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Gušto pride na oder, se prekriža in nagovori občinstvo. 
 
Moje ime je Avguštin Rebula, lahko pej me kličeste samo Gušto, ne bom nč jezen.  
Alora, sn Gušto jn jmam tri tatkote – ta prvega, ki me je naredil, se kliče Bonifacij jn je 

naš bivši župnik, pole ta druzga, ki je mislil, da me je naredil – ta je že pokojni, bouh 

mu daj mir v duši (se prekriža). Se je klical Pepi jn je strašno obožaval alkoholne 

derivate in pole ta tretjega, ki zna za gvišno, de me ni nardu, ma me je vzgajal kot 

svojga in meni in moji mami dal streho nad glavo, kadar ki smo jo nucali jn uon bi se 

klical Berto.  

Ben, mamo, imam pej samo eno, hvala bohu, zatu ker pri dveh takih bi se mi sigurno 

zmešalo. Ben, ona pa se kliče Marija in me strašno komandira. V bistvu, ona vse 

komandira. Najbolj pa mojega tatkota, Bonifacija, tistga, ki me je nardu in s katerim 

so zdaj zvezani v svetem zakoni. Hvala bogu. (Se prekriža) 

 

Znaste, v zadnjem mesecu jaz sem že kar nekajkrat šel na romanje. Če čmo bit bolj 

natančni... devetkrat.  

Jn jest imam točno toliko grehov, ki se jih moram spokorit! Devet. Samo, jest, kadar 

ki sem šel prvič, jih še nisem imel. Se mi zdi, da sem si z vsakim poskusom romanja 

nakopal še en dodaten greh.  

Jn kako je to možno? (jasno pogleda občinstvo) Na znam. Verujem v boga, molim, 

skušam živeti po krščanskih načelih, pošteno in iskreno, ma ti grehi kakor, da se 

lepijo name, dijo bouh.  

 

Sej jest ne krivim nobenga, samo začelo se je vse skupej sz mojo mamo, takrat, 

kadar ki sem se prvič odpravljal na romanje.  

Pa sem se skrbno prpravu, da na boste mislili. Jn pole sem šel povedat  mami, da 

odhajam jn da me ne bo cel mesec ali pej celo leto.  

Ma kej ki uona me ni poslušala. Je pekla ano pecivo za predvolilno srečanje uod 

mojga tatkota. In polej ji je glih v tistem trenutku padlo testo na tla in sem bil seveda 

kriv jest in me je takoj nagnala nazaj v mojo sobo.  

Eko, tako se je končalo moje prvo romanje. Sem prišel iz svoje sobe samo do naše 

kuhinje. Jn nazaj. 

 

Zamišljeno zaključi. Za hip tako obstane, nato oživi … 
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Kej poznaste mojo mamo? Mrbit ste jo že kdaj videli? Dol v Gorici, na trgu, s 

transparentom? Kej ste jo vidli? 

Alora, moji mami je ime Marija, ja, tko kot naši svetnici in uona je vodja politične 

kompanije za mojga tatkota Bonifacija. Oun zdaj kandidira za predsednika 

Hortikulturnega društva Štorije.  

Zato mama nosi transparent. Ga drži visoko in vpije: Bonifacija za predsednika! 

Bonifacija za predsednika! 

Sm ji rjeku: »Mama, kaj vpiješ po Gorici, saj oni ne volijo v našem kraju?« 

Je rekla naj slišijo zanj, da bo kasneje lažje župan.  

 

(vzdihne) E, ja, moja mama jma z vsemi nami ene velke načrte. Zame pravi, da bom 

papež, zatu, ki sn bil tak priden ministrant. 

»Si pošten, si veren in znaš Italijansko.« Moj tatko Bonifacij ji je rekel, da je edino to 

ta zadnje pomembno, če češ bit papež.  Da znaš talijansko.  

 

Pej, kako mi je zmerom nerodno, ko mama vsem govori, da jest sem an svetnik.  

Sem rekel: »Mama, kaj govoriš neumnosti?« 

»Si svetnik in pika! Že, ko sem te nosila, sem to znala.« 

»Mama, pa kako si lahko znala kaj tazga?« 

»Si bil taku obrnjen.«  

Ja, jaz sem se rodil s koleni naprej in ona zdaj vsem govori, da sem devet mesecev 

molil v njenem trebuhi. 

(dvigne roki in oponaša mamino strast) »Svetnik! Svetnik je moj Gušto! In anga dne 

bo papež!« 

Mi je že napisala an cel spisek reči, ki jih bom lahko spremenil, kadar ki bom papež. 

Prva točka njenega programa je ta, da bom zrihtal, da se župniki lahko ženijo. 

Sem rekel »Mama, tega ne bodo nikoli dovolili, je predrago!« 

»Kako to misliš, predrago?« »Ja, bo treba poskrbet za njihove žene.« 

»Ma znaš kej, oni že zdaj plačavajo tiste njihove gospodinje, potlej bo pa to uradno.« 

»Bom, ma če se bojo poročili, bodo imeli otroke. Kdo bo pa skrbel za njih?« 

»Ja, cerkev, tako kot do zdaj.«  

Dio buh! 



 

Ona jma pej namen prevzet Vatikansko kuhinjo. To je takoj druga točka njenega 

mojega papeškega programa. 

Zato ker ona strašno rada in strašno dobro kuha. Še posebej pa peče. Moram 

priznat, da je anke zase strašno podjetna. Je odprla en s.p.-posel za peko peciva, 

potic in ostalega peciva. Pej de ne boste mislili, ji gre vsak dan bulše! 

Čeprav, zdaj je vse skupaj dala na stran, da se posveti politični kompaniji uod tatkota.  

E, ja... 

 

Alora moja mama je tako dolgo gnjavila mojga tatkota Bonifacija da kandidira za 

predsednika od hortikulturnega društva Štorije, da se je šou zares prijavit. Njegov 

največji protikandidat pa je naš oštir, se kliče Marko.  

In začelo se je vse lepo in mirno. Bonifacij je priredil ano zborovanje in ob istem cajti 

je anke Marko priredil ano zborovanje. Jn na oba zborovanja so prišli isti ljudje, zatu 

ki Štorije itak niso velike in je bilo na istem mesti.  

Bom, taprvo je Marko povedal kaj bo naredil za Štorije, takrat ko bo predsednik 

hortikulture v Štorijah, pole pej je moja mama povedala kaj bo naredil moj tatko za 

Štorije, takrat ko bo on predsednik hortikulture v Štorijah.  

Alora, Marko je rekel, da uon bo popravil ceste. Moja mama je rekla, da moj tatko bo 

popravil ceste in nardil pločnike. V Štorijah nimamo pločnikov, znaste – ne nucamo. 

Ni dosti prometa.  

Pole, Marko je rekel, da uon bo popravil ceste, nardil pločnike in ano krožišče. V 

Štorijah ne nucamo krožišča, znaste, so preozke ulice.  

Ma kej ki pole je moja mama rekla, da bo moj tatko, kadar ki bo predsednik popravil 

cesto, nardu pločnike in dva krožišča – anga na začetku vasi jn anga na koncu. Bon, 

to bi načeloma šlo, znaste, samo ki ne nucamo, zato bi rabili še eno cesto, ki povprek 

prečka Štorije, te pej nimamo ... – zato, ki skozi Štorije gre samo ena cesta. 

 In pole je Marko rekel, da uon bo popravil cesto, nardil pločnike, pej oba križišča, 

pole bo pej še potegnil do Štorij železniško progo. Pej je nato moja mama zaklicala 

ljudem, da če čjo, da bi Štorije imele ano letališče, naj volijo za mojga tatkota.  

Polej so že kričali. Marko ga je začel srat s štadijonom, mama je šla obljubljat 

nebotičnik in luna park, Marko pej toplice in golf igrišče ...  mamma mia. 

S tatkotom smo hiteli ustavt mojo mamo, zato ki zna bit strašno furjasta, kadar ki se v 

kaj zažene. Jn u tistem je že počila s transparentom protikandidata, on jo je pej 
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nazaj, samo kej ki jo je zgrešil in je zadel tatkota. Tatko je že primu naš transparent, 

da Oštirja natakne nanga, pa sem ga hvala bogu zadnji cajt ustavil. 

 

Novinarji pa so vse to slikali. In drugi dan je blo v cajtengah: »Letališče Bonifacija 

Sveteta«, eko.  

Polej so hteli jemat še izjavo od tatkota, pa jim mama ni pustila.  (vzdihne)  

Jim je rekla: »Jaz sem tiskovna predstavnica jn vodja od njegove politične kompanije. 

Jin jaz mu anka perem in likam. Kr zapište. Pej če je treba tud pošto raznosim, kadar 

ki ga prime v križu.« 

(vzdihne) Ja, moja mama sedmi sili ne prikriva prav nič, dio di buoh.  

Kadar ki so jo pej vprašali kaj meni o protikandidatu, ga je pej pohvalila, da uon je en 

čudežni otrok. Je rjekla da je že pri šestih letih znau vse tisto kar zna danes.«  

 

Moj tatko Bonifacij, ne, uon pej je bil, kukr sm omenu, še do pred kratkega župnik v 

naši vasi, ben polej pej je priznal mene, se poročil z mojo mamo sz ljubezni jn ratal 

poštar na bičikleti. 

Mi je rekel, da ni htel bit tak ku njegov tatko, moj nono Lukrecij, ki je bil isto župnik, 

samo oun prou do svoje smrti. Jn zatu, ki mojga tatkota nikoli ni priznal za svojga, je 

moj tatko veljal za bastarda. Ma drugače vsi v vasi so znali, da je od njega. 

Alora, moj nono Lukrecij jn moj nono Pinko, ki bi bil tata uod moje mame Marije, so 

se med vojno – ma ta drugo svetovno, ne to ta zadnjo, ki nam je pripeljala 

demokracijo in nas zapufala – ... ben takrat so se ouni krasno zastuopli.  

Lukrecij je partizane skrival v cerkvi, kadar ki so jim prišli preblizu Lahi in Nemci, po 

vojni pa je Pinko skrival njega, da mu niso prišli preblizu komunisti.  

