
Čudna so pota zlodejeva 
 
(Škripanje vrat, nato zamolkli glasovi, skladno z utesnjenostjo prostora, to je spovednice) 
Župnik: Dobro jutro. 
Obiskovalec: O, dobro jutro, oče. Kakšno temo imate tule noter. Vam povem, dolgo je 
že, kar sem nazadnje bil v cerkvi, kaj šele v spovednici. 
(zapiranje vratc) 
Župnik: Nič hudega. Bolje pozno kot nikoli. Kar usedite se in ... Saj vidite, kje je klop, 
kajne? 
Obiskovalec: Ja, ja, saj tako temno pa spet ni. (Škripanje klopi) O madonca tele so pa 
udobne. Se spomnim, kako trde klopi so bile klopi noter včasih, zdaj pa - mehko blago. 
Župnik: (počaka, da se oni namesti) No, pa kar začniva. Imaš kakšne grehe za priznati, 
sin moj? 
Obiskovalec: To pa vsekakor, oče. Grehi, joj, teh se je kar nabralo čez leta. 
Župnik: Seveda, tako je po navadi, če dolgo nismo bili pri spovedi. Ampak bog je velik 
in odpušča. No, kar korajžno, kar povej, kaj ti leži na duši. 
Obiskovalec: A da bi kar naštel svoje grehe? 
Župnik: (z nasmehom, vzpodbudno) Tako bo najbolje, da, da bova vedela, pri čem točno 
sva. 
Obiskovalec: No dobro. Torej. (se odhrka, nato pa skorajda ravnodušno, brezbrižno 
našteva): Kradel sem, se pretepal, prešuštoval, želel bližnjega ženo - in ne samo želel, če 
se razumeva - pijančeval, ponarejal, se zadeval, uničeval tujo lastnino, prekupčeval s tem 
in onim, lagal, uporabljal božje ime vnemar, se zapletal v raznorazne hudobije ... Skratka, 
ni da ni. Če je bilo kaj slabega kje v delu, kakšen zločin ali malopridnost, sem bil 
praviloma zraven. 
Župnik (krajši premor, nakar reče malce strogo:) To pa je pravi seznam, sin moj. 
Madonca. Pa se kesaš teh dejanj, upam? 
Obiskovalec: Če se jih kesam? 
Župnik: No, če se jih ne kesaš iz dna duše, sin, ti tudi Bog ne bo odpustil. 
Obiskovalec: Aja, a tako to deluje? 
Župnik: (spet z rahlim nasmehom, tokrat bolj ciničnim, jeznobnim) Ja, seveda, kako pa? 
(zdi se, da malce čaka na odgovor, a vmes pretakne v tuhtanje in kar sam nadaljuje:) 
Dobro, reciva takole: vsak večer naslednja tri tedne boste pred spanjem zmolili en očenaš 
in tri zdrave ... A moliti pa znate? 
Obiskovalec: Ne ravno. 
Župnik: Boste vzeli zunaj na izhodu kartonček in gor piše, kako je treba ... Pa saj - pa saj 
ne rabite uporabljati le ‘uradnih’ molitvic. Lahko se obrnete na stvarnika in ga nagovorite 
s svojimi besedami, prosite za odpuščanje. Ta stik, to je tisto kar šteje pri bogu. 
Obiskovalec: Mhm. A to je potem to? 
Župnik: Naj bi bilo, ja, sin moj. No, pa veliko sreče ti želim in upam, da boš v prihodnje 
bolj pazil na svoja dejanja ... (spet tišina, daljša) Ja, si morda želel še kaj? 
Obiskovalec: Presneto, kako udobno je tule, človek bi se kar ... Hja, pravzaprav sem res 
še nekaj želel, namreč pogovoriti se o stvari, zaradi katere sem te tega jutra sploh obiskal. 



Oče, opravil si mojo spoved, toda zdaj je napočil trenutek, da se izpoveš tudi ti sam. Ne 
razumi me napak, lepo, da si se potrudil z mano, ampak glavni poudarek bova dala tvojim 
grehom. 
