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Primož Vresnik

Rajmund Krivec

                ČAS IZUMIRAJOČIH TELEFONSKIH GOVORILNIC

                        drama o konstanti fine strukture

Dramatis personae

SVEN, voznik na cesti

MAJ, voznik na cesti

BRIGITA ZAWOSKI, vaška popevkarica

MUDEČI, poslovnež s kovčkom

NATAKAR, Benjamin

DOKTOR BRONZSKY, lažni doktor

BOLESLAVA, avtoštoparka

PRVI NAJSTNIK, Ceti

DRUGI NAJSTNIK, Eldi

STARA MATI, Viktorija, pokojna že dve leti

PRVI POLICIST

DRUGI POLICIST

ZILIDA ZAWOSKI, gospodična z aligator torbico

ARO MALAHY, policist v civilu

ANKETAR, študent fizike

TOM, dekorater zdomec

Čas: sodobni

kraj: ob asfaltirani cesti

dežela: slovanski kraji

© Primož Vresnik in Rajmund Krivec
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedana.



2                                                       dramsko besedilo

 1.prizor

Štirje zvoki na odru pred odrskim dogajanjem samim.

Zvok hlajenja avtomobilskega motorja.

Zvok brneče avtomobilske armature, zvok, s presledki, traja vso predstavo. 
Enkrat je močnejši, drugič je šibkejši.

Zvok odvite izpušne cevi motocikla ponny –ekspres iz leta 1974, vendar zvok 
ne traja dolgo.

Zvok ptice ujede na nebu, zvok ne traja dolgo, pojavi se med predstavo.

Pogovor poteka v velikem modrem odrskem avtomobilu, ki je lahko večji, 
kakor so po navadi veliki avtomobili.

SVEN: Vedno, ko jo ob cesti zagledam, se vprašam: kako dolgo…kako dolgo 
še !?!

MAJ: Kaj ? Kako!?!  Kako dolgo – kaj s tem misliš ?

SVEN: Poglej dobro skozi okno avtomobila !

MAJ: Telefonska govorilnica.

SVEN: Tankat bova morala bencin. Števec že kaže kritično. Ja, telefonska 
govorilnica, vedno, ko jo zagledam, se vprašam: kako dolgo boš še stala, 
glede na to, da ima že vsak smrkavec mobilni telefon.

MAJ: Ima telefonsko podjetje, telekomunikacijsko podjetje sploh kaj koristi 
od njih…

SVEN: Prej bi dejal skrbi. Kolikokrat sem v soboto zjutraj videl razbito 
telefonsko govorilnico. Za nekaj smetnišnic črepinj je ležalo ob nihajočih 
vratih. Slušalka je bila utrgana in ponavadi bedast napis na šipi govorilnice. 
S sprejem ali z žensko šminko napisani brezvezni objestni grafiti.

MAJ: Čedalje manj jih je, stojijo tam, kjer je prometno, kjer je v mestu 
živahno…

SVEN: Tukaj ni posebej prometno, tukaj ni posebej živahno, a vseeno stoji, 
stoji govorilnica, me zanima, če dela, če slišiš tisti tutu tutu…

MAJ: Ustaviva se. Prepričajva se !

SVEN: Ne, raje ustaviva na črpalki. Natočiva, si odahniva; kaj naju briga ta 
govorilnica, ta tutu tutu. Poleg tega, dekle pravkar stopa v govorilnico…
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2.prizor

     Sredi odra stoji telefonska govorilnica, ki je rdeče barve, morebiti v maniri 
londonskih telefonskih govorilnic iz šestdesetih let dvajsetega stoletja. 
Telefonska govorilnica je zastekljena.  

      Na odru razlegajoči zvoki so:

Žeton pada v aparat. Glasen kovinski zvok žetona, ki prodre v mehanizem 
javnega telefonskega aparata. Zvoni, zveza je vzpostavljena. 

BRIGITA: Ja, mama, jaz sem, Brigita. Na poti domov sem. Kako je bilo, 
sprašuješ ? Če bi vedela, kaj me čaka, ne bi nikoli odšla v mesto, ne bi nikoli 
šla na pot, razumeš, nikoli. Le zakaj mi ni avto crknil na poti, le zakaj ni 
usoda preprečila te sramote… ( rahel jok ) Tam je sedela komisija. Vsi tako 
hladnih obrazov. Nobenega navdušenja, nobene vzpodbude, vsi tako 
hladni… Zapela sem. Od njih pa hlad, nisem pela, kakor pojem v naših 
krajih. Nisem bila sproščena in nisem pela iz srca;  vsepovsod sem čutila, 
razumeš, energijo uspeha za vsako ceno, divjo in preračunljivo hladno 
energijo. Energijo grdega izpodrivanja je visela v prostoru, v takem okolju 
nisem mogla peti. Prav čutila sem, da živijo tudi za to, da mi spodleti. Pela 
sem, mama, kot da bi me bilo sram peti, kot da to počenjam prvič v življenju 
in to pred njimi. Preklete avdicije, prekleti resničnostni šovi, tako so me 
ponižali… ( skoraj jok ) 

Pred govorilnico se pojavi mudeči, poslovnež s kovčkom v roki, s prstnimi 
členki rahlo trka na okno govorilnice. 

MUDEČI: Hej, gospodična, poklicati moram, nujno moram poklicati, račun 
na mobilcu imam prazen. Žeton pa še imam, sem ga našel, veste, nujno 
moram poklicati…

BRIGITA : Samo malo, gospod, tri minute, če dovolite… ( zviša glas )

MUDEČI:  Zdaj pa še to, končajte že ta pogovor, gospodična, jaz sem resen 
poslovnež, nujen pogovor imam… Danes imajo izredno sejo… ( glas se 
oddaljuje ) 

BRIGITA: Ja, mama, domov prihajam. Domov. V soboto bom pela na vrtni 
veselici in nihče  več me ne bo poniževal. Nihče ne bo več Brigiti govoril, da 
nima tehnike petja. Nihče ! Prva bom na vasi in ne zadnja v mestu. Ne 
zadnja. Nikoli več pred kakšno komisijo, od boga ali hudiča izvoljeno, nikoli 
več ! Ne potrebujem pogodbe za snemanje. Ne, ne potrebujem.
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MUDEČI: Dajte no, gospodična, končajte že pogovor, meni se mudi, tako 
mudi…

BRIGITA: Končati moram pogovor, mama, en tečnež je pred vrati govorilnice. 
Adijo, mama, se vidiva. Še prej pa slišiva.

3.prizor 

Improviziran odrski bar. Trije barski stolčki predstavljajo vzorčni bar. Šank 
in omara z žganimi pijačami. 

Posneti  zvoki na odru so:

Barska glasba, glasba iz glasbenega avtomata. Tekoč curek vode, ki teče iz 
vodovodne pipe. Umivanje kozarcev. Šklopot jedilnega servisa, ki se ga daje v 
pomivalni stroj. Žvenket drobiža, ki se sipa v blagajno. Oddaljen zvok 
brisalcev na vetrobranskem steklu. Moker zdrsast zvok brisalcev na 
avtomobilskem steklu.