Takrat Pinko je šel v partijo in je ratal sekretar oddelka za vero, Lukrecij pa je ostal 

župnik. Jn uod tistga trenutka naprej, pej so se drijoman kregali, eden je pravil, da 

uoni samo ljudem kradejo, drugi pa je pravil, da uoni sam kradejo ljudem.  

Bom, Lukrecija so kmalu zatem degradirali, so ga prestavli v drugo faro – na 

Bizeljsko, v cerkev Sv. Lovrenca, na mejo s Hrvaško, in Bonifacij ga od takrat ni nikoli 

več vidu. Jn čeprav je zmerom pravil, da bo an bot šel na njegov grob pomolit, ni šel 

nikoli. Ni dosti govoru od tega, ma meni se mi zdi, da je to ana njegova boleča rana. 

 



Bom, da grem naprej... jaz u originalu sem sz Štorij, samo drugače z mojo drago 

ženo Leno in mojo triletno pupko Rozi  živimo na Madagaskarju.  

Tam, ja, kjer so posneli tisto risanko. Vse tri dele.  

Nasdva sz Leno drughače pomagamo misijonarju Pedrotu Opeki pr njegoumu 

humanitarnem delu, ma jest zdej sem se vrnil, ki bi rad zbral sredstva za izgradnjo 

prve srednje šole v našem okraju na Madagaskarju.  

Sem prčakovau, da bojo naši dobri ljudje takoj za. E, pa sem se zmotu. Mrbit je 

včasih bilo tako, danes pa nej več.  

Samo Berto in Adelina so nekaj prispevali za šolo, vsi drugi niso hteli dat prau nč. 

Oštir, Marko, je celo rjekel, da uon opic že ne bo šolal. 

Smiljan pej, uon je edini Štajerc v naši vasi, ki je poročen z Bertovo pupko Anico, mi 

je zadnjič v naši edini trgovini rjeku: 

»Čuj, Gušto, kak lepo, da pomagaš pedrom, tud ovi so ljudje.« 

Sem rekel: »Smiljan ma kej govoriš monade?« 

»Saj pa si reko, da pomagaš pedru z opeko zgradit šolo.« 

»Ma Smiljan te prosim, tako se kliče, – Pedro, piše se pa Opeka.« 

Sem bil prav jezen nanjga, da gre tako grdo govorit od tako poštenga in srčnega 

človeka.  

Smiljan, ne, uon do pred kratkega je bil strašno bogat, je podedoval od bivše bogate 

žene. Ma pole mu je njegova, nova, zdajšnja, ben, v bistvi stara, prejšnja, žena vse 

zapravla. Zatu ki uon, u anem trenutki, je bil poruočen z obema. To je strašno 

komplicirano.  

Njegova Anica je hčerka od Bertota Špacepana, ki sem ga anke že omenil in je moj 

tretji tatko. Še en tatko, ja. Spet zakomplicirano. Mi je žal, ma pr nas v Štorijah ni nič 

enostavno, znaste. 

Berto, ne, on jima štiri hčere – saj mrbit jih poznaste? Je Smiljanova Anica, polej pej 

so še Maja jn Eli jn... Zala. (vzdihne)  

Oh, Zala ja – moja prijateljica. Ona je pej zdej sz mojim nartaboljšim prijatlom 

Tonijem jn živijo na Norveškem. Je lihkar rodila dva fantka – dvojčka bi se reklo. Je 

rekla, če bi bil eden, bi mu sz Tonijem dali ime Avguštin, zdej ku sta pej dva, pej ni 

šlo. Zato je enmu ime Niko, drugmu pa Tin. 

Niko -Tin, ja. Ne Avguš ... Tin. No, vsaj nu malčk po meni. (nekako žalostno pove to 

zadnje) 
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Ben, jn ta Anica Špacapan je Smiljana prepričala, da vse svoje šolde investira v ta 

nek didžitalni denar, čakte, kako se že kliče – uod anih konjev ...? Eko – bitcoini. 

(pokima nekomu, kot da mu je pomagal) Hvala. 

 

 Alora, in pole uoni so uložli cel kup denarja tja gor na internet, ne, samo kej ki pole je 

Smiljan - teslo pozabil geslo. Jn zdaj ne morejo do njega. Se je pej baje začetna 

vsota strašno povečala.  

Oštir Marko ga zdaj heca, da uon je en pravi virtualni bogataš.  

 

Ben, jn zato zdaj Smiljan kupava vse mogoče srečke, pa izpolnjuje loto listke, da bi 

bil spet bogat, zato ki Anica ga strašno sekira, kadar ke ni.  

Je ratalu celo taku hudo, de je šel nazaj med poličotote. Saj ne dela nič kej 

zahtevnega – krtači lisice pa pendreke umiva, pej še radarje jma čez. Uni dan jih je 

postavu skoraj na vsak ovink od Štorij, pa vse do Gorice. So mu rekli, če je šeu ven 

sz glave, pa je reku, da bi se rad počutil kot doma. Zato kij uon je sz Maribora, 

znaste. 

 

Ben, da se vrnem nazaj k Pedrotu Opeki.. 

Sm mu reku: »Ma Smiljan, Pedro Opeka je an svetnik, uon u bratskem jn prisrčnem 

duhu pomaga revnim otrokom! Za njih gradi stanovanja, vasi, šole, športne dvorane 

dio buh jn cerkve, jih povezuje, zastopiš?« 

In pole mi je šel rečt, da tacga bi bolj nucali tukej. 

»Ma Smiljan, zakaj si otroci na Madagaskarju ne bi zaslužli ane srednje šole? Niso 

prav nič drugačni ku naši.« sm mu rjeku. 

»Eh, keri te rabi srednjo šolo? Se pa jaz tud nimam srednje šole, pa mi ka manka? 

Spet so me vzeli nazaj na policijo, čeprav so me supspendirali, kr sn fstopnice za 

Ligo prvakov preprodajo.« 

 

Včasih je bla šola za poličotote znaste, zdaj paj nč več. Zdaj si lahko poličoto, anke 

če si umsko prizadet. Tako mi je povedu Marko, naš oštir  in pole mi je še predlagu 

naj se čimprej prijavim. Ma kaj ni to lepu uod njega? On  zna bit strašno prjazen če 

če. 



Jest včasih mu pomagam zložit gajbe u oštariji, uon pa mi pole da borovničev sirup. 

Tako srednje sladkega. Zato ki jaz nimam rad, če je preveč sirupa, ker pole mi je 

rado slabo. 

 

Člouk mora jmat mero v življenji. V vsem. To me je nauču moj nono Pinko, partizan. 

Uon je reku taku (oponaša nonota): »Gušto, vidiš ta sod vina?« 

»Vidim, nono Pinko.« 

»Ben jest če ne bi jmu mere, bi ga celga spil že danes, ker pej jmam mero, bo pej še 

za jutri.« 

»O, ma dio bouh, nono, ti pa znaš bit žejen,« sm mu rjeku.  

»To ni žeja, fant moj.« 

»Kej pej?« 

»Je nuja.« 

»Zakej pej nuja, nono?« 

»Da se ne pokvari, dio di buoh.« 

 »Aha. Kej to pomeni, da ti si an alkoholik, nono Pinko?« 

»Ma kak alkoholik, Gušto, nastoj ga lomt. Kej vidiš tiste štiri drevese? Alkoholik bi jih 

vidu uosem.« 

»Em, nono oprosti, ma tam sta samo dve drevesi.« Puf, pej mi je dal an pataf.  

 

Eja, tko je blu. Nono Pinko je piu vino, nona Manca pa žganje.  

Nono Manco so vzeli v bolnico Franjo samo zato, da so lahko sz njeno slino 

razkužavali rane. Mrbit meni mi ne paše pit zato, ker so moji predniki  pobrali vse 

gene za alkohol. 

 

Bon, basta uod tega. Drugače pej je naš Smiljko an fant uod fare. Je takrat lih pršu 

vplačat loto jn je dal en listek še meni za spolnit. 

Je rjeku: »Na, toti loto listek izpolni. Boš takoj vido, kolk ma bog rad tote tvoje froce.« 

Jn jest sem vele vpisal tiste križce, tako kot mi je pokazal. Zato ki križce znam 

strašno dobro delat, znaste? (se na hitro prekriža) Za številke pej sem dal rojstni 

datum uod moje pupke Rozi, pej od moje Lene, pej od mame, se zastopi. Taprvo 

sem mislu, dat rojstne podatke uod Jezusa, samo kej ki niso ziher. Bom, Smiljan je 

pole vplačal tisti listek jn mi ga vtaknil v žep. 



© Rok Vilčnik 
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana. 
 

»Zaj pa čakaj, da izžrebajo sedmico, tak ko jaz. Grema zaj na špricer, da nazdravima 

na tvojo vrnitev.« 

 

Jn smo šli. Dio buh, jest sem bil nrjen ko an Juncker že po ta prvem deci, uon pej 

šele po tretjem. Čem rečt litru. In polej se je začnlo. Mu je udarlo na žalostno. Je 

začnu hlipat.  

Sem reku: »Smiljko, ma te prosim, zakaj zdej juokaš?«  

(jokavo) »Kr je Olimpija prvak. Veš kak to boli, veš, kak to boli! Tu notri! Peče. Ponoči 

me tlači mora, da me jejo vlke, mastne, zelene žabe!«  

 

Bom pole  dosti kasneje, kadar ki sm končno šou domov, mene me je strašno 

zanašalo – akutni išijas vam rečem. Je možno, da sem se anke nu malčk zgubu. Jn 

zato, de bi razmislu, koku bi našel pot domov, sm se šel usest na pločnik ob cesti. 

Gušto sede na rampo ali na stopnice. 

Jn sm zaprl oči, zato, ki drugače nisem mogel razmišljat.  

Jn ravno, kadar ki sem nekej strašno globoko razmišljal, zaslišim: 

Gospod, vozniško jn osebno, prosim! 

