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HIPHOPHONDRIJA 

 

Osebe: 

Arogan, 56 let, namišljeni bolnik 

Angelca, 20 let, njegova hči 

Belinda, cca 30 let, njegova žena 

Tončka, kasneje Anton, mlajši moški v preobleki gospodinjske pomočnice 

Augusrulus Leprovšček, mlajši moški, pravkar diplomirani zdravnik 

 

Opozorilo: Tončka in Tonina je ista oseba, prav tako Angelina, Angelca in Angie ter 
Belinda in Belina.  

Zadaj dva praktikabla v širini 4m in višini 80cm. Na levi tretjini stopnice. Desno zgoraj 
Angelcina soba, levo Avgustova. Spodaj je dnevna soba spremenjena v Aroganovo 

bolniško sobo. Desno je Aroganova postelja. 

 

 

PROLOG 

 

TONČKA 

Ne ve se, kdaj je svet biu ustvarjen,  

ne kakšn je njegov namen. 

Ker pa je zmerej bl pokvarjen,  

ima najbrž rok že potečen.  

Zato ga eni nočjo uživat,  

nevaren se jim zdi živet, 

do smrti smrti se bojijo.  

u grozo sprav jih vsaka smet. 
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Ker strah jih je usega živga,  

razkužl bi usako stvar. 

Počistl bi use, kr miga, 

in ceu svet spremenil bi u dnar. 

Pa ne tist dnar, k je poun bacilov,  

ampak bančni kapital, 

k je tko čist, da je neviden,  

sej so ga že neštetokrat opral. 

 

Brezmadežnost, popolnost, večnost 

so ideali, k sesajo svet. 

Kdor prah je in se v prah povrne,  

ta žvet pusti usako smet. 

Za tistga, k bi biu nesmrten,  

pa svet je kužen in strupen, 

Zato ga sploh ni sram, da njemu 

nben drug, razen on sam, nč ne pomen.  

 

 

PRVO DEJANJE 

 

Odpre se zavesa. TONČKA je v DNEVNI SOBI, tubus, v katerega je pela prolog, je 
cev sesalca. Začne sesat. Pride AROGAN z umetno brado, jo kliče, a ga TONČKA ne 
sliši. Ko ga zagleda, se ga ustraši in napade. Med borbo mu s sesalcem posesa 

brado in ga prepozna.  

TONČKA  Madona sm se ustrašla! K se šli, ste imel sam brke. 

AROGAN Nism vedu, da me z brki eni že poznajo. Me je en delovc na cest napadu, 
da sm komej pobegnu. Na srečo je biu glih en teatr zravn, k so igral eno francosko 

traparijo, tko da sm se na hit preobleku. 
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AROGAN sleče plašč, hlače in čevlje, spodaj je spalna srajca. TOČKA ga razkuži in 
odvleče v posteljo. Potem se lahkotno in poplesujoče loti pospravljanja Aroganove 
obleke.  

AROGAN  Ne vem, zakuga za ene stvari še zmerej nimamo robotov! Tko dela, k da 
se zabava. Pr čemer po tanovm ne smem nit popizdit, ker to ni v skladu z relikti 
medicino. Ampak morm globok dihat. Globoko diha. Sam ne pomaga. Sam še bl 
živčnga me nardi. To je ta alternativna medicina, k ne razume krščanskega človeka. 
Tle je naša medicina dost bolš. Požreš tableto, pa se pomiriš. Najbolš je pa 
kombinacija. Požreš tableto, pol pa dihaš, kokr hočš. 

TONČKA  A rabte še kej? 

AROGAN  Ja mnde! Eno tableto za živce. Pa kisik ukluč, pa termometr resetirej, pa 

pritisk mi zmer, pa napitek zmešej, pa po tale zdravila skoč (ji da šop receptov), pa na 

ultrazvok me naroč. Pa mir mi dej! Si pokrije oči s temnilom. 

TONČKA  zase To je pa tolk, da morm posnet. Vključi iPod. Se prav zmešej 
termometer... 

AROGAN Resetirej termometer! Zmešej napitek. 

TONČKA  A zdej pa sam to dvoje? 

AROGAN Seveda ne! Še tabeto za živce mi prnes, pa kisik ukluč, pa pritisk mi zmer, 
pa po zdravila skoč, pa na ultrazvok naroč. Si spet prekrtije oči s temnilom. 

TONČKA  Kuga od tega je pa najbl važn? 

AROGAN Vse! Si da temnilo, z rokami zamaši ušesa in globoko diha. 

TONČKA  Dobr. Pol bom šla pa najprej po zdravila.  Al pa če še prej pokličem 
ultrazvok. Ultrazvok. Bohve kko se to sliš. Odtipka številko, ko govori telefonska 
tajnica, se TONČKA zrihta za ven.  

TEL.TAJNICA Poklicali ste zdravstveni zavod Feniks. Če se želite naročiti na 
nevrološki pregled, pritisnite 1, če se želite naročiti na ultrazvok, pritisnite 2. TONINA 

pritisne tipko in se gre preoblečt. Počakajte trenutek... počakajte trenutek... počakajte 
trenutek... HOLD MUSIC - GLASBA. TONINA ravno hoče stopi proti ven, ko iz svoje 
sobe pred njo z laptopom  pridrvi obupana ANGELINA. 

ANGELINA  Tončka, a se ti kej spoznaš na skajp? 

TONČKA  Se opravičujem, gospodična Angelina, ampak mal se mi mudi.  

ANGIE  Tončka, prosm... Ji pokaže monitor.  

TONČKA mal potipka. Probejte resetirat. 

ANGELINA  Sm že, pa nč. Dej, prosm, kuga nej nardim? Jz sm tko zalublena.  
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TONČKA  Ja in kaj vam lahko jz pr tem pomagam? Predvidevam, da niste vame. 

ANGIE  Ne. U enga iz Amerike. Pa mi je zamrznu. Pa glih, k sm mu začela razlagat, 
da ga mam tko rada. Veš kolk je to ta trenutek pokvarl. 

TONČKA  Taka je sodobna ljubezn, k se lahko iz nje zaplodi sam kšn nov program. 

ANGIE  Tončka, prosm!  

TONČKA  Ne vem. Probejte resetirat še enkrat. Al pa si nov računalnik kupte, sej 
mate dost bogatga očeta. 

ANGELINA  Kašnga bogatga očeta! Jaz očeta več nimam. Nkol ga nism nit mela. 
Včas sm mela vsaj mamo. Zdej mam pa namest nje tisto tera pevtko, pijavko, k se je 
na fotrov dnar prsesala. Nej ga kr izsesa. 

Ker kaj me briga fotr! Kaj me briga vse, kr ma! 

Tle stanujem sam zato, ker sm še zmerej tle doma. 

Itak sm že stara dost, da po svoje žvim. 

Že zdavnej nism več otrok. Nč nočm met več z njim. 

Hočm žvet po svoje in nobenga ubogat nočm. 

V življenju hočm delat sam še tist, kr sama hočm. 

Sicer se rajš počm, obesm se, skoz okn skočm, 

s tabletami se zastrupim, prerežem žile, plin spustim. 

Ker jest hočm met svoj svet 

al pa nočm nč več žvet. 

In če nben me nima rd, 

nej gre vse skp čimprej u rt!  

Nej gre u rt! Vse skp! U rt!  -  Dela!!! (zelo veselo začne govort v ekran) Hi! I was 

afraid... (obupano) Jeff! Off line! Fuck! Fuck! Fuck! 

AROGAN  se zbudi iz sanj Tončka! Tončka!!! Tonč-kaaa!!! 

ANGIE  Jo ni.  

AROGAN  Kko jo ni? Sej mi mora tableto za živce prnest, kisik uklučt, termometr 
resetirat, pritisk zmert, in napitek zmešat! Tončka! 

ANGELCA  Jo ni. 
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AROGAN  Kko jo lahko ni?!! 

ANGELCA  Šla je po zdravila. 

AROGAN  Pa to ni res! Jz bi jo najrajš iz službe vrgu.  

ANGELCA  A jo nis ti poslou? 

AROGAN  Sm. Ampak ne prec. Najprej mi mora prnest tablete za živce, sej pa vidš, 
kakšn sm. Pa kisik uklučt, sej se ne da dihat. Kam zdej greš? A mi ne boš prnesla 
tableto za živce. 

ANGELCA  Kaj pa jz vem, kere so za živce. 

AROGAN  Ta zelene. Al pa ceu voziček prpel, če ne veš. Itak mi moraš tud kisik 
uklučt. TELEFON zazvoni. Pa telefon dvign. 

ANGELCA  A ne moreš sam? 

AROGAN  Seveda ne! 

TELEFON  Zdravstveni zavod Fenix, klicali ste. 

ANGELCA  Pomota. 

AROGAN  Ni pomota! Rec, da je nujno in da morm takoj na ultrazvok. 

ANGELCA  Sam mal. Naročil bi se na ultrazvok. 

TELEFON  Ultazvok česa? 

ANGELCA  AROGANU  Ultrazvok česa? 

