče ega 

saj lahko tudi redkeje pride , če te tako groz o oti  

 

 še olj starka 

joj, edi, te lepo prosim, saj veš, da si ved o do rodošel 
e ga poslušat 

lahko i prišel tudi olj pogosto 

 

ž rk ž rk 
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 marjan, mesar, erikov i  edotov oče, ariji  ož 

če jote e oš pojedel, tudi o let e oš 

v tej hiši se e o o e  spre evedal s hra o 

 

 erik 

saj bom pojedel 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat, ariji  i  arja ov si  

jaz se  že! 
 

edo odloži žli o o  krož ik 

marija vsta e i  po ere edotov krož ik 

odloži ga v po ival o korito 

plop 

žli o takisto 

klink 

pote  pred edota postavi krož ik s palači ka i 
 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat, ariji  i  arja ov si  

hvala, mama 

 

marija se usede in je naprej 

žli e udarjajo o  krož ike kli k kli k  

arja , esar, erikov i  edotov oče, ariji  ož poje svojo joto do ko a i  odloži žli o o  krož ik 

e reče ič 

marija vstane in pobere marjanov krož ik 

odloži ga v po ival o korito 

plop 

žli o takisto 

klink 

potem pred marjana postavi krož ik s palači ka i  
marjan e reče ič, sa o poki a z glavo 

marija se usede 

in potem vrrrr 

i  ž rk 

i  ž rk 

 

 še olj starka 

jaz i  tata i rada videla, da prideš olj pogosto 

saj preživiš več časa a letalih kot do a 

včasih i lahko tudi prespal  
saj je tvoja so a še čisto taka, kot je ila 

 

 plešasti oški 
mama, saj veš, da ne morem 

saj veš, koliko dela i a  

 

 sivolasi starec 

če lahko te u rečeš delo 

 

ž rk ž rk 
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o a vsta e i  si vza e palači ke 

 

 marija, prodajalka, erikova in edotova mama, marjanova že a 

nona, usedite se, saj bom jaz 

 

 nona 

eh, ti kar v iru pojej, o  že sa a 

 

erik zaja e zad jo žli o jote in jo z odporom pogoltne 

arija, prodajalka, erikova i  edotova a a, arja ova že a vstane in pospravi svoj in njegov 

krož ik v korito 

plop plop 

klink klink 

ž rk ž rk 

 

 starka 

i  kaj pišeš zdaj, edo? 

 

 plešasti oški 
delam na enem romanu 

glavni lik potuje iz sedanjosti v prihodnost 

isli , e tako, s časov i  stroje , a pak se z ajde v svoje  postara e  telesu v situa ijah v 
prihodnosti 

 

 starka 

o, to se sliši pa i teresa t o 

a ne, erik? 

 

 erik 

zelo  

interesantno 

i  kako se ko ča? 

a potuje za zmeraj? 

 

 plešasti oški 
ne, ne 

vse se odvije v enem dnevu 

 

 erik 

hvala bogu 

 

 plešasti oški 
kaj isliš s te  

 

 erik 

isli , isli , a veš, kaj isli  

da ni za zmeraj 

a si predstavljaš, kako groz o i ilo, da i se to eko u za z eraj dogajalo 

da i elo življe je potoval v svoje ... postarano telo? 

 

 plešasti oški 
e ve , ogoče i ilo pa oljše 
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bom razmislil 

 

 še olj starka 

ma kako imam jaz pametna sinova 

kako sem ponosna 

 

sivolasi starec odloži žli o zrave  svojega krož ika 

še olj starka vsta e i  odloži jegov krož ik v korito 

žli o takisto 

plop 

klink 

postreže u z glavno jedjo, ekaj esa o, verjet o kro pir, ogoče kakše  kos zele jave 

pa solata, seveda tudi solata 

ž rk ž rk 

v tiši i jejo palači ke z ar elado 

ž rk ž rk 

 

 še olj starka 

zdaj sem videvala vsaj tebe, erik, in vnuke 

zdaj pa še vas e o  več 

elih šest let 
 

 starka 

marija, saj bomo prihajali domov, no 

 

 še olj starka 

zdaj bom oba videvala parkrat na leto  

a veste, kaj vse se lahko v šestih letih zgodi 
edi, res bi lahko vsaj ti zdaj bolj pogosto prihajal 

lahko i prišel za ekaj d i a počit i e ali kaj takega 

 

ž rk ž rk 

 

 marija, prodajalka, erikova in edotova mama, marja ova že a 

a o kdo še kako palači ko? 