Dio di buh, ku da bi se zbudu iz anga lepga sna. Pred mano sta stala dva modra 

človeka. Sm bil takoj gvišen, da sta mogla bt poličotota, zato ki sta postavljala taka 

pametna vprašanja. 

Sem jim  rekel: »Ma kakšno vozniško, bouh vas nima rad, kej ne vidsta, de sem 

peš?« 

Je rjeku: »Aja, oprostite, navada – pole pej samo osebno.« 

Se mi je lepo opraviču, to mi je blo ušeč. Jn sem mu to anke povedal eko.  

"Smo vas ustavili zatu, ki ste spali ob cesti,« je rjekel ta drugi strašno uradno. 

Sm rjeku: "Ma čakte, ma kaku ste me ustavili, dio di buoh, če sem spal?« Jn pole sm 

jima razložil, de jest lahko zaspim kjer ki čem. Da mene me hrup ne moti. Sm se 

mogu navadit sz letmi zato ki moja mama govori v spanju. Anka kriči v spanju. Kaj 

znam kaj, če spim. Tanartavečkrat ukazuje. Zato ki, jest dokler ki sem živel sz njo, jaz 

sem mugu spat pri njej u postelji.  

Al pej kadar ki sem ratal ministrant. Sem skoro zmerom zaspal med mašo. Dio buh, 

vsa tista kadila so tako lepu dišala jn župnik, moj tatko Bonifacij, je tako lepu jamrou, 



milina vam rečem, še angelček bi učke zatisnu ... Gušto se zlekne nazaj in skoraj 

že zadrema... 

Gospod, mi nimamo cel dan cajta, kaj je zdaj s to osebno? Sta me prekinla. 

Sem jima razložu, de jaz ne nosim s seboj osebne, zato ki mene me taku al taku vsi 

poznajo.  

Gušto vstane. 

Ma pole, namesto de bi me zastupla, uonadva sta se htela z mano igrat. Sta me strila 

stat na eni nogi – takole. Pej seveda nisem mogu, ki sem biu nu malčk nrjen, ne.  

 

Je pej res, de nikoli nisem jmu kaj dosti ravnotežja. Sem se naučil vozit bičikleto 

komaj u osmem razredu. Sej mrbit bi se že prej, ma je mama vztrajala, da jmam 

zmerom gor tista rezervna kolesca.  

»Sem tako bolj mirna, Gušto moj,« mi je rekla.  

»Bon, mama ma zakaj pr ribolovu moram jmat gor čelado, te prosim?« 

»Zato, ker ene ribe skačejo iz vode, dragi moj Gušto.« 

 

Eko, jn na konci sta me poličotota vprašala, ki sen bil jn s kom, jn kadar ki sem 

povedal s kom sem se ga nakrgal, so se samo nasmehnli jn so mi ponudli gratis 

prevoz domov. V marici. Dio buh, sta taku obračala jn žlajfala po poti, de kadar ki sta 

me odložila pred hišo, jest sm bil še bolj nrjen ku prej. 

 

Ben, moja mama je takoj znala, da sem se družu s Smiljanom.  Me je samo nu malčk 

povohala in rekla poznavalsko: »Štajerski parfum. Čimprej si sčisti zuobe, vama 

jemam za povedat nekaj važnega.« 

 

Jn pole, dragi moji, nama je s tatkotom povedala ano šuper veselo novico...  

Ne znam, če sem vam rjeku, moja mama ... (se spomni) aha, sem, ja. No, ona ima 

ano dito – firmo – 'Pecivo jin drugo pecivo'. Prodaja svoje pecivo, ki je itak narboljše 

na svetu, na tržnici, po manjših trgovinah in je že začela služit. Jn uona, da bi 

zaslužila še več, si je izmislila eno špecialiteto, ki se ji bo reklo Primorska gibanica. 

Dio di buh. 

Alora, tata ji je takoj povedal, da njena gibanica je ista kot Prekmurska jn da uona je 

ne more kar tako prodajat, zatu ki Prekmurska gibanica je zaščitena sz Evropsko 

direktivo.  
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»Sej ni ista!« je rekla. 

Sn rjeku »Ma kaku ni ista, mama? Skuta, orehi, mak, jabke – so iste vse sestavine.« 

»Bem to ja, samo pri moji je drugačen vrstni red – prvo orehi, pej pole jabke, mak in 

skuta. Alora ni ista!« 

Tata jn jest smo jo gledali, kot da bi padla sz lune. 

»Ni ista! To je tako ku pri naši zastavi. Jugoslovanska zastava je bila rdeča, bela, 

plava, pole kadar ki smo paj mi s Slovenijo šli po svoje, smo samo nu malčk pomešali 

barve – rdeča, plava, bela. No, paj mi zdaj povejta: Kej je ista?«  

 

Ej, ja, zna bit brihtna ta moja mama.  

 

In pole se je odločila, da bo sz to svojo Primorsko gibanico naredila en tak grande 

biznis. Jn ga dejansko je. Pomagal, pej ji je Žan. Uon je spozo od Bertotove hčerke 

Maje – ben, njo sem pej anke že omenu.  

 

Alora, Žan je moji mami Mariji nardu an tak 'štart up', ku bi se reklo, na interneti. Tam 

objaviš svojo poslovno idejo jn pole po celem svetu jščeš ljudi, ki so taku matasti, de 

so pripravljeni vanjo vložit svoje šolde.  

 

Žan vse to zna. Je dve leti živel v New Yorku, pej se je tam nauču vsega, jn postal 

mednarodno poznan umetnik. Anke uon se je komaj pred kratkim vrnil domov. Je 

nardu razstavo svojih slik v Gorici – v Italijanski, ne naši. Me je podučil, da tam znajo 

bolj cenit moderno umetnost. 

Jn jest sm šou pogledat – na razstavo.  

Kake čudne slike vam rečem. Ma ben, jaz sem zabit, se ne spoznam na moderno 

umetnost. Je pej jemu zanimive naslove uod slik: Vodka Tonic I., vodka tonic II., 

Vodka Tonic III., Vodka tonic IV., Vodka tonic V. in tako naprej – vse  tja do Vodka 

tonic 28ti.  

Sem ga vprašal, kej pomenijo te njegove packarije, pardon, ta njegov opus jn mi je 

razložil, samo me je prosil, da to zadržim čisto zase. 

 

Ben, zato bi vas anke jest vas prosil isto. A boste? Jn nobenmu nanka besede uod 

tega?  Hvala.  



To mi dosti pomeni, de vam lahko zaupam. Ki vam. Se mi zdiste ani šuper ljudje. Vi 

bi sigurno prispevali dosti šoldov za ano srednjo šolo v Afriki. Bom, se bomo zmenli 

po koncu predstave. 

Eko, de nadaljujem sz Žanom. Mi je povedal, da je bil ta prve pol leta v New Yorku 

totalno neuspešen, na dnu in zarad tega strašno nesrečen. Jn je začnu pit. Najrajši 

vodko tonic. Jn ano noč se je prdrajsu domov, nanka sam ne zna kdaj jn koku... – v 

glavnem, kadar ki se je zjutraj zbudu, je bil ves zalepljen na eno uod svojih praznih 

platnen. Se je v spanju zvomitiral, bi se reklo pobruhal in to ga je nu malčk skrbelo, 

samo tisto kar je pej ratalo na platnu se mu je pej zdelo šuper dobro.. 

Jn zato ker ga je pil 28 dni- 28 vomitiranj- jn 28 vodka tonic slik. 

Dijo bouh, take iskrene umetnosti pej še ne. 

 

Ben in uon je moji mami pomagal vzpostavit ta štart up na interneti. Na začetku ni blo 

dosti odziva, pole pa se je anga dne javilo eno veliko prehrambeno podjetje sz Švice, 

ne smem povedat imena. So iskali nove produkte za trg in Primorska gibanica uod 

moje mame se jim je strašno dopadla. Njihov direktor se je prav zaljubil v njo – v 

gibanico, ne v mamo. Je reku, da je uon pripravljen vložit v Primorsko gibanico 

ogromno šoldov, da jo bojo prodajali po celem svetu in širše.  

Eko, dragi moji in to je bila ta vesela novica!  Dio di buh, sm si mislu. To je res ena 

velika poslovna priložnost. In sam direktor se je najavu, da pride osebno v Štorije sz 

mojo mamo podpisat pogodbo. Tako se je zaljubu. V gibanico, ne v mamo.. 

 

Dio bouh ke srečni ki smo bli! Končno bomo anke mi jmeli nekej več. Jaz sem 

seveda na tihem upal, da mama bo odškrnila nekej malga anke za našo srednjo šolo 

na Madagaskarju, zato ker mi je Lena ravno takrat javila, da so prekinili z delom, zatu 

ki je zmanjkalo šoldov. 

Pr nas nismo bogati, znaste, čeprav nam v bistvi nič ne manjka jn čeprav moja mama 

drijoman jamra, kadar ki tatko prinese domov svojo poštarsko plačo. Ben, ma saj ni 

on kriv, da je tako malo. Včasih se je splačalo bit poštar, kadar ki so penzione nosili 

na dom, si se najedel, napil, in še tringeld si dobil, zdaj pa nič več, ko se vse direktno 

nakaže na račun. (vzdihne) Je vse že didžitalno, dio di buh. 

 

Ben, ma po tistem, ko ji je Žan poštimal tisti štart up, je anke moja mama šla na 

didžitalno. Si je odprla fejsbuk profil. Za zdej jma enega prijatelja, tistega pevca 
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Damjana Murkota- štajerskega slavčkota. Je prvo obesila v kuhinji njegov koledar,  

pej s tatkotom nismo imeli več apetita. Zdej kadar ki ga je obesla v klet pej nenadoma 

nimamo več problemov s podganami jn drugo golaznijo.  