Župnik: No, kaj pa ... Ne razumem ... 
Obiskovalec: (strožje) vaši grehi, oče - ne boste rekli, da jih sami nimate? (tišina) No, 
čakam! 
Župnik: (se zasmeje) Dobra šala, sin moj. Daj, torej, kot sem že rekel, lepo pred spanjem 
par moli.... 
Obiskovalec: (ga prekine) Ne hecam se, oče! Čakam da se mi spoveste - mislite, da zato, 
ker ste božji človek, se sami se rabite spovedati ali kako? 
Župnik (se spet odrhka, mnogo bolj nelagodno) No, če govorite resno, potem je moj 
odgovor seveda - da. Tudi župniki se moramo vsake toliko izpovedati, prav tako kakor 
tudi nune in kateheti, pa ... Ampak ne naključnim ljudem, vernikom, in (malo posmeha) 
zlasti ne takšnim, ki jih krasi tak bogat nabor raznih lumparij kot vas, ljubi moj, temveč 
višjim inštancam. 
Obiskovalec: In kdaj ste se vi nazadnje spovedali, oče, tem višjim inštancam? 
Župnik: (se zapleta z jezikom) to pa je moja reč, sin moj in te ne zadeva. (prijazno, še 
zmeraj) Zdaj bi te pa prosil, če odideš, ker zunaj čaka še kar nekaj ljudi, ki bi se radi 
spovedali, veš? No, srečno in bog s tabo. 
Obiskovalec: Zunaj ne čaka nihče, oče, le oni katehet je spodaj pri vhodu in sveče 
prižiga. A vernikov ni nobenih. Edini sem. 
Župnik: Tako? No, če še ne čakajo, pa bodo gotovo prav kmalu prišli. Po praznikih je, 
ljudje imajo dosti grehov za spovedati, od prepožrešnosti, pa do nečimrnosti. Tako da ... 
Obiskovalec: Tudi ti jih imaš. In ne bom odšel prej, preden jih ne priznaš in zaprosiš za 
pokoro! 
Župnik: Gospod, zdaj pa vas res prosim, če odidete ... 
Obiskovalec: (z neprijetnim, oholim smehom) Kaj, zdaj pa nisem več sin, zdaj sem že 
gospod? 
Župnik: ... ker tole ni prav nič krščansko od vas. Napravil sem vam uslugo in vas 
spovedal, in glede na to, kakšne hude grehe ste mi priznali, sem vam kar pošteno breme 
dvignil iz nesmrtne duše. 
Obiskovalec: in vendar, pa naj bom največji grešnik v vsej fari, dragi gospod župnik, to 
ne spremeni dejstva, da imate tudi vi grehe, ki vam ležijo na nesmrtni duši. In enega še 
posebej velikega, kajneda? Osredotočiva se nanj. 
Župnik: (dolga tišina) Ne vem, o čem govorite. 
Obiskovalec: (hitro, jeznobno) Dajta, dajte, oče. Seveda veste in to še kako dobro! Gre 
za greh, ki vam sleherno mirno noč razdira s svojim peklenskim ognjem in obratno vsak 
sončni dan zmrači, da je kot (sliši se neko presedanje, rahlo ropotanje v ozadju) ... Ja kam 
pa mislite, da greste, oče? 
Župnik: Midva dva zaključila, gospod. Lep dan vam želim. 
Obiskovalec: (vzkipi) Ta hip se usedite nazaj dol ali pa bom pognal cerkev v zrak z vami 
in mano vred! 
Župnik: (zgroženo, dahne) Gospod. kaj ste rekli? 



Obiskovalec: Vidite, kaj imam tule, oče? Ah, seveda, ne vidite v tem mraku, ne s temi 
starimi očmi. No, naj vam torej povem. Plastičen eksploziv je, dovoljšnje količine, da 
napravi hudimano velik krater, kjer zdaj stoji tale cerkvica. Menim, da bi bilo škoda, če bi 
se to zgodilo zaradi neposlušnosti enega človeka - še posebej, ko bi naj ta varoval tole 
ljubko poslopje kakor tudi vse vrednote in kreposti, ki jih ta pooseblja. 