 

 erik 

jaz 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat, ariji  i  arja ov si  

jaz tudi 

 

 arija, prodajalka, erikova i  edotova a a, arja ova že a 

ti, marjan? 

 

marjan odkima 

marija vsta e i  postreže fa to a 

pobere praz e krož ike z ize i  jih odloži v korito 

žli e takisto 

plop plop plop 

klink klink klink 
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 arija, prodajalka, erikova i  edotova a a, arja ova že a 

evo, pa še kafe za as tri 
 

ž rk ž rk 

 

 še olj starka 

kaj praviš, edi 

 

 plešasti oški 
vesna, lukatova mama, prosim te 

 

 še olj starka 

saj bi lahko kdaj tudi tvojega prijatelja pripeljal 

 

 sivolasi starec 

samo preko mene mrtvega 

 

 še olj starka 

sa o a kakš o kosilo ali pa agari a kafe, se  islila 

 

 sivolasi starec 

marija, utihni 

in da ga pod to streho ikoli več e o e iš 

 

sivolasi starec si odreže kos esa i  ga po ese v usta 

potem tudi ostali pojejo juho 

še olj starka vsta e i  plop plop plop plop i  kli k kli k kli k kli k 

postreže ji  z glav o jedjo 

in  

ž rk ž rk 

erik i  edo se ašeta s palači ka i 
marjan, nona in marija srebajo kavo 

marjan si prižge igareto  
ssssk 

š  

vdih 

izdih 

ž rk ž rk 

 

 starka 

sa o e  da , praviš 

 

 plešasti oški 
ja, zaenkrat delam na tem, da bo samo en dan 

 

 še olj starka 

i  kdaj isliš, da o o lahko pre rali? 

 

 plešasti oški 
a se oji , da e še tako k alu 

se  ko aj a začetku 
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 še olj starka 

ko aj čaka ! 
 

ž rk ž rk 

palači ke 

kava 

tiši a 

in potem 

 

 arja , esar, erikov i  edotov oče, ariji  ož 

dobro kafe je 

glih prav oč o i  sladko 

 

 edo, šahist v kavarni, erikov brat, marijin in marjanov sin 

o, zdaj se  se pa spo il a e  vi , i ga je da es ožo povedal 
pride čr ogore  v gostil o i  reče atakari i - mala, daj mi jednu kafu - i  pote  reče o a - kakvu, 

slatku ili gorku - i  pote  reče čr ogore  - jaku ko ja i slatku ko ti - in potem mu prinese kavo, 

čr ogore  srk e i  pote  reče - ej mala, ma da se nijesi ti malo precijenila 

 

in potem sledi tiši a 

i  pote  se zač e arja , esar, erikov i  edotov oče, ariji  ož gromko smejat 

i  pote  se zač ejo še vsi ostali s ejat 
in potem se smejejo vsi 

in potem vrrr 

 

 starka 

bomo morali pohiteti, pogreb je ob petih 

a oš šel tudi ti, edo 

 

 plešasti oški 
ma kaj pa ve , i rad či prej do ov 

saj idva se isva družila 

je bil erikov prijatelj 

 

 erik 

moj prijatelj? 

 

 plešasti oški 
o, dokler sta se še družila, dokler sta ila sošol a, v os ov i šoli pač 

 

 še olj starka 

ja, ma bi se spodobilo, da greš tudi ti, edi  

saj je bil velikokrat pri nas na obisku 

saj pote  lahko agari do a prespiš i  greš jutri zjutraj v ljubljano 

 

 starka 

joj, jaz še zdaj e ore  verjet 
 

 še olj starka 

ja, res, kakš a tragedija 

nikoli mu ne bi pripisala kaj takega 
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 starka 

res, z eraj je il tako pol  življe ja 

kadarkoli se  ga srečala, je bil nasmejan 

 

 še olj starka 

ampak, zakaj, zakaj i si tako vzel življe je, pa tako lad 

 

 starka 

pravijo, da je to storil, ker so u ili všeč oški i  i ogel živeti s te  v tem okolju 

 

 še olj starka 

a saj jaz se  tudi to slišala 

in to kar z dveh koncev 

ampak se mi zdi za lase privleče o 

srečko? 

 

 erik 

srečko? 