 

Bom, ma zdej se je anke moj tatko že začel, ku bi se reklo računalniško 

opismenjevat. So mu všeč tisti zemljevidi gugl. Drijo man gleda tisto satelitsko 

varianto – ne zastopi kako lahko tisti sateliti v nebesih vse tako podrobno poslikajo. In 

pole si poveča kolikor gre, si nardi an zum, bi se reklo in gleda kam vse mora odnest 

pošto. E, ja... je Žan prinesu dosti novotarij v našo vas. Anka v naši gostilni zdej 

strežejo vodka-tonik. Dio buh, Smiljan bi lahko naredil že tri razstave, če bi htel..  

 

Ben, čeprav zdej obadva moja starša sta čisto v politki. Mama sicer dosti bolj kot 

tatko, ne. Uona je vodja od njegouga volilnega štaba. Ta štab pej je u bistvu ana uta 

zraven naše bajte jn u njej hranimo tisti edini transparent, ki ga jma stranka uod 

tatkotota. V njegovi stranki smo pej jast, oun in mama. To je za Štorije čisto zadosti. 

Zato ki taku al taku jmamo samo dve stranki.  

To še moram povedat – ta druga stranka pej je Oštirjeva – v njej je pej uon, njegova 

žena Zorica, s katero so sicer v fazi ločitve in mu ujdla k anmu suspendiranemu 

inšpektorju na Štajersko in pole še njihov sin Toni, ki pej sploh ne zna, da so ga 

včlanli, zato ki živi na Norveškem, prijavljen je pej še zmerom tukej v Štorijah. Pej ne 

povedat davčni, vas pruosm. 

Ben, jn njegov tata, Oštir Marko je njegov tanartaresnejši protikandidat za 

predsednika HKD. HKD je hortikulturno društvo. 

Je res da kandidira anke Adelina od Bertota, samo zarad tega si noben ne beli glave, 

zato ki še ni ratalo, de bi v Štorijah ana žjenska zmagala na volitvah.  

 

Ben alora, moja mama je mojmu tatkotu na poštarsko kolo pršvasala tisti naš edini 

trasparent, zatu da bi si delal reklamo za volitve, pej je ratalo taku, da je moral na 

zagovor na glavno pošto dol v Gorico. Ne pustijo, da bi delal reklamo za enga 

druzga.  

Se jim paj je zdela ana antiligentna ideja, taku da zdej vozi naokoli njihov transparent 

jn dela reklamo za Gavrilovič paštete. Samo kej ko moj tata ima rajši Argeto. Je bentil 

doma: »Eko, to pej jemamo ku so nas kupli Hrvati.«  



 

Bom, se zastuopi, da mama je šla takoj narest še en transparent, še večjiga. Tako 

velcga, da zdej en del štrli ven sz ute. Ga je privlekla prvo v spalnico, pej ji je tata 

rjeku, da politke pej ne bo dovolu jmat v postelji.  

Ma sej gor ne piše nč kej tazga - samo: BONIFACIJA ZA PREDSEDNIKA HKDŠ! 

HKDŠ je hortikulturno društvo...Štorije. Se samo doda. 

Da se zastuopmo: To društvo je kulturno samo po imeni, ne, zato ki drugače je to 

ano društvo, ki skrbi za igrišče za balinanje. Tisti ki jma čez balin plac je 

tanarmočnejši člouk u Štorijah. Zato ki karkoli se zmenijo muoži med balinanjem, to 

se pole v naši vasi anka zgodi. 

Moj tatko, ne, on ni nikoli balinal, zdej pa mora, zato ki kandidira. Do zdej sta dva, ki 

zarad njega šepasta jn meni se mi zdi, da na volitvah mu slabo kaže. 

 

E ja, odkar ki se je začnu ta predvolilni boj življenje v naši vasi ni več isto, znaste. 

Moja mama, namesto da bi šla v trgovino al pej na tržnico, ona nosi pecivo 

potencialnim volivcem, oštir Marko, pej jma v oštariji škonto cene: Vse na polovico! 

Anke zato tatkotu slabo kaže.  

Mama ga drijoman gnjavi, da naj bo bolj prijazen do potencialnih volivcev, uon pej 

pravi, da ga taku al taku že vsi poznajo, da kej se bo prlizaval, da sej ni Marko.  

 

U anem trenutku so hteli uključit u kompanijo anka mene – ma mama, ne tatko. Uon 

v bistvi ne komentira kej dosti, po drugi strani pa jima predsednica volilnega štaba 

ves cajt ane nove ideje.  

Ben, saj tiste letake sem še raznosu... kadar ki me je pej prosila, da bi oštirju sz 

karbidom pokal pred gostilno, pa mi je dvignlo plafon.       

In pole da bi se pomiru, sem šou k tatkotu – mojmu drugemu, Pepiju, tistmu, ki je 

tako obožaval alkoholne derivate, da bi mu prižgal ano svečko na grobu, zato ker me 

že nekaj cajta ni bilo mimo. (se razburi) Kadar ki pej pridem na britof, kaj mislste, da 

sm vidu? Je biu an karton na kterem je pisalo: VOLTE BONIFACIJA, ki je zakrival 

celo njegovo spominsko ploščo. 

Sm ga vele strgal dol in zdrvel domov. 

 

»Mama, zganjaš kompanijo anke na britofu! Si šla vn sz glave!« 

»U posebnih cajt'h, so potrebni posebni ukrepi,« je rekla. »Za uotroke gre.« 
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»Ma mama ma kakšne otroke, dio di bouh?!« 

»Tvoje, a. Če Oštir bo ratal predsednik HKDŠ, uon bo prepovedal otrokom balinat.« 

»Ma mama sej noben otrok ne balina.« 

»Sigurno da ne, zato ki znaju, da uon bi to prepovedal. Jast bom pej to dovolila. Jim 

bom dala naredit lažje kugle.« 

»Ma zakej ti? – Tatko kandidira, ne ti!"  

 

Mama mija, ma kaj je tej ženski? Je furjasta do amena. Pa še kuhat je nehala. Že 

dva tedna ni menjala posteljnine. Na policah se nabira prah (s prstom potegne po 

robu stola) jin na vrtu je šlo vse v franže, zato ki ni zalivala.  

Ki je tata?« sem jo prašal. 

»Na pilingu.« 

»Na čemu?!« 

Je rekla: »Dragi moj Gušto, tata je zdej ana javna oseba, mora bit čeden. Mu bojo še 

no malčk nategnli kožo in pobrili dlake v ušesih in nosncah. Jast bi rada, da uon jma 

tako lepo kožo, ku tisti advokat od Janšata, ki ga je branu pred oklepniki.« 

»Ma kakšnimi oklepniki?« 

»Kadar, ki nas je napadla Jugoslovanska armada, se je Ivan Janez ulegu pred 

oklepnik in nas tako rešu.«.« 

(zavije z očmi) »Mama, ti si vse zamešala – tisto je blo na Kitajskem.«  

»Kej na Kitajskem? Sem gledala na Nova24TV.« 

 

Ma dio di buh.  

 

Mi je blo zadosti vsega! Ja, zadosti! (odločno pokima občinstvu) Jn zato, ker mi ni 

ratalo zbrat nobenih šoldov za novo srednjo šolo na Madagaskarju, sm se odloču, da 

pobegnem stran uod vse te stresne hortikolturne kompanije jn grem ta prvič u 

življenju na ano romanje. 

Sm hteu poprosit našga gospoda za mir v duši. In za nekaj finančnih sredstev. Čem 

rečt za šolo na Madagaskarju. 

(obmolkne- se negotovo prestopa ...)  

Pej anke zato ki ...praujo, de romanje človeka očisti. Jn jest sem se mogu nujno 

spokorit. Sm jmu grešne misli. (vzdihne)  



 

Sem dosti grešil. U mislih. Kadar ki sem izvedu, da Zala je rodila, sem ratal žalosten. 

Taku žalosten, da vam ne znam povedat. Sej jaz sem strašansko vesel zanjo jn za 

Tonija, samo ouna je bla ... je bla ... je bla tista pupa sz katero sem taprvo mislu, da 

bom jemu familijo. 

Obmolkne, Nekaj časa stoji v tišini. Vidimo, da mu po glavi gredo razne žalostne 

misli. Nato pohiti z razlago ... 

 

Ne me narobe zastuopit, Lena in in Rozi so moj tanrnajvečji zaklad. Jn jest za njih 

dve dal vse. Jin nikoli, NIKOLI, si ne bi želel bit brez njih dveh! (obmolkne, nato tišje) 

Samo Zala … Si nism mislu, da je ostala v meni na tak način. 

 

Jn zato sm hteu jt na romanje, da dokončno očistim to svojo nemirno dušo. Se 

zastopi da Leni nisem mogel povedati prauga vzroka. Se je prvo malo začudla,  pole 

pej me je podprla. Bosta z Rozi že počakali – je rekla.  

 

ZAGRMI! 

 

Vidste (pogleda občinstvo), to je bil moj greh. Moj prvi greh.  

Sem mislil na ano drugo žensko. 

 

Malo zamišljeno pomolči, nato se zdrzne in začne z novim zagonom ... 

 

Bom, jn po tistem, kadar mi ni ratalu na romanje ta prvič, zatu ki mi mama ni pustila, 

sm se odpravu ta drugič. Sm se zjutraj lepo zbudil, še pred mamo, sm se umil, uzel 

stvari jin sm po prstih šel vn. Zunaj na klopi pej... mama sz kovčkom.  

Sm reku: »Ma mama, ma kam greš ti?« 

Je rekla, da gre sz mano. 

»Ma kej govoriš? Jest grem na romanje, zakaj bi šla ti sz mano? 

Je rjekla: »Te ne bom pustila samga na tako dolgo pot. Kej boš pil, pej jedu jn kje boš 

spal?«  

»Ma mama, sm bil že na Madagaskarju.« 

»Tisto je drugo, tja si šel sz Leno,« je rekla. »te ne bom pustila jt samga!« 
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»Ma mama, sej sploh ne znaš kam grem.« 

»Pa kej jma to veze – sem tvoja mama, me moraš ubogat.« 

 Dio buh ke trmasta, ki zna bit ta brika. Mi je tako razbivala škatle, da sem spet ostal 

doma.  