Župnik: Blefirate! 
Obiskovalec: Če samo priškrnete vrata spovednice, se boste lahko sami prepričali, da ne 
blefiram, čeprav ne vem, če boste še živeli dovolj dolgo, da boste prav dojeli, kaj se je 
zgodilo ... 
Župnik: (panično, negotovo) Ne bi se sami ... Vi ste pov-povsem ... Nihče ni tako ... A-a-
a vi sploh-sploh ... 
Obiskovalec: Oče, dovolj, ne zapletajte si več jezika. Dejstvo je, da sem tukaj, in dejstvo 
je, da je tukaj tudi eksploziv. Ne bojim se smrti - vsaj ne na tak način kot vi - morda bi se 
lahko celo reklo, da sem malce zmešan. A kakorkoli že: nihče danes ne rabi umreti - vsaj 
ne od moje roke - in cerkev lahko ostane v enem kosu. Povsem od vas je odvisno, oče. 
Ste razumeli? Zdaj pa se lepo usedite nazaj dol. Oče? Ste slišali? Lepo se used... Tako ja, 
pridni. Ni bilo težko, ne? 
Župnik: Pa vi ste ... Vi ste pravi zlodej! 
Obiskovalec: (se smeji skozi nos, prhne) se pravi - najprej sem bil sin, potem gospod, 
zdaj že zlodej. Dobro, šalo na stran. Tu sem zaradi ene same stvari, kot sem že povedal. 
Zaradi vašega greha. Vašega glavnega, velikega, ostudnega greha. 
Župnik (spet dolga tišina) Vi ste me z nekom zamenjali ... 
Obiskovalec: (se ujezi) Resno, oče? Še zdaj, ko ste uvideli, da je hudič šalo vzel, boste 
tajili? Prav, pa naj vam malo osvežim spomin. Bilo je lepo sončno jutro v Avgustu pred 
točno petimi leti na ta dan. Jesenice, travniki blizu obvoznice. Tam kjer ljudje, družinice 
hodijo na piknike ali pa nabirat kostanje, sprehajat pse in tako dalje. No, neka majhna 
punčka po imenu Lidija Černčič se je tistega dne peljala tja s svojo družino na 
rojstnodnevno zabavo neke njene vrstnice. Dekličina starša sta se kmalu po prihodu 
pridružila ostalim odraslim in skupaj so pekli na žaru in se veseljačili in obujali spomine 
na dni, ko so bili sami tako majhni kot so zdaj njihovi otroci. Skupina deklic s slavljenko 
na čelu pa je šla nabirat cvetice dol po logu. Mislim, da so iskale petperesno deteljico, ker 
da prinaša srečo. No, mala Lidija Černčič jo je v neki fazi celo našla in to tik ob 
obvoznici. Rasla je iz razpok na bankini. Utrgala jo je in že dvignila svojo malo ročico z 
njo, da bi se pohvalila kolegicam, v tistem pa je dol po obvoznici pridivjal avto in jo zbil 
do smrti, potem pa se odpeljal. Nihče razen ubogega dekletca ni vedel za ironijo dogodka 
- s srečenosno petperesno deteljico v roki je spustila dušico ... Kakorkoli - za voznikom 
se je izgubila vsaka sled. Toda, ljubi moj gospod župnik, midva vendarle veva, kdo je bil 
za volanom, kajneda? 
Župnik: Ka... Zakaj bi naj jaz vedel? 
Obiskovalec: Bili ste vi. Vračali ste se domov iz pijančevanja v malem lokalu gor na 
Brezinah in nacukani kot žval ste jo nagazili. In potem ste zbežali s kraja dogodka in se 
potuhnili (tišina). Gospod župnik? Ste še z mano? Malce bledi ste videti, celo v tej temi. 