 

 starka  

zakaj pa srečko e? 

 

 erik 

srečko? 

 

 plešasti oški 
ja, zakaj pa srečko e? 

 

 sivolasi starec 

nehajte kvantati 

sploh pa ne takih neumnosti 

 

vrrrr 

 

 erik 

a lahko gre  da es popold e k srečkotu 

 

 marjan, mesar, erikov i  edotov oče, ariji  ož 

da es popold e oš e i po agal epit drva 

oba! 

 

 edo, šahist v kavar i, erikov rat, ariji  i  arja ov si  

a jaz se i a  za učit 
 

 arja , esar, erikov i  edotov oče, ariji  ož 

danes popoldne bomo delali drva 

se bosta učila zvečer 

 

 arija, prodajalka, erikova i  edotova a a, arja ova že a 

jaz o  šla a žege , pa i vzela erika za pol ure s sa o, da i po aga 

 

 arja , esar, erikov i  edotov oče, ariji  ož 
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prav, naj ti pomaga, potem pa takoj drva 

dajta se či prej odpravit 

 

 erik 

a pak jaz ora  uj o k srečkotu 

mhm 

zarad šole 

res 

 

 arja , esar, erikov i  edotov oče, ariji  ož 

konec debate 

 

ker je debate konec, je konec tudi tega prizora 

i  ker is o prepriča i, kateri je aš glav i lik i  torej orda to i erik, se pomudimo spet malo pri 

orisu, orda je oris aš glav i lik 

oris je s svoji  v uko  pred uprav o e oto ajdovšči a 

torej, i il pred uprav o e oto ajdovšči a, če i e il tukaj a odru, se pravi, če i se to dogajalo 
ekje izve  ašega var ega i  eres ič ega sveta, če i se torej dogajalo izve  ašega udo ega i  

pravzaprav laž ega sveta, pote  i oris s svoji  v ukom pravkar stopal iz upravne enote 

ajdovšči a, kar i da es izve  ašega var ega sveta ila kasar a oziro a vojaš i a i  je v svetu 
borisovega postaranega telesa upravna enota 

se pravi, boris v svojem postaranem telesu s svojim vnukom stopa iz upravne enote 

 

 boris 

torej sva uredila zdaj, osebno izkaznico in te ... 

jagode 

 

 sede let i ladič 

zdaj pa sladoled! 

 

 boris 

tako 

 

i  zdaj završi 
e, se e zavrti, vrrrr i  ž rk ž rk odpadeta 

završi drugače 

e, e završi urja , tudi vuš i  šva  odpadeta 

završi drugače 

završi kot kadar se preteklost sreča s seda jostjo, a pak tista preteklost, v kateri je il sa o šu  
morja in žgole je pti , tista preteklost, v kateri so ili sa o so č i zahodi i  zvezd i utri ki, se pravi 
tista, v kateri so ili sa o ež i polju i in ajde, recimo, popol e spol e združitve 

ali vrhunski fuki, po izbiri  

tako završi 
tista preteklost, tista ki i še prav odšla, isli , je odšla, a pak i zaprla vrat, isli , je zaprla vrata, 
ampak ni prav zaloputnila z njimi 

ali pa je v vratih špra ja, po izbiri 

torej, završi tako, kot završi, ko se preteklost, ki še i zaloput ila z vrati i  ajverjet eje ikoli e o, 
sreča s seda jostjo 

ko a pri er v postara e  telesu hodiš po uli i i  pride i o eko drugo, prav tako postarano telo in 

ko se po dolgem, ampak res dolgem času široko as eh eš, e da se i ti ilo tre a potruditi, se torej 
as eh eš tiste u postara e u telesu iz preteklosti i  tisto postara o telo iz preteklosti se 

nasmehne tebi 
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i  takrat ekaj završi 
ali pa se sa o zdi, da je završalo 

tako završi, ko orisovo postara o telo, o  katere  stoji sede let i ladič, zagleda jagodi o 
postarano telo 

boris zagleda jagodo v letih, prav zares v letih, i  čeprav je nagubana i  ekolika j sključe a i  skoraj 
siva, boris takoj ve, da pred njim stoji jagoda 

tista, ki se i a asled jo so oto poročiti s štefo , ker jo je štef apu pal 
a pak zdaj, ko stoji pred ji , skoraj siva, sključe a i  agu a a, zdaj je to verjet o že i o 