AROGAN  Vsega telesa! ANGELCA mu da slušalko. Ultrazvok vsega telesa. - Vsh 

organov, ja seveda. Nč samoplačnišk, mam dvaindvejst napotnc. Za vsak organ 

posebej. Kko šele cez pou leta? Poslušte, moje ime je Arogan Stres in zahtevam, da 
me sprejmete z napotnicami takoj, al pa bom poklicou ministra! Kko kašne naponce? 
Zelene. - Ja navadne, kakšne pa! - Je rekla, nej grem k ministru na ultrazvok. In je 

prekinla. ANGELCA vmes pripelje voziček, vzame par tablet zase,  namerava odit. A 

si ti predstavlaš? Samoplačniški takoj, z napotnco pa čez pou leta. Vsi bi hotl moj 
dnar. Kko sm ga zaslužu, pa nbenga ne zanima. 

ANGIE Veseu bot, da je tko. 

AROGAN  Da je tko kuga? A da bi vsi hotl moj dnar? 

ANGIE Ne, da nbenga ne zanima, kko si ga zaslužu. 

AROGAN  Posluši ti! Vse je blo legaln! Kr ni blo, je pa zastaral. Tko da mi nima 
nben kej za očitat, najmn pa ti, k si največ od tega mela. - Ampak samoplačnišk takoj, 

z napotnco pa čez pou leta, to je pa kriminal.  
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ANGELCA  Točn tko. Popolnoma nepošten do tisth, k ne morjo plačat. Ker so v 
neenakopravnem položaju s tabo, k lahko.  

AROGAN   Čakej, in zakaj bi morou jz, k že itak plačujem za zdravstvo več kt uni, k 
ne morjo, plačat še za pregled? 

ANGELCA  Zato, k lahko. Sej uni, k ne morjo, tud morjo, sam ne morjo. Zato bod 

veseu, da ti lahko. Bi blo pa prou, da unim ne bi blo treba. 

AROGANT  Pa kaj si ti? Komunistka? A bi rada še eno krvavo revolucijo, pa 
samoupravlanje, pa skupno lastnino, pa nacionalizacijo, pa enopartijski sistem, pa 

totalitarizem? 

ANGELCA  A ni biu eden tlele včas u partiji? 

AROGAN  To je blo drgač. Jz sm se u enoumje že rodiu. In nm ni ostal druzga, k da 
smo se v sistem uklučl in ga spodjedal od znotrej. In smo ga grizl in spodkopaval, da  

smo ga končn sesul v prah in s tem ustvarl temelje za novo državo. K bi bla lahko še 
kko uspešna. Ampak kaj, k eni ne razumejo, da je v demokraciji drgač k v 
totalitarizmu. Demokracije brez kapitalizma ni, kapitalizma pa ni brez kapitalistov. 

Sam kko boš dobil domače kapitaliste, če nm vsak, k ma pet minut časa, za vsako 
malenkost pod prste gleda. 

ANGIE  Hočeš rečt, da ste s tem, k ste kradl, delal demokracijo. 

AROGAN  Lej, spet se mi je začeu delat ekcem, tko me je przadel, k s to rekla. 

Nismo kradl, ampak privatiziral. Temu se reče prvotna akumulacija. In tega nismo 
počel zarad sebe, ampak zato, da bi tud Slovenija končn postala normana država. 
Ampak enim seveda ni do tega. Sam zdej pa nehej, k dobr veš, da mam slb srce, in 

če se razburm, mi lahko  odpove. 

ANGELCA  Na, te so za živce.  

AROGAN  A si si razkužla roke? 

ANGELCA  Mu da tablete v roko. Pa ti si res bolan. 

AROGAN  Seveda sm. In me zato še tolk bl boli, da nočš na medicino. Dost točk si 
mela, da bi se lahko vpisala.  

ANGELCA  Ati, prosm!   

AROGAN  Angelina, medicina je prihodnost. 

ANGELCA  Ampak mene zanima zgodovina. 

AROGAN  Zgodovina je že mem. Tablete v usta.  

ANGELCA  Seveda ni. Lej kko se še zdej kregate okrog kavbojev in indijancev. 
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AROGAN  izplune tablete Partizanov pa domobrancev! To ni zgodovina. To je 

politka. Politka je vredu. Sam to je nevaren. To si lahko nakopleš tolk sovražnikov k u 
gradbeništvu, da si ne upaš na cesto, ne da bi se zamaskirou. Medtem k zdravnik ne 
more bit nš al pa njihov. Zdravnik bo zmer služu na vse strani. Predvsem pa bo zmer 
bl pomembn, da maš zdravnika doma. U družini. 

ANGELCA  Pa sej maš svojo novo ženo.  

AROGAN  To je drgač. Belinda je alternativa. Mi pa rabmo tud uradno medicino. Ker 
dons je najbl uspešna kombinacija obeh. 

Predvsem pa tko kt alternativna tud uradna marskej ve.  

Sam da ona javnosti nč ne pove, zato k je uradna in ne sme.  

ANGELCA gre, česar pa AROGAN ne opazi. 

A bl k razume vzroke bolezni in bl k obvlada zanje zdravila,  

bl nm kr ene pravlce pesni, zato da nm pravo resnico prkriva.  

 

Ludje bi že zdej lahko žvel tristo let,  

sam pol bi do konca razsul ceu planet. 

 

Že tko je za penzije dnarja zmer mn,  

ker jih že zdej zmeri več žvi zmer dl. 

In taka socialna država kt zdej 

ne more it več nit prbližen naprej.   

 

Zato medicina uradno zdrav, na skrivem pa nove bolezni odkriva,  

in vsake tolk kkšno med ljudi sprav, in se pol dela, da išče zdravila. 

 

Človk, k je bliz medicinskim krogom,  

je isto, k če bi prjatu biu z Bogom. 

Ker medicina skor use že zna, 

le v javno rabo znanja ne da. 
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Zamenat da se vse organe, 

ohrant je treba le možgane. 

Teh pa, če se z njimi špara,  

se preklet doug ne postara. 

Zato mogoče dons je žvet 

po tamalem tristo let. 

Ampak to je le za tiste 

iz posebne tajne liste.  

Dons ni dost, da si bogat, 

enak pomemben je poznat 

koga z vrha medicine, 

da te na tisto listo zrine. 

Zato pa treba imet je stike - poznat je treba ta glavne zdravnike.  

 

Se zgrabi za srce. Angleca! Angelce ni. Ja kje pa je? A je šla spet na tist svoj 
računalnik! Izključi internet. ANGELCA  plane iz sobe. 

AROGAN  Jaz ti govorim pomembne stvari, ti pa greš, k da se te to ne tiče.  

ANGELCA  Sm ti ze stokrat rekla, da me medicina absolutno ne zanima.  

AROGAN  Sej sploh ne veš, za kašn študij gre.  

ANGELCA  In tega tud nkol ne bom zvedla.  

AROGAN  Ne bi reku. Povabu smo namreč enga zlo perspektivnga mladga 
zdravnika, da mu dam prvo službo v svetli karjeri, ki ga čaka. 

ANGELCA  Kko ti lahko koga novga zaposliš, če še Tončke ne plačuješ? 

AROGAN  To je drgač. To je evropski program spodbujanja mladih strokovnjakov. To 

se ti najprej odšteje od davčne osnove. Pol ti da točke za razpis za strukturne sklade. 
Plus brez tega sploh ne moreš konkurirat na razvojnih projektih ministrstva za 
zdravje. To je pa smer, v kero poslovno plujemo. Odzdej bo namreč največje 
bogastvo našga podjetja zdravje.  
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ANGELCA  Prou. Vso srečo v novi usmeritvi. Ampak to nima nč z mano.  

AROGAN  Kko nima nč s tabo? Sej smo vndr družina. In veš, kaj je družina? 
Poslovna enota. Skupna lastnina. To je dons družina! 

ANGELCA  Mogoče pa mene družina ne zanima.  

AROGAN   Angelca, tko k se ne morš izpisat z Cerkve, tud iz družine ne morš 
izstopt. Ker tko k svet duh ni prazn luft, tud kri ni voda. In hočš nočš si moja kri. Zdej 
se temu še upiraš. Ampak k se boš poročila in mela otroke, boš vidla, kko pomembn 
je, da skp držimo. 

ANGELCA  Kaj pa če se ne mislm poročit in ne mislm met otrok.  

AROGAN  Tud jz sm tko mislu u tvojih letih. Ampak k spoznaš tapravga, se vse 
spremeni. Ker, Angelca, nekoga moraš imeti rad. Vsak potrebuje koga, da mu položi 
trudno glavo na mehko ramo.  

BELINA   Zdravo ljubi. Pošlje AROGANU vroč poljub. Zdravo Angelina. Kje je pa 

Tonina? Hoče nekomu v roke odložit plašč in rokavice. 

AROGAN  Angelca! A bi lahko pozdravla in pomagala! 

ANGELCA  Mislm, da zna moja nova mama svoj plašč obest tud sama. Gre v svojo 

sobo. 

BELINDA  Naredi nekaj misterioznih energetskih prenosov in predvsem vodi 

AROGANOVE vaje. Ne se sekirat, ljubi. Mlada kri hitro vzkipi. Današnja mladina je 
še bolj neposredna, kot smo bili mi. 

In najbrž ji ni lahko sprejet mene, tvoje nove skrbne in ljubeče žene. Sploh, ker se ji 
vrstnica zdim, v njej samo odpor budim. Ne more kar tako pozabit svoje prave mame. 