Pole naslednjič mi je skrila oblačila. Pole, enkrat me je zaklenila. Pole sem bil bolan- 

ne znam od kje sem fasal tiste ošpice – niso razhajale nikjer, cepljen pa sem bil 

dvakrat, uona paj je bla vesela ko en skovir, da je lahko skrbela zame ... Bom, boljši, 

da ne razmišljam uod tega. 

Pole naslednje trikrat je poslala za mano poličotote, da so me privedli nazaj. Prvi bot 

jim je rekla, da sm se zgubu, drugi bot, da sem nekaj ukrau, dio di buh, tretji bot pej 

se je kar sama prpeljala sz Smiljanom jn mi tam jokala in me rotila na kolenih.  

Štajerc je reku, da si ne zaslužim take dobre mame. (vzdihne) Jn kej sm hteu? Sn 

šou domu. De nouvo. (vzdihne) 

 

Ben kej ste zračunali, do zdej, kolkokrat sem že šou na romanje?  

Devetkrat, če štejem še tisto noč, kadar ki sem že mislu, da mi je ratalo. Sm se 

odkradu iz hiše sredi noči. Ja, kej paj naj bi, če ni šlo drugače. Pred Benetkami sm si 

že oddahnu. Kadar ki se je začelo danit pej mi  naenkrat nekej zazvoni u žepi. 

(pogleda, vidi mamin telefon,zavzdihne) 

»Mama, ma kej dela tvoj telefon v mojem žepi?« 

»Prnes ga domov, ga nucam! Moram vodit kompanjo od tatata! Jmam notri vse 

pomembne numere! Moram klicat Pahorja. Bonifacij mora jt v isti solarij,« je rekla. 

Vzdihne. 

Zmerom je kej našla, če ne mi je pej podtaknila. 

Eko, jn pole sem šou nazaj – kaj sem pej htel? Nisem jimeu šoldou, da bi telefonček 

pošiljal po pošti.  

 

Jin kadar ki sm pršou nazaj u Štorije... sm ga zagledal: An ohromn jambo plakat. Jn 

na njem moj tata, ki boža ano kuro. Jn nad kuro oblaček kot da kura govori: 

»Bonifacij Svete, ti si an predsednik za me!« 

Tatko je zgledal na plakatu kot, da jih jima 30. Se je zgleda splačal tisti piling. Pej 

zagorel je biu, ko Obama. Dio di bouh! (z rokami potrese v zrak in se prekriža) Kaj si 

bo še izmislila ta ženska?!  



 

Bom, pridem domov, v hiši nobenega, jaz pej lačen ku volk. V hladilniku samo 

šampanjc. Hvala bogu v kopalnici je bla ana kokoš. Jn jest, ne bodi ga len, ji zavijem 

vrat, jo oskubm in dam u pečico. Bosta gvišno vesela anke mama jn tata, da bo 

končno spet eno pravo kosilo na mizi.  

Jn ravno kadar, ki ugasnem pečico, se začne delat zunaj pred vrati en velik kažin. 

Vstopi mama, me na hitro poljubi jn vele steče mimo mene v kopalnico. Jn takoj spet 

nazaj ven do mene.   

»Gušto, kaj si kaj videl tisto kokoš, ki je bla v kopalnici – so pršli žurnalisti, da jo 

slikajo?«   

 

Obmolkne. Molči. Čez čas v zadregi občinstvu... 

 

Ben, ma kako naj bi znau? No kaku? Je ena kokoš kou ena kokoš! Ji ni pisalo nikjer, 

da je ta zadnja od te pasme. Da je to prav tazadnji primerek uod celotne populacije 

avtohtone Kraške kokoši. Je bla žilava ko en dinozaver. E, je lodžiko – žilava ku mi. 

 

Moja mama pej je znorela. Še tata se je razburu. Je bil on, ki si jo je izposodu v 

živalskem vrtu v Portorožu. Jn smo se primli...smo se toku primli, de vam ne znam 

povedat kaku. Kar tam pred žurnalisti. 

Jest sem kričal na mamo, da sem sit te njene kompanje, da nej rajši skrbi za dom in 

družino, ne pej za politko. Uona pej je vpila, da sm en nehvaležen mulo, ki nč ne 

pomaga jin misli samo nase, pej na tiste tujce na Madagaskarju, ...tatko pej je vmes 

pojedu celo kuro. 

Je mogu bit že prau sestradan, dio di buh, zato ki je pojedu anke parklje.  

Mene me je pej to še bolj razjezilo. Sm mu rjeku, da je ana copata in da naj neha 

sanjat, da ne bo nikoli izvoljen za predsednika HKDŠ zato ker je an mehkocurec.  

 

ZAGRMI! 

 

Zamišljeno molči. Čez čas... 

 

Eko, tu je biu moj ta drugi greh. Sem grdo ravnal s starši. 
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Gušto se otrese težkih misli, nadaljuje ... 

 

Moj tatko mi je enkrat povedal, da beseda romanje izhaja iz naziva za mesto Rim. 

Greš na pot in obiščeš an znamenit svet kraj. Eko, in jaz sm zdej tukaj. Pri vas, v ...   

Jn koku sem sploh prišel do vas? Za rečt po resnici sm štopal. Jn tisti, ki me je 

pobral, je doma od tukaj, sz ... A eko ga, je tam! (pomaha kar tako nekomu v 

občinstvu) Hvaljen Jezus. Ste dobili karte? Ženi ste že povedal za ljubico? Še 

počakamo. Bom, se vidimo pr naslednji spovedi.  

 

Mi je pej rjeku, ta, ki me je prpelu, da v teh krajih ste vsi strašno verni, zato da vas ne 

bi zmotlo, ne, če bi vsi skupaj eno zmolili. Ano za našo domovino, da bi se meli bolj 

radi, pa da se ne bi več tolko kregali okol stvari, ki so šle že zdavnaj mimo. Kdor pej 

veren ni, pej nej miži al pej nej gleda kam drugam. Bon, dejmo.  

Anka za mojo mamo pej za mojga tatkota. Se vam ni treba nč bat, gospa/gospod, je 

strašno lahko. Samo skleneste roke in pole žlebraste. Če vam bo lažje, lahko pej 

anke samo ponavljaste za mano. Bom, gremo. (sklene roke, zapre oči in moli)  

Uoče naš, ki si v nebesih, dej da bi Bonifacij ratal predsednik HKDŠ, ki drgače, 

mama ga bo ubila. Pej da moja Lena in Rozi bi prišli čimprej domov. 

Pole te prosm, da Švicar bi res pokupil vso tisto Primorsko gibanico, jn še te pruosm, 

dej da bi se mi navadni ljudje nehali kregat zaradi stvari, ki so se zgodile v preteklosti 

jn ki jih nismo krivi, pej še to te pruosmo, vsi skupej, de bi politiki vsaj za nekaj cajta 

nehal krast.  

Jn na konci te prosim še jest, čeprou znam, de to bi bil že an mali čudež- da naša 

nogometna reprezentanca bi se še kdaj uvrstila na Evropsko prvenstvo. Bom, v 

bistvu, de bi se uvrstila na kakršnokol prvenstvo. Hvala. V imenu očeta in sina in 

svetga duha. Amen. (se prekriža)  

 

Kej smo prečiščeni? Se slište bulše? Šuper. 

Bom, pole po tisti barufi sz mamo jn tatom,  jest sem takoj začnu pakirat, da grem 

nazaj na Madagaskar k svoji familiji, pa magari peš. Bo pej to moje romanje. Jn sem 

se odloču, da bom pomagal zgraditi to šolo sz lastnimi rokami, če ne gre drugače.   



Sem takoj poklical Leno, uona mi je pej rekla, da pogrešasta dom in da bi anke 

onidve prišli nazaj domov za nekej cajta. Zato ker se je delo na šoli ustavlo in da 

trenutno nimajo kaj za počet. 

Jn tako se je pokazalo, da poleg šoldov za šolo v Afriki, nucam šolde še za njihove 

avionski karte. Jn kje naj jih zdaj dobim, dio di buh? 

  

Takrat paj sm se spomnu na listek uod lotota. Uod Smiljana. 

Mrbit je pej kej ratalu? 

Jn sm šou provjert. 

 

Kadar pej pridem u trgovino- novi šok! 

Se je vrnila Zorica, žena od Oštirja. 

Sm ju vprašu kako to, pa je rekla, da ji je strašno všeč, koku je njen Marko zdej 

podjeten jn se gre politko. Je biu zmerom teleban, je rjekla  jn taki jmajo zmerom 

narveč možnosti na volitvah. 

»Bon, kaj pa tisti tvoj Štajerc?« sm ju vprašu. 

»Nastoj mi nanka govort uod njega! Je rekla. »Se še zmerom juoka, zato ki je 

Olimpija prvak." 

 

Bom, sem ji dal listek, da pogleda, če sm kej zadnu. Uona ga je vzela jin začnla 

primerjat moje numere sz dobitnimi. Naenkrat jih je začnla izgovarjat zmerom 

glasneje, pole je že histerično vpila in roka se ji je strašno tresla. Na konci pej je 

stekla kr mimo mene ven sz trgovine jn jest sm gledu za njo ko an lolo. 

Zunaj je takoj naletela na mojo mamo jn se začnla dret: »Marija, sedmica! Marija, 

sedmica!« da so sz vseh strani pridrveli vaščani.  

Sploh še nisem zastopu zakaj se gre, ko so mi že vsi kongratuljirali, me trepljali jn mi 

prauli, daj zdaj pej sm an bogataš. Jn takrat me je prešinlo, da mrbit sem pej res 

nekaj zadel.  

Jn u tistem pride Smiljan. Uon mi je uplačal listek – sem vsem povedal. Se je postavu 

pred mene jn me je pogledal. Vse okoli naju je potihnilo. 

Jn pole je rjeku samo: »Ti si moj prijatl, to je tak kot da bi dobo jaz.« 

Sm ga kar objeu, ni šlo drugači. Jn smo šli vsi na pijačo. Cela vas. Sem častil vse 

jest. Sm bil taku srečen, vam ne znam povedat,  sem takoj poklical Leno in ji naroču, 
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da naj nadaljujejo sz gradnjo šole ... – naj v bistvi še kar univerzo zgradijo jn še, da 

pridem po njih dve sz svojim novim privat avionom.  