Župnik: to ... (se odhrka, sliši se mu po glasu obup) to nisem bil jaz. Poznam ta primer, 



toda ne vem, od kod ste prišli na idejo, da ... 
Obiskovalec: Gospod župnik, ne testirajte moje potrpežljivosti! Bili ste vi, bili! V vašem 
modrem Fordu, ki je dišal po kamilicah odkar so se vam polile enkrat, in kateremu levi 
brisalec ni delal več nikoli po nesreči - imeli ste nasploh precej sitnosti, da ste vozilo 
poličili, pri čemer vam je pomagal vaš sestrič Josip - bog mu daj nebesa - ki ga je kap 
nesla lansko zimo. A če ostaneva pri avtu - dva tedna po nesreči ste ga v naglici na črno 
prodali na Hrvaškem, prijavili ukradeno vozilo, denar od prodaje pa ste porabili za to, da 
ste napravili anonimno donacijo vaši lastni cerkvi pod imenom ‘sveti Avguštin,’ kot vaš 
najljubši svetnik. Kakor da bi si želeli kupiti ultimativni odpustek. Pa ni bilo tako 
enostavno, kajneda?  Duše se ne da podkupiti, prav tako ne vesti. Toda tega vam, se mi 
zdi, ne rabim praviti. Dihajte, gospod župnik, dihajte. 
Župnik: (diha, toda naglo) Ne. To sploh ni res. 
Obiskovalec: Enkrat samkrat mi še recite, da ni res, pa vas bom nemudoma poslal 
preverjat, če nebesa obstajajo - ali v vašem slučaju: Pekel. Ne morate se skriti pred 
resnico! Ne glede na to, kako vztrajno jo skušate zanikati, ona bo vedno tu in vam bo 
dihala za ovratnik! 
Župnik: (stoka, piska) Vi ste nek svojec ... Nek ... Brali ste policijske zapisnike, ampak ... 
Ampak tudi zalezujete me in ... In zdaj terorizirate s to bombo, in ... 
Obiskovalec: Nisem jaz tukaj kritičen, gospod župnik. In seveda - ste že pozabili? 
Spovedali ste me in mi oprostili grehe v božjem imenu. Tale naknadni greh, plastični 
eksploziv, pa ni nič napram vsemu, kar sem napravil v preteklosti. Ali napram temu, kar 
še bom napravil - morda prav kmalu! 
Župnik: Koliko hočete? Koliko, da me pustite pri miru? Dal vam bom vse, kar imam, 
samo ... 
Obiskovalec: Res mislite, da gre za denar? Ne. Daleč od tega. 
Župnik: (nori v solzah, klavrno) Za kaj pa potem? Kaj bi vendar radi! 
Obiskovalec: Sem vam že povedal, gospod župnik. Hočem da se spoveste in sprejmete 
pokoro za svoj greh. (tišina) No? Bo kaj? 
Župnik: (obupano, sliši se, da mu je prišlo do živega) Komu bi se naj spovedal, vam? 
(cmevkajoč) Bogu? Spovedal sem se mu že tisočkrat. Povozil sem jo! Povozil, prav? In - 
da boste vedeli - od tistega nesrečnega dne pred petimi leti nisem zaužil niti kapljice 
alkohola več, prisežem! Samo še vodo pijem, striktno ... 
Obiskovalec: Oh, ubožec. In kaj, to je za vas pokora? Da se ne opijanjate več kot čuk! 
Župnik: Molim ... O bog, koliko jaz premolim za dušo tiste uboge deklice ... 
Obiskovalec: To nikomur ne pomaga! 
Župnik: Pa zakaj mi to delate? Od kje ste se vzeli! (plane v jok) 
Obiskovalec: (malce pomolči in pusti, da župnik cmevka, nadaljuje tišje) Mislite, da je 
vaša stvar edina slaba stvar, ki se je kdaj zgodila v eri človeka? Pa kaj še, daleč od tega. 
Katastrofe in grozljivke so vendar na dnevnem redu te čudne rase. Niste prvi, ki ste si 
umazali roke, pa si jih zdaj ne zmorete umiti, in vsekakor ne boste zadnji. Toda ljudje 
niso bodisi dobri bodisi slabi na podlagi enega dejanja, pa naj se zdi še tako kritično. Ne. 
