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Scenografija: Predpotopni gostinski lokal. Dve kmečki mizi z 

navadnimi stoli 

Kraj in čas: Dogaja se v vaški gostilni, vasi, Bogu za hrbtom, menda 

v šestdesetih letih prejšnjega stoletja... 

 

 

 

Vaška gostilna. Samo ena miza in dva stola.Jozej je slep. Nosi temna 

očala za slepce. 
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JOZEJ pride v prostor.Zunaj je dež. Voda kaplja z njegovega dežnega  

plašča 

JOZEJ: Rozvita! (Po dolgem premoru) Rozvita! (S pestjo udari po 

mizi) 

ROZVITA: (Samo njen glas) Ja, kaj je, Jozej? 

JOZEJ: Rozvita! 

ROZVITA: (Glas): A sem te vprašala, kaj bi rad, pa me še kar naprej 

kličeš? Nimam časa strešt! Inventura! 

JOZEJ: Avantura? Ja, eno avanturo bi si pa privoščil s teboj, Rozvita. 

Peljal bi te na Bled! Šla bi z menoj v nobel hotel, jaz bi najel 

sobo, samo za naju. Potem pa bi legla pod rjuhe. (Rozvita se 

pripelje do Jozeja k mizi, z vozičkom se postavi na desno od 

njega) To bi bila avantura Rozvita, a? Imeti se rad na blejskih 

spolzkih rjuhah, a? 

ROZVITA: Inventuro imamo, ne avanturo! Jozej, če bi kaj rad, 

prosim zavpij, pa ti bomo vse zrihtali, čeprav je ta pajzelj med 

inventuro uradno zaprt! Kaj bi sploh rad? 

JOZEJ: Če bi kaj rad? Jaz bi rad vse! (pavza) Sicer sem pa lačen! 

ROZVITA: Pa gluh! Sevede! Lačen tudi! Ti si zmerej lačen! (pavza) 

Oženi se, da boš imel žensko, ki bo skrbela zate pa ti kuhala pa 

ne boš lačen! Tlele v gostilni je neudobno, pa še drago povrhu.  

JOZEJ: (živčen) Ne bom ti razlagal kelnerca, zakaj sedim tukaj in 

zakaj nisem doma, pa zakaj nimam ženske ne za štedilnikom, 

ne v postelji… To je moja stvar, ki se tiče samo mene. A rekel 

sem ti, da bi rad jedel, ker sem lačen! (pavza) 

ROZVITA: Kaj pa bi jedel, Jozej? 

JOZEJ: Kar imate, a ne?  
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ROZVITA: (živčna-vn) Pol pa vprašaj Jozej, hudič! (Zdrdra) Lahko 

dobiš pražena jetrca, pečenka, goveji golaž, vampi, segedin 

golaž, pasulj, goveja juha, hrenovka s krompirjevo solato, jota, 

ješprenj,  filane paprike, sarme, paprikaš, kranjska klobasa pa 

zemf, malo mešano…(pavza) Za sladko pa potica in palačinke, 

ali pa kompot! 

JOZEJ: Pa solata? 

ROZVITA: (vzdihnem-naveličana) Zelena, paradižnikova, fižolova, 

krompirjeva in mešana! Lahko tudi s karfjolo, ali kislo zelje-z 

oljem. 

JOZEJ: Pol bom pa (pavza) eno govejo juho… a kaj mesa noter 

plava? 

ROZVITA: Sevede, saj župa je od mesa, a ne? 

JOZEJ: Kakšno meso? 

ROZVITA: Goveje, mende, če je je juha goveja! 

JOZEJ: Bla, bla, bla! Pol bom pa eno župo, pa (pavza) pražen 

krompir … 

ROZVITA: Restan krompir samo zraven pečenke! 

JOZEJ: Ja, kako? Kaj pa gre zraven župe? 

ROZVITA: Nič. Kruh. 

JOZEJ: Pa solata? 

ROZVITA: Spet ta tvoja solata! Kakšna solata? Boš jedel juho pa 

solato? 

JOZEJ: Zakaj pa ne? Eno fižolovo, da bo veliko municije, hahahahah! 

ROZVITA: (si pišem v blokec) Dobro, eno župo, dva kruha, ena 

fižolova solata… Še kaj? 
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JOZEJ: Restan krompir! 

ROZVITA: A sem rekla, da gre krompir samo zraven pečenke? Ne 

me jebat, Jozej! 

JOZEJ: Pol pa nič drugega več! (Rozvita se odpelje) Vrček 

vode!(Rozvita je bila že namenjena na desno k izhodu, pa 

obrne vozliček). 

ROZVITA: Vodo? Haha! V redu! Ko pripravim, te pokličem! 

JOZEJ: Kako? Zakaj pa bi me klicala? 

ROZVITA: Ne morem ti prinest k mizi! 

JOZEJ: Ne moreš? Zakaj ne moreš?  

ROZVITA: Sem ti rekla! Ker imamo inventuro! Uradno je gostilna 

zaprta pa šefa imam tukaj! Sam si boš moral postrešt. Če boš 

tečen, bo pa šef miličarje poklical. 

JOZEJ: A pol vsaj kaj manj plačam? 

ROZVITA: Manj? Zakaj manj? A če pridejo miličarji? 

JOZEJ: Ne zato, hudirja, ampak zato, ker praviš da moram sam do 

šanka po hrano!  

ROZVITA: Ne, to pa ne. Nič ceneje ni. 

JOZEJ: Ja kakšna pa  je to gostilna, če mora gost sam hodit po hrano? 