 

ZAGRMI! 

 

(vzdihne) Eko, to je bil moj ta tretji greh. Pogoltnost. 

Sej me je prou kmalu udarlo po žepi znaste. Me je peljal Smiljan v Gorico dvignit 

šolde jn smo hitro ugotovili, da sploh nism zadnu sedmice, ampak tistga nekega 

Lotkota.  

Ben, saj je bil anke to cel kup denarja, samo za privat avion pej že ne. So mi izplačali 

vse jn Smiljan me je oblečen v poličotota pospremil domov. 

 

Doma pej.... doma pej me je Mama takoj zagnjavla, da naj ji dam nekej za kompanijo. 

»Sej si napisu anke moj rojstni datum,« je rekla. 

»Je res mama.« (vzdihne) Jn sem dal. 

Pole so se začnli obiski. So začnli hodit k nam ljudje sz Štorij, pa anke sz drugih 

koncev. Prijatli, znanci, ki jih nism vidu že leta. Ene od njih pa sploh prvič.  

Pej ani sošolci sz vrtca, pej vsi, ki so mi kadarkol nardli kako uslugo. Polej pej anke 

tisti, ki so mi hteli samo dobro in so imeli vrhunske ideje za razne posle v katere bi 

lahko vložil svoje šolde.  

Pej ani bolani, ki nucajo denar za operacijo, drugim toči streha, pej tretji, ki bi rabli 

samo kako posojilce, da premagajo trenutno krizo. Vse sorte jih je blo.  

Namesto, de bi jaz šel kam na romanje, se je zdelo, da sm jaz ratal an romarski cilj. 

Sveta gora Gušto! Še celo novi škof mi je pršu razložit, kej da mati cerkev prčakava 

od mene. 

 Jn kar je blo tarnajbol hudo, noben mi ni verjel, da sploh nism zadnu sedmice. So bli 

usi užaljeni jn so me obtoževali, da lažem in da hočem vse zadržat zase. 

Se zastopi, da sem dau za novi zvonik.  

Se zastopi, da sem dal lačnim jin usem u stiski. So kopneli tisti šoldi ko spomladanski 

sneg. Tu je bla ana odjuga, dijo di bouh! 

 

V tistem momenti pej je pršla mama, zaklenla vrata in vsem povedala, da ne dam več 

nč.  



Samo ti ljudje niso šli proč, diho bouh. So stali pred hišo in se začnli pritožavat. Pole 

so skandirali, da sem an pridanič jin an štronco jin da so uoni znali, da jaz bom teu 

vse zadržat zase.  

Je mogla prit ta prava policija, da jih je razgnala. 

Bem, pole smo z mamo jn sz policijskim spremstvom uostanek uod tistga lotkota 

nesli v Gorico nazaj na banko. 

Med potjo pej me je spet začnla žicat za kompanijo. 

Sem reku: »Ma mama, ma kej te ni sram? Sej znaš, da ta denar je za srednjo šolo na 

Madagaskarju in da se Lena in Rozi lahko čimprej vrnejo domov.« 

Je rekla, da sej ne prosi zase, ampak za tatkota, da bo končno spet ratal nekdo.« 

(vzdihne) »Zakej? Zakej ti tolko pomeni, da tata bi bil politik?! Sej do zdej se nisi 

brigala za politiko.« 

»Je res, ma prej je bil župnik in je nekaj pomenu, zdej pej je an navaden poštar!« 

»Ma mama, zakaj pej nisi ti šla kandidirat?« 

»Zato ki mene me ne marajo! Taka sem, si ne morem si pomagat.« 

»Dio di buh. Ki pej sploh je tatko, kej je spet na kakem pilingu?« sem jo vprašal, zatu 

ki ga že cel dan nismo nič vidli. »Nanka na zna, da sem zadnu lotkota.« 

Nanka uona ga ni vidla. Je šou zjutraj v službo in to je to. Ma bi mogu bit že nazaj? 

Ga ni bilo doma, ga ni blo v gostilni, ne v cerkvi jn ne v poštnem uradu. Takrat nas je 

zaskrbelo. Kej če se mu je kej zgodilo? Smo še enkrat obrnili celo hišo in takrat sm 

jest na njegovi blazini našel sporočilo: 

Gušto vzame sporočilo iz kovčka. Gre naprej. 

'MI JE ZADOSTI! 

ME NE BOSTE VEČ VIDELI!' 

 

Obmolkne. Vzdihne. 

 

Kandidat za predsednika HKDŠ je pobegnu. Moj tata. 

Mama pej se je zaprla v spalnico. Sm nekej cajta pr vratih poslušau kako se cmeri, 

polej pa... kaj pa nej bi? Sm ga mogu  čimprej najt. Je jemu an cel dan prednosti. 

Čeprav nism nanka znau kako bi se ga lotu jskat. Me je sovražla cela vas, mama se 

ni tela pogovarjat z mano, mi ni htel pomagat noben.  

Je biu an turoben dan – je padalo ko v avtopralnici. Kam bi tatko lahko šou?  
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Takrat sm zagledal, da nekdo je spet pustil odprt kompjuter. Sem nu malčk pobrskau 

jn sm videl, da adan je bil spet na gugl maps. Si je ogledaval... Bizeljsko!  

V tistem trenutki sem šel do ta prvega avto salona. 

Se ne da bi čupo kakšen avto. Sm šou tja, sm šou tja, de bi si ga probal sposodit. 

Sm jim rjeku, da ga kupavam za mojga nonota, ki je nepokreten, da ga bom lahko 

vozu na terapije u bolnico. Jn zato ki ga bo plačal uon, ga če videt, prej ko ga kupi. 

So mi dali enga rabljenega, se zastuopi, ma so mi ga dali!   

 

ZAGRMI! Gušto se prekriža in pogleda gor. 

 

Dio buh, oprosti, ker sem se zlagal.  

To je bil moj ta četrti greh. Laž. 

 

Bom, se je že večerilo, kadar ki sem izpolnil vse tiste formularje, jn sem se končno 

lahko odpravil na Bizeljsko. 

Samo zato ki jest vozim tako začetniško, sm se do Bizeljskega kr ene parkrat zabil. 

Ma ne u druge avtomobile – u...dejmo rečt u razne ovire ob cesti. Sm tako strašno 

stisku volan, da so me bolele roke tako, da vam ne znam povedat.  

 

Jn drugi dan zjutro sm jo zagledu, cerkev Sv. Lovrenca na hribi. 

Sm tiho vstopu ... jn ga zagledal. Tam na klopi. Je zgledu tako osamljen. Jin manjši. 

Moj tatko. Sm šou počasi do njega jn sm ga tiho poklical. »Tata ...« 

Se je obrnu, ma ni bil kej presenečen. 

Mi je reku: »Gušto, hodi sm jn pomoli se z mano za svojga nonota.« 

Sm se  usedu zraven jn smo molili. 

»Tukaj je bil v službi moj tata,« je tiho reku čez nekaj cajta. »Tam visi njegova slika.« 

Sm pogledau sliko. Je bil Lukrecij bolj podoben Smiljanu kot nama. 

»Me ni nikoli priznal,« je rekel  žalostno. »Pej je vedu zame.« 

Pole smo nekaj cajta sedeli u tišini.  

 

»Zaradi njega sem šou za župnika,« mi je rjeku. »Jn nardu isto svinjarijo ku on. 

Nisem jmu moči upreti se ljubezni.« 

Takrat sem zastuopu. Jn čez cajt sm mu rjeku: 



»Tatko, hvala, ker daješ vedet, da obstajam.« In smo se objeli sz mojim tatkotom.  

Pole kadar ki smo vstali, sm ga vprašu zakaj je vujdu. 

Mi je reko, da njega ga ne moti, da noben ne verjame vanjga, ma da ne verjame 

vanjga lastni sin tu ga je pej strašno potrlo.  

 

In to je bil moj ta peti greh. Sem zatajil očeta. 

 

ZAGRMI!  

 

Taku da vidste, je dosti tega, kar mi more bog odpustit. Dio buh, na Madagaskarju 

nisem grešil nanka enkrat, tukej, doma, pej se grehi kar lepijo name. Se mi zdi, da v 

tej naši klimi grehi strašno dobro uspevajo. 

 

Pole, kadar ki smo prišli vn sz cerkve, mi je tata rjeku: »Gušto moj, jest znam, da ti jn 

vsi drugi mislste, da jest sm se spravu v to politko sam zarad mame, ma to ni res.  

Ne bo nikoli miru pred tvojo mamo, tu je res. Pr njej ni počitka, nas bo zmerom gnala 

do onemoglosti. Samo ti vsaj da an občutk da živiš. Jn ta občutk sm jest zdej spet 

začutu, ku da živim! 

Gušto, če jest bom ratal predsednik društva, tega našega balinišča sploh ne bo več. 

Bom nardu an park. Sej za to gre pri hortikulturi, ne? Za negovanje rastlin jn okolice.«  

Mi je rjeku: »Čas gre naprej, Gušto. Balinajo lahko anka kje drugje. Je cela vas tal'c 

uod anih starih prdcev, ki tam mečejo ane železne kugle. Ta park pej bo ku an rajski 

vrt, ponos Štorij. Bomo jmali turistom kej za pokazat. Od tam je nartalepši razgled na 

Brda,« je konču. 

 

Se je dobro spomnu. 

Zato ki v naših Štorjah so uozke ulice, hiše so stisnjene skupaj, zarad burje. Tam, na 

balin placi je pej tak lep, raven in sončen prostor. Sej najbrž zato tam balinajo, jim je 

narbliže, ne rabijo hodt dol na ravnino. 