jagoda se je verjet o že zdav aj poročila s štefo , rodila i  ogoče i a tudi ona vnuke, ki jih vozi na 

sladoled 

boris zagleda jagodo i  se ji široko as eh e, e da i se u ilo tre a potruditi 
jagoda zagleda skoraj plešastega orisa s pivski  tre uščko  i  se u široko as eh e, e da i se ji 
bilo treba potruditi 

in da bi prav vsaka udala lahko zastopila, da je završalo, lahko upora i o svetlo i efekt, a pak e 
tistega ž rk ž rk, v te  pri eru si ora o iz isliti kaj drugega 

ogoče sa o doda o kakše  arve  filter, ikakor e rdečega, ogoče alo z a jša o jakost 
svetlobe, ali pa, za tiste olj a i ioz e, spusti o alo di a vššš 

i  tule i se zagotovo prilegla tudi kakš a glas a, lahko iz ira o ed že o stoječi i pop alada i, 
kot je a pri er o e, za tiste, ki želijo, da i u et iški izdelek pre il lokal o ali va di a, za tiste, ki jih 

orda eje e za i ajo tako zelo, seveda je to odvis o od, žal, žal, žal tudi v te  pri eru, od 
fi a č ih z ož osti, aj oljše i seveda ilo, da i il to avtorski ko ad, če že uzika ora iti, 
seveda ora iti, ker je do ro, da u et iški izdelek zastopi tudi ta zadnja budala in s tem, dragi 

gledalec, nikakor ne mislim tebe 

 

 jagoda v letih, prav zares v letih 

boris! 

tako dolgo se isva videla, zdaj pa že drugič v e e  d evu 

a to je tvoj vnuk? 

 

 boris 

ja, to je pa oj v uk, zdaj o ko čal prvi razred 

 

 jagoda v letih, prav zares v letih 

kako mu je pa ime? 

 

 boris 

hm, no, povej, teti, kako ti je ime 

 

 sedemlet i ladič 

simon 

 

 jagoda v letih, prav zares v letih 

o, kako lepo ime 

lepo ime za lepega fanta 

 

 boris  

pa pametnega 

 

 jagoda v letih, prav zares v letih 

ja, seveda 

jaz sem pa jagoda 
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 sede let i ladič 

kakš o s eš o i e 

oj o o o zdaj šel a irati jagode v italijo 

 

 jagoda v letih, prav zares v letih 

a oš šel za sezo skega delav a 

 

 boris 

ja 

 

 jagoda v letih, prav zares v letih 

ma ja, saj zastopi , kaj pa češ, če i drugega 

ampak pri teh letih ... 

joj, oris, da i vsaj z ago šel a irat jagode 

 

 boris 

zmago 

 

 jagoda v letih, prav zares v letih 

jaz še zdaj e ore  verjet 
pri teh letih ... 

pa saj bi lahko kaj 

saj pa ni konec sveta 

si nisem mislila, da se bova po toliko letih videla ravno na njegovem pogrebu 

 

 boris 

zmago je ... 

 

 jagoda v letih, prav zares v letih 

pa da je naredil ... 

isli , a veš kaj, saj je veliko ljudi ostalo rez dela 

saj si tudi ti ostal brez dela, pa se vseeno nisi ... 

kako se je lahko ... 

 

in jagoda v letih, prav zares v letih zač e jokati 
oris e ve, kaj i storil, e ve, kako i se o ašal 

poskuša razu eti, kar je pravkar slišal, e ve, če je res slišal, kar je slišal i  e ore razu eti 
da bi zmago ... 

zmago? 

ne, zmago 

i ogoče 

 

 boris 

zakaj pa je zmago naredil samomor? 

 

oris to izreče i  vdih e čakajoč a plaz vpraša j i  ogoče elo z erljivk, a pak ora to vprašati, 
ora vedeti pri če  je, pa čeprav i usekal total o i o i  i ga jagoda zasovražila do konca 

življe ja 

ne useka mimo 

 

 jagoda v letih, prav zares v letih 

eh, zakaj, saj veš, zakaj, zdaj je že toliko let, kar so zaprli lipo i  kje aj do i služ o v teh letih 
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zato 

sit je bil tega 

zaradi česa drugega pa? 

a ti isliš, da zaradi česa drugega? 