Človek ki živi, tudi greši in naj ta človek stori še takšno neumnost, vedno lahko napravi 
kaj ‘dobrega’, da jo popravi, ali vsaj skuša (sliši se, kako župnik vseskozi hlipa). Vi sami 



veste, kaj morate, kaj je edina možna pokora tukaj. Obiščite družino, gospod župnik. 
Peljite se k njim in jim priznajte, kaj ste naredili. 
Župnik: (obupano) In kaj bom s tem napravil? 
Obiskovalec: Dobro veste, a ste preveč strahopetni, da bi. Dali bi jim nek zaključek, da 
se ti ljudje ne bi več spraševali, kdo je to storil njihovi deklici. Bi manj trpeli, ko bi 
izvedeli? Ne, to gotovo ne. Ampak vseeno bi jim dalo majceno zadoščenje, ko bi se vi 
pojavili in se pokesali ter jih prosili odpuščanja. Da ne govorim o tem, da bi tudi sami 
sebi dušo oteli s tem. Koristilo bi obema stranema. (globoko vdihne zrak skozi nos, 
izdihne, skorajda popustljivo nadaljuje:) Dajte no, oče. Sami veste, da imam prav. 
Naredite to. (igrivo, skoraj šaljivo:) Ali pa bom razstrelil vašo cerkev. Ha-ha, no, vem da 
boste storili pravo stvar. Niste slab človek, oče, resnično ne, toda to morate napraviti. 
Morate se pokesati pri družini. 
Župnik: (čustveno, skozi solze) Nisi sanja se vam ne, kakšno je moje življenje od tistega 
usodnega jutra. Molim, molim in molim, vseskozi, pa se vseeno počutim kot bi me nekdo 
nenehno bičal po hrbtu. Ampak vseeno mi je to lažje prenašati, kot da bi se soočil z 
njimi! Bojim se njihovih obrazov, bojim se reakcije, kaj bodo rekli, kaj naredili, kako me 
bodo ozmerjali! Bojim se - bojim se, da bom kratko malo umrl pred njimi, samo zaradi 
priznanja. Da mi bo srce odpovedalo! 
Obiskovalec: Se bolj bojite tega, ali da aktiviram tole eksplozivno telo? 
Župnik: Njih. Ne, čakajte! Mislim - ne vem, še sam ne vem. O bog, zakaj ste morali priti 
v moje življenje - zakaj sem moral storiti tisto neumnost pred leti, pijanec bedasti! 
Obiskovalec: Predvsem to drugo. (resno, grobo) Še enkrat vam povem - naredite pravo 
stvar, oče! Obljubite mi, pa bom nemudoma šel! Vi sami ste vaše usode krojač. Ste 
slišali! Oblj.... 
Župnik: (tihceno) Bom ... 
Obiskovalec: Kaj? ste kaj rekli? 
Župnik: (pobito, obupano) Bom ... Šel bom do njih. Huje ... Huje skorajda ne more biti 
od tega, kar že itak trpim ... 
Obiskovalec: Ja? 
Župnik: (poklapano) Napravil bom to. 
Obiskovalec: obljubite? 
Župnik: (zavzdihne) Ja. 
Obiskovalec: Če ste me nalagali, vam prisežem, da se bova še enkrat srečala in to prav 
kmalu. In tedaj ne bom tako popustljiv, kot sem bil tokrat. 
Župnik: Bom šel ... (se sliši kako si usmrkne nos) ... in naredil to, pa naj se zgodi kar se 
hoče. A vendar ... A vendar še vedno ne razumem - kdo ste pa vi? Zakaj vam je toliko do 
tega, da grem tja in priznam, da se posujem s pepelom? Bi radi, da pokličejo policijo in 
me aretirajo in ... In potem ... Kdo ste? (tišina) Gospod? (tišina) A me slišite? 