SVEN: Dobro opremljen lokal…

MAJ:  Precej dober za bar na črpalki…

SVEN: Natakar, povejte mi, ali imate telefon ?

NATAKAR: Javni ? Ne, gospod. Lahko pa telefonirate iz šefove pisarne, če je 
sila. Je sila, gospod ?

SVEN: Ne, ne, sprašujem kar tako. Zanima me, kakšno je 
telekomunikacijsko stanje na tem koncu sveta.

NATAKAR:  A tako, kar tako sprašujete… Poslušajte, imeli smo javni telefon. 
Zunaj pred vhodom je stal. Obstal pa ni. Imeli smo tudi disko. Mularija je 
nekajkrat razbila plastično kabino in telefon. Nekajkrat. Telefonci so ga 
odstranili. Zdaj ga ni več, diska pa tudi nimamo več.  Imamo pa stabilne 
goste, kakršna sta vidva, gospoda. Popijejo, se odpeljejo in predvsem ne 
težijo. Sicer pa ima že vsakdo mobilni telefon. Vi ne ?

MAJ:  Hvala. Lep lokal imate…

NATAKAR: Se trudimo, gospod, da nismo kakšna luknja na počivališču, 
kakšen pivski brlog na počivališču, kakor je zadnjič rekel en galanten 
gospod.

SVEN: Sem ti rekel, kako dolgo še, umikajo jih… To je čas izumirajočih 
telefonskih govorilnic, kmalu bodo last tehničnih muzejev…
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  MAJ: Bodo res stvar preteklosti ? Si prepričan ?

SVEN: Ne povsem. A novih ne bodo postavljali, v to sem prepričan. Natakar, 
plačam.

MAJ: Na naslednjem postanku jaz častim.

NATAKAR: Tukaj je vaš račun.

4.prizor

 Močan zvok drvenja kamiona. Mudeči v telefonski govorilnici.

MUDEČI: Ne morem pomagati. Rekel sem: ne morem pomagati. Ja, kamion 
je pravkar peljal mimo.Se slišiva !?! Če niste sklepčni zaradi mene, potem bo 
sejo potrebno preložiti. Na vse to vpliva višja sila, saj poznate besedno zvezo: 
višja sila… Vse se mi danes kvari, nič mi ne gre od rok… Ja, takšen dan. 
Adijo.

Mudeči naglo odide z odra.

5.prizor

Zvok volkswagna. Dr. Bronzsky in Boleslava sedita v črnem odrskem 
avtomobilu. Gledalec sliši brnenje armature, hlajenje avtomobilskega 
motorja.

DR. BRONZSKY: Ne verjamete, gospodična ? ( smeje )

BOLESLAVA: Ne, ne, ne verjamem. No, časopisi in revije so danes polni 
tovrstnih tem, ne vem, kaj naj na to rečem. Nekateri temu pravijo: 
Vodnarjeva doba. Jaz pa pravim: izmišljotina. Izmišljotina !

DR. BRONZSKY:  Predlagam, da to domišljijo, to fantazijo preveriva v 
telefonski  govorilnici. V prvi telefonski govorilnici, ki se nama ponudi, prvi 
govorilnici, ki nama jo prinese vožnja. Se strinjate ?

BOLESLAVA: Ne. Ne morete me prepričati, da se pogovarjate s pokojnimi po 
telefonu.

DR. BRONZSKY: Ne gre za prepričanje, to ni svetovni nazor, poseben 
življenjski pogled. To je dejstvo.

BOLESLAVA: Ne, ne verjamem v takšna dejstva. Povejte, koliko računate za 
eno tako seanso z mrtvimi ?

DR. BRONZSKY: Vas to ne bi ničesar stalo. Za vas bi bilo to zastonj.

BOLESLAVA:  Zame  zastojnj. Poseben dan.
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DR. BRONZSKY: Zakaj ne bi imeli posebnega dneva ? Zakaj bi bili vsi dnevi 
po nekem kopitu ?

BOLESLAVA: Ampak danes se ne bi ravno pogovarjala, niti z živimi niti z 
mrtvimi, po telefonu seveda. Takšen dan. Poseben dan.

DR. BRONZSKY: Poseben dan ? Vam je kot avtoštoparki odveč ta pogovor, bi 
raje molčala ?

BOLESLAVA: Ne, ne, zdi se mi zanimiv. Vi ste torej doktor ?

DR. BRONZSKY: Da, okultnih znanosti. Šolan v Pragi.

BOLESLAVA: Kako pa zgleda takšen pogovor, telefonski pogovor z mrtvimi 
dušami ?

DR. BRONZSKY: Vzemiva vaš primer.

BOLESLAVA: Zakaj moj ?

DR. BRONZSKY: Prav gotovo imate koga na drugi strani. Vzemiva vaš 
primer. Vaš oče je že med pokojnimi.

BOLESLAVA: Kako veste ? ( presenečeno )

DR. BRONZSKY:  Telefonska govorilnica, kot naročena.

BOLESLAVA: Kje ?

DR. BRONZSKY: Na najini levi. Ustavil bom. Draga moja avtoštoparka, 
mogoče niste razpoložena za pogovor, toda vaš oče bi rad govoril z vami.

BOLESLAVA: Moj oče ? 

DR.BRONZSKY: Da, vaš oče. Ves čas mi prišepetava, da je čas za telefonski 
pogovor. Pogovoriti se morate z njim. V tej telefonski govorilnici.

BOLESLAVA: Čakajte, malo ! Je to sploh še normalno ? Sem normalna ? Ste 
vi normalni, doktor ? Zbašem naj se v to govorilnico in govorim z mrtvim 
očetom ? Kdo bo koga poklical ? In zakaj stacionarni telefon! ?! Če že moram 
govoriti z očetom, potem bi raje preko mobilca, doktor, glejte tule je, 
pokličiva, doktor, očeta, v pekel ali nebesa, kjerkoli že je… ( doživi manjši 
živčni napad )

DR. BRONZSKY: Avtoštoparka, pomirite se. Dobro veste, da morate govoriti z 
očetom, morate, imata kup nerazrešenih reči, ki po njegovi smrti visijo nad 
vami, visijo nad zemljo in vas tiščijo. Morate !

BOLESLAVA: Doktor, to je vse skupaj privlečeno za kodre, veste.
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DR. BRONZSKY: Ni privlečeno za lase, gospodična. Morate!

BOLESLAVA: Zelo pesniško se izražate. Počutim se noro.

DR.BRONZSKY: Ne noro, živčno bi rekel. Vaša generacija je zelo živčna, 
gospodična, niste nori, ste pa zelo živčni in agresivni, kot so ponavadi mladi 
ljudje z družinskimi težavami. Pogovor je pred vami.

BOLESLAVA: V tej telefonski govorilnici ?

DR. BRONZSKY: V tej telefonski govorilnici.

BOLESLAVA: Res ne moreva navezati stika preko mobilca ?

