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izštévanka  -e ž (e  ̣́) etn., pri otroški igri ritmizirano besedilo, s katerim se na začetku igre 

določijo udeležencem vloge v igri 
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Sončen dan.  

Križišče v nekem mestu.  

Dokaj prometno križišče; ali pa se tako samo zdi zaradi nestrpnih voznikov, ki z vso močjo 

pritiskajo na svoje hupe, kričijo, preklinjajo, mahajo z rokami in tako ustvarjajo vtis kaosa. 

Kolo. 

Na kolesu se pripelje gospod; poznih srednjih let, urejen, prijeten. 

Pred njim se, kot da bi padel z neba, pojavi policist; zgodnjih srednjih let, urejen (kar je sicer 

skoraj samoumevno, če človek nosi uniformo), prijeten. 

Policijski loparček. 

Gospod se ustavi pred Policajem in sestopi s kolesa. 

 

POLICAJ: Dober dan. Kontrola prometa. Dokumente, prosim. 

GOSPOD: Dober dan. Seveda, samo malo …Pobrska po denarnici in mu da dokumente. 

Izvolite. 

POLICAJ: Takole, gospod Novak. Napisala bova en plačilni nalog, potem pa lahko greste. 

GOSPOD: Kakšen plačilni nalog, če smem vprašati? 

POLICAJ: Kazen, za laike. 

GOSPOD: Razumem kaj pomeni plačilni nalog. Zanima me za kaj bi ga naj dobil? 

POLICAJ: Vozili ste v napačno smer po kolesarski stezi. 

GOSPOD: Se opravičujem, ampak kako to mislite, v napačno smer, če sem šel samo čez 

prehod? Pripeljal sem po tisti strani in tukaj šel čez cesto. 

POLICAJ: Gospod Novak, peljali ste v napačno smer. Če bi upoštevali predpise, bi šli lepo 

okrog. 

GOSPOD: Kje okrog? 

POLICAJ: Tam. Najprej čez tisti prehod, pa potem čez tega. 

GOSPOD: Če pa grem potem po tej poti naprej. 

POLICAJ: Gospod Novak, nisem vam jaz kriv, da v življenju ubirate nedovoljene bližnjice. 

GOSPOD: Kakšne bližnjice? Samo čez prehod sem šel tukaj. Pripeljal sem se tamle, v pravi 

smeri in zdaj se bom dalje peljal tukaj, v pravo smer. 

POLICAJ: Dejstvo je, da ste storili prekršek in po Zakonu o varnosti v cestnem prometu je za 

vožnjo v napačno smer predvidena kazen 120 evrov. Če poravnate položnico v osmih dneh, 

boste plačali zgolj polovični znesek, torej 60 evrov. Piše. 

GOSPOD: A mi ne morete dati samo opozorila ali kaj takšnega? 

POLICAJ: Prepozno. Sem že napisal. Mu pomoli listek. Tukaj podpišite. 
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GOSPOD se podpiše. 

POLICAJ: Poleg tega ste kršili tudi 83. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu. 

Predpisana kazen je 100 evrov. Začne pisati nov listek. 

GOSPOD: Prosim? 

POLICAJ: Ob prečkanju prehoda za pešce, kjer ni talne označbe za kolesarsko stezo, morate 

sestopiti s kolesa. Vi pa ste se peljali. 

GOSPOD: Res? Se opravičujem. Nisem vedel, da se ne sme … 

POLICAJ: Ignorantia juris nocet. Nepoznavanje prava škodi.  

GOSPOD: Obljubim, da bom od zdaj naprej to upošteval. Sicer pa ni bilo na prehodu 

nobenega pešca, pa še zelo počasi sem se peljal. Vedno zelo počasi in previdno vozim. Tudi, 

ko sem s kolesom. 

POLICAJ: Žal mi je, gospod Novak, pravila so pravila. Mu pomoli listek Tukaj podpišite. 

GOSPOD: Kaj pa če ne podpišem, ker se s to kaznijo nikakor ne strinjam? 

POLICAJ: Ne rabite, če ne želite. 

GOSPOD: Potem pa ne bom. In kaj zdaj? 

POLICAJ: Nič. Po zakonu o splošnem upravnem postopku vaš podpis tako ali tako ni 

potreben. Bom navedel: Ne želi podpisati. 

GOSPOD: Neverjetno … 

Policaj mu da listek in si začne ogledovati kolo. 

POLICAJ: Je to vaše kolo? 

GOSPOD: Ja, moje.  

POLICAJ: A lahko prosim vklopite luč in poženete dinamo.  

GOSPOD: Zakaj? 

POLICAJ: Preverili bomo tehnično izpravnost vašega prevoznega sredstva. 

GOSPOD: Moje kolo je popolnoma v redu.  

POLICAJ: To bom pa jaz presodil, gospod Novak. No, dajmo.  

GOSPOD: Veste kaj, tole je že smešno … 

POLICAJ: A lahko vklopite luč in poženete dinamo, gospod Novak. Prosim. 

Gospod požene dinamo. Sprednja luč zasveti takoj in počasi, počasi posveti tudi zadnja, a ne 

sveti na polno, nekako utripa. 

POLICAJ: Zadnja luč vam ne dela. 

GOSPOD: Kako ne dela? Seveda dela! 

POLICAJ: Ne se razburjat, gospod Novak. Zadnja luč vam ne dela in po 36. členu Zakona o 

vozilih je predpisana kazen za tehnično neizpravno vozilo 350 evrov. 
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Policaj začne pisati listek.  

Gospod kot nor poganja kolo in luč res vedno bolj brli. 

GOSPOD: Dela! Poglejte! Sveti! Samo malo rabi, da se zagreje. 

POLICAJ: In dokler se ne zagreje ogroža vas in ostale udeležence v prometu. 

GOSPOD: Ogroža? Ne bodite smešni. Saj je dan! 

POLICAJ: Gospod Novak, bodite veseli, da vam ne prepovem nadaljnje vožnje. Mu pomoli 

listek. Tukaj podpišite.  

GOSPOD: Ne! Ne bom podpisoval teh bedarij. 

POLICAJ: Ne želi podpisati. Mu da listek.  Kaj pa zvonec, gospod Novak? A lahko pozvonite, 

prosim. 
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Stojim v množici. Stojim med tovariši. Med sebi enakimi, sebi podobnimi. Stojim sredi 

množice, kot da bi stal v centru sveta, v centru ogromnega, brbotajočega mravljišča. Stojim 

sredi množice. Vsi smo enaki, vsi z enakim žarom v očeh, z enako dvignjeno glavo, z enako 

mislijo v srcu. Stojim in čutim svoje ustnice, čutim, kako se pregibajo in šepetajo besede, 

lepe, čiste besede; kako skupaj s tovariši vedno glasneje izgovarjajo besede sloge, enakosti, 

prihodnosti, svetle prihodnosti. Stojim, obdan s tovariši in tovarišicami, s sebi enakimi, 

stojim, z radostjo v srcu, z vero na ustnicah, z nepopisno močjo v svojih rokah. Stojim in 

čutim svoje roke, čutim življenje, ki ga bodo zgradile, lepo življenje, svetlo življenje; luštna in 

dobra žena, mogoče celo Neža, če me bo hotela, najmanj dva otroka, fantek in punčka, hiška - 

majhna, skromna, z vrtom, avto, da se bom lahko z njim vozil na šiht in vsako tretjo nedeljo k 

mami - no takrat bo že babica - na kosilo, poleti za en teden na morje, pozimi za en teden na 

smučanje … Danes je 24. april 1979. Danes je moj rojstni dan. Danes sem star 24 let in danes  

mi svet leži pred nogami. Stojim, med tovariši in tovarišicami, med sebi enakimi, med ljudmi 

z dvignjeno glavo. Stojim in moje telo preplavljajo stavki, stavki ki delajo moje roke še 

močnejše, še bolj zagnane … Tovarne delavcem, zemljo kmetom. Stojim in čutim, da je 

prihodnost moja. Tovarne delavcem, zemljo kmetom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJ JE ROP BANKE V PRIMERJAVI Z USTANOVITVIJO BANKE?
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Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ja. 

Koliko vencev boš nosila? 

Enega. 

Ena. 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ja. 

Koliko vencev boš nosila? 

Štiri. 

Ena, dva, tri, štiri. 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ja. 

Koliko vencev boš nosila? 

Dva. 

Ena, dva. 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ja. 

Koliko vencev boš nosila? 

Dvanajst. 

Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst. 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ja. 

Koliko vencev boš nosila? 

Pet. 
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Ena, dva, tri, štiri, pet. 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ja. 

Koliko vencev boš nosila? 