---- (sliši se, kako župnik ihtavo vstane in gre ven, naokoli in odpre vrata spovednice) ---- 
Župnik: Kaj za ... Kam je ... 
(Slišijo se koraki, kako župnik hiti dol po cerkvi, to je ladji.) 
Župnik: Katehet Jošt! Katehet Jošt! 
Jošt: Ja, gospod župnik? 



Župnik: Hitro! Si videl, kam je šel? 
Jošt: Kdo? 
Župnik: Ta možakar, ki je bil do zdaj v spovednici. 
Jošt: O čem govorite? Saj ja ni bilo koga ven razen vas. Sem se že spraševal, kaj počnete 
notri tako dolgo sami ... 
Župnik: Ne, nisem bil sam! Nekdo je prišel na spoved, pa se je moral menda zmuzniti 
ven, samo da ne vem točno, kdaj ... 
Jošt: Gospod župnik, tule stojim že najmanj deset minut in prižigam sveče - saj vidite 
koliko jih je, ampak - potrpežljivost je božanska vrlina. No, toda nikogar ni bilo iz 
spovednice. Opazil bi, prisežem. (kratka tišina). Gospod župnik? Se dobro počutite, tako 
ste bledi. Gospod župnik? 
 

**** 
 
(zvoki avta, ki se zapelje po makadamu - zvočna perpektiva od znotraj, župnik ugasne 
radio in avto, zavzdihne): Bog, daj mi moč. (odpre vrata, jih zapre) (slišijo se počasni, 
obotavljiji koraki po dovozu; priteče pes, laja, ampak veselo) 
Župnik: Ho! Ja, ja, priden, priden. Saj menda ne grizeš, poba, kaj? (sliši se, kako se mu 
pes dobrika) No, no. Le ne skači, fant. 
Gospa Černčič: Dober dan. 
Župnik: Dober dan. Se opravičujem, ker takole na vrat na nos vpadam ... Vi ste gospa 
Černčič? 
Gospa Černčič: Sem, vi pa ste župnik. 
Župnik: (v zadregi, skoraj defenzivno) oe... ja kako pa ... kako pa ste vedeli? 
Gospa Černčič: vaša uniforma, oče? (se zasmeje) 
Župnik: Oh. saj res. 
Gospa Černčič: Pa tudi brez tega bi vedela, da ste božji, dober človek. Tonka, veste, 
takoj zasluti, ona se dobrika samo prijaznim ljudem, slabe pa že na daleč oblaja in 
orenčava. 
Župnik: (trpko) Ah, aha. (poklapano, tišje:) Potem pa se je danes malo uštela .... 
Gospa Černčič: Kaj pravite, oče? 
Župnik: Bi se lahko prosim pogovorila noter, gospa? imate moža doma? 
Gospa Černčič: Pogovorila? No, seveda. kar pridite z mano. Vidite, malo sem plela vrt, 
tale plevel je čisto podivjal in ... 
(slišijo se koraki do vrat, noter, vrata se zaprejo). 
Gospa Černčič: Kar tule stopite, oče. Ne sezuvajte se, itak imate čiste čevlje. 
Župnik: (plašno) Zelo lepo hišo imate, gospa 
(hoja dalje, ne prav daleč) 
Gospa Černčič: Jurij, obisk imamo. Tak, odloži te svoje sodokuje za par minut, boš? 
Jurij: O, dober dan - kaj pa je to, a maškare hodijo? Malo ste pozni, možakar. 
Župnik: Dober dan, gospod. Ne, uniforma je prava, župnik sem, Tadej Juric, iz župnije 
pri Laknem. 
Jurij: (ropotanje s stoli). Tako? No, da vam dam roko. Dajte, dejte, usedite se. Katja, 



prinesi župniku nekaj za spit. Boste enega kratkega zategnili, oče? Ali pa kaj prigriznili? 
Daj, Katja, malo bograča no - ga še imamo malo od kosila, oče, veste. 