DR. BRONZSKY: Ne bo šlo, gre za obred, ki ga pričakujejo in je lasten le 
mrtvim. Vaš oče je staromoden. Ves čas mi s prstom kaže na telefonsko 
govorilnico.

BOLESLAVA: Ampak nimam žetona za…

DR. BRONZSKY( jo prekine): Ni potreben žeton za režo. On vas pokliče. S 
prstom mi kaže na to telefonsko govorilnico, očitno mu je ljuba in vprašanje 
je, koliko časa bo še stala… Vaš oče je staromoden in precej romantika, rad 
ima obrede.

BOLESLAVA: Res je bilo precej romantika v njem. Kaj naj naredim ?

DR. BRONZSKY: Najprej zelo, zelo globoko vdihnite. Sprostite se. Tako, 
vidite, odložite plašč, spustite torbico z rok.Spustite torbico, tako. Nobene 
napetosti več, vse mišice sprostite… Tako, vidite! Zdaj boste izstopili iz 
avtomobila in odšli v kabino. Ko bo močno zazvonil telefon, dvignite in to je 
vse. Čakal vas bom.

Boleslava globoko vdihne in izdihne. Vrata avtomobila se odpro. Njena 
torbica zdrsne na tla, pred vrata avtomobila. Dr. Bronzsky jo pobere. Zven 
ženskih čevljev s peto. Boleslava odide do govorilnice. Vrata telefonske 
govorilnice zanihajo. 

BOLESLAVA: Močno mi bije srce. Močno. Zazvoni, zazvoni, telefon ! Daj že ! 
Daj že !

Avtomobil z vso hitrostjo potegne po cestišču, slišimo gume in hitrost 
motorja. Slišimo cvileče gume, ki speljejo. Dr. Bronzsky steče z odra, 
simbolična gesta pobega z avtomobilom.

BOLESLAVA: Hej, moja torbica ! Hej, ustavi ! Prekleti stari šarlatan ! Prekleti 
stari psihič ! Mater mu sivolaso ! Saj sem vedela, da je manipulator prve 
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klase, joj, moja torbica. Registrska, registrska ! Mater, nič več ne vidim. 
Policija !  Mobitel, zvoni !

DR. BRONZSKY: Dobro je gledati stare kriminalne zgodbe in se izražati 
izborno. No, punčka, malo bodo še drgetali živčki, potem pa boš ajčkala, 
ajčkala od izčrpanosti, punčka. In kot bi dejala tvoja generacija: pa sem jo 
peljal scat, bejbo. Bejbo ! Ampak doktor Bronzsky se ne izraža tako. Doktor 
Bronzsky se izraža zelo lepo, celo knjižno. Bejbo! Kakšna grda beseda ! 
Kakšno grdo, neokusno govorjenje. Edina lepa stvar pa je torbica z evri. 

( sadistično, izumetničeno, spakljivo in zlobno )

BOLESLAVA: Vrni mi torbico! Dam ti polovico denarja.

DR. BRONZSKY: Bontona se nauči, lepe besede, ti radodajka z ulice, ti 
prostitutka avtoštopa ! ( sadistično )

BOLESLAVA: Vrni mi torbico ! Bodi kul! Vsa kolesa ti bom na avtu potrgala, 
ti kost od roke v usta zabila. 

DR. BRONZSKY: Ful, kul, mega, špon !  To niso besede, s katerimi bi 
besedoval doktor Bronzsky, to niso te besede!  

BOLESLAVA:  Konec pogovora. Stara zver sprevržena ! Neznani klicoči na 
zaslonu piše. Seveda, kaj je policija, veš, staruh, to pa veš. Moja torbica ! 
Policija! 

( skoraj jokajoče )

6.prizor

Močan zvok drvečega vlačilca gre čez oder. Na odru se pojavita dva najstnika.

PRVI NAJSTNIK: Hej, če ne bi bila tam policija, stari, bi zabrisal kamen v 
govorilnico.

DRUGI NAJSTNIK: Z največjim veseljem, stari, to je tako scensko. To je tako 
filmsko.

PRVI NAJSTNIK: Si gledal tisti film, ko ostrostrelec, terorizira, oblega 
telefonsko govorilnico, stari ?

DRUGI NAJSTNIK: Ne, nisem, stari. Zakaj pa policija stoji tam ?

PRVI NAJSTNIK: Saj vidiš: problemi, problemi, kot rečejo dektetivi v starih 
filmih, problemi, problemi…

DRUGI NAJSTNIK:  Neka bejba jima nekaj kaže…
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Močan zvok drvečega avtobusa.

PRVI NAJSTNIK: Ja, vidim stari !

7.prizor

Boleslava in dva policista v pogovoru. Tipkanje, glasna računalniška 
tipkovnica, šklocanje in piskanje na računalniku. Pogovor poteka pred 
telefonsko govorilnico.

PRVI POLICIST:  Zdaj, ko ste nam dogodek orisali in opisali, Boleslava, bova 
pogledala na prenosnem računalniku možne obraze. Je ta ?

BOLESLAVA: Ne.

DRUGI POLICAJ:  Mogoče ta ?

BOLESLAVA: Tudi ta ne, glejte, ta bo…

PRVI POLICIST: Kateri ?

BOLESLAVA: Četri desno ?

DRUGI POLICIST:  To je bilo tudi za pričakovati. Stari gizdalin. Mi mu na 
postaji pravimo: stari gizdalin. Ima dolg seznam obremenilnih srednje težkih 
kriminalnih dejanj…

BOLESLAVA: Kaj to pomeni ? Da ni bil v arestu !?!

PRVI POLICIST: Ja, to pomeni, da ni bil v arestu. Ko je bil mlad, je na 
mednarodnih ekspresnih vlakih osvajal priletne stare gospe, ki so nasedale 
njegovemu lepemu vedenju in besedam. Plačevale so ga oziroma vse so mu 
plačale.

DRUGI POLICIST: Se spomniš tistega procesa na sodišču ? Dve njegovi 
nekdanji oškodovanki sta pričali celo v njegovo korist, v njegovo nedolžnost.

PRVI POLICIST: Osemdesetletnica mu je v oporoki zapustila hišo in hranilno 
knjižico. Sin edinec pa je prejel sklep o nededovanju. Absurd, vendar je bila 
oporoka sklenjena v znameniti odvetniški pisarni.

BOLESLAVA: Neumen ta tip ni. Je pa osladen, preračunljiv…

PRVI POLICIST: In za svoje potrebe dobro izobražen. Zelo dobro izobražen. 
Doktor, ki zdaj študira v Pragi, drugič v Moskvi, tretjič v Brnu. Ah, ampak ni 
več tako uspešen, kot včasih. 