Osemindvajset. 

Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, 

petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst, devetnajst, dvajset, enaindvajset, dvaindvajset, 

triindvajset, štiriindvajset, petindvajset, šestindvajset, sedemindvajset, osemindvajset. 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ja. 

Koliko vencev boš nosila? 

Tri. 

Ena, dva, tri. 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 
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Odpreš oči. 

Par sekund buljiš v prazno. 

Zapreš oči. 

Obrneš se in povlečeš odejo čez glavo. 

Veš, da bo budilka kmalu zazvonila. 

Že leta se zbujaš par minut pred budilko. 

Ne veš zakaj. 

Že leta. 

Zaspiš. 

Budilka.  

Zvoni.  

Zvoni s svojim neumnim, nadležnim zvokom. 

Z roko potipaš po nočni omarici.  

Dotakneš se budilke. Najdeš gumb. Izklopiš jo. 

Odpreš oči. 

Buljiš v prazno. 

V misliš si rečeš, da bo danes en dober dan. 

To si govoriš že leta. 

Nekje si prebral, da pomaga. 

Tebi ne pomaga. 

Pa si vseeno, vsako jutro, v mislih to rečeš. 

Danes bo en dober dan. 

Vstal boš. 

Vstaneš. 

Popraskaš se po mednožju. 

Sprehodiš se do kopalnice. 

Postaviš se pred straniščno školjko. 

Jutranja erekcija. 

Potrudiš se in usmeriš curek. 

Medtem ko tvoj jutranji urin barva vodo v rumeno, se spomniš, da včeraj nisi kupil mleka. 

Danes bo tvoja prva kava črna.  

Brez mleka. 

Nehal si urinirati. 

Otreseš ga in ga spraviš nazaj v pidžamo. 
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Potegneš vodo. 

Nekaj privlačnega je v tem vrtinčenju. 

Stojiš, naslonjen na straniščni kotliček in gledaš. 

Vrtinček. 

Greš v kuhinjo. 

Spotoma si natakneš copate. 

Napolniš džezvo z vodo. 

Prižgeš plin. 

Vzameš kavo s police. 

Primeš žlico. 

Čakaš. 

Stojiš pred štedilnikom. 

V pidžami, s copati na nogah in žlico v roki. 

Čakaš. 

Že leta. 

Voda začne brbotati. 

Zajameš žlico, dve, kave. 

Počakaš, da se rjava brozga začne dvigati. 

Še enkrat. 

In še enkrat. 

Odstaviš kavo. 

Spet se spomniš, da si pozabil kupiti mleko. 

Danes bo tvoja prva kava črna.  

Vzameš skodelico s sliko zebre. 

Novoletno darilo tvojega šefa.  

Life is not black and white piše na njej. 

Prva jutranja kava in zebra. 

Že leta. 

Naliješ kavo. 

Brez mleka. 

Včeraj si ga pozabil kupiti. 

Danes je tvoja prva kava črna. 

Usedeš se za mizo. 

Pogledaš skozi okno. 
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Sonce. 

Po pričakovanjih, pomisliš. 

Zadovoljen si. 

Ne maraš presenečenj. 

Že leta. 

Piješ črno kavo. 

Čutiš, kako ti počasi segreva želodec. 

Osredotočiš se na vsak požirek. 

Občutiš ga, kako zdrkne po grlu, 

kako ti obleži v želodcu. 

Spiješ kavo. 

Črno. 

Rečeš si, da danes ne smeš pozabiti na mleko. 

Vstaneš. 

Greš v spalnico. 

Slečeš pidžamo. 

Stojiš. 

Gol. 

Iz predala vzameš spodnjice. 

Oblečeš jih. 

Nogavice. 

Oblečeš jih. 

Iz stola vzameš hlače. 

Vsak večer si pripraviš, kaj boš oblekel naslednji dan. 

Rad imaš red. 

Že leta. 

Oblečeš hlače. 

Oblečeš spodnjo majico. 

Oblečeš srajco. 

Ne zapneš gumbov. 

Zapneš pas. 

Greš v kopalnico. 

Umiješ si obraz. 

Kapljica vode ti zdrkne za ovratnik. 
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Zaznaš jo. 

Nalahno se zdrzneš. 

Pogledaš se v ogledalo. 

Na hitro. 

Brez misli. 

Vzameš deodorant. 

Namažeš se pod pazduho. 

Najprej leva, potem desna. 

Vzameš parfum. 

Par kapljic. 

Sovražiš ta vonj. 

Dobil si ga za darilo. 

Sovražiš ta vonj. 

Umiješ si zobe. 

Paziš, da se ne umažeš z zobno pasto. 

Zapneš gumbe na srajci. 

Greš iz kopalnice. 

Kravata. 

Zavežeš jo. 

Pripravljen si. 

V misliš si rečeš, da bo danes en dober dan. 

Obuješ čevlje. 

Vzameš kovček. 

Veš, da je v njem vse, kar potrebuješ. 

Že včeraj si si ga pripravil. 

Vsak večer si pripraviš kovček za naslednji dan. 

Že leta. 

Vzameš telefon. 

Ošvrkneš uro na telefonu. 

Vsako jutro isto. Dvajset minut, pa si pripravljen. 

Že leta. 

Odkleneš vrata. 

Zakleneš vrata. 

Čakaš na dvigalo. 
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Nikjer nikogar. 

To ti je všeč. 

Ne maraš sosedov zjutraj. 

Niti popoldan. 

Niti zvečer. 

Že leta. 

Vstopiš v dvigalo. 

Pritisneš P. Kot pritličje. 

Čakaš. 

Prispeš. 

Izstopiš. 

Greš po hodniku. 

Greš iz bloka. 

Sonce. 

Greš po pločniku. 

Mimo tebe švigne kolesar. 

Ustrašiš se. 

Pomisliš: Kreten. 

Prideš do prehoda za pešce. 

Čakaš. 

Zelena luč. 

Greš. 

Povozi te kamion.  

 … za lepši dan piše na njem. 

Umreš. 

Umreš. 

(Ne da bi to sploh opazil.) 
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Še vedno lep, sončen dan.  

Še vedno križišče, nekje, v nekem mestu.  

Še vedno Gospod, Policaj in kolo. 

 

POLICAJ: To bo še 240 evrov. Skupaj imava že 1210 evrov, polovični znesek, če plačate v 

osmih dneh. Podpis? Mu pomoli listek. Ne želi podpisati. Mu da listek.  Še nekaj me zanima, 

gospod Novak. A ste v zadnjih 24. urah uživali alkohol? 

GOSPOD: Pa saj to ne more biti res … 

POLICAJ: Gospod Novak? 

GOSPOD: Poslušajte, ravno grem iz službe in ta vaša zasliševanja … 

POLICAJ: Gospod Novak. To je standardni uradni postopek in vaša dolžnost je da sodelujete. 

GOSPOD: Saj sodelujem, ampak … 

POLICAJ: Gospod Novak. Poglejte, postavil sem vam zelo preprosto vprašanje, na katerega 

zgolj želim preprosti odgovor. Velja? Torej: A ste v zadnjih 24. urah pili alkohol? 

GOSPOD: Seveda da ne.  

POLICAJ: A ste prepričani? 

GOSPOD: Ja. 

POLICAJ: Niti kozarca vina? 

GOSPOD: Ne. 

POLICAJ: Niti enega malega piva? 

GOSPOD: Ne. 

POLICAJ: Enega kratkega ob kavici? 

GOSPOD: Pa kaj je z vami? Rekel sem, da ne. 

POLICAJ: Ne delujete preveč prepričljivo, gospod Novak. 

GOSPOD: Lepo vas prosim … Nisem pijan! 

POLICAJ: A potem ste nekaj spili, niste se pa napili? 

GOSPOD: Pa to ni res … Poslušajte, dajte mi za pihat ali pa mi dajte mir! 

POLICAJ: Brez skrbi, gospod Novak, vsekakor bova zdaj takoj opravila test psihofizičnih 

sposobnosti za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog … 

GOSPOD: Kaj? A vi mislite, da se jaz drogiram? To je naravnost smešno! A vi veste koliko 

sem jaz star? 

POLICAJ: Gospod Novak, sploh mi niste pustili, da dokončam stavek … Poleg tega vam iz 

izkušenj lahko povem, da starost nima kaj dosti pri tem … Zdaj vas pa prosim, da odročite 
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roke. 

GOSPOD: Kaj naj? Zakaj? 

POLICAJ: Gospod Novak, mislim, da sva kar dovolj klepetala in prosim vas, da sledite 

mojim navodilom, drugače vas bom moral obtožiti pasivnega upiranja in vas odpeljati na 

policijsko postajo, da tam izvedemo postopek. 