To so težke in boleče psihološke drame. A to je naravno. To je normalno. Tukaj jo vse 
spominja nanjo. Zato ji moramo pomagat, da premaga travmo. To, kar potrebuje, je, 

da se jo pošlje študirat na tuje, in to čim dlje. Evropa je svoje že odigrala. Tu sta le še 
stara slava in lastna hvala. In tudi Združene države niso več, kar so bile. AROGAN 

zgubi ravnotezje in pade na posteljo. Póšljiva jo na Kitajsko, tam je medicina doma. 
Kdor hoče jo zares študirat, jo mora it študirat tja. 

AROGAN  Sej v tem je težava, ker ona noče študirat medicino ampak zgodovino.  

BELINA  Tudi zgodovine je tam precej več kot pri nas. Ker tam se v tisočletjih meri 
čas.  

AROGAN Če ji zdej rečem, da jo bomo poslal na Kitajsk, se bo uprla in se odselila.  

BELINA  Naj gre. Otroci morajo na svoje.  
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AROGAN  Sm mislu, da tega mladga zdravnika vabmo zato, da si bosta mogoče 
všeč in ga dobimo v družino. 

BELINDA  Dihaj. Če si bosta mladi zdravnik in Angelina všeč, kot sva si midva, 
bomo vsi veseli. Ampak tudi če si ne bosta, boš dobil diplomiranega sina enega 
najslavnejših profesorjev medicinske fakultete za svojega osebnega zdravnika. 
Vdihni, izdihni, vdihni, izdihni, zadrzi. Da ne govorimo o prednostih, ki jih bodo take 

zveze prinesle našemu zdravilišču. Zdravilišče dveh medicin, tega se ni zmislil še 
nihče. - Saj res, danes si bil pri zdravniku. In kako je bilo? 

AROGAN  Grozn. Komej sm ga prepričou, da mi je dau recepte pa napotnce. Pr 
čemer zdej nit holesterola nimam več povišanga. Čeprov ga še zmer čutm in ne vem, 
kje je gledou, da ga ni najdu. Najbl pa me boli, da je reku, da sm v bistvu zdrou in da 

pr teh letih ne morm bit več tak kt nov. 

BELINDA  Klasično. Pravijo, da je vzrok težav starost. Da bi lahko obstajalo proti 
starosti kakšno učinkovito zdravilo, s tem se pa oni ne ukvarjajo.  

A na srečo obstaja tudi alternativa. In če bi Olivija pustila, da bi jo zdravila alternativa, 
bi bila najbrž še živa. 

AROGAN  Zato pa imam zdaj tebe. O Belinda, ti ne veš, kko me pozivlja tvoja  
mladostna svežina. Jo začne grabit proti prsim. 

BELINDA  Da se ne bi slučajno začel spet obnašat kot pohotno prase! A nisva rekla, 
da moraš svojo spolno slo obrnit izključno vase. Ne na roke, v križ!  Delaš vaje, ko 
me ni? Piješ moje napitke? Meditiraš in se trudiš pozabit na plitke užitke? Da počasi 
začneva obračat tvoj živjenski krog. Nazaj v mladost ne vodi lahka pot. 

 

Vsak organizem se postara in vsak cvet začne venet, 
kdor rodi se naloži si breme zmeraj težjih let. 
Mladostna sila hitro mine in že se vije pot navzdol 
vse več težav je in bolečine, vse bliže mračni svet grobov. 
 
 
A ko odkriješ skrivnost 
in najdeš most v mladost 
časovni narediš preskok 
in zarotitveni urok 
obrneš svoj življenski tok 
napolni te mladostni sok 
v telesu se zgodi pretres 
v pomlajevalni proces 
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AROGAN  
Ko mine garancijski rok, ki nam ga je namenil bog, 

obraba je normalna stvar in z leti pride čas okvar,  

da vsak organ iz dneva v dan je bolj izčrpan in zgaran 

in treba je vse več zdravil, več operacij, terapij 

Samo zato, da preloži se čas, ko člov se poslovi. 

 

BELINDA 
A ko odkriješ skrivnost 
in najdeš most v mladost 
časovni narediš preskok 
in zarotitveni urok 
obrneš svoj življenski tok 
napolni te mladostni sok 
v telesu se zgodi pretres 
v pomlajevalni proces 
 

 
 
BELINDA  Si se že naročil na ultrazvok? 

AROGAN  Dobiu sm napotnce, ampak nism vedu, da je treba čakat. 

BELINDA  Te bom jaz naročila. Tipka neko številko, mogoče pa celo SVOJ MOBI 
vzame in se umakne.  

Pride TONČKA. Na ušesih ima slušalke in nekaj posluša. 

AROGAN se dere na TONČKO izza hrbta. Ta ima slušalke in ga ne sliši.  Kje s bla? 

Kko lahko greš, ne da mi poveš. Jz sm skor pluča izkašlou, k nism vedu, da te ni. 
Kko lahko med službenim časom sploh kamrkol greš?! A maš še koga, za kerga 
delaš, ne da bi jz to vedu?! Al msš kkšnga laverja, s kerim se dol dajeta med 
službenim časom?! 

TONČKA se obrne, sname slušalke in se prijazno nasmehne Dobr dan. A ste že bolš, 
k kr sami stojite? AROGAN zgroženo odšepa v posteljo. 

 

BELINDA  Dragi, torej za ultrazvok sem se dogovorila. Pride TONINA O, Tonina! 

TONČKA vstopi. Potem pa kar tebi sporočim. Jutri ob dveh ima gospod ultrazvok na 
tem naslovu. AROGANU Dva tisoč evrov imej v gotovini. 

AROGAN  Dva tisoč evrov! 
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TONČKA  Ja to je najbrž ta nov samoplačnišk. Kr je popolnoma nepošten do tistih, k 
ne morjo plačat in so v neenakopravnem položaju s tistimi, k lahko.  

AROGAN  A lahko nehaš filozofirat in mi daš moja zdravila!  

TONČKA  Sam tole so mi dal, drug je blo treba pa plačat.  

AROGAN  Na recepte plačat? Pa to je kriminal. 

TONINA  To sm tud jz rekla. Za vs to ni problem. Ampak tisti, k ne morjo, so pa v 

neenakopravnem položaju. 

AROGAN  začne kričat Jz sm u neenakopravnem pložaju z njimi...! 

BELINDA Dihaj. 

AROGAN nadaljuje umirjeno. ...ker sm plačou za zavarovanje tolk, kolkr oni naujo 
dnarja u zivlenju vidl. Se spet razvname Tist, k si ne plačuje zdravstvenga 
zavarvanja...! BELINGA dvigne prst in AROGAN nadaljuje umirjeno. ...pa ne more 

koristt istih uslug k jest, k ga plačujem. Se spet razburiTud tist...! se umiri ...k ne 

plačuje avtomobilskega zavarvanja, ne more z avtom na cesto.  

TONČKA  K smo glih pr zavarvanju, me zanima, a mi ga vi plačujete, glede na to, da 
nism dobila še nobene plače? AROGANU se zaleti, da se duši od kašlja. 

BELINA  A ga lahko nehaš vznemirjat! Veš, da ima slabo srce in če se razburi, mu 
lahko odpove.  

AROGAN  Sej ti rihtam službo prek javnih del. Mislš, da jz ne razumem, da ti rabš 
dnar. Ampak tud jz morm dnar za vsacga zaposlenga nekje dobit.  

TONČKA  BELINDI K ste bli vi na mojm mestu, a ste dobival redno plačo? 

AROGAN  Takrat še sploh ni blo...! recesije. 

TONČKA  Zadnjič sem dobila številko, na kero prjavš delodajalca, če ne plačuje 
zavarvanja. 

BELINA  A ga hočeš ubit?! Malo potrpi. Saj ni vse samo denar. Tudi jaz sem tukaj 

zaposlena in tudi jaz že tri mesece nisem plače dobila. Pa sem žena.  

AROGAN TONČKI A pol nis dobila nit za jetra, nit za pluča, nit za ulkus, nit za slepič, 
nit za sklepe, nit za žolč? 

TONČKA  Nit za tri mesce dela. 

AROGAN. Madona, sej mi bo zmanjkal zdravil. 

TONČKA začne nekaj delat.   
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BELINA  Pomiri se dragi. Saj imaš moje napitke. Lahko bi mi bolj zaupal. Iz torbice 

stekleničke.  

AROGAN  Jaz da ti ne bi zaupou?! Kko lahko kej tacga sploh pomislš? Vse, kr mi 
daš, zmer pojem in popijem. Ene kaplce še nism vrgu stran. Ampak zdravja ni nikol 
preveč. In naše medicine ne morm kr tko pustit. To so le moje korenine. Čeprou so 
zdej zmerej bl pogoutne in to ni prou! 

BELINA   Saj zato bova pa naredila ultrazvok, da te vsega pregledajo. Če si kje res 
bolan, ti odkrijejo tam. Jaz pa bom potem slike pokazala našim zdravnikom in ti bodo 
naredili program. Dobil boš največje veličine relikti medicine. Svantaminami Aai. 
Kubukabu Uubu. Memini Mimini Manimi Mmaa. Pa še bi lahko naštevala. 