DRUGI POLICIST: Kriminalne serije na televiziji pa tudi osveščajo 
prebivalstvo. Gizdalin ni več tako uspešen. Finta v slogu »gospa, večerja z 
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vami, na vaše stroške,« se ne obnese več; kakor vse ostale cenene finte. 
Vedno več je bilo tistih, ki so snubitve zavrnile s stavkom, z mislijo: vi ste 
mlad, jaz sem stara…

PRVI POLICIST: Gizdalin je spremenil prizorišče svojega delovanja, tokrat je 
to cesta. Če hoče plen in izplen, mora na cesto, v maniri sedanje grobosti, 
sedanjih grobih časov, mora na cesto. Njegovi nauki o nadnaravnem pa so 
tako za zraven, tako za začimbo; tako za sedanji čas…

DRUGI POLICIST:  Manj je tudi fin, zdaj kar iztrga denarnico, torbico ali 
aktovko.

BOLESLAVA: Ampak dobil me je, dobil na finto !

PRVI POLICIST: Uganil je, da je vaš oče pokojen. Od tu naprej vas je imel v 
oblasti. Preprosto uganil je…

BOLESLAVA: Čustvom sem se preveč prepustila…

DRUGI POLICIST: Past imamo zanj. Ker kroži tod okrog, ga bomo v kratkem, 
kratkem izsledili. Hvala za sodelovanje.

BOLESLAVA: Oh, hvala vama, hvala, ker telefonska govorilnica obstaja.

 8.prizor 

Dr. Bronzsky in Aro Malahy sedita v črnem avtomobilu.

Zvok letala nad pokrajino. Pogovor v avtomobilu. Armatura avtomobila rahlo 
brni.

DOKTOR BRONZSKY: Zdaj bi se prilegla glasba.

ARO: Iz radija ali s CD-ja ?

DOKTOR BRONZSKY: Po mojem izboru, seveda. Po mojem izboru, seveda. Po 
mojem izboru. Ste kdaj slišali za Andy Williamsa ? Ne, vi ste prerosen. On je 
pel, ko se vi še rodili niste. Gotovo pa ste slišali kakšno njegovo popevko, 
kakšno zimzeleno popevko, ki so jo svoj čas prepevali številni glasovi.

ARO:  Ta mi je znana…

DOKTOR BRONZSKY: Trije novčiči v vodnjaku. Popevka iz nekega starega 
filma.

Iz hreščečega avtomobilskega zvočnika prihaja melodija skladbe Three Coins 
in the Fountain, popevka je iz leta 1954, v izvedbi Andy Williamsa. 
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ARO: Vrteli so jo tudi tokrat na mednarodnem vlaku, na vlaku za Dunaj. 
Poleg babice sem sedel. Sedel sem ob babici, kot sedijo pač vnuki.

DOKTOR BRONZSKY: Imate lepe spomine na babico ?

ARO: Takšne kot vi, doktor.

DOKTOR BRONZSKY: Kaj ? Kako veste, da sem doktor ?

ARO: Predvidevam, da ste doktorirali. Človek vaše sorte se ne vozi na Dunaj 
samo zaradi turističnih znamenitosti. In na babico ste naredili očarljiv vtis. 
Šlo je več kot samo za vtis…

DOKTOR BRONZSKY: Kaj ? Kot otrok ste se me zapomnili ?Izreden spomin.

ARO:  Vaš prstan s smaragdom bi prepoznal v kateremkoli življenjskem 
obdobju, samo na vaši levici je mogoč.

DOKTOR BRONZSKY: Policija je za nama !

ARO:  Saj voziva po predpisih.

DOKTOR BRONZSKY: Šlo je za več  kot vtis – kaj ste mislili s tem?

ARO: Niste človek, ki bi ostal samo pri šarmu, šli ste dalje… Večerjali smo 
skupaj. Oprostite, otroku, nisem si zapomnil imena restavracije.

DOKTOR BRONZSKY: Večerjal sem z vašo babico, takrat sem bil mlajši, 
hmm, mlajši… Večerja – v troje !?!

ARO:  Lepa torbica – ženska, kaj ?

DOKTOR BRONZSKY: Da, ženska torbica. Od hčerke. ( vznemirjeno )

ARO:  Nimate hčerke. Babici ste v solzah razlagali, da ne morete imeti otrok.

DOKTOR BRONZSKY: Kdo, hudiča, ste ? ( grobo, sadistično )

ARO: Sedel sem ob babici. Samo sedel sem in poslušal.

DOKTOR BRONZSKY: Tukaj bom ustavil. Vso srečo naprej.

ARO: Mečete me iz avta ?

DOKTOR BRONZSKY:  Vso srečo naprej, avtoštopar. 

 ARO: Spisek oškodovanih in prikrajšanih bi pa na policijski postaji vseeno 
preverila. Vseh, ki ste jih oškodovali in prikrajšali. Vseh,ki niso imeli sreče, 
ker so spoznali vas, doktor Bronzsky. Gromoglasen zvok avtomobilske 
sirene.
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DOKTOR BRONZSKY: Policija je za nama. Ustavila je.

ARO:  Vozite po predpisih. Na postajo pa se vseeno peljemo, ker ste v 
navzkrižju z zakonom. Doktor, pridržati vas bomo morali.  Pregledati 
moramo vse te ženske torbice ! Namreč niso od hčerke ali hčerk…

9.prizor 

Zvok aviona, ki se spušča z neba. Dogajanje v telefonski govorilnici. Spet se 
na odru pojavita dva najstnika.

PRVI NAJSTNIK: A zdaj vržem kamen ?

DRUGI  NAJSTNIK: Ne nori, vse polno policije se zadnje čase vozi tu okrog, 
ne bi rad imel opravka s plavimi.

PRVI NAJSTNIK: Mogoče pa je govorilnica povezana z vročo linijo.

DRUGI NAJSTNIK: Greva poskusit, stari.

PRVI NAJSTNIK: Dokler ne zapecam žive, bo posneta v redu.

DRUGI NAJSTNIK: Imaš žeton ?

PRVI NAJSTNIK: Ja, imam. Drugače pa lahko svojega potisnem v režo, tudi 
to bo v redu; za take pogovore bo to čisto dobro.

DRUGI NAJSTNIK: Imaš pa domišljijo, stari.

PRVI NAJSTNIK: Zvoni ! Ta stara škatla celo zvoni.

DRUGI NAJSTNIK: Dvigni !

PRVI NAJSTNIK: Halo ? Ja, babi, jaz sem…

DRUGI NAJSTNIK: Kako pa stara mati ve, da sva tukaj ? Kaj ni že dve leti 
mrtva ?

PRVI NAJSTNIK: Daj, da se pogovorim !

Glas stare matere na drugi strani telefonske linije, njen glas se sliši po vsem 
odrskem prostoru. 

STARA MATI: Saj boš dobil resno in živo punco, Cete, dovolj si čeden. Ni ti 
treba klicati šestdesetletnice z mladostnim glasom. Poklical boš staro gospo, 
ki te bo z glasom preslepila, da hodi v disko ali na rejv zabave. Daj, Cete, 
pojdi v življenje, ne zapravljaj žetone za neumnosti.

PRVI NAJSTNIK: Babica, si to res ti ?

STARA MATI: Slišiš me.
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PRVI NAJSTNIK: Od kod pa kličeš,babi ?

STARA MATI: S telefona na stari kredenci, kaj pa drugega, od kod pa naj 
kličem, bimbo ?