 

 boris 

e, e, jaz e isli , da je zaradi česa drugega 

samo ... 

samo ne morem verjeti, da ga ni 

kaj bom jaz brez njega? 

kaj bomo mi brez njega? 

 

jagoda v letih, prav zares v letih zač e še olj jokati 
boris jo gleda in zdi se mu, da bo zdaj zdaj tudi on zajokal 

stopi do nje 

 

 boris 

jagoda, ne, no 

pomiri se 

jagoda 

 

jagoda pa ruh e v še oč ejši jok 

še olj joka pred uprav o e oto v ajdovšči i 
seveda, sa o če predpostavi o, da se to dogaja izve  ašega udo ega odra 

boris jo objame 

jagoda joka v borisovem objemu 

i  tukaj lahko, zakaj pa e, uči ek poveča o s še kakš i  svetlo i  i  zvoč i  efekto  

e azad je sta to ivša fa t i  pu a, oris i  jagoda, ki se po več kot tridesetih letih o je ata pred 
upravno enoto, tukaj je e azad je za razu eva je uči ka skoraj uj o potre e  še kakše  efekt 
 

pred domom kulture neznosno piha 

luka in njegova mama stojita pred vrati  

vesna, lukatova mama je k aš o o leče a, luka i a a se i odre hlače a črto, ele ogavi e i  
rjave čevlje i  elo sraj o, ki se je e vidi, ker i a čez sraj o še odro jopi o i  rjavo u do, ez os o 
piha in je neznosno mrzlo 

luka v roki drži paliči o, a kateri je prileplje a papir ata zastavi a, rdeča, ela, plava i  ikoli e oš 
poza il, o, po ovi, rdeča, ela, plava jugoslova ska je zastava, zagotovo ikoli e oš poza il, oš 
vedel tudi, ko oš sivolas i  star, o, po ovi, rdeča, ela, plava, jugoslova ska je zastava, da je rdeča 
zvezda na sredi pa tako ali tako veš 

 

 lukatova vesna, lukatova mama 

kako si lep 

čakaj, še alo ti lase popravim 

 

vesna, lukatova mama si oblizne kazalec in sredinec in luki popravi prečko 

luka se izmakne, ker se mu to gabi 

njegova mama to red o poč e i  z eraj se u ga i 
in potem spet 

oblizne palec in sredi e  i  u tlači posli je e prste ed lase 

 

 lukatova vesna, lukatova mama 

ja, pa kaj se iz ikaš, o, čakaj, da ti lepo prišti a  lase 
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in zdaj je luka pripravljen 

še čisto alo i  o postal pio ir 

luka gleda aokoli, če o orda kje zagledal ado 

in jo res zagleda 

z mamo in zastavico hiti proti njemu 

nada je tako lepa, i a lepe ele ža e i  rjave čevlje i  odro krilo, čez i a pa odro u do 

pod bundo ima belo bluzo, tako lepo, z naborki 

samo da luka bluze ne vidi 

kljub temu pa dobro ve, da je lepa 

vuš šva  

 

vuš šva  

boris in zmago vstopita v kavarno 

dima je zdaj še več 

ožo in ekdo o  ša ku zdaj sedita skupaj za mizo, zraven stoji darko, reševale , lukatov oče, 
kavar iški gost 
darko je že čisto pija , ko ajda stoji a ogah 

atakar čisti pult 
 

 ekdo o  ša ku 

o, sta nazaj 

vsi živi? 

 

 zmago 

ja, ja, vsi živi 
kaj pa vi? 

 

 ožo, šahist v kavar i 
ja, edino smo skoraj bili ob darkota 

 

vsi razen darkota se zasmejejo 

 

 zmago 

kaj je pa bilo? 

 

 natakar 

jegova že a je prišla 

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost  

moj sin je danes sprejet v pionirje 

 

 nekdo o  ša ku 

ja, ja, saj vemo 

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
moj sin je danes sprejet v pionirje 

 

 ožo, šahist v kavar i 
to po avlja že odkar je jegova šla 

ga je skoraj namlatila 

sta za udila el kaži  
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 zmago 

o, vidiš, oris 

mar bi ostala tu 

 

 boris 

ja 

ajstr, daj vsake u e  vi jak, a oj raču  

 

 natakar  

tor o se  ti dal tu za ša k 

 

 boris 

hvala 

 

boris in zmago se usedeta 

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
moj sin je danes sprejet v pionirje 

 

 ekdo o  ša ku 

mu je rekla, da je svinja in prasec in naj ga bo sram i  da je pija e  i  da se o ločila i  aj gre a 
zdravljenje, on pa samo - vesnica moja, vesnica moja 

za se usrat je bilo 

zato ker se je apil, a esto da i šel s si o  a to proslavo 

 

 ožo, šahist v kavar i 
mah, saj te proslave so res ena sama neumnost 

eh, ja, kaj češ, tako a o, kaj češ 

sam veste, ta njegova baba, ma si pa upa, da hodi sem 

 

 natakar 

rk ili s o od s eha, res škoda, da vaju i ilo 

kaj pa ti, oris, si prišel do štefa? 