AROGAN  Vem, da maš velik dela, ampak a bi šla lahko ti v lekarno po ta zdravila, k 
so za plačat. 

BELINA  Veš, da bom šla. Potrebujem pa seveda recepte in nekaj denarja. Še prej 
pa podpiši tole pogodbo, da se končno kupi zemljišče za naše zdravilišče. TONČKI Ti 

pa upoštvaj, da je moj mož star in bolan in nehaj širit negativno energijo. Ji da 

vrečke. ((Blato. Praški. V vročo vodo. Drži se ljubi. In ne pozabi mislit name, ko delaš 
vaje. Vem, da ti ni lahko. A če bi ostala, bi te samo vznemirjala. Čez to moraš sam, 
da boš potem na vekov veke mlad in srečen.)) (Gre. Pred tem se zgodi zmeda s 

papirji in mapo, v kateri je bila pogododba, tako da BELINA odide z mapo, v kateri so 

samo recepti.) 

AROGAN Tončka! Še termometer in pritisk. 

TONČKA  AROGANU meri pritisk. Gleda pogodbo. Zdravilišče boste zidal. A mislte, 
da vm bo ratal? 

AROGAN Seveda mi bo ratal. Zakuga mi ne bi? 

TONČKA  No, glede na to, da nimate nit za mojo plačo, sm misnla, da nimate. 

AROGAN  Kaj če bi se ti brigala za tiste stvari, k jih razumeš! Ti sploh veš, kaj so to 
strukturni skladi? To so strogo namenska sredstva za zmanjševanje socialnih in 
regionalnih razlik.  

TONČKA še vedno meri pritisk Sej če mi daste plačo, se bo ena razlika zmanjšala. 

AROGAN  Pa ne na ta način. To ne gre kr tko po domače. To je evropski ekonomsko 
socialni program. 

TONČKA  Jaz sem slišala, da je namen evropskega ekonomsko socialnega 
programa v tem, da naj bi delo ne zagotavljalo le golega preživetja, ampak tudi 
dostojno in človeka vredno živjenje.  

AROGAN  A zdej boš pa še predrzna! Sej boš dobila. Eni nit dela nimajo. Ti pa 
lahko ne samo delaš, ampak tud ješ in spiš pr ns, in to zastonj. 
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TONČKA  Tist dobim, kr vm ostane. 

AROGAN  Tud tist kupmo in tud tist stane. Če jz ne zahtevam, da mi plačaš spanje 
in jedačo, tudi ti še mal potrp s to svojo plačo. Nehej me stiskat! Kolk je? 

TONČKA  1500. 

AROGAN  1500! To je pa ogromn. Kolk je pa ta spoden? 

TONČKA  Ker taspoden? A zavarvanje? 

AROGAN  Kakšn zavarvanje! Pritisk. Če je tazgoren 1500, me ta spodn kr mal skrbi.  

TONČKA  To ni pritisk. 1500 ste mi doužni. Tolk ste mi oblubu. 500 na mesec. Krat 
tri je 1500. 

AROGAN  Ja sej to vem. Ni mi treba s tem ves cajt težit. Mene zanima moj pritisk. 

TONČKA  110/70. 

AROGAN  Sam tok? In to po tistem, k s se tko razburu? Se prav, da imam v resnic 

prenizkega.  

Pozvoni.  

AROGAN  To bo pa najbrž nš praktikant. Pejt odpret. Ampak poglej dobr, da mi ne 
boš spet kšnih delavcov not spustila. 

TONČKA gre odpret. Pride AVGUST. V ima rokah šopek in poslovni kovček. 

AUGUSTULUS  Augustulus Leprovšček, doktor medicine. TONČKI da rože  Tu je 

skromnih cvétov pet za en sam čudoviti cvet, ki je pognal v ploden svet metulja zrelih 
moških let, da mu ponudi med in lepša težke dneve. 

TONČKA  O, najlepša hvala. 

AVGUST  O, cvet!   

AROGAN  Spoštovani mladi gospod, ta oseba ni moja žena. 

AVGUST  O, se opravičujem. A, vi ste... TONČKI vzame šopek in ji da zavojček. Tu 

je skromni plod za žlahtni sad, ki kot pomlad, ves svež in mlad, poln še neizpolnjenih 
upov in nad, želi posejat svoj skriti zaklad in nadaljevat svoj rod. O sad, o plod! O ti, 

ki nikoli ne padeš daleč proč od drevesa, budnega očesa, ki skrbi, da družinska 
zgodovinska pot nikoli ne zaide v mrtev kot. O sad, o plod...  

AROGAN  Spoštovani mladi gospod. Tud moja hčerka to ni.  

AVGUST  A ja? 

AROGAN  To je naša gospodinjska asistentka. 



15 

© Andrej Rozman Roza 
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana. 

AVGUST  O pardon, oprostite. Vzame zavojček. AROGANU. Se opravičujem za to 
nevšečnost, spoštovani gospod... (Se zbere in tekst pove od začetka.) Spoštovani 
gospod, ki ste, čeprav mi niste prav ničesar dolžni, in jaz še nisem imel prižnosti, da 

se dokažem, sprejeli me, da mi zaupate najdragocenejše, kar imate -  

AROGAN Samo trenutek. Tončka! Dej vendar gospodu doktorju stol. TONČKA 
prinese stol. Sedite prosim. In oprostite, ker bom sam ležal. 

AVGUST  se usede in vstane. Če dovolite, bi rajši povedal stoje, ker sem tako tudi 
vadil. … Moram od začetka. Spoštovani gospod, ki ste, čeprav mi niste prav ničesar 
dolžni, in jaz še nisem imel prižnosti, da se dokažem, sprejeli me, da mi zaupate 
najdragocenejše, kar imate -  

AROGAN  Samo trenutek. Tončka! Rec Angelci nej pride. In to prec. Nadaljujte, 
prosim. 

AVGUST  … Moram od začetka. Spoštovani gospod, ki ste, čeprav mi niste prav 
ničesar dolžni, in jaz še nisem imel prižnosti, da se dokažem, sprejeli me, da mi 
zaupate najdragocenejše, kar imate -  

AROGAN  se začne dušit. A vas lahko prosim, da mi odprete mal več kisika.   
AVGUST obrne gumb za kisik. Najlepa hvala. Prosim, nadaljujte. 

AVGUST … Moram od začetka. Spoštovani gospod, ki ste, čeprav mi niste prav 
ničesar dolžni, in jaz še nisem imel prižnosti, da se dokažem, sprejeli me, da mi 
zaupate najdragocenejše, kar imate... 

AROGAN Samo trenutek, spoštovani mladi mož, ampak a vas lahko prosim, da 
opustite formalnosti in mi poveste, kar mi želite povedat, po svojih besedah. 

AVGUST  Po svojih besedah?! Kje si pa drznem! Po svojih besedah lahko vendar 

kaj zelo pomembnega izpustim. - Ampak dobro, če vztrajate, naj bo. Spoštovani 
gospod, ki ste, čeprav mi niste prav ničesar dolžni, in jaz še nisem imel prižnosti, da 
se dokažem, sprejeli me, da mi zaupate najdragocenejše, kar imate – svoje zdravje. 

Se utrujeno vsede. 

AROGAN  Moja soproga je nekje slišala za vas. 

AVGUST  To je nezaslužena slava. Ljudje me poznajo, ker je oče uspešen in znan 
zdravnik. (zasanjano poželjivo) Ne samo, da je redni profesor na fakulteti, ampak je  

tudi vsak petek na televiziji. O tem sanja vsak študent medicine. Sam hodim seveda 
le po njegovih strokovnih stopinjah in se se kako zavedam, da sem še tako blesteča 
kariera začne na dnu. Ali kot pravi moj oče, kdor želi na koncu iz čaše slavo piti, mora 
na začetku brisat usrane riti. Se krohota. Oprostite. Kot pravi moj doktor oče, kdor 
želi na koncu iz čaše slavo piti, mora na začetku brisat usrane riti. Služba pri vas bo 
moja prva. Vi ste moj prvi pravi bolnik. Se smem približat? 

AROGAN   Izvolite. 
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AVGUST  Vzame pripomočke iz torbe in jih razloži pred sabo. Imate kakšne težave? 

AROGAN  Pa še kolk! Ne vem, kje nej začnem. A greva od spodej gor al od zgorej 
dol? Al po tem, kaj bl boli? Čeprav se intenziteta menja in me včasih boli več stvari 

najbl.  

AVGUST Jaz sem najbolj navajen po abecedi. Tako kot sem tudi študiral. Ampak 
lahko pa tudi drugače. 

AROGAN  Men je najlaži od spodej gor.  

AVGUST  Vi ste glavni. Se pravi najprej... 

AROGAN ….prsti na nogi. V desnm mezincu me tko trga, da me včasih ma, da bi ga 
kr odtrgou in bi tud ga, če me ne bi tud u križu trgal. Prstanca pa sploh ne čutm. 
Zgodil se mi je že, da sm se sred ceste ustavu in se sezul, ker sm se ustrašu, da ga 
ni več. Pr sredincu pa mam občutk, da se nekej cedi iz njega, čeprou ni nč videt. 
Kazalc se mi zdi pa zmerej krajši.  