Župnik (pohiti): Ne ne, gospod in gospa, hvala najlepša, toda nič ne bom, niti žganega, 
res. Ne pijem, že dolgo ne več, prav odkar ... (se mu zapleta, komaj govori) Prišel sem 
okoli ene zelo neprijetne zadeve in ... Morate me razumeti, ko vam rečem ... (glih komaj 
še govori). 
Gospa Černčič: Joj, gospod župnik, usedite se vendar, kaj pa je narobe? Saj nama bo 
skupaj padel, Jurij! 
Jurij: A saj sem ti rekel da mu daj žganega! Ni še prepozno, le malo si mora dušo 
privezati (se slišijo njeni hitri koraki, ki gredo v kuhinjo). Kar lepo čičajte, oče, malo vam 
je pritisk padel, nič hudega, se zgodi tudi najboljšim. 
Župnik: Slika ... Tista slika ... 
Jurij: Tole mislite, tule na zidu? (žalostno, izgubi se poprejšnja radost) Hja, tole je najina 
mala hčerka. Ni je več, veste. Pred petimi leti je umrla. Prav na današnji dan je obletnica, 
zato pa sva prižgala tole svečko. Danes bi bila stara štirinajst let. 
Župnik: jaz sem ... (stoka, zdihuje) jaz sem ... 
Jurij: pomirite se, oče, prosim! 
Župnik: Ne ... Jaz ... 
Jurij: Ja kaj pa je, človek? 
Župnik: jaz ... z avtom sem ... 
Jurij: Katja! Prinesi že tisto žganico, kje se obiraš? 
Župnik: Jaz sem jo ... Povozil sem vašo punčko. Pred petimi leti. 
(nagrobna tišina, ki jo prekinja le stokanje in sopenje župnika) 
Jurij: (počasi, nejeverno) Kaj ste rekli? 
Župnik: (stoka, tišina) 
Jurij: Kaj ... kaj ste rekli, oče? 
(slišijo se koraki) 
Gospa Černčič: Evo, malo domačega brinjevčka, oče, da vam požene kri po ... 
Jurij: (se zadere na vso grlo): KAJ STE REKLI, OČE?! 
Gospa Černčič: Ja kaj pa vpiješ, Jurij, si zblaznel? 
Jurij: Oče! Kaj ste rekli! 
Gospa Černčič: Jurij, se ti je zmešalo? 
Jurij: Meni?! Meni se je zmešalo?! Sploh veš, kaj je pravkar rekel? Da je on povozil 
najino hčer pred petimi leti! 
Gospa Černčič: (sliši se, kako ji pade pladenj iz rok in se razbije steklovina) Ne ... to 
vendar ... Gospod župnik? 
Župnik: Bil sem jaz. Jaz sem jo ubil. 
(se zasliši žensko jokanje, kk se nekdo sesede) 
Gospod Černčič: Katja! 
Župnik: (govori tiho) pil sem. Bil sem pijan ko sem se vračal iz lokala v dopoldnevu. Do 
zadnjega je nisem videl, ker je čepela zadaj za grmovnicami in ko sem se pripeljal mimo, 
je skočila kvišku in - ... (par sekund tišine, nadaljuje zamolklo) niti predstavljati si ne 
morem, kakšne muke ste preživljali. toda tudi sam sem jih. Ne mine večer, da ne bi v 



solzah molil zanjo in preklinjal to, kar sem storil. Glejte, tule grem ... Mislim, ne vem kaj 
naj drugega naredim - na kolena grem (sliši se prestavljanje stola) in vas prosim 
odpuščanja. Na milost in nemilost se vam prepuščam. Prosim, odpustite mi, da si bom 
lahko odpustil tudi sam ... 
Jurij: (agoničen jok, vik in krik); Ti prekleti ... (sliši se tepežkanje): (au, uf, vreščanje 
ženske, razbijanje, lomastenje). Glej ga! (topotanje; vse to - open to interpretation) Kar 
beži, baraba, zbežal ne boš! Zdaj boš pa videl! (topotanje korakov) 
Gospa Černčič: (slabotno) Ne puške, Jurij! Prosim, samo tega ne! 