 

 boris 

ne 

je že ehal delat 
 

 natakar 

a isi šel pote  k je u do ov 

 

 boris 

ne, sem se malo streznil vmes 

daj mi za pit 

 

 natakar 

takoj, takoj 

 

atakar postreže 

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
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moj sin je danes sprejet v pionirje 

 

 zmago 

na kaj bova nazdravila 

 

 boris 

nate, dajva nazdravit nate 

 

 zmago 

name? 

 

 boris 

ja, ker si moj prijatelj 

 

 zmago 

no, pa dajva, name! 

 

zmago in boris popijeta vinjak 

 

 zmago 

o, daj, oš videl, da o vse še do ro 

 

 boris 

a si prepriča ? 

 

 zmago 

ja, no 

danes se ga bova dotolkla 

kas eje osta sigur o prišla še jagoda i  štef a kako pijačo 

ju oš lepo pozdravil i  e oš delal kaži a 

a ne da? 

 

 boris 

ne bom 

 

 zmago 

potem se bova lepo naspala, jutri je praznik, bova lahko spala do poldne 

 

 boris 

ja, saj res, jutri je praznik 

 

 zmago 

ogoče a a rata še kako a o do ov pripeljat 
 

 boris 

ja 

 

 zmago 

o, vidiš 

i  če a a e rata da es, a a o ratalo jutri ali pa pojutriš je  

i  pote , oš videl, e a dve tri i  ova tudi idva pred poroko 

ti oš lepo delal a pri orju, jaz a tej kurčevi lipi 
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a pak prej ali slej o  postal delovodja i  o čisto v redu 

in potem bova imela otroke in bomo ob nedeljah delali skupaj piknike 

sezidala si ova hišo, jaz o  po agal te i, ti oš po agal e i i  štef a a o po agal o e a 

idva pa štefu 

poleti bomo hodili pa na morje 

in ob petkih in sobotah o o še z eraj hodili sem in s fanti igrali karte 

sam bab si ne bomo več vozili domov 

 

 boris 

ja 

 

 zmago 

oš videl, vse o v redu 

čez ekaj let se ti bo vse to z jagodo zdelo sa o s eš o 

aši otro i se ojo skupaj igrali in vse bo lepo 

i  pote  ova e krat lepo šla v pe zijo i  ova hodila skupaj ri e lovit 

ali ekaj takega pač 

kar pač pe zio isti poč ejo 

 

 boris 

ja 

tako bo 

ajstr, daj a a še e ga 

 

 darko, reševale , lukatov oče, kavar iški gost 
moj sin je danes sprejet v pionirje 

 

luka i  ada vstopata v do  kulture, pol a pričakova ja, pol a pričakova ja i  po os a 

in potem  

vrrrr 

in luka v svojem devetintridesetletnem telesu, pod toplim soncem v roki i a več zastavi e 

čeprav, če i ga kdo zdaj vprašal, i zagotovo z al povedat rdeča, ela, plava 

ve dar ga ihče e vpraša 

zato pa i a luka zdaj pro le , u, je e ti, i a pro le , ko je tre a a pa et vedeti rdeča, odra, 
ela, pa gr  je ko pli ira , luka se ajprej spo i a rdeča, ela, plava, pote  v islih obrne barvi in 

šele pote  lahko glasno izgovori rdeča, odra, ela in upa, da ga ni polomil 

zato luka o tem zdaj sploh e raz išlja i  se, če je le ogoče, pote ial o evar i  situa ija  raje 
izogne 

luka se je rav okar z ašel v svoje  postara e  telesu in sploh ne ve, da ima to postarano telo 

kakrš ekoli pro le e s te , da i si zapo ilo vrst i red rdeča, odra, ela 

luka se je z ašel v svoje  postara e  telesu o  trgovi i lidl 
gleda, ka  je izgi ila stav a z veliki  rdeči  apiso  do  kulture 