AVGUSTULUS Tuberositas ossis metatarsalis, Nervus digitalis plantaris communis, 

Caput transversum musculi. 

AVGUSTULUS   

Zanimivo, zanimivo... 

Vsak živec, vsaka kita, vsak hrustanec, vsaka kost,  

vsaka žila, vsaka limfa, vsaka dlaka ali noht, 

vsak najmájši del telesa je popolnoma svoj svet, 

zato vsak medicinec, ki želi si znanstveno uspet, 

le enemu od njih življenje svoje posveti, 

ostalo so za njega nepomembne stranpoti. 

 

A na začetku, ko si mlad in moraš še izbrat svoj habitat, 

moj oče pravi, da takrat v splošno prakso moraš se podat. 

 

In ta ni težka, saj farmacija  

ponuja nam že vsa zdravila 

in ko zdravnik ne ve, kaj naj predpiše, 
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pogleda le, kaj v katalogu piše. 

Vas to boli? 

 

AROGAN  Seveda. Pa še kko! In bolečina popusti 

le kadar me kej druzga bl k to boli. 

 

AVGUST  Odlično.  

 

Že kar čutim, da odkrijem tu pri vas kak nov simptom, 

ki mu svojo umsko plodnost brez zavor posvétil bom. 

Žleze, koža, obtočila, sklepi, mišice, sečila, 

spolovila, prebavila, živčevje, dihala, 

ni mi jasno, kam usoda me strokovno bo peljala,  

a na srečo skupaj z vami sem dobil tak kup težav, 

da že vem, da bom uspel katerokoli bom izbral. 

 

Ker na začetku, ko si mlad... 

 

TONČKA  Gospodična Angelina ne more prit, ker se mora učit za izpit. 

AROGAN  A je spet na računalniku! (AVGUSTU) Pavza. Bova pol nadaljevala. 

Vstane in gre izključit kabel.  

AVGUSTULUS   Se pravi, da sva prišla do desnega kolena. Bom kar beležke 
napravil. -  

ANGELCA (off) Atiiii!!!! privrihra v dnevno sobo. 

AVGUSTULUS  ko zasliši Anglecin krik, se pripravi in jo prestreže, ko hoče ta 
privihrat mimo  Dober dan. Moje ime je Avgustulus Lepovšček, doktor medicine. 

AROGAN Spoštovani gospod mladi zdravnik, to pa je moja hči Angelina. 
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AVGUSTULUS   Tu je skromen plod za žlahten sad... (Mogoče ponovi isto kot prej, 
mogoče ga ANGELCA prekinja. V principu naj bi bil ta AVGUSTOV nastop dokaz, da 
je realen svet lahko še bolj virtualen od virtualnega.) 

ANGELCA  AROGANU A lahko vklučm internet? Jz se morm učit, ker mam čez tri 
dni izpit.   

TONČKA  Res gospod. Sm jo slišala, kko je ponavlala in se učila. Še mene je 
prosila, da jo sprašujem in mi je dala vprašanja.  

 

TONČKA  Ali je kapitalizem virus, ki uničuje družbeno tkivo? 

AROGAN  Kakšna virus! Komunizem je virus, kapitalizem je zdravilo! 

ANGELCA  Ati prosm. To so izpitna vprašanja.  

TONČKA  Ali je kapitalizem virus, ki uničuje družbeno tkivo, 

se širi v vse pore in razjeda socialno vezivo? 

ANGELCA  Ni nujno.  

Če se premožni sloj zaveda svoje družbene vloge, 

da je ta, ki mu gre dobro, odgovoren za uboge, 

in če skrbi, da s tem, ko bogastvo sebi veča, 

se krepita tudi družbena blaginja in sreča. 

Če okolje, kjer živimo, zanj ni le naraven vir, 

ki ga hoče izkoriščat s čim manj stroškov in ovir, 

če skrbi za zaposlene in kaj koristnega ustvarja 

in se ne ukvarja le s kopičenjem denarja, 

potem ne gre za virus in ni treba tablet, 

ker tak kapitalizem družba si želi imet. 

AROGAN  Pa to ni kapitalizem! To je komunizem! Če bi promožni dal revežem, ne bi 
bli več premožni. 

ANELCA  Ati prosm! 

TONČKA  Ali kapitalizem na tak način sploh funkcionira? 

ANGELCA  Zelo redko. Raje se ukvarja z zmanjševanjem stroškov dela. 
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TONČKA  Zato je brez socialne politike in pravnega nadzora 

ANGELCA  kapitalizem za ene priložnost, za večino pa mora. 

TONČKA  Ker če eden uspe, ker jih tisoč propade, 

ANGELCA  To gotovo niso zdrave družbene navade. 

TONČKA  Še huje je, če premožni   

ANGELCA  premoženje jemljejo kot drogo, 

T  Ko potrebujejo vse več  

A  in si kopičijo zalogo. 

 

(T Kapitalizem je bolezen,  

A  Če izpodriva ljubezen 

T  In namesto ljubezni  

A  svetu vlada šport. 

T nenehno večanje potrošnje,  

A Rekord na rekord 

T Kdor uniči konkurenco, 

A  je glavni heroj. 

T Življenje ima smisel  

A  le kot boj za obstoj. 

 

 

AROGAN  Kakšen šport? Kapitalizem je vojna! 

 

TONČKA  Ker najhujši od vsega   

ANGELCA  je pohlep 

TONČKA  Ko vsak si hoče čimveč  

ANGELCA  stlačit v svoj žep 
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AROGAN  To ni pohlep! To je naravna potreba po nenehni rasti! 

 

TONČKA  pohlep je kot  ANGELCA hipohondrija 

TONČKA bolezen, ki je ni   ANGELCA  in je neozdravljiva 

TONČKA  čeprav imaš že vse,   ANGELCA  še nimaš dovolj 

TONČKA  če ves čas ne rasteš,   ANGELCA  se ti zdi, da greš dol  

 

ves čas se moraš borit, 

ustvarjat čim večji profit  

bašeš se, ko si sit 

ponosen si, da s parazit 

 

obvezna rast je past, dvorezen meč 

ko imaš že vse, edino, česar nimaš, je še več 

nikoli ga ne boš zadovoljiv, 

ker pohlep je nezadovoljiv.   

 

Zazrt je v borzni oltar, 

tujih življenj mu ni mar, 

svet gleda le skoz denar 

in ga pomaga razbit, 

če to prinese profit. 

 

AROGAN  Pokaž papir, da vidm, kaj je to za ena traparija! TONČKA pokaže. 
Soglasje o prenosu upravljanja s premoženjem. Se mi je kr zdel! Da me ma za norca 
lastna služkinja! To je pa višk. Pa jz te bom čist zares odpustu!  

TONČKA  Se pravi da zaposlitev prek javnih del odpade?  
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AROGAN  Nč ne odpade. In nehej me jezit. Sej veš, da imam slb srce.  

AVGUST  Za srce vam jaz priporočam Kardiosol (mogoce en stavkodpre kovček in 
spusti kratko reklamo, na koncu da AROGANU tableto ce zelite, lahko Pred uporabo 

prebete navodila. O tveganju in neželenih učinkih pa se lahko posvetujete z mano. 

ANGELCA  A lahko vklučm internet? 

AROGAN Počak! Tončka, vodo, da poplaknem. AVGUSTU. Vs, spoštovani mladi 
zdravnik, pa prosm, da razložite naši študentki, da medicina ni težka.  

AVGUST Kje pa. Seveda ne. Za to sploh ni potrebna nobena inteligenca. Sam sem 

imel v osnovni in v srednji šoli ves čas težave z učenjem, ker sem hotel bit v vsem 
temeljit in sem se že v prvem razredu tako poglobil v vsako črko posebej, da sem ga 
moral delat dve leti. Zato sem se pa na srečo že zgodaj odločil, da postanem 
zdravnik. In sem se usmeril samo v to smer. Tako sem predmete, ki nimajo nič z 
medicino, enostavo preskočil in so zame na očetovo zahtevo napravili poseben učni 
program.  

Tako da, če mene vprašate, študij medicine ni nobenp problem. Praksa je pa še lažja. 
Če ne veš, kaj predpisat, pogledaš v katalog. Ker je za isto bolezen ponavadi več 
zdravil, sem se sprva bal, da bo izbira težka. Potem so me pa predstavniki 
Farmacelice povabili na trodnevni posvet v Medijske toplice in so me prepričali. Zato 

se medicine res ni treba bat, saj ni primerljiva s tisto nekdanjo, ko so uporabljali še 
klistir in pijavke. Hahahaha. 

AROGAN  Moja žena uporablja klistir in pijavke. 

ANGELCA  Se opravičujem, ampak men je slabo.  

AVGUST  skoci do torbe, ki jo je pustil ob postelji Za slabost je pa kot nalašč 
paxomilin. Hiter, učinkovit in blagodejen. Če ne verjamete, lahko preberete navodilo. 
O stranskih in neželenih učinkih pa se lahko posvetujete kar z mano. 

ANGELCA  Jz grem u svojo sobo. 

AROGAN  Če je res tko blagodejen, ga dejte men. Če pa tud vs zanima soba, 
Tončka, pokaž gospodu doktorju njegovo sobo.   