Sm mu reku: »Tata, znaš kej si zaslužiš, da bi bil an predsednik.« 

Sm mu priznau, da sm morbit res dvomu vanjga, ma samo zato, ki sm mislu, da vse 

to dela zarad mame. Zdej pej vidim, da jma res precizno izdelane politične smernice 

in ga čento per čento podpiram. 
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Takrat se mu je obraz le razjasnu. Jn se je hitro odločil, da gremo nazaj jn da gre na 

volitve zmagat.  

»Kej misliš, da mi lahko rata?« me je ves goreč uprašu, jaz pa sem pogledau proč in 

tiho rekel: »Ja, tata, sigurno.«  

 

ZAGRMI! 

 

To je bil moj že ta šesti greh. Strahopetnost. (Malo jezen je nase.) 

 

Mu nisem upal povedat, da dosti dvomim v njegovo zmago. Saj ne zarad njega, si 

nism zmislu nič, kadar ki sm reku, da si zasluži bit predsednik HKDŠ – samo sej 

znaste kako se reče ne: Politika je ... (se razgleda po dvorani) Kej je tukej kaj malih 

otrok? Zatisnte jim ušesa.  

Ja, politika je ana putana. Moj tatko pej je predobrega srca, uon je do zdej putane 

spovedovau, pa jim oproščal grehe, da bi pa z njimi kaj jmu, dijo bouh, buoh ne daj. 

(se prekriža)  

 

Bem, alora, smo se vrnili v Štorije tik pred volitvami. V bistvi smo se vrnili pred 

Štorije, zato ki okoli Štorij je bla po novem napeljana ana bodeča žica. »Kej je pršla 

kaka epidemija?« sm vprašal anga mulca, ki je stal pri zapornici in spuščal notri ljudi. 

Me je grdo pogledal jn me je vprašu kdo da sm jest? 

Sm mu povedu, da jaz sm Avguštin Rebula, sin od Bonifacija in Marije. 

»A, od sekretarke sin si,« mi je prikimou, mi pomežiknu – ne znam zakej, jn polej me 

je spustu v vas.  Sm si mislu: »Od kake sekretarke?« 

Jn v tistem trenutki me je nekej zmrazilo jn me je ratalo strašno strah kaj se tukaj 

dogaja. 

 

Se je izkazalo, de moja mama je postala sekretarka za emigrantske zadeve.  

Sej stvar se je začnla prav nedolžno – tako ku vsaka katastrofa. Anke plaz se začne 

sz kamenčkom, je res? Eko. 

Alora, pole kadar ki se je v predvolilno kompanijo vključla Zorica, je volilna tekma v 

Štorijah postala zares umazana. Je svojmu Markotu izdelala jasno strategijo. 

Naenkrat je uon ratal edini rešitelj Štorij pred invazijo migrantov. 



Se zastuopi, de moja mama je takoj uodreagirala. Si je zmislila an nov politični 

slogan:  

»Ne besede, dejanja!«, 

taku je zdaj pisalo v oblačku nad kuro na jumbotu. Okoli Štorij pej je dala potegnit 

bodečo žico. 

Je ravno popravljala ta novi transparent, kadar ki sm stopu čez vrata. Sm jo uprašau, 

kej je ratalo, pa je rekla, da so se de novo stepli sz transparenti, samo da uona se je 

samo branla. 

Jn kadar sn ji samo taku nu mlčk omenu, da osebno ne vidn nobene potrebe po žici, 

zatu, ki pr nas še nikuli nisem videl nobenga migranta... takrat se je pej usulo.  

Je rekla, da kaku jih ne vidim? De ta prvi je tisti bosanc Ibro od Eli. Večni migrant. 

Pole, da je anka Smiljan migrant, zatu, ki je prišel sz Štajerske, v Siriji pej da jih je še 

dosti več. Jn vsi da bojo pršli sm. Nam bojo potrgali vse brajde jn si naredili ano 

puščavo. Pej kadili mamile. Je rekla. 

 Jn oune, ženske pej da bojo morale bit čez glavo zamotane u rjuhe, u koce, ku ane 

sarme. 

»Bom, mama,v redu. Sm si mislu svoje.  

Samo, kje si pej dobila denar za bodečo žico?« sm jo vprašu. 

Takrat je naenkrat utihnila. Jn to mi je blo takoj sumljivo, zato ki moja mama Marija 

jma zmerom kaj za povedat.  

Sem jo vprašu še en bot: »Mama, kje si dobila šolde za novo kompanijo?« 

Je rekla, da je zastavla hišo jn vzela kredit. 

Takrat pej se je dvignu tata. Jo je uprašal, zakaj da ni mogla prosit Madžarov taku kot 

naš nesojeni premijer? Je rekla, da ne bo prosila tujcev zato, ker gre za našo zemljo.   

 

Samo mene me je pej nekej vseglih strašno motlo. Kaku so ji lahko dali kredit, če 

prodajaš na črno? Jn tata ni podpisal nč, ker je bil sz mano. Sn jo prašal še an bot.  

Jn takrat je udarlo. 

»Bon, če že češ vedet, za ta cajt sm si sposodla tvoje šolde. Od lota.« 

Nism mogu verjet. Sm jo pooblastil za moj račun, da mi lahko plačava položnice, 

kadar ki sem na Madagaskarju. 

Šolde, ki sm jih jaz obljubu Pedrotu Opeki za srednjo šolo na Madagaskarju je šla 

zapravit za bodečo žico.  

Sm ji reku: »Mama, si šla ukrast anim ubogim otrokom lepšo prihodnost!« 
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Je rekla: »Kej pej naša lepa prihodnost?« 

»Ma mama, nam ne manka nč, tukej gre samo za en balin plac.« 

»Saj ti bom vrnila kadar ki pride Švicar.« 

Ni nikoli pršu. Čem reč je pršu, sam ga niso pustili čez zapornico, zato ker je bil po 

rodu Turek. Jn je šou nazaj. Tako, da ni blo nč od tistga vlkega biznisa. 

 

Ben, ma takrat tega še nismo znali. Pred nami je blo še zadnje politično soočenje. U 

Štorijah, ki so ble seveda obdane sz bodečo žico in popisane sz političnimi panfleti.  

   

Zorica si je za svojga moža omisl'la ano posebno policijo jn zastavo sz posebnim 

znakom in še tak posebni pozdrav. (pokaže) Vsi skupaj so strumno prkorakali na 

balinišče, tam pa je moja mama vsem prisotnim že delila svojo Primorsko gibanico. 

Zorico je takoj pozdravila nazaj. (pokaže kako nespodobno naredi to mama)  Smo 

komaj  preprečli, da spet niso zapojeli transparenti.  

 

Dio buh, zarad teh volitev bi se vsi kr potukli med sabo!  

 

Sm šou jt nard't ano pasedžato. Da se prevetrim. Sm samo huodu, huodu ... nism 

nanka opazu kdaj sm šou mimo tistga stražarja pri žici in sm še zmerom huodu 

kamor ki je šla cesta. U Italijo. Se nism nanka zavedu dokler nism vidu tistga napisa 

'Benvenutti in Italia'.  

Jn zad za tistim napisom zagledam Smiljana. V policijskem avti. Sz radarjem. 

Sm šel do njega jn mu rjeku: »Ma kej ti znaš, da si postavu naš radar na Italjanski 

strani?« 

Je reku: »Aja? Kaj te nič ne odznačijo?« 

Sm ga vprašu, če ni vido table pa je reku da ne zna talijansko. 

Pole sm ga vprašu kolko je do takrat pokasiru, pej je ves ponosen rjeku, da 8000 

eurov u enem samem dnevi. V njihovi državi.   

»Ma dio di buh, ma kej mu niso nič rekli, ti taljani matasti?« 

Sm mu počasi jn eksaktno razložil, da tega dnarja ne more nest na našo postajo, 

zatu, ki ga bojo še naši zaprli, jn pole ga je primla panika, se mi je skoro razjokal, jn 

me prašal kej nej zdej sz njim? 

Jn jest sm se silom prilike ponudil, de prevzamem to breme. Čem rečt šolde.  



 

Eko, jn tako je blu. Smiljan je prebegnil nazaj na Slovensko stran, jaz sem pa ostal 

sam sz šoldi. In kaj sem naredil? Ta prvo sem kupu tisti avto, ki sm si ga sposodil – e 

ja, sem mogu, je bil že bolj za odpad ku pej na cesto. So bli čisto paf kej sm nardu sz 

njega, pej sm jim rjeku, da nono vozi rali.  

Pole pa sem sz ostankom šoldov šel v ta prvo talijansko trafiko jn vplačal za 2000 eur 

listkov za loto. Sem jih izpolnjeval ano celo uro. Proti konci so me od tistih križev že 

strašno bolele roke, samo sem si rjeku, da se  mora splačat, dio di buh, zato, ki v 

Italiji je sedmica vredna dosti več...  

 

ZAGRMI! 

 

Moj sedmi in osmi greh. Sm se spet zlagau jn sem postal ... bi se reklo ... an 

hazarder.  

 

Bom, na poti nazaj sem šel mimo naše hiše jn tam sm najdu tatkota. Je bil doma jn je 

bruhou. Mu je ratalo slabo zaradi bodeče žice.  

»Zakaj - kej si jo jedu?« sm ga vprašu. 

Je reku, da ne, samo da je ne more videt, da to pej sploh ni njegov politični program.  

Sm ga vprašu; »A ne verjameš več vase?« 

Je reku da verjame vase, samo ne verjame več v ljudi. 

Sem ga zastopu kej misli. Smo bli spet tiho. Smo gledali pred sebe ma nismo videli 

prau nč lepega. Samo ano temno prihodnost obdano sz bodečo žico.  

Pole tatko mi je pobruhal čevlje. Jn jest, nehote sem pomislu: Ma kako bi  Žan dal 

ime tej sliki? 

 

Pole v enem trenutki smo se sz tatkotom pogledli in smo točno znali kaj mormo nardt. 

Smo vzeli tanartavečje klešče jin smo šli prerezat to prekleto žico. Tisti mulo na rampi 

se je hteu nekaj prtožavat, pej mu je tata stisnu ano tako žlepo jn pole je biu vele 

tiho,  je še pomagau rezat.  