(sliši se več tekanja, nekaj po parketu, loputanje vrat, nekaj po makadamu) 
(dvorišče, pes laja, pesek pod nogami, renčanje) 
Jurij: Drži ga, Tonka! Samo drži ga! 
Župnik: (krik bolečina) Na pomoč! Na pomoč! Au-uf (se sliši, kk ga Jurij podere po tleh 
in kako pes še kar renči in gode poleg). Na pomoč! 
Jurij: Kaj se dereš, koga kličeš na pomoč, a! Ti krota v božji uniformi! 
Gospa Černčič: (sliši se, kako priteče od zadaj): Prosim, ne, Jurij! Odloži puško! (v 
solzah) 
Jurij: Ne zvijaj se, oče, miruj! Cev od puške v usta! Brž! 
Župnik: Prosim ... Prosim, milost ... (se sliši, kk se davi na cevi) 
Jurij: Ti bom že dal milost! Ne zvijaj se! Ti kurba, ko bi vedel, kaj si nam povzročil in to 
samo zato, ker nisi gledal na cesto! Pijandura! Baraba! In potem si zbežal kot največje 
strahopetno prase! Kar kašljaj, kar, kar davi se! (divja agresija) 
Gospa Černčič: Ne več, Jurij! Prosim, spusti ga! 
Jurij: Kaj ne več! KAJ NE VEČ?! Tamalo nama je ubil, Katja! On je bil! Veš kolikokrat 
sva rekla, da bi ga speštala kot črva, če bi nama priplesal na pot po kakem naključju! In 
zdaj je! Tako da zmoli še en zadnji očenaš, stari, ali pa zdravo marijo, kar ti je pač ljubše, 
potem pa greš na potovanje v krtovo deželo! Zagrebel te bom kot mačka! 
Gospa Černčič: Jurij, ne! 
(hropenje, nekaj trenutkov, ko se ne ve, kako in kaj se dogaja, nakar se slišita dva poka 
šibrovke) 
(nekaj negotove tišine) 
(se sliši jokanje, sopenje, spet se ne da reči, kaj in kako) 
Jurij: (v solzah tudi sam) Ti prekleti župnik. Škoda je teh šiber zate, da bi te razmazal po 
dvorišču! Ampak povem ti eno stvar, ti prasec! Ne odpustim ti, slišiš! Niti jaz, niti žena ti 
ne odpustiva! Zaradi naju se lahko cvreš v peklu! Zdaj pa (siloma, da se prav sliši, kako 
ga pobira s tal in to zelo agresivno) zdaj pa zgini pa da te nisem več videl - ker naslednjič 
ko te bom, je tvoja betica ne bo odnesla v enem kosu! 
(Sliši se sedanje župnika v avto, župnikovo stokanje, kako zalaufa motor, kako se 
odpelje, joka). 
 

**** 
 
(sliši se, kako z avtom obstane, kako izstopi, pohiti nekam, kjer je glasba tiha, ko vstopi v 
‘lokal’, se glasba ojača, slišijo se zvoki pijančevanja v ozadju). 



Natakarica: O, gospod župnik. vas pa dooolgo ni bilo k nam. Ja ... Ja kaj pa je narobe, 
kakšni pa ste? Moj bog, a pokličem rešilca? 
Župnik: (povsemm zjeban glas, psihično razrvan) Ne, samo suho grlo, čisto sem 
dehidriran. Malo vode mi dajte, prosim, hladne. 
(sliši se , kako se pipa odpre pa kako voda teče) 
(goltanje vode) 
Natakarica: Presneto, gospod župnik, kaj pa je bilo? Menda vas ja niso oropali? 
Župnik: Ne ... Oni ... Puška ... O moj bog, sploh ne morem govoriti, tako sem ... 
Natakarica: (šokirano) Vam bom še en kozarec vode nalila. 
Župnik: Ne, čakajte! dajte mi raje ... (dolg premor) malo brinjevca. 
 

Konec 