TONČKA  Katero sobo? 

ANGELCA  Kakšno sobo? 

AROGAN  Ja sobo za goste vndr. Tisto zravn tvoje. Zdej bo gospod doktor živeu pr 
ns. 

ANGELCA  Kko zraven moje? Tista zraven moje je tud moja! Sej ma isto kopalnco! 
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AROGAN  Sej ne boš cel dan v kopalnci. Če se kdaj srečata, pa tud ne bo tko 
grozen. 

AVGUST  Se pravi, da sem sprejet! AROGANU Najlepša hvala, spoštovani 
gospod... Pogleda uro. Zdajle ima oče ravno govorilne ure. Če dovolite, mu bom to 
nemudoma sporočil osebno. Spotoma pa skočim še po svoje stvari. TONČKI  
Spoštovana asistentka,  če ne zamerite, si bom sobo pogledal pozneje. Gre. 

AROGAN gre počivat.  

TONINA  s pogodbo v roki  A lahko uporabm vš skener? Ja kaj vam pa je? 

 

ANGELINA  

Kko to mislš, kaj mi je?  

A ne vidš, da mi gre narobe čist use! 

  

K da ni zadost, da-j ta pokvarjen egoist 

prec k-je mama umrla izpounu nov poročn list. 

Komej dobr v žari se shladiu je njen pepeu, 

je že tisto prevarantsko strežnco uzel/mlado medicinsko strežnco 

k mu je še zadno pamet uspela izses't 

z zgodbo, da na stara leta bo lahko spet ml'd. 

 

In k da že to/ bi ne blo dost hudo, 

mi je tud use drug narobe šlo. 

 

Ker k da ni zadost, da me je strah iz hiše it, 

zdej mi je tud u lastni sobi zmeri teži bit. 

Včasih sm po skajpu klepetala vsepovprek, 

a odkr sm našla njega, le z njim se hočm ment. 

Z nobenm drugm nism počutila se tko fajn, 

a on se noče mi več javt, čeprou je skoz online. 



23 

© Andrej Rozman Roza 
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana. 

 

In k da že to/ bi ne blo dost hudo, 

mi je tud use drug narobe šlo. 

 

Ker k da ni zadost, da mam že usega več k dost 

in bi se hotla kr zadavt, se z vilcami zabost, 

al pa se na čist nepredstavljiv način ubit. 

In k da ni dost, da se nit za izpit ne morm učit,  

zdej nej zraven mene bi stanvou še ta kreten, 

k da fotr hoče, da čimprej od doma grem! 

 

In k da že to/ bi ne blo dost hudo, 

mi je tud use drug narobe šlo. 

In k da že to/ bi ne blo dost hudo, 

mi je tud use drug narobe šlo. 

 

TONINA 

Mogoče pa vašga očeta skrbi, da ste preveč na internetu, 

in bi rad, da srečate še koga v bolj realnem svetu. 

In misl, da se bosta zbližala, če si bosta bliz. 

Jaz sem vsaj dobila tak utis. 

 

ANGELINA 

Pa ne bom se jz zbližala s tem, 

k je totaln kreten. 

Se pa že rajš od doma izselim, 

k da mam krkol z njim. 
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TONINA 

Res se zdi kreten, a je vsaj iskren. 

Predvsem pa to sploh ni najbl hud problem,  

ne kr se tiče vs ne kr se tiče vaše hiše. 

Hujš je to, kaj vse vš oče, ne da bi prebrau podpiše. 

S to pogodbo je odstopu svoji ženi use. 

podjetje, hišo, bančne račune. In to še preden umre. 

 

ANGELINA   

Pa kaj me briga. Nej si vzame vse, kr hoče met. 

Ta dom tko ni več moj. Kt ni moj nit ta svet. 

Najrajš bi šla še sama žvet 

na svoj portal na inernet 

 

in bi obstajala sam še v elektronski obliki,  

brez te preklete žalosti, sam še v besedi in sliki. 

 

 

 

 

 

 

DRUGO DEJANJE Naslednje jutro 

 

AROGAN  Kuga pa za male možgane! TONČKA da še ene tablete. 
AROGAN pojé in poplakne. Dej še enkrat! TONČKA  da še enkrat tablete. 
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AVGUST 
Ko jed je končana, je ura tablet, 
na prazen želodec ni dobro jih vzet. 
Končana je jed, 
je ura tablet. 
Na zdravje! 
In zdravje bo kmalu tu spet. 
To sem sm spesnil. Včasih sem pisal dolge heksametre, zdaj sem pa prešel na 
domače ritmične vzorce.  
 
AROGAN  K sm jemau tablete, sm opazu, da mi za desn sredinc niste še nč 
predpisal. 
 
AVGUSTULUS  Nisem se še čisto odločil. Tisto je... Se hoče dotaknit prsta na nogi. 
 
AROGAN  Auuu! 
 
AVGUSTULUS  ...psihosomatsko in je v drugem priročniku. Takoj pogledam. Vzame 
drugi priročnik in lista. Čeprav tablet imate že kar precej. Normalen moški vaših let, 
povprečno dnevno potrebuje šestnajst celih pet tablet. 
 
AROGAN  Normalen. Jz pa nism normaln, jz sm bolan. 
 
BELINDA  pride. 

AROGAN Tončka! A lahko pomagaš!  

BELINDA  Ni treba. Prišla sem le na kratek obisk. Kakšno zatohlo energijo imate tu 
notri. Kar čutim, kako mi pije moči, ki sem jih nabrala med jutranjim pozdravom 
soncu. Vmes pogleduje pa pogodbi, ki jo je prejšnji dan pozabila. Ko jo zagleda, se 
pomiri.  

TONINA  A ni nekam meglen dones? 

BELINA  Tudi skozi meglo prodre sonce do tistih, ki imajo odprte čakre. Se približa 
pogodbi.  

AVGUSTULUS je od trenutka, ko je vstopila, pripravljen z novim šopkom Tu je 

skromnih cvetov pet... 

BELINA  Najlepša hvala. Da šopek TONINI. Belinda Stres.  

AVGUSTULUS Avgustulus... 

BELINDA  AROGANU Ja om šanti hariom! Kakšno auro pa imaš?! Da ti slučajno ne 
masturbiraš?  

No, ne bom se spuščala v to, s čim ga zdravite vi... 
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AVGUSTULUS  Samo z najnovejšimi proizvodi. Antramarin sem mu dal, generik, 
ampak bojši od originala. Najboljše karakteristike ta hip na področju zdravljenja 
motenj živčevja v prstih na nogi.  

BELINA  No, vi že veste. Midva bova pa vseeno podvojila tako vaje kot tudi 
preparate. Sedi. Tole bo popil. Da TONČKI flaško itd.  

AVGUSTULUS  proti flaški.  Smem pogledat?  

BELINDA Popolnoma naravno. Izključno rastlinsko. Spodbuja organe, da začnejo 
delovat rutinsko. 

AVGUSTULUS vmes odpre zamašek, od daleč poduha, naredi kretnjo, kot da 
pomoči v flaško stekleno cevko. Potem steklenico vrne. 

BELINDA Dragi jaz zdaj grem. Prišla sem samo zato, da se vsaj na hitro vidiva.  
Ampak veš, kam grem? (Dihaj, saj ne dihaš z ušesi.) Danes pride v Ljubljano  
Svantaminami Aai. Zdajle ga grem čakat na letališče Jožeta Plečnika. 

AROGAN  Pučnika. 

BELINDA  Ne govori dragi, ampak dihaj.  

Saj vem, da je bil Pučnik, a ga vedno mešam s Plečnikom, ki ga imam še zdaj živo v 
spominu, kako sva ga z mamo nekoč srečali in mi je rekla Ta gospod je Jože Plečnik, 
ki je zgradil Žale, štadion in tržnico. Dihaj. Nisem pa vedela, da je še živ in da hoče 
prenoviti tisti svoj štadion.  

AROGAN  Tist je pa Pečečnik.  

BELINDA  Dihaj in se ne razburjaj. Saj to sploh ni važno. Važno je, da pride 
Svantaminami Aai.TONINA ji oblači plašč.  

AVGUSTULUS  Oprostite moji nevednosti, a dovolite mi, da vprašam – kdo pa je ta 

Stvantaminami? 

BELINDA   Svantaminami Aai je eden najboljših zdravnikov relikti medicine.  

AVGUSTULUS  Ali je to nekaj novega? 

BELINDA  To je medicina, ki je stara že več kot tri tisoč let. Gojijo jo nune in menihi 
na vznožju Kamptumoja. Jeseni 1954 sem bila prva zahodna ženska, ki je prišla do 
njih.  Zdaj moram pa hitet. AVGUSTULUSU Me je veselilo. - Čao ljubi. Gre. 

AVGUSTULUS  Računa v blokcu. 2011 minus 1954 je... - sedeminpetdeset let!  

AROGAN  Ugante, kolk je stara.  

AVGUSTULUS  No, to se za ženske ne spodobi niti pomisliti. Zame so vse brhke 
mladenke. 
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AROGAN  Letnik triindvejset. Starejša je od mene.  