GOSPOD: Pa kdo se upira? Jaz se sploh ne upiram. Samo sprašujem vas, ker mi nič ni več 

jasno … 

POLICAJ: Gospod Novak, prosim. Odročite roke, takole. Pokaže. Zdaj pa zaprite oči in se s 

desnim kazalcem dotaknite nosu. No, dajte. Zelo preprosto je. Zaprite oči.  

Gospod bruhne v smeh. 

GOSPOD: A se hecate? 

POLICAJ: Gospod Novak, to je uraden test. Prosim … 

GOSPOD še vedno v smehu, a pripravljen, da sledi navodilom: Sem mislil, da so se metode v 

teh letih spremenile. To sem moral delati enkrat, na enem koncertu, ko sem bil še študent … 

Dire Straits, v Genovi … 

POLICAJ: Gospod Novak … Zaprite oči. 

GOSPOD: Vi verjetno ne poslušate takšne glasbe, ne? 

POLICAJ: Prosim, zaprite oči in odročite roke. 

Gospod, z nasmeškom, stori kot mu je ukazano. Zapre oči. Odroči roke. 

GOSPOD: A tako? 

POLICAJ: Ja. Zdaj se pa z desnim kazalcem dotaknite nosu. 

GOSPOD: Če naju zdaj kdo vidi si misli, da sva pobegnila iz cirkusa. Ali iz kakšnega 

telovadnega društva. 

POLICAJ: Gospod Novak … 

GOSPOD: Sokol. Čeprav vi ste verjetno premladi … 

POLICAJ: Gospod Novak, a se lahko prosim zresnite, da ne bova cel dan tukaj?  

GOSPOD: Se opravičujem … se spet zasmeji … Ampak tole je čisto preveč absurdno … 

GOSPOD globoko vdihne, se zresni in izvede celoten alkotest. 

Ko konča, vprašujoče pogleda Policaja.  

POLICAJ: Zelo dobro. Hvala. In zdaj vas prosim, da še enkrat odročite roke in hodite po tej 

črti. Ena noga pred drugo. 

GOSPOD rahlo šokiran: Kaj? Po kakšni črti? … 

POLICAJ pokaže: Po tej. 

GOSPOD: Tu ni nobene črte. 
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POLICAJ: Dajte si predstavljat črto. 

GOSPOD: A me ti zajebavaš? Ti misliš, da sem jaz totalen idiot ali kaj?! Predstavljam naj si 

črto! 

POLICAJ: Gospod Novak … 

GOSPOD: Predstavljam naj si črto! 

POLICAJ: Gospod Novak. Pomirite se. 

GOSPOD: Naj si predstavljam črto, mi je rekel! 

POLICAJ: Gospod Novak, v kolikor boste še naprej verbalno agresivni in žaljivi, mi zakon 

omogoča, da vas aretiram zaradi napada na uradno osebo in kazensko preganjam zaradi 

razžalitve uradne osebe. Kar se pa testov tiče; to so standardni policijski testi in vaša naloga 

je, da jih zgolj izvedete, ne pa da o njih pametujete, jasno?! … Dajmo, roke narazen in hodi! 

Gospod – seveda šokiran - stori kot mu je bilo ukazano. 

POLICAJ: Hvala.  

GOSPOD: A sva končala? Lahko zdaj končno grem? 

POLICAJ: Ne tako hitro, gospod Novak. Ker ste očitno vinjeni …  

GOSPOD: Kaj?! Nisem pijan!! Pa kaj je s tabo?! Nisem pijan!!! Zahtevam, da me testirate! 

Zahtevam, da mi naredite uraden alkotest, z uradno merilno napravo! Takoj!! 

POLICAJ: Pravkar sva naredila uraden test. In to dva! Začne pisati. 

GOSPOD: Ne me jebat … 

POLICAJ: In po uradni dolžnosti vam bom moral odvzeti tudi vaše vozilo, ker bi vsaka 

nadaljnja vožnja ogrožala vas in ostale udeležence v prometu. 

GOSPOD: Pa to ni res! Kje jaz živim … Pritožil se bom! 

POLICAJ: Izvolite! Pisno pritožbo lahko jutri oddate na policijski postaji Center, ko boste šli 

tja po kolo. 

GOSPOD: Pa vi niste normalni … 

POLICAJ: Kje sva ostala? Aha … Začne pisati nov listek. Vožnja pod vplivom alkohola, 1600 

evrov in tri kazenske točke, polovička v osmih dneh, kot verjetno zdaj že veste, kazenske 

točke pa se vam bodo izničile po treh letih, če v tem času ne boste naredili nobenega prekrška. 

Lahko pa se udeležite tudi tečaja varne vožnje - kar bi vam nadvse toplo svetoval - torej tečaj 

in kazenske točke izginejo.  
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Do tam je moje. Vidite? Do one pšenice. Tu, ko je koruza je bil lani rips. Koruze mam zaj 

samo 7 hektarov. Se ne splača. Samo včasih, včasih smo jo meli posajeno po celem, vse kaj 

vidite je bla ena sama koruzna njiva. Pa vete kak je to rodilo! Bolj si šprical, bolj je rasla. Ja, 

takrat smo vsi tak delali. Vsi … Rekli so na Zadrugi, pa slišal si od drugih kmetov, kak je 

treba … Če je sosed vrgel tri žakle, si jih ti pet, ha ha ... Vete kak je, če ti zgnili vsa koruza, če 

ti v parih dnevih gre k hudiču vse, kaj si posejal, če prideš na njivo pa vidiš, da ni več nič 

ostalo, da je vse požrto, da je vse uničeno, da nimaš več nič. Nič. Da si delal zastonj, da si 

garal ko živina, petek in svetek, mraz, vročina, da si se gnal, ko budalo, zastonj, za nič, za 

minus. In nekak je treba živet, ne? Maš familijo, deco, maš živino v štali, maš račune za 

plačat … Nobeden ti ne bo nič šenkal, ne? … In pol smo pač takrat naredli tak, kot vsi … 

Umetno, škropiva … Kaj si ti ja nor! Če bi vi vedli, koliko vsega smo takrat zmetali gor na 

tote naše njive. Pa mi smo še tak bli dobri! Oni iz Zadruge pa, bog pomagaj! Vete, to kaj zdaj 

tu vidite, to je včasih blo vse državno, vse ena vlka njiva, 2000 hektarov. To so oni z letali 

špricali, z letali! Pol si lahko predstavljate, kàko je to blo. Je pa raslo nekaj cajta, raslo ko 

hudič. Koruza, da bi vi to vidli! Koruza ko pol moje roke, pa pšenica, sladkorna, rips, pa tikve 

take, da si iz ene dobo liter olja vun! No, pol se je pa začelo, malo po malo, več si gnojil, 

slabše je blo. Zemlja se razvadi, vete ... Letala niso več škropila, pa saj državno tudi ni več 

dosti blo; to so si oni vse med sabo potalali. Mi smo dalje delali na tistih svojih flekah zemlje, 

kaj smo pač lahko. Saj pravim: ni za živet, ni pa niti za crknit! Pa si mel še kako kravo, pa 

svijo, pa kure, pa je nekak šlo. No, pol so nam pa rekli, da je nekaj narobe z vodo, da je ne 

smemo več pit, da je strupena, od škropiva pa umetne strupena, podtalnica je strupena. Jaz ne 

vem, vse sorte so govorili; da je lahko tolko pa tolko totih nitratov notri, pa pol so spet rekli 

načik, da jih je lahko več, pa še več, tak da je voda spet bla vredik nekaj cajta. Zdaj pa spet ni, 

če jaz kaj vem … Ne vem … Eni so jo začeli kupovat, si lahko mislite? Da si vodo kupiš, v 

litrski flaši? Pa kaj si ti ja nor! Doma pa studenec. Tvoja voda, voda, ki so jo pili tvoji stari 

fotri, pa njihovi fotri, pa njihovi. Jaz pa bi naj zaj moj studenec zamenjal za vodo v plastiki? 

Pa še plačal bi jo naj? Dajte mi vi povedat, kak je lahko voda, ki jo punijo v plastične flaše 

deset kilometrov vstran vredik, z mojega studenca pa ne? Dajte mi to razložit, prosim, ker 

meni ni jasno. Pa toti si mislijo, da sem jaz totalen idiot al kaj?! Saj pa te vsaki trotl ve, da je 

podtalnica ena, da je voda samo ena, za celi svet, da nemrem jaz met dobre vode, moj sosed 

pa zanič, če sma par metrov narazen. Sámo za dnar se jim gre, vam rečem, sámo za dnar. 