 

 šar a t i ožakar 

kaj, luka, kaj gledaš 

 

ob njem stoji šar a t i ožakar i  luka ajprej e ve, kdo aj i zdaj ta il, a pak zdaj je že vaje  
teh skokov in ve, da se mora samo malo skoncentrirati 

in se malo skoncentrira in potem odgovori 

 

 luka 

eh, ič, tata, samo gledam, kam je izginil dom kulture 
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 šar a t i ožakar 

a si se česa spo il 
 

 luka 

ja, ko sem bil sprejet v pionirje 

 

 šar a t i ožakar 

to je pa tako dolgo azaj, že več kot trideset let 
dom kulture so podrli enih osem let nazaj 

ja, saj ni bilo druge, saj je il že res o dotraja , evare  

kaj bi z njim, denarja za obnovo pa ni bilo 

so zgradili trgovi o i  parkirišče, to da es olj ra i o 

 

 luka 

aha 

 

 šar a t i ožakar 

napredek, ne 

o, pejva vprašat za tisto de ar i o, ova šla pote  a e o kafe 

kje si rekel, da si jo nazadnje videl? 

 

 luka 

ma se ne spomnim 

 

 šar a t i ožakar 

tukaj si še plačal, ko si il s ta ali a v trgovi i 
 

 luka 

ja 

 

 šar a t i ožakar 

in potem? 

 

 luka 

potem ne vem 

 

 šar a t i ožakar 

a ja, saj ič čud ega, ko je il pa tak da  

samo da je nisi izgubil na pogrebu 

 

 luka 

saj res, pogreb 

 

 šar a t i ožakar 

kakš a škoda 

 

 luka 

zakaj? 

 

 šar a t i ožakar 

ma tako, je bila ena fajn punca, ne 
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 luka 

kdo 

 

 šar a t i ožakar 

nada, kdo 

ne vem, zakaj se ji je bilo treba fentati 

pravijo, da je imela depresijo al kaj jaz vem, eno od teh bolezni 

vesna pravi, da je ila z eraj olj o čutljiva 

menda ga je tudi cukala 

 

 luka 

sem bil na nadinem pogrebu 

in so samo molili, na nadinem pogrebu 

na nadinem pogrebu 

 

 šar a t i ožakar 

ja 

da se ena taka mlada fenta 

saj ji i ič falilo 

je i ela lepo oža i  dva zdrava otroka, kaj ji je falilo 

e i se zdi, da če i a ati rada svoje otroke, da se že e ore fe tat 

te bolezni danes, to je vse eno sranje ti povem 

to je ker i ajo ljudje preveč časa za islit a neumnosti 

ti povem 

ti e isliš a eu osti, zato ker i aš časa, zato ker skozi delaš, tako  
o, dajva pro at do it tvoj prtošelj 

če e, oš i el e  kup e ega sra ja s temi dokumenti in karticami 

 

 luka 

lače  se , sa o lače  se , ada je i ela prav, samo jest rabim, nujno moram nekaj pojest, ko bom 

nekaj pojedel, bo vse v redu 

 

erik in njegova mama marija hitita proti pokopališču 

 

 arija, prodajalka, erikova i  edotova a a, arja ova že a 

daj, erik, pohiti, dajva pohitet, da oš po agal tatu drva epit 
 

 erik 

saj hitim, a si slepa 

 

 arija, prodajalka, erikova i  edotova a a, arja ova že a 

ja, kako pa govoriš, uhvari, da i te tata slišal 
 

 erik 

saj ga ni tukaj, ne, saj doma cepi drva 

 

 marija, prodajalka, erikova i  edotova a a, arja ova že a 

erik, kaj zaboga je pa tebe obsedlo 

sa  križ je z va i, ularija 

 

 erik 
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a ič 

dajva pohitet 

 

in hitita 

i  erik e ve, kaj ga čaka a žeg u, čeprav se alo oji, da ga čaka tisto postara o telo v oži i, ki 
joče 

in 

vrrrr 

res ga čaka 

 

luka stoji na odru do a kulture v ajdovšči i, v eli sraj i i  odrih hlačah, okrog vratu i a priveza o 
rdečo rutko, a glavi pa odro čepi o 