AVGUST računa v blokcu. Dvatisoč enajst minus tisočdevetstotriindvsjset je. Tri in 
koliko je enajst? ... 

AROGAN  Devetinosemdeset let!  

AVGUSTULUS  Devetinosemdeset!  Pa jih ne kaže. A to so kakšne operacije?  

AROGAN  So. Pa ne plastične, ampak gimnastične. To se s posebno telovadbo in s 
klistiranjem prenoviš odznotrej. Tud jz bom začeu, sam se morm najprej pozdravt z 
našo medicino. Ker to je pr naš hiš tradicija. Ne morm pustit, da mi naše bolezni 
zdravjo z njihovimi zdravili. Tle sm pa zlo občutliv in sm veseu, da to razume in 
spoštuje tud moja žena in me nč ne sil, da neham, čeprav se ne strinja z vašimi 
metodami. -  Zdej morm pa ke, kamr gre še predsednik peš. 

AVGUSTULUS  Vam pomagam? 

AROGAN Ja. A mi lahko palco primete, da si nataknrm brado. Kakšni časi! Nit na 
stranišče si ne upam več, ne da bi se zamaskirou, k se bojim, da bom srečou kkšnga 
svojga delavca. Ob pomoči TONČKE odide. TONČKA se potem takoj vrne s 
sesalcem. 

AVGUSTULUS  A ste že dolgo tukaj? 

TONČKA  Pet minut. 

AVGUSTULUS  Mislil sem v službi. 

TONČKA  Tri mesce. 

AVGUSTULUS  Vem, da se me to ne tiče, pa vendar mi dovolite, da vprašam – ste 

zadovoljni s tem, koliko vas gospod Arogan plačuje. 

TONČKA  Zaenkat nism sm dobila še čist nč. 

AVGUSTULUS  Nič dobila? Ali je to mogoče? Tega vendar ne smete dopustiti! V tej 
državi imamo odlične službe, ki se zavzamejo za delavčeve pravice. 

Zakaj vendar ne tožite delodajalca? Ali pa enostavno prekinite z delom in sklenete 
delavno razmerje z nekom, ki bo vredene vaših sposobnosti. Sam imam namen 

ostati tukaj zelo kratek čas. Imam enoletno pogodbo, potem se bom prepustil 
znantvenim raziskavam in čez pet let postal izredni profesor. In takrat bom potreboval 
asistentko. In če boste takrat še vedno na voljo, se zelo priporočam. Pet let hitro 

mine, če se posvetiš raziskavam. Vam bo pa tudi... 

ANGELCA  Spoštovani gospod doktor! A vi ne znate niti školke počistit za sabo? Pa 
k se tuširate, tud ne pobrišete.  

TONČKA   Bom jz pobrisala. To je moja naloga.  
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ANGELCA Da ne bi slučajno! Nej kr sam. 

 AVGUSTULUS hkrati z ANGELCO Da ne bi slučajno. Bom sam. 

TONČKA Vam pomagam? 

AVGUSTULUS  Nikakor. 

ANGELCA  Ne smeš! Tončka, glede na to, da ne dobiš plače, je vse, kr nrdiš 
preveč. 

AVGUSTULUS Tu se pa popolnoma strinjam. 

TONČKA Potem vam dam pa vsaj krpe in čistila.  

AVGUSTULUS  O, hvala. Gre gor. 

TONČKA Saj je čist prijeten mladenič. Mal zgublen v času, prostoru in smislu. Ampak 
moškim v današnjem svetu ni lahko. 

ANGELCA  Ženskam pa še mn. 

TONČKA  Marsikomu ni lahko.  

ANGELCA  Tončka, a si ti zlo nesrečna? Mislm, da vse to prenašaš, ti najbrž ni 
lahko.  

TONČKA  Človk je dons veseu, če ma službo. 

ANGELCA  Pa maš ti koga, da ga maš rada? Mism, kkšnga tipa? 

TONČKA Mene moški ne zanimajo.  

ANGELCA  A si ti pol bl na ženske?  

TONČKA  Če po pravic povem, mam še najrajš en dobr hamburger.  

ANGELCA. Hamburger. 

TONCKA.   Al pa krkol normalnga.  

ANGELCA  Kolk je to dobr. Od kr je Belinda tle sam te kalčke natepavam.  

TONČKA  Pa priročn. Nc ni treba pomivat. Vse u vreci dobis. Pa pocen. Dva za tri 
evre dobis. 

ANGELCA  Kaj pa zdravje? 

 

TONČKIN RAP 

S preventivo se ukvarja 
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lohk le tist, k ma dost dnarja, 

da ni mu treba trepett, 

kam bo položu svojo rt... 

in si lahko prvošč clo tok, 

da ima družino in par otrok, 

stanovanje in dost hrane, 

tiste zdrave, knajveč stane, 

in prec, k kej ga zaboli, 

se vs težavi posveti.  

 

Kdor se prebija iz dneva v dan, 

za zdravje brigat se začne, 

šele k je že tko bolan, 

da tko kt je, naprej ne gre. 

 

Brigajo ga e-dodatki. 

Za bacile ni mu mar, 

če pod njimi so posladki, 

rajši sit bo kot pa star. 

 

Tistga, kma tko mejhno plačo, 

da vsak evro bi obračou, 

če bi vsaj tko srečn biu, 

da bi plačo sploh dobiu, 

pa ne boste zastrašil, 

da je en ušiv bacil, 

nevarnejši kt apetit 
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k se ne da zadovoljit. 

 

Kdor se prebija iz dneva v dan,  

opozorilom reče ne. 

Hrane nikol ne meče stran, 

vse kr dobi, to tud požre. 

 

Brigajo ga e-dodatki, 

če okus je zapeljiv 

in so izdelki sočni, sladki. 

Užival bo, dokler bom živ. 

 

 

ANGELCA  A te lahko vprašam? Zakaj si ti tko kosmata? 

TONČKA  To so ble ene hormonske tablete. Včas sm se s športom ukvarjala. Pol so 
me pa suspendiral, ker sm s tabletami pretiravala.  

ANGELCA  Pa ti je hudo, da si taka? 

TONČKA  Ne, včas čist prou pride. Če ne bi bla taka, ne bi dobila službe. Tko pa sm 
se javla na oglas, k sta ga dala vš oče in gospa Belinda, da se išče neprivlačna 
oseba ženskega spola za pomoč v gospodinjstvu in oskrbo na domu. In sm zmagala. 

AROGAN se vrne. Pogleda na uro. Tončka! Kolk je ura? 

TONČKA pogleda uro. Deset pa pet. Takoj zašteka, da je to čas novih tablet, in hiti v 
kuhno. 

AROGAN  Ura tablet! Najrajš bi jo iz službe vrgu. Jz na skretu nimam ure. Jz sm vs 
čs pod stresom, ker mormo prestrukturirat podjetje z gradbeništva na medicino, ti pa 
zamujaš s tabletami, in to s tistimi, k jih je treba jemat redno. In redno pomen redno.  

AVGUSTULUS pride iz zgornjega nadstropja. 

ANGELCA  Pa ti si za na zaprt oddelk. Ti ne bi morou bit sam u zaporu, ampak tud u 

norišnc. Zate bi blo treba poklicat socialno, delavsko in psihiatrično inšpekcijo. Gre v 

svojo sobo. 
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TONČKA  se vrne z nekim napitkom Prejle, k ste se tko razburu, vm nism uspela 

povedat, da je, k ste bli vi na stranišču, klicala vaša soproga in sporočila, da bo zdejle 
pršou k vam doktor Svantaminami Aai.  

AROGAN  Kdo? 

TONČKA Svantaminami Aai. 

AROGAN  Kdo je že to? 

TONČKA Un dohtar k je vaša soproga govorila, da ga gre iskat na letališče.  Se je 
odloču, da vs takoj pogleda in predpiše terapijo.  

AROGAN  Zakaj pa to men ni povedala? 

TONČKA  K ste bli na stranišču. 

AROGAN Kdaj pride?  

TONČKA Zdej. 

AROGAN  Zdej? Dej mal počistt! Oni bosi hodjo. 

TONČKA čisti tla O!  

AROGAN Kuga pa je? 

TONČKA  Se mi zdi, da je pozvonil. 

AROGAN  Jz nism nč slišou. A ste vi slišou? 

AVGUSTULUS  Ne. Ampak če je slišala ona, je zvonilo, ker ji popolnoma zaupam. 
Zelo prizadevno asistentko imate. 

AROGAN  Prizadevno? Prizadeto. Kauga čakaš! Če je zvonil, pejt odpret. 

AVGUSTULUS  Včasih lepa beseda več zaleže pri zaposlenih. 

AROGAN Brado! Mogoče je pa kkšn delouc. 

AVGUSTULUS  Ne vidim je nikjer. 

TONČKA KOT SVANTAMINAMI AAI (TKSA). Hallo. How are you? My name is 
Svantaminami Aai. I came from long. Nice country. Nice to meet you.  And how 

clean floor you have. 

AROGAN Kuga prav?  AVGUSTULUSU.  

AVGUSTULUS Ne razumem angleško. Jaz sem že v drugem razredu vedel, da bom 
zdravnik in sem se od tujih jezikov učil samo latinščino.  