Svije pokvarjene, marš k hudiču! Sámo, da služijo pa da nam odžerejo tisto malo, kaj dobimo.  

Moja taprva je zaj prvič noseča, pa so ji iz občine napisali, da lahko pride po pet litrov 

flaširane vode na mesec, da ji to pripada kot nosečnici, da ne bo tamalega zastruplala. Ker 
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občino pa državo skrbi za  naše zdravje, so rekli. Tote vse bi blo treba na kole obesit, pa naj 

jih abuhi raztrgajo. Resno! Mene to tak razpidi. Pol so pa vsi toti še tak pametni! Vete kaj vam 

bom povedal; že moj stari foter je vedo, da mora zemlja vsako četrto leto počivat, pa da mora 

vsako leto na njivi posejat nekaj načišnega, da se zemlja ne zmatra – zdaj pa so se oni 

pametnjakoviči v Bruslju to sami spomnili. Eko kmetijstvo! Zaj vse kontrolirajo, če nisi 

vredik, če ne izpolnjuješ normativov, ti ne dajo subvencije. Evropska unija je tak rekla in mi 

zaj tak delamo. Kot da nismo sami to vedli že od skoz. Kot da ni moja cela familija, vsi moji, 

ki so pred mano delali na toti zemlji, tak delala. Mi smo pa pustli, da je šlo vse hudiči v rit, 

vse v luft … In za koga? Za vse tiste, ki zaj sedijo s punimi ritmi in si kupujejo vodo iz Švice 

in bio eko paradajz na bio eko tržnici, za sedem evrov na kilo, meni pa vsako leto znižajo 

odkupno ceno za pšenico, tak da jo bom čez tri leta že zastonj talal. V žlici vode bi jih lahko 

utopil, svije debele, nemarne ...  

Pijebi! Nekam črno je tam doli. Samo, da ne bo toča … Nič niso napovedali, bog obvarji … 

Samo, da ne bo toča, koruza mora še par dni počakati, še ni čist zrela … Je pa fejst črno, nekaj 

bo ... 
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Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ja.  

Koliko vencev boš nosila? 

Počakajte, kaj ste pravkar rekli? 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

A res? 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Joj, sploh nisem vedel …  

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Kaj pa se je zgodilo? 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Upam, da ni preveč trpela. Revica … 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Kdaj pa je pogreb? In kje? 

Koliko vencev boš nosila? 

Tole me je čisto presenetilo, veste … Zadnja stvar, ki sem jo pričakoval je takšna strašna 

novica. 

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Oh, to je grozno … Se opravičujem … 

Ena žaba je umrla, 
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štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Pa tako mlada … In tako na hitro …  

Ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

A imate mogoče kak robec? 
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Ženska v zgodnjih petdesetih ves čas Rakovega monologa pospravlja po kuhinji in kuha kavo. 

 

RAK
1
: A jo vidite, kako se veselo suka po kuhinji? Pravkar je pojedla kosilo in zdaj bo 

skuhala kavico. Ker je skrben tip človeka bo vmes, ne bodi ga len, očitno še pomila posodo. A 

vidite, kako se nasmiha s kotički ustnic in še malo, pa si bo začela mrmrati kakšno pesem, ki 

jo je slišala po radio na poti iz službe in se ji je ugnezdila v glavo. Jo vidite? … In ona nima 

pojma. Definitivno nima pojma in zato je vse to še toliko bolj zabavno. Ona si namreč misli, 

da ji nič ne manjka, da je zdrava, zadovoljna, finančno preskrbljena – čeprav moram priznati, 

da je vedno bila dokaj skromna. Ima čudovito družino; moža, dva skoraj odrasla otroka, ki ji 

za vsaki materinski dan prineseta rožice in imata zgledne možnosti, da bosta tudi onadva v 

življenju srečna, če seveda ne bosta preveč komplicirala. Skratka:  Familija za na razglednice 

ali pa za na tiste fotke, ki jih dobite skupaj z okvirji. Veste na kaj mislim, ne? In če bi jo zdaj 

vprašali, bi vam celo rekla, da je srečna. Brez odlašanja bi vam povedala, da je srečna in 

zadovoljna s svojim življenjem. 

Ampak – če jo samo malo takole … Ženska se čudno zdrzne in krožnik ji pade iz rok in se 

razbije. Če ji samo malo dam vedeti, da sem tukaj … Ženska pobira črepinje. A ste videli? Ste 

videli, kako me je gladko zignorirala. In zdaj bo še ljubemu možu, ki že čaka na kavčku na 

ljubo mu popoldansko kavico rekla, da ni nič, da je samo štorasta. Ženska: Nič ni, samo 

štorasta sem. A ste jo slišali? In potem si bo na koncu še drznila reči, da ni bila opozorjena, da 

ni nič opazila, da ni bilo nobenih znakov. Vi ste pa videli, ne? Ste? Boste moje priče. Veste, 

navadno me potem na koncu vsi kar povprek ozmerjajo s potuhnjencem in podobnimi. Ja, 

ljudje znajo biti blazno grdi, veste ... In da vam bo lažje stopiti na mojo stran, jo bom spet 

malo … Ženska se v čudnem krču ustavi. Evo. Opravljeno. Zdaj je treba samo malo počakati. 

Moram priznati, da mi je to čakanje najljubši del posla. Ker če bi ona zdaj, v tem trenutku, 

bila malo bolj pametna ali previdna ali pozorna ali kaj jaz vem kaj še, bi se nehala ukvarjati s 

tole kavo, šla bi do telefona in poklicala v ordinacijo svojega zdravnika. Pa ne bo. Ampak, 

bom kar odkrit z vami, to itak ne bi nič pomagalo. Ker preden bi njen zdravnik pogruntal, da 

je tukaj pa mogoče res kaj sumljivega in preden bi jo poslal na nadaljnje preiskave -  in za 

tovrstne preiskave se ne odločijo kar na vrat na nos, to stane, veste!, bi minili – ajde, da ne 

pretiravam -  najmanj trije meseci. In ona bi še naprej, normalo, takole ob popoldnevih, 

kuhala kavico, čeprav bi jo jaz vsake toliko malo takole Ženska se opre z obema rokama na 

                                                 
1
 To, kar pravkar bereš, dragi bralec, je edini poskus usmerjanja tvoje interpretacije tega teksta. Rak ni in ne sme 

biti predstavljen skozi lutko, video ali kaj podobno neotipljivega. Rak je človek, realen tako kot ti in jaz. Rak je 

jappi v dragi poslovni obleki. Rak je korporacija. Rak je kapital. 
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štedilnik in ko krč mine, globoko vdihne, si nalije kozarec vode in naredi dolg požirek. Dobro, 

dobro, recimo da bi pri svojem zdravniku dobila napotnico za specialista in da bi uspela čakati 

tistih šest mesecev, ali koliko je sedaj čakalna doba in da bi midva res šla k specialistu, ona 

seveda prepričana, da ne bo nič narobe. Še otrokom ne bi povedala, kam greva. Možiček, 

možiček pa bi se odločil, da gre z nama, za podporo. Lepo od njega, ne? In potem bi čakala na 

izvide … Ženska je skuhala kavo in jo postavila na pripravljen pladenj. Joj, ta kavica je še 

meni zadišala. Ženska odnese pladenj s kavo in dvema kozarcema vode v sosednjo sobo. 

Ona bo umrla čez sedem mesecev, šest dni, 21 ur in 10 minut, zaradi mene na črevesju, ki se 

bom razširil tudi na druge organe. Za sabo bo pustila natanko eno neplačano položnico 

dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki jo je njen dragi mož, v stiski zadnjih dni njenega 

umiranja, pozabil plačati. 
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Mesto, križišče. 

Gospod, Policaj. 

Lep dan kot kulisa. 

 

POLICAJ medtem ko piše listek: Torej, člen 891, Zakon o varnosti v cestnem prometu, kazen: 

650 evrov in člen 288 istega zakona, kazen 2500 evrov. Ne želi podpisati … Tako, izvolite. 

Ste se pa kar potrudili s temi prekrški, gospod Novak. Vse skupaj imava 16.820 evrov, če se 

ne motim. Na hitro še enkrat preveri. Ne, ne motim se. 16.820 evrov, polovička, seveda, če 

plačate v osmih dneh. 

GOSPOD vidno pretresen: Prosim vas … nimam … jaz, jaz tega ne morem … prosim … 

POLICAJ: Oprostite, ne razumem vas. 

GOSPOD se skuša obvladati, da ne bi res zajokal: Jaz … jaz ne morem tega plačati … nimam 

… res, nimam …  

POLICAJ: To pa ni moj problem.  