stoji ob nadi a odru ed drugi i sede let i i ladiči i  po avlja 

 

 luka 

da es, ko postaja  pio ir, daje  čast o pio irsko esedo: 
da se o  prid o učil i  delal, spoštoval starše i  učitelje, da o  zvest i  iskre  tovariš, ki drži svojo 
obljubo; 

da se o  rav al po zgledu aj oljših pio irjev, da o  spoštoval slav a dejanja partizanov in 

naprednih ljudi sveta, ki žele svo odo i  ir; 
da bom ljubil svojo domovino, samoupravno so ialistič o federativ o repu liko jugoslavijo, njene 

ratske arode i  arod osti i  gradil ovo življe je, pol o sreče i  radosti 
 

 

postarano erikovo telo, v spodobni obleki i  spodo i kravati s spodo o že o pod roko 

hodi in moli in hodi in moli in hodi in moli in hodi in moli 

i  straš o u gre a jok, ko gleda v tisto krsto i  v tistega žup ika i  v tisti križ 

ampak v svojem spodobnem telesu menda ne more jokati 

hodi in moli in hodi in moli in hodi in moli in hodi in moli 

in potem stoji in moli 

i  posluša vse te esede o srečkotu 

e da o ved o as eja  i  o pri ašal do ro voljo ed ljudi 
e da si o vsak želel jegove druž e, ker o z al še tako sla ovolj ega spraviti v smeh 

menda bo vrtnaril in bo imel zelene roke 

menda bo planinaril 

menda bo ljubil naravo in bojo planine njegov drugi dom 

in potem erik spet hodi in moli 

in bi rad zajokal, straš o rad i zajokal, i a, kot se te u reče, ok v grlu, a pak ve, da o zdaj zdaj 

naredilo vrrrr i  ž rk ž rk 

i  čaka a vrrr i  ž rk ž rk  
in ne zajoka 

 

v kavar i je zadušljivo i  s rdi po pija ih ljudeh 

darko je že čisto o agal, spi o  izi v kotu, v spa ju škripa z zo i 
ekdo o  ša ku i  ožo se menita o politiki 

boris in zmago se smejita vicu in ravno ko se smejita vicu, vstopi jagoda 

 

 zmago 

o, jagoda, kaj pa ti 

 

 jagoda, ta lada prodajalka, orisova ivša 

se  ko čala delat i  se  prišla a e o kafe, je rekel štef, da se do iva tukaj, a ga i? 
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 boris 

ne, ga ni ič ilo 

 

 jagoda, ta lada prodajalka, orisova ivša 

kdaj si pa ti prišel? 

saj te skoraj nisem spoznala 

tako, brez las 

 

 boris 

ma danes opoldne 

 

 jagoda, ta lada prodajalka, orisova ivša 

no, saj se vama magari vidi 

 

 zmago 

veš, da sva orala alo azdraviti 

oris je prišel, pa tak po e e  praz ik jutri 

 

 boris 

sliši  do re ovi e 

in kdaj bo veseli dogodek? 

 

 jagoda, ta lada prodajalka, orisova ivša 

hja 

a isliš poroko ali doje čka 

 

 boris 

isli  doje čka 

 

 jagoda, ta mlada prodajalka, borisova ivša 

konec maja, 25.maja 

 

 boris 

o, to je pa lepo 

lih na dan mladosti 

 

 zmago 

moramo še a to nazdravit 

 

 boris 

atakar, daj še tri vinjake 

 

 jagoda, ta lada prodajalka, orisova ivša 

dva, meni sok 

 

 boris 

dva, njej sok 

 

 zmago 

ma dej usedi se, kaj stojiš ta  

 



94 

 

© Si o a Se e ič  
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.  

simona.semenic@gmail.com 

 jagoda, ta lada prodajalka, orisova ivša 

a e ve , kje je štef 
 

 boris 

o že prišel, usedi se 

 

jagoda se usede  

natakar prinese dva vinjaka in sok 

 

 jagoda, ta lada prodajalka, orisova ivša 

na kaj bomo pa nazdravili 

 

 boris 

ja, a doje čka 

  

 zmago 

a doje čka! 
 

 boris 

da bo zdrav 

 

 jagoda, ta lada prodajalka, orisova ivša 

ja, na njegovo zdravje 

 

 zmago 

in da bomo mi njemu naredili še oljši svet, kot so ga a  aredili aši starši 
 

konec 

 