Potesne, quaeso, linguam latinam locui? 
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SVANTIMANI. I'm sorry, I don't speak your language. 

AVGUSTULUS. Zdi se mi, da ne govori latinsko. 

AROGAN  Tončka. Mogoče pa ona zna anglešk! Tončka! 

TSKA  Toilet? Bathroom? Water Closet? Lavatory? 

AVGUSTULUS  Lavatorium? Tako so v starem Rimu nekateri bolj fini ljudje rekli 

stranišču, TKSA-ju  I recte per transitum, post tertiam ianuam a sinistra parte 

lavatorium est. TSKA gre.  Izgleda, da je razumel.  

AROGAN  Pa kje je ta Tončka. 

TONČKA pride. 

AROGAN  Kje si bla?  

TONČKA  Čaj sm šla kuhat. Veste, da ga majo radi. 

AROGAN A znaš anglešk? 

TONČKA Znam.  

AROGAN  Dobr, boš prevajala. Tle počak. /.../ Kje je zdej tist … Da se ni kje zgubu? 
Kva čakaš? Pejt ga iskat! 

TONČKA gre. 

AROGAN  Pa to je grozn ta anglescina. Vcas si govoru srbohrvask, pa te je vsak 

razumu. Zdej pa sam se ta anglescina. Sej bi se jo naucu, ampak kdo mi garantira, 

da takrt, k se jo bom naucu, naujo ze vsi govoril kitajsk. 

TSKA se vrne. Tongue, show me. 

AROGAN  Kakšn tank. Z vojaškimi zadevami se jz ne ukvarjam več.  

TSKA  Tongue! 

AVGUSTULUS  Mislim, da misli jezik. 

AROGAN končn pokaže jezik. A greste lahko iskat Tončko! AUGUSTULUS odide. 

TSKA  Inhajl! Aushajl!  

AROGAN  Jz vs ne razumem. Tončka! 

TSKA  Tonceka? I go get her. jo gre iskat. 

Pozvoni AVGUSTULUS.  

Pride TONČKA in mu odpre. 
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AVGUSTULUS  Kakšno zanimivo klet imate. Celo lekarno. Koliko zdravil.  

AROGAN  Ampak najbolšga pa niste vidl. Imam tud prvi aspirin iz leta 1898. Pa pou 
apaurina, s katerim je Birger Ruud leta 1934 v Planici postavu rekord.  

AROGAN  Kje je zdej ta Santiminami!  Rec nej pride še on in boš prevajala.  

TONČKA. Sm ga srečala in je reku, da bo na daljavo. Ulegu se je na zofo in reku, da 
bom jz mesindžer, to je kurirka.  

AROGAN  Tole pa men mal smrdi. Gospod doktor, pejte pogledat, če je ta 

Svantaminami res u kuhn. Tončki. Ti pa tle počak! 

AVGUSTULUS gre in se vrne. 

TONČKA  No, a je tko, kt sm rekla? Ga pri tem zapeljivo pogleda. 

AVGUSTULUS  Ja, seveda. Točn tko je, kt je rekla. 

TONČKA  Prav da gre za šokterapijo in da mu morte popolnoma zaupat. Če vs krkol 
zanima, je na internetu. Kaže neke papirje. Tlele je naslov, tlele pa je men dau 

navodila. 

Prav, da bo on od tam nadzirou, če vse poteka kt je treba. (Tud prek te kamere vs 
opazuje.) Vi se morte nardit mrtuga. Delate se mrtvega in niti pisnete ne, pa nej pride 

kdorkol. Vaša žena, vaša hčerka, kdorkol. Vi se morte delat mrtuga. Ker terapija je v 
tem, da morte začutt to njihovo žalost, k vs vidjo mrtuga. Se najbrž še mal prerekajo.  

AROGAN  Sej to mi je pabliz. Z eno nogo sm že itak u grobu.  Se uleže.  

TONČKA  A pol ste se odločl, da boste v postl umrl.  

AROGAN  Ja kje pa drgje? 

TONČKA  Marsikje. Našteva.  

AROGAN  A si lahko tih in me pustiš, da končn umrem. 

TONČKA  Vi kr umrite. Jz se bom ravnala po vs. Vi ste tle šef. Če boste umrl, k bom 

zravn, bom sred stavka utihnla in zavpila od groze. A ste že? 

AROGAN  Ja, seveda. 

TONČKA Nism opazla. In po možnosti še kej okrog tega. Dokler na koncu TONČKA 
ne krikne od groze. 

AROGAN A ma spet slušalke gor. Pejt internet izklopt. 

ANGELCA pride iz sobe. Ja kaj pa je? Ojoj.  

BELINDA pride. To ga je ta prasica zastrupila. Kje je? 
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Potem pride BELINA: Pa to ni mogoče! Pa saj je biu zdrav. Pa sej bi morou zdržat še 
en let pa pol crknt. To je blo pa od teh vaših tablet! AVGUSTULUSU. Človk vse 
organizira, pol pa ta preklet tepec, k ne zna brez teh zdravil, vse pokvar in ti sred 

posla crkne. Preklet gnoj butast. Kko lahko crkne, preden mu uspem izpult dnar! 

AROGAN  Tega si pa nism zaslužu.  

BELINDA  A ti si živ? No hvala bogu. Sploh ne vem, kaj sm govorila, tko sm bla 

sokirana...  

ANGELCA    Jz te bom ubila. 

AROGAN  To mi je zdravnik predpisou.   

BELINDA  Kakšen zdravnik? 

AROGAN  Tist k si ga ti poslala. Sej je tam še zmer. Tončka, pejt ga iskat. 

TONČKA gre se vrne kot TONČEK. 

AROGAN  Kdo ste pa vi? 

TONČEK  Anton Antončič, posebna enota MSNMNMS, Vzame papir iz žepa, proti 
BELINDI Stanislava Selšek... 

AROGAN Kdo je pa to? 

TONČEK pokaže papir Tukaj na nalogu vse piše. BELINDI Aretirani ste zaradi 

marsičesa, kar je tako zaupne narave, da se mora spraznit soba in zagrnit zavesa. 

AROGANU  Vas, gospod Arogan Stres, zadeva samo to, da se je hotela polastit 

pravice za soupravljanje premoženja in bi vam potem v enem letu pobrala vse.  

AVGUSTULUS  A potem vi niste ženska? 

TONČEK  Ne se sekirat. Itak niste bli moj tip. 

AVGUSTULUS  Nemo perfectus, ali po nase Nihce ni popoln. Sicer pa oče pravi, da 
je dobro z ljubeznijo počakat, saj človeku lahko zmeša glavo in ga ovira pri 
znanstveni karieri.  

BELINDA  pobegne.  

TONČEK  Ne bo pršla daleč. Kolegi so obkolil objekt. 

ANGELCA  Se prav, da si bla, si biu, ste biu vi pr ns andrkavr? 

AROGAN  Kuga je biu? 

ANGELCA  Pozab. Ti si itak mrtu. ! 
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BELINDA  se vrne  

AVGUSTULUS  Njo sem imel pa tudi sam na sumu. Vzel sem vzorec vsega, kar mu 

daje, ker sem bil prepričan, da ga hoče zastrupit. Tudi tisto blato v školjki ni bilo moje, 
ampak od ekspeimenta z zdravilnim blatom. A nisem odkril še nobenih konkretnih 
toksinov. 

TONČEK  Ne, ona ga je ohanjala pri življeljenju, da bi mu vse pobrala. Ko bi 
premoženje prenesla na druge račune, bi enostavno pobegnila v drugo identiteto.  

AROGAN   Pa kko si me lahko hotla ogolfat? Sej sm ti vse dau. 

BELINDA  Ampak jz nism hotla čist usega.  

AROGAN In česa nisi hotla? 

BELINDA Tebe. In nje. (pokaže ANGELCO)  

AROGAN Kaj pa moja ljubezen? 

BELINDA   Ja ljubi, saj samo za to je šlo. 

 

Le zato sem se trudila, 

da sem v tebi prebudila  

vero v čudežni način, 

kako lahko te pomladim.  

 

Kot ovijalka drevo 

in kot pijavka telo 

sem te ovila z močjo, ki vlada svet. 

To ni socialni program, 

tu je vsak čisto sam, 

to je družbeni red, kjer je celo 

ljubezen tržno blago.  

 

 

To ni socialni program, 
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tu je vsak čisto sam. 

Tu je skupno vsm nm, 

da smo vsi proti vsm. 

 

To ni socialni program, 

Tu je vsak cisto sam. 

To je druzbeni red,  

ki obvladuje cel svet. 

 

 

AROGAN  To, da si hotla vse vzet,me ne mot. Ampak ti si hotla vse vzet tud Angelci. 

ANGELCA  A bi se lahko brigou zase, jz se bom pa zase. Ker mene tvoj dnar ne 

zanima. Si bom že svojga zaslužila. 

TONČEK AROGANU Me je veselilo.  

ANGELCA  Sej bi se lahko še kej vidla. 

TONČEK Sej jz sm svoj deu že skor končou. Zunej jo (BELINDO) čakajo drugi. Tko 
da greva lahko že kr takoj na hamburger. 

BELINDA, TONČEK  in ANGELCA grejo. 

AROGAN pogleda AVGUSTULUSA Tončka! 