GOSPOD: Prosim vas, lepo vas prosim … jaz sem pošten človek …  

POLICAJ: Veste kolikokrat sem to že slišal. Ponavadi od najhujših kriminalcev. Sploh pa 

samopomilovanje pri meni ne funkcionira. In nehajte se cmeriti, kaj si bodo pa ljudje mislili.  

GOSPOD se zbere: Poslušajte, gospod policaj … 

POLICAJ: Policist. 

GOSPOD: Gospod policist. A se ne bi mogla midva kako drugače zmenit? Hm? 

POLICAJ: Kako to mislite, gospod Novak? 

GOSPOD: Ja ne vem … 

POLICAJ: Ne vem, če vas razumem, gospod Novak … 

GOSPOD: Ne vem … Sem mislil, da bi se lahko v miru pogovorila o vsem tem … Mogoče, 

če se da … Mogoče bi lahko šla na kakšno kavico ali pivo ali kam ... Nekam … Ne vem … 

Da bi se pogovorila in videla, če se da mogoče pozabiti na kakšno kazen ali dve. … Mogoče? 

POLICAJ: Gospod Novak, a se vi slučajno delate norca iz mene? 

GOSPOD: Prosim?  

POLICAJ: A se delate norca iz mene? 

GOSPOD: Jaz? Ne. Nikakor. 

POLICAJ: A vam jaz slučajno zgledam kot nekdo, ki se ga da podmazat s kavico in pivom? 

GOSPOD: Ne, ne, narobe ste me razumeli. Sem mislil na denar … 

POLICAJ: Kako vas ni sram, gospod Novak? Kako si sploh drznete pomisliti na kaj takega.  

Imate srečo, da sem danes še posebej toleranten, ker drugače bi vas takoj prijavil zaradi 
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ponujanja podkupnine uradni osebi … Sploh pa med službo ne pijem. 

GOSPOD: Se opravičujem. Nisem tako mislil … 

POLICAJ: Že v redu. Delal se bom, kot da nisem nič slišal … Kje sva ostala? Aha … Kršili 

ste tudi 312. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu. To bo še 350 evrov, polovička, če 

plačate v osmih dneh. Podpis? Ne? Se mi je kar zdelo. Ne želi podpisati. Izvolite.  

Mu pomoli listek. Gospod ga pograbi, nekaj časa osuplo gleda vanj, potem ga, gledajoč 

Policaja, počasi raztrga na prafaktorje in jih vrže na tla. 

POLICAJ: Gospod Novak! Ja kaj se pa greste? A vi veste, da je po odloku o varovanju okolja 

prepovedano smetenje na javnih površinah in da je kazen za tovrstne prekrške, ki so navedeni 

v 78. členu tega odloka, 150 evrov? Začne pisati.  
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Stojim v množici. Vsi smo enaki. Vsi v enakih oblekah, vsi z enakim izrazom na obrazu, vsi z 

enakim pogledom v očeh. Stojim sredi množice, kot da stojim sredi gnezda, sredi čebeljega 

panja. In okrog mene buči in brenči. Stojim v masi. Danes je 24. april 1993. Danes je moj 

rojstni dan. Danes sem star 38 let in stojim med ljudmi, med sebi enakimi, med sebi 

podobnimi. Enake obleke, enaki izrazi na obrazu, enak pogled v očeh. Stojim in razmišljam o 

tem, da sem lačen in da bi najrajši šel v kantino. Razmišljam o tem, da mi kruli v želodcu in 

da moj želodec zahteva svojo torkovo porcijo klobas in kislega zelja. Stojim med ljudmi, z 

želodcem, ki kruli in poslušam besede, ki odmevajo izpred vhoda v tovarno. S praznim 

želodcem slišim, kako obljubljajo boljše čase, več denarja, site želodce in moj želodec se še 

bolj zgane. Lačen je. Beseda ga ne nasitijo. Jaz pa še kar stojim, stojim med svojimi 

sodelavci, stojim med svojimi prijatelji, ki si isto želijo svojo zasluženo torkovo klobaso in 

kislo zelje. Pa kakšen šnops in cigaret. Stojimo in poslušamo besede, ki kličejo k slogi, k 

žrtvam, ki bodo bogato poplačane, poslušamo besede, pomembne besede, ki govorijo v skoraj 

nerazumljivem jeziku, jeziku, ki ga moj želodec ne razume; govorijo o investicijah, o 

denacionalizaciji, o certifikatih, moj želodec pa želi slišati torkove klobase in kislo zelje. 

Stojimo, enaki, z enakim žarom v očeh. Stojimo in poslušamo. Poslušamo in pozabljamo na 

želodce, ki se oglašajo in pozabljamo na danes, stojimo in poslušamo besede, ki nam govorijo 

o jutri, o boljšem, lepšem, bogatejšem jutri. Samo certifikate je treba dat firmi, samo to, to je 

vse, kar moramo narediti, to je vse in jutri bo naš. Jutri bo boljši. In želodec bo dobil biftek, 

kaviar, kurc, dobil bo šampanjec!  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

KAJ JE ROP BANKE V PRIMERJAVI Z USTANOVITVIJO BANKE?
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Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

A spet? 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ti pogrebi pa so zadnje čase kar pogosti… 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ja …najverjetneje … čeprav se mi zdi, da zadnje čase samo še na pogrebe hodim. 

Koliko vencev boš nosila? 

Joj, pa še to … 

Koliko vencev boš nosila? 

Se opravičujem, kdaj ste že rekli, da je pogreb?  

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

V četrtek? Petek? 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Popoldne, ne? 

Ali greš na pogreb? 

Res ne vem, če bom lahko. 

Ali greš na pogreb? 

Strašno gužvo imam v službi. Sestanki, pa sredi nekega pomembnega projekta smo. Saj 

razumete, ne? 

Ali greš na pogreb? 

Tako, da res ne morem. Nimam časa.  

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 
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Neodložljive obveznosti, saj razumete, ne? Drugače bi seveda prišel. Ampak, žal … 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Bom pa vsekakor naročil venec. Venec, ali pa paket sveč. Čeprav - ta plastika - to je rak za 

okolje. No, saj venci pa za denarnico. 
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Pravkar bom odprl usta in vam začel lagati. Vi tega seveda ne boste opazili, ker vas bo 

zavedla moja kravata, moj iskren nasmešek, moj topel glas, odločnost mojih besed. Verjeli mi 

boste, ker hočete verjeti. 

Spoštovane dame, spoštovani gospodje! 

Odprl sem usta in vas pozdravil. 

Da bi vas kar takoj osupnil s svojo razgledanostjo, vam povem citat. 

Avstrijski pisec Artur Schnitzler je nekoč zapisal: Biti pripravljen je veliko, znati čakati, je še 

več, toda izkoristiti pravi trenutek je vse. 

Naredim krajši premolk. Pustim, da se vam ta stavek ugnezdi v glavo in da vam res postane 

jasno, kako pomembnega, pametnega in uspešnega človeka imate pred samo. Pogledam vas. 

Deluje. 

Nadaljujem; z umerjeno pompoznostjo. Pazim, da me navdušenje preplavi na točno določenih 

mestih in da imate vi občutek, kot da se zelo trudim brzdati svojo vzhičenost.  

Vesel sem, da smo skupaj uspeli prepoznati pravi trenutek in da smo ga skupaj uspeli 

izkoristiti, kajti prepričan sem, da bodo naša današnja dela tlakovala pot v svetlo in boljšo 

prihodnost za vse nas, pa tudi za naše otroke in naše vnuke. 

Naredim kratek premor. Na tem mestu pričakujem aplavz. Dobim ga. Ploskate mi. Zlagal sem 

se in vi ste mi verjeli. Nadaljujem, bolj konkretno in odločneje, da vas, rahlo sentimentalne, 

osupnem še z bolj analitičnim delom, v katerega sem subtilno podtaknil besede, ki po vseh 

študijah učinkujejo emotivno. 

Ponosen sem, da lahko danes skupaj položimo temeljni kamen za izgradnjo nove, ekološko 

neoporečne in maksimalno efektivne hidroelektrarne, ki bo prinašala luč v več kot tri milijone 

domov in napajala z močno in prepotrebno energijo našo gospodarsko panogo.  

Pavza. Pogledam vas. Verjamete mi. Po pričakovanjih. Pripravim se na nadaljevanje in 

poskrbim, da se mi na začetku glas rahlo zatrese. Pazim, da besedo »obljubljam« povem še 

posebej odločno, brezkompromisno. 