PRVI NAJSTNIK: A nisi že dve leti mrtva ?

STARA MATI: Dovolj sem živa, da te posvarim pred neumnostmi.

PRVI NAJSTNIK: Pred neumnostmi !?!

STARA MATI: V dnevni sobi je na mizi revija Družinski prijatelj. Na strani 370 
piše, da se Bog in pubertetniki ne razumejo najbolje, da pride med najstniki 
in Stvarnikom do kratkega stika, prepira in nerazumevanja. Zaupanje pa si 
morata pridobiti obe strani.

PRVI NAJSTNIK: Babica Viktorija Helčka Matesz, si to res ti ? Si to res ti ? 

DRUGI NAJSTNIK: Daj greva, to je res noro… Dvesto na uro noro !

PRVI NAJSTNIK: Res noro. Eldi, noro dvesto na uro. Zbrišiva! Pogovor z 
mrtvimi, adijo živci ! Moja pokojna babica ni bila nikoli tako učena, kakor ta 
ženska na drugi strani žice. Take bedarije… 

Zbežita z odra. 

1O. prizor

Sven in Maj se pogovarjata v velikem modrem avtomobilu. Zvok hlajenja 
avtomobilskega motorja in armatura brni.

SVEN: Zadnjič, ko sva se mimo peljala, sem se vprašal: kako dolgo še ? Kako 
dolgo še ?

MAJ: Niso je še podrli. Še zmeraj stoji – telefonska govorilnica.

SVEN: Hej, spet podoben prizor, kot zadnjič, ko sva se tod mimo peljala.

MAJ: Dekle vstopa v govorilnico.

SVEN: Kaj ni ista ?

MAJ: Ali njej podobna, mogoče njena sestra.

SVEN: Mogoče, sestrična. ( smeh )
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11.prizor

Na odru se pojavi Zilida Zawoski, ki odide v telefonsko govorilnico. Pogovor 
poteka v telefonski govorilnici, njen samogovor/pogovor odmeva po vsem 
odru.

ZILIDA: Tudi moja sestra je prijavila na vašo avdicijo. Kako ? Brigita 
Zawoski. Se ne spominjate več ? Že pred časom… Ja, vem, toliko in toliko 
imen… Zakaj se prijavljam na resničnostni šov ? To je moja življenjska 
priložnost, zlepa ne bo še kakšne. Ja, zame je to prvič. Iz telefonske 
govorilnice kličem. Moj mobitel je prazen. Kako ? In če ne bom izbrana, kaj 
bom naredila ? Ne, ne, nič si ne bom naredila. A zadnjič ste imeli takšen 
primer!?!  Ne, nisem tega brala v časopisu. Zdaj imam obdobje, ko se 
ukvarjam sama s seboj. Vsi prihajamo zaradi želje po uspehu. Moram uspeti. 
Znam igrati klavir, žonglirati s kroglami, kot klovn v cirkusu, peti ter igrati. 
Znam, znam… Moram, rekla sem vam, da moram. Ja, tako. Še enkrat: moje 
ime je Zilida Zawoski, sem sestra razvpite vaške pevke Brigite. Niste še slišali 
zanjo ? Vedno je na naši regionalni televiziji, znan obraz naše regionalne 
televizije je. Res niste še slišali zanjo ? Pa še boste in zame tudi. Zdaj imate 
že drug klic? Se vidimo na avdiciji, v petek dopoldan. Se vidimo…   

 Zvok aviona, ki leti v nebo.

12.prizor

Šofer Tom in anketar v velikem vesoljnosivem odrskem avtomobilu, 
narejenem iz kartona, lepenke ali drugih poceni materialov.

TOM: Kateri je bil moj prvi telefon ? Ne me hecat. Raje bi izpolnjeval anketo 
ob požirku.

ANKETAR: Tudi to je možno. Nedaleč od tod je črpalka z barom.

TOM: Vi veste vse, sicer pa je to vaš teren. Ste po številu opravljenih anket 
plačani ?

ANKETAR: Ne, na uro.

TOM: Lepo. Kateri je bil moj prvi telefon ? Saj se hecate. Moj prvi telefon sta 
predstavljala dva peharčka in volnena vrvica. V otroštvu smo si izdelovali 
telefon iz dveh peharčkov in volnene vrvice. Telefon je sicer bil, vendar ni bil 
takšna množična telekomunikacijska dobrina, kakor je danes.

ANKETAR: Na anketni list ste zapisali, da ste dekorater…

TOM:  Ja, dekorater pri televizijskih filmih in dokumentarcih.
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ANKETAR: Pri nas ?

TOM: Ne, na tujem. V Nemčiji. Že dvajset let.

ANKETAR: Torej ste…

TOM: Ja, gasterbajtar. ( ga dopolni )

ANKETAR: Kaj pa pomeni dekorater pri filmih ?

TOM: Opremlja prostore za kadre, posamezne prizore.

ANKETAR:  A tako.

TOM: Dekorater mora razmetati ali pospraviti sobo. Ustvariti zapuščen park, 
poln odpadlega listja. Nanositi stvari v zapuščen hanger. Opremiti čakalnico 
na letališču. Si lahko predstavljate ?

ANKETAR: Približno. A tako.

TOM: Včasih mora tudi kaj postaviti, sezidati ali obnoviti. Zaželjeno je, da se 
razume na gradbeništvo.

ANKETAR: A tako, se pravi nekaj takega je, kot aranžer, ki postavi izložbo v 
trgovini  !?!

TOM: Točno. Danes je lahko dekorater tudi aranžer, včasih so studiji strogo 
zahtevali arhitekte ali obrtnike zaključnih gradbenih del.

ANKETAR: A je to luštno delat ?

TOM: Treba je biti obrtnik in se hkrati razumeti na lepe stvari v življenju. 
Včasih tudi ne rata.

ANKETAR: Včasih pa še preveč rata.

TOM: Ja. Telefonska govorilnica !

ANKETAR: Kje ?

TOM: Na najini levi. Ustavil bom. To je edinstvena priložnost. Vprašanje, 
koliko časa bo še stala tu; ob cesti. Občine jih rade odstranjujejo.

ANKETAR: Kaj nameravate ?

TOM: Posnel jo bom z ročno kamero, preden jo odstranijo. In vas, študent.

ANKETAR: Mene ?

TOM: Ja, prav vas, kot kakšen reklamen posnetek bo vse skupaj izgledalo.
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V ozadju se sliši poljubna  elektro jazz skladba.

ANKETAR: Nisem nevemkako dober igralec, anketar sem… ( z nelagodjem )

TOM: Ne upirajte se življenju, greva na delo !

13.prizor

Pogovor dveh policistov z natakarjem v improviziranem baru. 

Odrski zvoki so še:

Barska glasba iz glasbenega avtomata. Žvenket drobiža, ki se sipa v 
blagajno. Nenehno odpiranje in zapiranje vhodnih vrat in s tem spuščanje 
hrupa s ceste v gostilniški prostor. Šklopot kavnega in čajnega servisa. 
Oddaljeno tankanje bencina. Energično odpiranje in zapiranje avtomobilskih 
vrat.