Si bo zapomnu za vse večne cajte se jt fašista u naši vasi.  

Pole smo primli tisto prekleto zapornico jn smo šli vsi trije sz njo u rokah nazaj na 

soočenje. 
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Jn tam, ko da smo prišli nazaj na srednji vek. Ana ogromna razjarjena množica ljudi, 

ki meče jajce in pomodore na predvolilni oder. Jn na predvolilnem uodri moj ta tretji 

tatko Berto jn njegova Adelina. Jn drito pod uodrom moja mama in Zorica sz 

gajbicami, ki zalagata ljudi sz robo za metat. 

Sem vele zastopu, zakej Adelina jn Berto. Zatu ki Adelina je bla proti žici. Jn kadar, ki 

je mela govor, zatu, ki je kandidirala, je najbrž to povedala jn ljudje so znoreli!  Zatu, 

ki moja Mama jn Zorica so jih taku napumpale.  

 

S tatkotom nismo nanka več razmišljali, uon je samo zamahnu sz tisto zapornico, de 

su ljudje popadali ku ane muhe,  jest pej sem se postavil pred ljudi, jn jim zakričal: 

»Ma kaj ste matasti ljudje božji? Kaj poznaste samo še sovraštvo? Nobene več 

ljubezni dio di buh? Se znaste samo še se kregat in žalit, noben pej ni več sposoben 

jmat rad anga sočloveka! Kej bo sz našmi otroci, u kaj bojo verjeli, če jih bomo tako 

učili? Metat jajce jn pomodore v drugače mislečega? Kaj je taku težko zastopit, da 

adan jima lahko drugačno mnenje, ano svojo prepričanje, ki lohko de ni tako ku je 

vaše. Kej ne mormo normalno sobivat, se zastopit, si odpuščat.  

Je težko odpuščat, znam, je dosti lažje sovražit! Sami ljudje božji kej vi znaste kaj 

prnese sovraštvo? Kej smo pozabli na vse ta velke vojne? 

Je ratala smrtna tišina. Taku ku zdej. 

 

Pole pej je zavpila Zorica: »To je ta tvoj mulc, ki zmerom vse pokvari!« 

Jn u tistem je primla svoj transparent jn treščla sz njim mojo mamo, da se je usedla 

ko an kup riža.  

Takrat pej je meni utrgalo pokrov.  

Sem vzel mamin transparent jn Zorico sz vso silo počil  po tisti njeni trdi beti…  

 

ZAGRMI! 

 

Eko, to je bil pa moj ta deveti, najhujši greh ... nasilnost.  

 

Ben, sicer je res, de sem zadnu Smiljana, ne Zorice, samo to ni važno zato ki ciljou 

sm Zorico. 



 Tisti transparent se je na Smiljanovi trdi glavi prelomil na pol, jn jest sm biu siguren, 

da uon bo zdej skoču vame. Samo ne! Se je nekaj cajt samo praskou po glavi, pole 

pej je dobu an tak nasmeh na obraz jn se začnu dret: »Vem, vem, 

veeeeeeeeeeeeem!«  

Gušto teka naokoli. 

Jn je začel tekati okoli ko kura brez glave in mahati sz rokami. »Sn se spomno!« 

 

Je biu neznansko srečen. Se je končno spomnil gesla za bitcoine. Dio di bouh ki 

zahvaljeval ki se mi je. Je bil bolj hvaležen ku naš Pahor kadar ki vidi miške plesat. Vi 

bi to mogli videt.  

Bom, ma če bi vidli to,  pole taku ko jest, ne bi opazili moje mame, ki se je vmes 

pobrala, skočila na Zorico jn jo podrla na tla. Jn Marko pej je skoču na njo. Se 

zastoupi de jest sem mogel takoj pomagat moji mami jn sem skoču nanjga. Je nastal 

en vsesplošen pretep. 

 

Od takrat naprej ne štejem več grehov. Samo kriv sem pa samo za an Oštirjev zob, 

drucga mu je zbila moja mama.  

Meni mi je Zorica izpulila an cel šop las, ma v dolino je nism zagnal jaz. Jest sem se 

ju samo otresel, kadar ki me je vlekla za lase.  

Smo se mogli sz mamo in tatkotom prou krčevito branit jn če ne bi pole vskočli še 

Adelina, Berto jin tisti mulon sz zapornico, bi jih bli gvišno  zg'bli.  

Jest sm ravno hteu nataknit Oštirja na tisto polomljeno palico od transparenta, zato ki 

me je šou ugriznit u nogoo, jn u tistem momenti sem jih zagledal...v počasnem 

posnetki... Leno jn u njenem naročju mojo malo Rozi. Puf, tema – me je zmanjkalo. 

 

U bistvi je človek na romanju celo življenje. Ves cajt grešiš, ves cajt se odkupljaš – 

namerno al pej nenamerno.  

 

»Bog ma dolgo šibo,« je reko Štajerc, kadar ki mi je prnesu pomaranče v bolnišnico. 

Sm jemu potres možganov. Moja mama je ležala na postli zraven mene, je imela 

potres možganov jn zlomljen nos. Zraven moje mame je ležal Oštir – je imel potres 

možganov, zlomljen nos jin roko.  

Zraven njega paj je ležala njegova Zorica – je imela potres možganov, zlomljen nos 

in roko in psihične motnje.  
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Smiljan je dal vsak'mu po eno pomarančo – ben, razen Zorici. Čem rečt njej jo je 

sicer dal, a jo je takoj vzel nazaj, zato ki jo je začnla jest skupej sz lupino.  

 

Je razglasu, da v kompaniji za predsednika HKDŠ je zmagala Adelina od Bertota. Ej 

ja, zdaj je ouna predsednica. So se odločle ženske, da ne bodo več ubogale svojih 

možev koga volit. So vidle to v Holivudi, kaku so se tam ženske uprle moškemu 

šovinizmu al kako se kliče to neprimerno osvajanje. Nič več metanja jajc in 

pomodorotov v ljudi jn nič več bodeče žice. 

Bojo okuli Štorij posadile rože in na tablo bomo napisali Dobrodošli v vseh jezikih, 

anke v Štajerskem. Smiljan bi rad, da njegova tabla bi bla vijolična. O tem se še 

usklajujejo. 

 

Pole me je, še zmerom tam v bolnici, Smiljan prosu da stopim sz njim ven. Se mi je 

zahvalu za vse jn mi povedal, da  v mojem imeni je  nakazal 'tistmu pedru Opeki' 

šolde za celo srednjo šolo na Madagaskarju. Pole mi je dal anka avionsko karto za 

do tja. So mi pršle solze v oči. 

Sm mu reku: »Ma Smiljan, ti sploh ne veš kolko sem jest grešil!« 

Je reku, da zastopi, da včasih ne gre drugače, da je vse za nekaj dobro.« Eja, vse je 

za nekaj dobro. In vsak greh te lahko naredi boljšega človeka, samo če ti to v resnici 

češ. 

Kadar ki smo se objeli, mi je še povedal, da je ustanovil Nogometni klub Štorije, kupil 

tamauga Zahota in da bo trener.  

Edino kar sm jest zavrnu, je da Žan s svojimi slikami bi opremu tisto šolo na 

Madagaskarju. 

 

Eja, devetkrat sem grešil jn devetkrat sem se odpravu na romanje.  

Jn eko zdaj sem že ta desetič na poti in končno sem nekam pršu. Do vas. 

 

Sej člouk ne nuca jt daleč. Se lahko spokori za svoje grehe kjer ki če. Ta nartaboljše 

pej se je spokorit, tukaj, doma. Vsak jma svoje romanje. Vsak se po svoje odkupova 

za svoje grehe. Tatko jma mamo, mama jma sebe, Oštir jma ženo, njegova žena jma 

njega...jn tistga inšpektorja, Smiljan jma Anico, Anica jma Smiljana ...  



Naša pot je že zdavnaj določena, lahko izbiramo samo med tem ali jo bomo prehodili 

pošteno, sz dvignjeno glavo, ali pej bomo ves cajt iskali bližnjice jn skušal krivdo za 

svoje neuspehe pripisat drugim.  

 

Jn meni mi je Bog reku: huodi jn povej to ljudem.  Eko jn zdaj sm vam povedu. Ja, 

zato sm tu. Basta. Konc besedi. 

 

Znaste, nisem takoj zastuopu, zakaj sem zagledau prou Leno jn Rozi tam na 

balinišču, prej ku me je neznan kdo mahnu po glavi. Samo zdaj znam zakaj sem jih 

zagledu. Je bil Bog ki mi je pokazal tisto, kar mi je tanarpomembnejše v življenju. Jn 

mi je dau še eno šanso. Hvala ti (pogleda gor in se prekriža). 

 

Eko taku ... Vsa potrdila za Italijanski loto, sem dau mami za njen biznis sz Primorsko 

gibanico. Čeprov, za rečt po resnici, tisti biznis je že pase. Zdej jima že nou biznis – 

si je izmislila ano novo špecialiteto, en tak poseben rogljiček jn to samo za bičikliste – 

se kliče Rogljič.  

 

Eja, se znajde ta moja mama, ni kej.  

 

Tatko pa ... ja, tatko ... Ni biu kaj posebej žalosten, de je zgubu volitve, zato ker je 

taku al taku ratalo po njegovi volji.  

 

Tako. (pokima) Zmolili smo, povedal sem vam, vse kar sem vam jmel za povedat ... 

Zdaj pa jest grem. Na Madagaskar, k svoji familiji. Bomo le zazidal tisto šulo, sz 

Evropskim denarjem od Smiljana, dio di buh.  

 

Vi pej...kukr ki čte. Mejte se radi, bodte pridni jn hodte k maši. 

 

Zbogom dobri ljudje, vas jma rad Avguštin Rebula, ki me kličejo anke Gušto jn sn 

doma v Štorijah v Brdih, kjer se zlato sonce zliva po čudovitih zeleno nakodranih 

gričih, polni brajde sz nebeškim nektarjem in iz njih dela mušter za Božje nebese. 

 

Hvala vam. Jn hvaljen Jezus.  
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