To, kar smo skupaj sanjali, danes postaja resničnost in obljubljam vam, da bo čez slabi dve 

leti tukaj stal najmodernejši kompleks, ki bo zaposlitev nudil 420. posameznikom, med 

katerimi bomo posebno pozornost namenili iskalcem prve zaposlitve in težje zaposljivim 

osebam, pa tudi tistim z visoko ali celo doktorsko izobrazbo. Teh 420 novih delovnih mest, ki 

jih bomo v naslednjih petih letih povečali za dodatnih 150 mest, bo tako odigralo ključno 

vlogo pri zmanjšanju brezposelnosti v tej regiji in posledično v naši državi, hkrati pa 

omogočilo stabilno in trajnostno razvojno strategijo celotne regije.  
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Počakam na aplavz. Par izmišljenih številk in verodostojnost se ti takoj poveča. Neverjetno, 

ne? Dokončno vas bom zmanipuliral z naslednjim žongliranjem z besedami, polnimi 

simbolnega optimizma. Nadaljujem v slavnostnem, a umirjenem tonu.  

Ta temeljni kamen naj bo simbol Luči, ki nam bo pokazala pot iz krize, v kateri smo se znašli. 

Ta kamen predstavlja naše skupno poslanstvo, naš skupni cilj, naš prvi korak k boljšemu in 

svetlejšemu svetu. 

Tokrat me aplavz prekine. Kot sem načrtoval. Zahvalim se in nadaljujem, na videz bolj 

neobvezno. 

Na koncu bi se vsem vam rad zahvalil za izkazano zaupanje. Jaz in moji sodelavci si štejemo v 

neizmerno čast, da lahko s svojimi idejami pomagamo pri razvoju takšnega bisera, kot je vaša 

prečudovita občina. Še posebej bi se rad zahvalil vašemu cenjenemu in izjemno sposobnemu 

gospodu županu, za vso podporo pri birokratskih ovirah, ki smo jih skupaj uspešno premagali. 

Še elegantno vrinjen slogan, pa smo končali. 

Za svetlo prihodnost! 

Ploskate. Jaz se vam nasmiham, vam pokimavam.  

Uspelo mi je. 

V mojem žepu se valja novih 11 milijončkov vašega denarja. 

Hvala! 

Še enkrat vam pomaham in odidem.  
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Policaj.    

Križišče. 

Gospod. 

 

POLICAJ: … v osmih dneh imate pravico do plačila polovičnega zneska, torej 600 evrov. Mu 

izroči listek. Tukaj podpišite.  

GOSPOD: Pa kaj je z vami?! Nič ne bom podpisal in nič ne bom plačal! To ni normalno! 

Tukaj me maltretirate in se izživljate nad mano. Samo s kolesom sem se peljal iz službe. 

POLICAJ: Gospod Novak, prosim vas, da nehate povzdigovati glas … 

GOSPOD: In zdaj mi tu en smrkavec deli kazni kot po tekočem traku in se obnaša do mene, 

kot da sem množični morilec, kot da sem nek jebeni terorist! Jaz sem pošten državljan! Jaz 

nisem kriminalec! Razumete?!  

POLICAJ: Gospod Novak! 

GOSPOD: Kaj je?! A misliš, da se te bojim? Zato, ker imaš uniformo? Nekaj ti bom povedal, 

mali, samo zato ker imaš pištolo za pasom še nimaš pravice delati z mano kot z zadnjim 

drekom. A ti je to jasno?! Nimaš! To je še vedno demokratična država! In ti si samo ena bedna 

mala uš, ena navadna zajedalska uš, ki ne zna nič drugega, kot pisati kazni! To vse skupaj je 

ena navadna svinjarija! Sramota! Sramota za to državo!! 

POLICAJ: Gospod Novak. Nehajte povzdigovati glas! Naj vas spomnim, da je v vašem 

interesu, da se začnete lepše obnašat in me nehate žaliti. Midva nisva ovc skupaj pasla in 

konec koncev sem jaz tukaj po službeni dolžnosti in verjemite mi, da tole tudi meni ni 

prijetno. 

GOSPOD: Ni prijetno?! Ni prijetno!! Tu me zaslišujete in maltretirate že cel popoldan! 

Dovolj je bilo! Dovolj! Dovolj!! 

POLICAJ ga z vso močjo udari s pendrekom. 

Potem stopi korak nazaj in nadvse mirno nadaljuje. 

POLICAJ: Gospod Novak, kljub večkratnemu opozorilu glede napada in razžalitve uradne 

osebe, me niste poslušali, zato bom proti vam podal kazensko ovadbo in civilno odškodninsko 

tožbo zaradi verbalnega nasilja. 

Poleg tega vam moram napisati tudi kazen za kršenje javnega reda in miru. Po 13. členu znaša 

kazen 250 evrov, polovička, če plačate v osmih dneh.  

Začne pisati listek.  
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Stojim v množici. Vsi smo enaki. Vsi z enako besedo na ustih, z enako stisnjeno pestjo, vsi z 

enakim pogledom v očeh. Stojim sredi množice, kot da bi stal sredi mravljišča, ki ga je 

pravkar nekdo razdrl in mravlje v organizirani paniki skušajo rešiti, kar se rešiti da. Stojim v 

organizirano panični masi. Danes je 24. april 2012. Danes je moj rojstni dan. Danes sem star 

57 let in stojim med ljudmi, med sebi enakimi, med sebi podobnimi. Enaka beseda dere iz ust, 

enako stisnjena pest maha po zraku, enak pogled v očeh. Stojim med ljudmi, stojim in se 

trudim, da se voda v mojih očeh ne bi razlila čez jez vek. Stojim in še močneje stiskam svojo 

pest, še glasneje kričim. Stojim med sodelavci, ki se, tako kot jaz, oklepajo svojih stisnjenih 

pesti, svojega kričanja. Oklepajo se tisto malo, malo upanja, ki je baje še ostalo. Stojimo in 

čakamo. Pred vhodom v tovarno ni nikogar. Že dolgo ni nikogar. Že dolgo smo sami. Mi in 

njihovi dolgovi. Stojim med prijatelji, vsi mi z isto grozno, z istim strahom v očeh. Stojimo in 

gledamo proti tovarni in v ušesih nas zbadajo besede stečaja, slabih investicij, 

nekonkurenčnosti, bankrota. Stojimo in ne upamo iz vprašajev narediti pik, ne upamo narediti 

zaključkov, ne še, ne še … Stojimo, delavci, stojimo, s stisnjeno pestjo, ki kmalu ne bo več 

zmogla mahati niti po zraku, stojimo in čakamo … Čakamo  odgovore, čakamo pojasnila, 

čakamo …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

KAJ JE ROP BANKE V PRIMERJAVI Z USTANOVITVIJO BANKE?
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Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Globoko sočustvujem z vami 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

in razumem vašo izgubo in vašo stisko, 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

razumem tudi vašo jezo, nemoč in občutek nepravičnost.  

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Veste, to so popolnoma naravna čustva v tovrstnih situacijah, 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

pa vendar menim, da je prav v takšnih trenutkih nadvse pomembno, da se spomnimo in smo 

hvaležni za čas, ki smo ga milostno lahko preživeli skupaj 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

in da v tem skušamo najti tolažbo. 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ker kaj je pravzaprav smrt? 

Še ena žaba je umrla 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

A ni smrt zgolj začetek nečesa drugega? 

Še ena žaba je umrla 
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štiri miši je požrla … 

Zgolj ena izmed postaj. 

Še ena žaba je umrla 

štiri miši je požrla … 

Veste, nesmiselno je objokovati telo, ki je zaspalo, 

Še ena žaba je umrla … 

treba bi bilo slaviti svobodo duše. Duše, ki se je odlepila od sile težnosti … 

Še ena žaba je umrla … 

Ker vse solze in sveče in rože nič ne pomagajo, 

Še ena žaba je umrla … 

ne spremenijo dejstva, da je konec. 

Še ena žaba je umrla … 

Dokončno konec. 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ne. 
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Jaz nisem kriv …  

       Jaz nisem kriv … 

              Jaz nisem kriv … 

                       Jaz nisem kriv … 

                                                     Jaz nisem kriv 

… 

Naredim, kar mi rečejo … 

                            Naredim, kar mi rečejo … 

                                                     Naredim, kar mi rečejo … 

                                                                                 Naredim, kar mi rečejo … 

                                                                                                             Naredim, kar mi rečejo … 

Takšni časi, pač … 

      Takšni časi, pač … 

            Takšni časi, pač … 

                     Takšni časi, pač … 

                                                  Takšni časi, pač 

… 

Nimam izbire, razumete ... 