NATAKAR: Torej kot ponavadi…

POLICIST 1: Ja, kot ponavadi, dve kavi s smetano in…

NATAKAR: In dva kozarca vode.

POLICIST 2: Pravo naročilo.

POLICIST 1: Poglej v računalnik, Benjamin, poznaš tega tipa…

NATAKAR: Ne, prvič ga vidim.

POLICIST 1: Gotovo ?

NATAKAR: Gotovo. Obraze si pa ja zapomnim, še posebej, če se večkrat 
pojavijo v lokalu. Kaj naj bom pozoren…

POLICIST 2: Ne, ne, ni ti potrebno biti pozoren. Tipa smo že prijeli.

POLICIST1: Sprašujeva pač, kje vse se je zadrževal in koga vse je prinesel 
okrog.

NATAKAR: Koga vse pa ne vem, jaz samo strežem…

POLICIST 2: Torej tipa ni bilo sem, čeprav je pobiral žrtve ob cesti, v tem 
okolišu.

POLICIST1: Vse se je zmeraj zavrtelo okrog telefonske govorilnice.

NATAKAR: Okrog govorilnice ? Te naše !?!  Pravijo, da mrtvi telefonirajo 
vanjo. Pravijo, da se nenadoma močno strese telefon in če si v bližini in če 
dvigneš slušalko, lahko zaslišiš glas pokojnika. Tako pravijo.
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POLICIST 2: In kdo pravzaprav tako pravi ?

NATAKAR: Mladina. Enega najstnika je poklicala njegova pokojna stara mati.

POLICIST 1: Ljudske vraže. Kaj že  vse imamo na tem svetu ? Hiše, v katerih 
straši in ki preganjajo nove lastnike. Križišča, na katerih slišiš čudne 
glasove. Mrtve avtoštoparje, ki ustavljajo žive šoferje. In zdaj po vrhu še 
telefonska govorilnica, v kateri, kaj že.. Kaj že vse imamo.

NATAKAR:  Mrtvi kličejo žive.

POLICIST 2: Izmišljotina prvega reda. Mladinska fantazija…

POLICIST 1: Mladini je dolgčas, odkar nimajo tega vašega diska. Fantazirajo, 
na veliko fantazirajo !

NATAKAR: Ne bo povsem držalo. Zdaj so spet v modi taborniki. Sploh pa so 
našli drugo gostilno za svoje zbirališče.

POLICIST 2: Kakor, da midva ne veva, kje se zbirajo, kaj ? Ko delaš red na 
tem svetu, vidiš, da niso problematični mladi, ampak njihovi starši. 
Prezaposleni, oddani na vse štiri strani sveta, karieristi, s čudnimi idejami o 
svoji enkratnosti in enkratnosti svojih otrok… Ti pa delaj red !

NATAKAR:  Zame je življenje bolj enostavno odkar ni diska…

POLICIST 2: Ti si točilni oddelek, ti ne vzgajaš in ne delaš reda. Zate je delo 
odpiranje steklenic, točenje, umivanje…

NATAKAR: Nikar ne govori čez moje delo, stari.. Nobeno delo na tem svetu ni 
enostavno. Ljudje smo tudi žejni. Nekateri prihajajo od daleč. Drugi gredo 
daleč. Celo predaleč…

POLICIST 2: Seveda predaleč, če se ga pribijejo pri tebi. (ostro) 

NATAKAR: Nisem mislil tega… Ne obračaj mojih besed in ne govori čez moje 
delo, stari.  Znam zaviti zamašek na steklenici, da gost ne gre predaleč.

POLICIST 1: Pohvalno !

NATAKAR: Prva prijazna beseda iz tvojih ust danes.

POLICIST 2:  In zadnja, ker greva naprej. Hvala za informacije.

POLICIST1: In za pijačo. Hvala za sodelovanje.

NATAKAR: Nič ni zastojnj. Tu je račun, gospoda.

POLICIST 1: Kaj misliš, da bova zbrisala, kaj ! ( v šali )
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POLICIST 2: Danes pa strežno osebje nima nasmeška na ustih.

NATAKAR: Seveda nima, če pa govoriš čez moje delo. Poslušaj, žeja lahko 
pozna alkohol ali nič alkohola. Nož je za rezanje kruha ali pa za medsebojni 
obračun. Če misliš na obračun zadnjič, so prišli, kot sem že povedal za 
potrebe vašega zapisnika, že pijani sem. Nisem jim točil. Nobeni razočarani 
nevesti, pijančku ali mladini ne točim. Ali zakon visi nad pultom ali ne visi, 
jaz ne točim… Moral boš spremeniti mnenje o meni in drugih poklicih.

POLICAJ 1: Benjamin, ti si čisto v redu, kaj si ženeš k srcu ? Zdaj bova pa 
morala iti.

NATAKAR:  Tale tvoj drugi kolega ima pomisleke.

POLICIST 2: Moral bom še kdaj priti na pijačo. In na popravni izpit iz 
zaupanja. 

NATAKAR: Zapomnita si: ljudje so tudi žejni. Nekateri prihajajo od daleč. 
Drugi gredo daleč. Predaleč in postanejo gasterbajtarji. Lokali, ki so ob cesti, 
so pogosto gasterbajtarski klubi spominov.

14.prizor

Na odru tuli rahel veter in pogovor poteka pred telefonsko govorilnico. 
Ponovno Tom in anketar.

ANKETAR: Kaj pravzaprav čakava?

TOM: Čakava, da ta veliki oblak na nebu prečka nebo in da pokrajino obsije 
svetloba. Ko bo posijalo v to telefonsko govorilnico, bova pričela snemati. 
Nočem temačnosti na posnetku.

ANKETAR: Vi res na vse mislite, ampak jaz nisem igralec, študent fizike 
sem…

TOM: Ko sem bil mlad, se nisem preveč trapil s tem, kaj sem in kaj nisem; 
prepustil sem se življenju in se v marsičem preizkušal.

ANKETAR: Torej vstopiti moram v govorilnico, ki sva jo zasula s svežim in 
posušenim listjem in…

TOM: In poskušate še enkrat poklicati z mobilnim telefonom in ne gre. 
Zazrete se v nebo, pogledate strmo navzgor, kolikor se le da pogledate v 
nebo. Snemala bova tisti trenutek, ko bo svetloba predrla črni oblak in bo 
izgledalo, kot da sončne sulice streljajo proti zemlji. Posnela bova to, lep 
kozmični posnetek bo…

ANKETAR:  Vi imate pa res domišljijo. In moja vloga pri vsej zadevi…
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TOM:  Vas ne bo več v kabini govorilnice. Namesto vas bo krojaška lutka 
držala v rokah telefon in telefonirala. Tista, ki jo vozim v prtljažniku.  Vas 
bom posnel ob ptičjem strašilu sredi polja, kako gledate proti govorilnici, v 
kateri stoji krojaška lutka in telefonira.