                          Nimam izbire, razumete … 

                                               Nimam izbire, razumete … 

                                                                                Nimam izbire, razumete … 

                                                                                                           Nimam izbire, razumete … 

Jaz samo izpolnjujem ukaze ... 

                         Jaz samo izpolnjujem ukaze ... 

                                                   Jaz samo izpolnjujem ukaze ... 

                                                                                Jaz samo izpolnjujem ukaze ... 

                                                                                                       Jaz samo izpolnjujem ukaze 

... 

Moram… 

                                Moram …  

                                                                   Moram… 

                                                                                                    Moram… 

                                                                                                                                      Moram … 
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In nisem jaz kriv … 

                   In nisem jaz kriv … 

                                                          In nisem jaz kriv … 

                                                                                                          In nisem jaz kriv … 

                                                                                                                           Nisem jaz kriv 

… 

Boj za preživetje … 

                             Boj za preživetje … 

                                                           Boj za preživetje … 

                                                                                                      Boj za preživetje … 

                                                                                                                        Boj za preživetje 

… 

Ne gre drugače …  

                             Ne gre drugače …  

                                                            Ne gre drugače …  

                                                                                                      Ne gre drugače …  

                                                                                                                         Ne gre drugače … 

Tako pač je … 

       Tako pač je …  

               Tako pač je …  

                        Tako pač je …  

                                                         Tako pač je 

…  

Oni nas, mi njih … 

                             Oni nas, mi njih … 

                                                          Oni nas, mi njih … 

                   Oni nas, mi njih … 

                                                 Oni nas, mi njih … 

Jaz se samo branim…  

                          Jaz se samo branim …  

                                                   Jaz se samo branim …  

                                                                                                 Jaz se samo branim …  

                                                                                          Jaz se samo branim …  
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Tako so mi rekli … 

                             Tako so mi rekli … 

                                                     Tako so mi rekli … 

                                                                                           Tako so mi rekli … 

                                                                                                                        Tako so mi rekli … 

Jaz nisem kriv …  

       Jaz nisem kriv … 

               Jaz nisem kriv … 

                         Jaz nisem kriv … 

                                                     Jaz nisem kriv 

… 

Človek naredi, kar mora … 

                          Človek naredi, kar mora … 

                                                     Človek naredi, kar mora … 

                                                                                 Človek naredi, kar mora … 

                                                                                                           Človek naredi, kar mora … 

Jebi ga … 

                                 Jebi ga … 

                                                                  Jebi ga … 

                                                                                                    Jebi ga … 

                                                                                                                                       Jebi ga 

… 

Ali jaz, ali oni …  

                              Ali jaz, ali oni …  

                                                              Ali jaz, ali oni …  

                                                                                              Ali jaz, ali oni …  

                 Ali jaz, ali oni 

… 

Nisem si jaz tega izmislil … 

                             Nisem si jaz tega izmislil … 

                                                   Nisem si jaz tega izmislil … 

                                                                                 Nisem si jaz tega izmislil … 

                                                                                                          Nisem si jaz tega izmislil 
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… 

Tako pač je v vojni ... 

                             Tako pač je v vojni ... 

                                                          Tako pač je v vojni ... 

                                                                                         Tako pač je v vojni ... 

                                                                                                                    Tako pač je v vojni ... 

In vedno se kolje iz istih razlogov … 

                        In vedno se kolje iz istih razlogov … 

                                              In vedno se kolje iz istih razlogov … 

                                                                      In vedno se kolje iz istih razlogov … 

                     In vedno se kolje iz istih razlogov … 

Domovina ... 

       Domovina … 

               Domovina … 

                       Domovina … 

                                                          Domovina … 

Bog … 

                                  Bog … 

                                                                       Bog … 

                                                                                                            Bog … 

                                                                                                                                           Bog … 

Denar … 

Denar … 

Denar … 

Denar … 

                              Denar … 
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Listki. 

Policaj. 

Novak. Med listki. 

Med listki, ki dežujejo nanj kot žaljivke, kot pljunki, kot klofute, kot brce, kot udarci s 

pendrekom, kot slap solzilca, kot dobro namerjeni streli v tilnik ali trebuh ali srce, kot 

mitraljez, ki preplavi telo s svojimi tisočerimi kroglami, kot tank, ki zgazi vse živo v mrtvo, kot 

atomska bomba …  

(Listki kot takt, na katerega pleše gospod Novak svoj Dance Macabre. 

Ali preprosteje: listki kot listki. Kot položnice. Položnice, na katerih piše številka 

transakcijskega računa in datum plačila. In potem na položnici piše Opomin in po Opominu 

piše Opomin pred izključitvijo ali Opomin pred tožbo in potem Opomin pred izvršbo in potem 

… Listki kot Opomini. Opomini, da moramo biti dobri in pridni državljani, ker drugače …)  

 

POLICAJ: Člen 346, kazen 220 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 42, kazen 400 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 6, kazen 800 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 21.3, kazen 80 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 136,  kazen 1400 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 67,  kazen 480 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 38,  kazen 150 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 59,  kazen 3200 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 31,  kazen 750 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 126.3,  kazen 120 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 8,  kazen 300 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 60,  kazen 720 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 297,  kazen 250 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 82,  kazen 900 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 46,  kazen 1200 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 72.3, kazen 40 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 289, kazen 140 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 12, kazen 600 evrov in dve kazenski točki. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 621, kazen 220 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 

Člen 89, kazen 100 evrov. Podpis? Ne želi podpisati. 



© Simona Hamer 

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana. 

 

NNNEEEMMMIII   PPPRRRIIIZZZOOORRR   

 

Rdeča žametna zavesa se pompozno razpre in razkrije fenomenalni in edinstveni orkester 

Cirkus, ki se pravkar nadvse vehementno ogreva (na vse možne, najmanj logične načine) in 

dejstva, da se je zavesa dvignila sprva sploh ne opazi. Nato ga opazi. Člani orkestra Cirkus, 

skušajo prikriti Ups!, ki se jim je izrisal na obrazih, ko so ugotovili, da jih je velecenjena 

publika zadnjih par sekund opazovala. 

Na oder pride Maestro! Cenjeni capo di banda gre do svojega dirigentskega mesta in se 

spotakne. Ja, veleslavni Maestro pade, kolikor je dolg in širok. Seveda se takoj skuša pobrati 

in ko mu že skoraj uspe, spet pade in se spet pobira in pobira in se muči in muči, dokler iz 

žepa ne povleče svoje dirigentske paličice, ki mu pri pobiranju služi kot bergla in z njeno 

pomočjo končno zloži svoje telo nazaj v vertikalni položaj. 

Napočil je slavnostni trenutek. Dirigent se najprej prikloni publiki, potem se obrne proti 

orkestru Cirkus. S svojo paličko da znak za začetek in  … V istem trenutku – glej ga zlomka -

Fagot kihne. Kihne tako močno, da njegov APČIIIIH! odnese pol orkestra, ki s studom – 

ležeči čisto na drugi strani odra (in mogoče kakšen tudi v dvorani, na katerem izmed 

gledalcev) čistijo s sebe smrklje Kihača  Fagota. A orkana še ni konec! Fagot  se namreč 

pripravlja, da bo še enkrat kihnil. Ostali člani orkestra Cirkus ga obračajo na vse strani, da 

bi našli tisto, kjer bi lahko napravil najmanj škode. V vsem tem kaosu in – verjamite, tudi 

ogromnemu pritisku - nekdo prav svinjsko prdne. Vsi ostali se v strupenem smradu začnejo 

dušiti, omedlevati, bruhati … In Fagot kihne! Kihne tako silovito, da znova spodnese Maestra 

(ta se mogoče odkotali vse do avditorija) in zamaja rdečo žametno zaveso, ki pade čez oder. 

Ko jo znova odgrnejo, zagledamo cirkuški band na svojih mestih in v popolni pripravljenosti 

– le posledice orkana kihanja in strupenega prdca so vidne.  