ANKETAR:  Odbito. Kaj pa vse to predstavlja ? Kaj  vse to pomeni ? 

TOM: Posnela bova vaš glas, vašo pripoved:  » Predstavljate si pri tem 
posnetku, kar si hočete, dejstvo ostaja, da so telefonsko govorilnico postavili 
v dobi mono tehnike. Dejstvo ostaja, da je moj klepet po mobilnem telefonu 
zamrznjen v dobi dolbi sourounda. Oba telefonirava. Telefonirajte tudi vi.«

ANKETAR: Ni slabo.

V ozadju se prične vrteti Tango notturno, v izvedbi Pole Negri, posnetek iz 
leta 1937. 

TOM: 

Tega mnenja sem tudi sam. Ste pogledali številko nad vrati govorilnice ?

ANKETAR: 137.

TOM: Vam to kaj pomeni ?

ANKETAR: Ne. 137 je pač naravno število.

TOM: Kaj pa grška alfa, dvopičje in številčni zapis 137.035 999 679  oklepaj 
94  zaklepaj. 

ANKETAR: Ja, ja, že vem, tiče se stanja znotraj atoma. 

TOM: Obratna vrednost številčnega zapisa sem pozabil še dodati.

ANKETAR: To je vprašanje na izpitu iz sodobnih fizikalnih problemov. 
Konstanta fine strukture. Od kod vam to znanje ?

TOM:  Snemali smo televizijsko dokumentarno serijo o fizikih, mednje sodita 
tudi Sommerfeld in Pauli.

ANKETAR:  Pauli ima svoj film. Nisem vedel.

TOM: Šlo je za dokumentarec, ne za igrani film. To je razlika. Pauli se je med 
drugim ukvarjal z močjo razmerja, z močjo sklopitve med atomskim delcem 
elektronom in delcem elektromagnetnega valovanja fotonom, znanim kot 
fenomen konstante fine strukture. Z močnim razmerjem med njima. 
Energijska interakcija  se številčno ustavi pri tej konstanti.
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ANKETAR:  To vem. Pravzaprav gre za združitev elektrona in fotona. Elektron 
potegne vase foton, ljudsko bi se reklo, da se ga polasti. Elektron močno drži 
foton.

TOM: 137 je poročno število.

ANKETAR: Mogoče za pesnike. Ste vi res dekorater ?  Preveč veste za 
dekoraterja.

TOM: Na Zahodu smo v glavah filma pogosto zapisani kot umetniški 
direktorji.  In zmeraj primankuje denarja, zato sem pogosto vskočil kot 
stranski igralec, se poskušal kot koscenarist, maskiral obraze in pridobival 
strokovna znanja. Ali sem hotel ali ne. Imel sem tudi častno nalogo poslušati 
nekega učenca fizika Heinza Habra, fant je bil klepetulja prve vrste. 

ANKETAR: Heinz Haber, kdo je to !?!

TOM: Velik učitelj atomske fizike. Nemec, ki je svoje znanje prodal družbi 
Walt Disney in v New Yorku tiskal svoja dela. V zrelih letih je resno 
preučeval astronomijo.

ANKETAR:  In njegov učenec  vam je napolnil glavo z vsem tem ?

TOM: Dajal mi je domače naloge, kakor da hodim v  šolo.

ANKETAR:  Kaj ? Prosim ?

TOM: Ja, Fritz von Funke mi je dajal domače naloge.

ANKETAR: Zakaj pa to ?

TOM: Vprašajte njega. Producent filma me je miril: »Potrpi, potrpi, von Funke 
misli, da si nadarjen za fiziko. Mi ga potrebujemo za…«

ANKETAR: Ste jih pisali ?

TOM: Vseh petnajst domačih nalog. Danes jih znam na pamet. Pretopil jih 
bom v scenarij. Ste pripravljeni ?

ANKETAR :  In kje je danes ?  Ta klepetavi fant…

TOM: Usodna zgodba. Inštitut je potreboval prostor, odnašali so zastarelo 
tehnologijo v znanstveni muzej: geigerjeve števce, induktorje in podobno. Von 
Funke je bil vsepovsod zraven. Plesal je okrog aparatur, spodrsnilo mu je, z 
glavo je  tresnil ob rob neke aparature in v trenutku izkrvavel. Kri je zalila 
geigerjeve števce.

ANKETAR:  Kje pa je to bilo ?
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TOM: Ne vem več, nisem prepričan, ali je to bilo v Nemčiji ali je to bilo v 
Ameriki. Zapomnil pa sem si nekaj drugega: moj pokrovitelj in učitelj Fritz ni 
doštudiral. Postal je vzdrževalec tehnologije na inštitutu. Član tehnične 
službe. To mi je čez mnoga leta pripovedovala neka drobna, suha tajnica 
režije.

ANKETAR: To pa je paradoks…

TOM: Bil je vsepovsod zraven. Klatil se je. Večni absolvent fizike. To vem 
danes, po vseh teh letih. Takrat sem mislil, da je najmanj magister. Kaj vam 
je ?

ANKETAR: Malo sem pretresen.      

TOM: Vidim. Tudi znameniti fizik Pauli je bil pretresen, ko so ga namestili v 
bolnišnično sobo številka 137. Fizik je bil namreč prepričan v stara 
civilizacijska izročila o številih, posebno judovskem.

ANKETAR:  Je to sploh res ?

TOM: 137 pa je tudi število prehoda, smrti.

ANKETAR: Je to sploh res – poroka, prehod… ?

TOM: Iz več strani sem zvedel isto: fizik ni bil vraževeren, toda njegova 
zajedljiva misel »gospod, to ni prav, a narobe tudi ni«, je naposled ošvrknila 
marsikaj in obveljala kar za vsa človeška področja. Vedel je, da so mu šteti 
dnevi in svoje življenje je sklenil v globokem simbolu: v bolniški sobi številka 
137. 

ANKETAR: V sobi številka 137… Ne vem, kaj naj rečem… Ampak…. Ampak 
število na kositrni oziroma medeninasti ploščici, ki visi nad vrati bolniške 
sobe ali nad vrati te telefonske govorilnice, je le nekaj drugega, kakor števila 
znotraj ali izven atoma. Števila ne štejejo istih stvari in reči..

TOM: A tako.

ANKETAR: Glavno kvantno število res dopušča naravna števila, vendar se pri 
ostalih treh kvantnih številih stvari zapletejo oziroma so predstavljene v 
drugačni matematični simbologiji. Mnogokratniki celih števil te enote so kar 
izziv za človeške možgane.. 

TOM: A tako.

ANKETAR: In zdaj tisto glavno. Kar se mi zdi pri tej reči pomembno je, da 
Sommerfeld, prvi mislec te osnovne konstante, verjetno ni umrl v  sobi 
številka 137.
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TOM: A tako. Verjetno. Kaj pa, če je na prtljažnem listku,ki je visel na 
kovčku, s katerim je Arnold Sommerfeld odšel na svoje zadnje potovanje, bila 
napisana številka 137. In  je bil povezan, ne  da bi vedel, s tem številom, tudi 
na zadnji dan svojega zemeljskega življenja !?! 

ANKETAR: Vseeno ne vidim prave povezave. Razen, če ni to kakšen zabaven 
rebus.  Eureka! Števila, ki zanje zavest ne ve, so lahko tista prava števila.

TOM: Številke pa so dogovorjene, v človeški skupnosti dogovorjene. 

 ANKETAR: Fizika Feigenbauma  bi lahko celo očarala s takšnim načinom 
razmišljanja. Stvari se tako in tako samoorganizirajo mimo naše zavesti. In 
števila štejejo mimo nas.

TOM: No, to želim povedati. Na prtljažnem listku Sommerfelda je lahko 
pisalo 137, njegova oseba je privlačila določena števila, določena pa je 
izključila. Privlak ni samo v težnostnem polju, elektrostatiki, temveč tudi v 
številih.

ANKETAR:  O tem bi se dalo razpravljati. Temeljito bi moral razmisliti o tem.

TOM: Ali aleksandrijska knjižnica stoji ali je razvalina,ta vprašanja so 
povsem odprta.

ANKETAR: Sicer pa se ne dajte motiti v vaši pesniški domišljiji in magiji 
števil; pri meni takšne misli zmeraj vnovično prebudijo samo poredne misli. 

 TOM: Ste pripravljeni ?

ANKETAR: Na kaj ?

TOM: Na umetniško stvaritev »Fritzove domače naloge.«

ANKETAR: Kot kaj !?! Ne,ne, jaz ne bom igral Fritza. Jaz nisem za igralca. 
Anketar sem. Študent fizike.

TOM: Pisati vendar znate. Takole bi zapisali: Vsaka peta govorilnica molči. 
Razmerje je tu molčljivost ene govorilnice med petimi telefonskimi 
govorilnicami. Pomagamo si z našim svetom, da pojasnimo stvari v 
materialnem prastanju, da pojasnimo brezrazsežno… v subatomskem…

ANKETAR: To naj pišem !?!  List papirja in pisalo ! ( hlastno ) To pa ni tako 
slabo!

TOM: Kasneje pišite, kasneje! Svetloba je pričela prodirati skozi črn oblak. 
Na delo.  Na delo!

ANKETAR: Prizor, kot v otroškem Svetem pismu: kakšni snopi sončne 
svetlobe. Prizor iz Stare zaveze, ki je sedanjost.
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TOM: Policijska patrulja!

 15. prizor

Policista se pojavita na odru, se zadržujeta nedaleč stran od anketarja in 
Toma.  Armatura avtomobila brni.

POLICAJ 2: Kaj se pa ta dva gresta ? 

POLICAJ 1: Ne zgleda, kakor pogovor z mrtvimi po telefonu.

POLICAJ2: Ne zafrkavaj !

POLICAJ1: Stari tišči izložbeno lutko v govorilnico. Mladi pa maha s kamero.

POLICAJ2: Umetnost, pač ! Čudaka !

POLICAJ1: Sonce !

POLICAJ2:  Poznaš otroško popevko: Ljubo Sonce, sij zame ? 

Na odru se nenadoma pojavi Zilida Zawoski.

POLICAJ 1: Ne. Kaj pa je zdaj to ?

POLICAJ2: Mladenka s pošvedranimi čevlji in aligator torbico.

POLICAJ 1: Vidim. Zgleda, kakor da bi kilometre pešačila. Policista pristopita 
asfaltni umetnici Zilidi Zawoski. 

POLICAJ2: Dober dan, gospodična Zawoski, je kaj narobe ?

ZILIDA: Če bi vedela kaj me čaka, ne bi šla. Nikamor ! Preklete avdicije 
resničnostnih šovov.

POLICAJ1: Ni še vse zamujeno, če vas niso sprejeli.

ZILIDA: Nehajte s temi frazami ! Trinajst kilometrov pešačim. Ni še vse 
zamujeno. Zlizane  fraze sodobne televizije: Ni še zamujeno. Sami ustvarjate 
svojo usodo…  Da ne bom po prepešačenih trinajstih kilometrih komu vrgla 
torbice v glavo.

POLICAJ1: Aligator torbice, prosim!

ZILIDA: Kar rogajte se mi. ( ji gre na jok )

POLICAJ2: Zakaj pešačite ? Štopali bi, prištopali bi do sem.
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ZILIDA: Komaj sem se mu izvila iz objema, medvedu staremu, vame je silil z 
ženitno ponudbo. Rekla sem si: peš. Nobenemu potrebuježu več v avto.

POLICAJ 1: Ni še vse zamujeno, gospodična Zilida. Pri telefonski govorilnici 
sta dva umetnika. Nekaj snemata. 

Policist pokaže z roko proti njima.

POLICAJ2: Jaz bi srečo poskušal pri njima. Mogoče boste vodo speljali na 
svoj mlin.

ZILIDA: Kaj res ? Ne me basat. V naših krajih filmska ekipa.

 ( veselo,presenečeno )

POLICAJ 1: Samo dva sta. Zgleda dovolj resno in… 

Hej, kam jo je potegnila ?

 POLICAJ2:  K telefonski govorilnici. 

POLICAJ1: Vso srečo, asfaltna umetnica z aligator torbico.

16.prizor

Tom in anketar, približa se jima Zilida Zawoski.

ZILIDA: Dober dan, imate delo zame ? Vse znam, lahko naštejem…

TOM: Kolikokrat sem pa že to slišal, na vratih studija: Imate delo zame? Vse 
znam.. Kolikokrat. Pridrži vrata govorilnice, hčerka. Kako ti je ime ? Zarah 
von Funke? ( privzdignjen shakespearejanski nastop )

ZILIDA: Ne, ne, Zilida Zawoski sem.

TOM: Nekaj bomo že našli zate, zdaj, ko je posijalo Sonce. Najprej pa pridrži 
vrata, hčerka. Izložbeno lutko moram spraviti nazaj v avtomobil. Pazi na 
ostre robove! Pazi nase!

ZILIDA: Na kaj mislite ?

TOM: Na ostre robove aparatur. Pazi na ostre vogale sodobnih aparatur.

ZILIDA:  To je samo telefonska govorilnica. 137 piše nad vrati. V vašem 
filmčku bi tudi izkrvavela, če tako predvideva scenarij.

TOM: Odločen ne, svetu ni treba še ene Fritze von Funke.

ANKETAR: Še enega mrtvaškega lista, povezanega s številko 137.

ZILIDA:  Zilida sem, presneto.
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TOM:   Telefonske govorilnice izumirajo. Grška alfa v fiziki ni več v modi. Ni 
prav, da ne vemo, zakaj se je poroka med elektronom in fotonom ustavila pri 
številki 137 na poročnem listu številka 137, a svet se vrti dalje…

ZILIDA: A nastopim v kadru z ali brez aligator torbice ?

 Zvok spuščajočega helikopterja se prelije v skladbo Sly and the Family 
Stone Everybody Is a Star, v funk skladbo iz leta 1969. 

Na oder leže tema.

                                       K o n e c 
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