Spet je napočil slavnostni trenutek. Dirigent se nadvse dostojanstveno obrne proti orkestru 

Cirkus, vsi smo pripravljeni, da končno začnemo, ko Maestro ugotovi, da na svojem mestu ni 

zvezde večera: pevca par excellence – Žalostnega klovna. Ja, slabe novice hitro potujejo, 

ampak ta si kar vzame čas, da se razširi od Maestra do Prve violine, pa do Bobna, pa do 

našega starega znanca Fagota in tako naprej in nazaj … Nemi kriki panike, ogorčenja in 

negodovanja preplavijo cirkuški orkester in zagotovo bi se ta val kaosa razbohotil do plafona, 

če ne bi vsi skupaj zagledali publike. Ja, spoštovana publika še vedno sedi in še vedno čaka … 

Člani orkestra Cirkus se nenadoma obnašajo, kot da ni nič narobe; gledajo v zrak, nemo 
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žvižgajo, si čistijo nohte, prižgejo cigareto, osvajajo soigralke, … , dokler na oder ne plane 

Žalostni klovn! V totalni paniki teče iz enega konca na drugega; do dirigenta, na svoje mesto, 

mogoče ima s sabo še kovček in plašč in kajjazvemkajševse in vse to, med tekanjem, skuša 

nekam pospraviti; v tubo ali v bobne ali za klarinet … Vmes se z jezikom pantomime 

opravičuje kolegom in jim pokaže, zaradi česa je zamudil na ta velepomemben nastop: Čakal 

je na avtobus in na drugi strani ceste opazil neko mično gospodično, ki ga – kljub temu, da ji 

je mahal, jo lepo gledal in ji pošiljal poljubčke, ni hotela opaziti. Zato se je odpravil preko 

ceste in – groza in strah! – srečal iz oči v luči avtobus. Zadnji trenutek se mu je izognil in 

potem – še večja groza in strah - še en avtobus iz nasprotne smeri! Tudi temu se je uspešno 

izmaknil in ko je – bogu hvala – živ prišel preko ceste, je videl mično gospodično vstopiti v 

avtobus. Ja, v ta isti avtobus, ki je njega skoraj povozil, ampak to zdaj sploh ni važno … 

Važno je, da je gospodična izginila, on pa je preko semtertja švigajočih avtomobilov videl svoj 

avtobus, kako je pravkar odpeljal iz  postaje. Sicer je tekel za njim, da ne boste mislili, da ni! 

Tekel je, skakal čez vse mogoče ovire, in skoraj zgazil mamico z vozičkom in nekega malega 

pudlja, ampak avtobusa ni ujel in zato je zamudil. 

Zdaj pa dovolj! Maestro zažvižga in vsesplošen kaos smeha in norčij se konča. Vsi se 

pripravijo.  Dirigent zamahne s svojo paličko -1, 2, 3, 4 - tako vehementno, da spet pade, 

cirkuški orkester pa začne igrati tako izven vsakega ritma in melodije, da smo lahko res 

srečni, da je to nemi prizor in jih ne slišimo. Žalostni klon se, z vso serioznostjo,ki pritiče 

pevcu par excellence, pripravlja na svoj pevski vložek. Globoko zajame sapo, odpre usta, da 

bi zapel …. Ampak nič. Iz njegovega grla ni nobenega glasu. Presenečen poskusi znova. Spet 

nič. Cirkuški band še naprej igra, kot da niso ničesar opazili, pravzaprav se vedno bolj 

zabavajo. Žalostni klovn obupan steče do dirigenta, mu kaže, da ne more peti, v smrtni grozi 

se obrača k publiki, k orkestru, mogoče celo v nebo … Pa nič. Njegov glas je nem. Njegovo 

grlo je nemo. Nemo! Žalostni klovn vzame pištolo. Nastavi jo na sence in ustreli. Žalostni 

klovn pade po tleh. Za trenutek so vsi, ampak res vsi – celo inšpicient v gledališču – obstali. 

Nato pa se začnejo člani orkestra Cirkus huronsko krohotati, se zabavati, se šaliti in uganjati 

vse mogoče norčije, medtem ko žalostni klovn, mrtev, leži na tleh, krvavordeča zavesa pa 

počasi zagrne oder. 
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Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Joj, ne da se mi … 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

A vi veste, koliko drugih, bolj pametnih in prijetnih stvari lahko človek počne, namesto da 

hodi na pogrebe? 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Lahko bi se mi pridružili … Obljubim, da ti ne bo žal. 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Hm, kaj praviš? 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Da se midva raje zapeljeva en krog … 

Ali greš na pogreb? 

Greva na kosilce … 

Ali greš na pogreb? 

Spijeva kak šampanjček, 

Ali greš na pogreb? 

se malo sprostiva in pozabiva na vse te zadeve? Hm? 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 

Ne! 

Še ena žaba je umrla, 

štiri miši je požrla 

ali greš na pogreb? 
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Sem že rekel, da ne. Pa nehajte mi najedat s temi žabami! Itak cepajo kot muhe. Muhe 

enodnevnice. 

Še ena žaba je umrla … 

Boli me kurac za žabe!  

 

 



© Simona Hamer 

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana. 

   

Nekje na Zemlji. 

Isti.    

 

POLICAJ: Joj, koliko je že ura! Se opravičujem, gospod Novak. Ura je tri, mojega šihta je 

konec. Moram po tamalo v vrtec, pred tem pa še v trgovino. Tri pa pol je stara; trgovina z njo 

zna bit prava norišnica. Žena mi je napisala pol strani dolg seznam in dobro vem, da tistih 

cimetovih palčk ne bom nikoli našel, če mi bo tamala zraven kričala, da hoče to pa ono pa 

tretje … Saj veste kakšni so pri teh letih! V glavnem; gospod Novak. Jaz moram it, saj 

razumete, ne? Vas bi pa prosil, da počakate tukaj. Točno tu. Kolega, ki ima popoldansko 

smeno, bo prišel čez par minut in bosta lahko nadaljevala. Fejst fant je, naj vas nič ne skrbi. 

Gospod Novak? Saj boste počakali, ne? 
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nič še ne vem ni me še tabula rasa bi rekli nepopisan list ni me še in nič ne vem plavam v tem 

toplem bazenu polnem vode in me ni čeprav že vejo da sem in da bom še par mesecev in bom 

tabula rasa list po katerem bodo začeli čečkati zdaj pa sem še tu v tej vodi v tem toplem 

temnem bazenu plavam in lebdim kot vesoljček čeprav še ne vem kaj je to vesoljček in ne 

vem kaj je to bazen in voda sploh pa ne vem kaj je to tabula rasa to se bom naučil mnogo 

mnogo kasneje ko ne bom več v tem termalnem bazenčku ko bom že poznal prave termalne 

bazene v katerih nisi sam in se ne počutiš kot da lebdiš čeprav se lahko kdaj počutiš kot da si 

vesoljček takrat bom vedel za tabulo raso takrat ko ne bom več nepopisan list ko bodo v mojo 

glavo že nalili vrče znanja takrat zdaj pa še ne vem nič sem samo možnost samo prihodnost 

zdaj me še ni ni me ker še nič ne vem ker še ne vem da sem ker sem nepopisan list in 

nepopisan list ne more vedeti da je list dokler ni popisan dokler na njem ne piše da je list 

dokler nima preteklosti do takrat pa sem zgolj sem sem v vodi v svojem termalnem bazenu v 

svojem vesolju in lebdim in ne mislim na nič ker še ne znam misliti in sem v temnem objemu 

toplote čeprav ne vem da je to toplota ker ne vem kaj je to mraz in zato ne morem vedeti da 

sem na toplem vem samo da sem nekje kjer mi je tako kot mi mora biti in da sem čeprav še 

nič ne vem niti tega da samo sem in nič ne delam samo čofotam po vodi ki me obdaja čeprav 

še ne morem reči da čofotam ker še ne vem kaj to pomeni ker še ne poznam te besede nobene 

besede še ne poznam in zato tudi ne morem reči da nič ne delam ker ne vem kaj bi moral 

delati če bi želel reči da nekaj delam namesto da rečem da nič ne delam da samo sem in ali to 

da samo sem ni pravzaprav tudi neke vrste delo mogoče celo najtežje o tem bom razmišljal 

kasneje in skoraj ves čas čeprav se ne bom nujno zavedal da razmišljam točno o tem zdaj pa 

samo sem tukaj obkrožen z vso to vodo zdaj samo sem in se še ne sprašujem o tem kaj to 

pomeni še ne ne sprašujem se in tudi nihče drug me ne sprašuje ker me še ni in dokler me še 

ni ne rabim nikomur utemeljevati svojega obstoja ali ne-obstoja zdaj pač sem vesoljček v 

tekočini lebdim 
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Še ena žaba je umrla 

ali greš na pogreb? 

Še ena žaba je umrla 

ali greš na pogreb? 

Še ena žaba je umrla? 

Še ena žaba je umrla 

Še ena žaba je umrla 

Še ena žaba je umrla … 

Še ena žaba je umrla … 

RATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATA

TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATA 

(No, zdaj bo vsaj mir!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Smrt enega človeka je  tragedija, 

smrt milijonov je statistika. 

Josif Vissarionovič Stalin 
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Na istem križišču. 

Isti Gospod. 

Isto kolo. 

Drug Policaj. 

 

POLICAJ: Dober dan. Dokumente prosim! 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