ROZVITA: Meni bi bolj pasalo, če ne bi nič naročil, mi vsaj ne bi bilo 

treba dodatno skrbeti za tale vaš futer! 

JOZEJ: Ja madonca, zakaj imate pa pol sploh odprto. Zaprite, če je 

inventura, da bo mir! Oh, Jezus, pokliči me, Rozvita, ko bo 

zadeva na krožniku, boš? 

ROZVITA: Seveda bom, samo preveč besed si porabil za to. Lahko bi 

se hitreje zmenila, a ne? Pa pravite, da smo ženske neumne pa 
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de rabimo veliko več časa kot vi moški da kapiramo zadevo. A 

vidiš, da ni tako? (zdaj se Rozvita odpelje iz prostora) 

JOZEJ: (Vpije za njo) Dobro, Rozvita, oprosti. Ko me pokličeš, bom 

odskakljal, kar se da hitro in brez besed, z lepim obrazom 

sprejel tisto, kar me čaka na krožniku. (Rozviti) Je tako v redu? 

ROZVITA: (Glas) V redu, Jozej… 

 

JOZEJ (Naglas razmišlja. Najprej vstane od mize, se TIPAJE odpravi 

do pelerine, ki visi na obešalniku, otrese jo kapljic dežja, potem 

začne stikati po žepih  in nato začne z monologom.): Kako je že 

rekla Rozvita maloprej? Oženi se, da boš imel žensko, ki bo 

skrbela zate in ti kuhala?  Kako enostavno nekateri jemljejo 

življenje. Kako lahkotno živijo, vse jim je prinešeno k nogam, 

samo roko stegnejo in že imajo vse, kar hočejo: denar, ženske 

in celo oblast... Nekoč, pol stoletja nazaj, kakih sedem ali osem 

let sem moral šteti, ko sem imel še oba učka zdrava sva šla z 

očetom, ko sem ga še imel, na Bled. Neke nedelje zarana sva se 

odpravila. Od Jezerskega pa do Kranja seveda z vozom in 

vprego do kranjskega štacjona, potem pa z vlakom do Bleda. 

To je bilo moje prvo potovanje z vlakom. Kako vesel sem bil 

tega najinega potovanja. On je bil tega navajen, ker je bil  

trgovski potnik in je delal za neko nemško firmo. Veliko jezero, 

krasne vile okoli njega, srečni bogati ljudje, katerih jezika 

povečini nisem razumel. Ti ljudje so hodili naokoli nasmejani, 

lepo oblečeni… V hotelu je oče vzel sobo in kmalu sva dobila 

obisk. Ena gospa je prišla, ki me je pobožala po glavi, ko me je 

oče predstavil. »To je moj Jozej«, je rekel, jaz pa sem moral 

gospej poljubiti roko, ki je dišala po milu in kolonjski vodi. 

Potem me je oče poslal ven k jezeru. »Pojdi se igrat, in ne vrni 

se tako kmalu!« Postopal sem okoli velikega jezera, gledal v 

ljudi… Dolgočasil sem se. Nisem bil navajen biti sam, razen 
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pred domačo hišo, ko smo jo še imeli. Naveličal sem se čakanja 

in šel nazaj v hotel. V najini sobi je ležal oče – v gatah – gospa 

pa je bila čisto naga. Oče je rekel, naj počakam pred vrati za 

hipec, da se oblečeta, jaz pa sem tekel dol po hotelskem 

hodniku, skozi napol odprta vrata pa sem slišal za seboj glas 

gospe, ki je gola kot ptič stala na balkonu in vpila z visokim 

falzetom: »Jozej! Jozej!  

GLAS ROZVITE: Jozej! Jozej! 

JOZEJ: Če bi bil zdajle še enkrat mlad, bi prisegel, da je bil to isti 

glas. Ja, Rozvita, je že pripravljena moja župa? 

GLAS ROZVITE: Župa pa solata! Pridi po hrano, nimam ti časa 

prinesti 

JOZEJ: Ma zajebite to vašo inventuro! 

 

                 SPREMEMBA 

            (Počasi se vrača k svoji mizi, da ne bi kaj polil s krožnika.) 

 JOZEJ: Zakaj moram to nositi jaz? Mar zato, ker ne vidim, ali zato, 

ker je natakarica zasedena? Palec imam namočen v vroči župi, 

kuha se mi palec… Kot tisti natakar, ki je prinesel gostu juho, 

prav takole kot jo zdajle nosim jaz. Pa zakraka gost: »Palec 

imate pomočen v mojo župo! Zakaj?« Zato, ker imam črva v 

prstu, pa moram imeti palec vedno na vročem! »Če je tako«, 

znori gost, »si ga vtaknite v (pavza) rit«! Saj ga ponavadi imam 

prav tam, a ne takrat, kadar je treba kakemu sitnemu gostu 

prinesti juho! Hahahahaa! 

           (Usede se za mizo, in začne počasi srebati juho.): Zasopel sem 

se ustavil ob jezeru, sedel na tla – in jokal. Ljudje so hodili 

mimo in se spogledovali, nekateri so me v čudnem jeziku nekaj 



 

© Iztok Alidič 

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana.  

Kontakt: ialidic@gmail.com  

9 

spraševali. En domačin me je vprašal, zakaj jokam, pa sem se 

mu zlagal, da sem se udaril v koleno. Hotel me je celo zvlečt k 

zdravniku, a sem rekel da me ne boli več. Niti hlačnice nisem 

hotel dvigniti. Oče me je iskal celo uro okoli  jezera. Ko me je 

našel, me je odpeljal nazaj v hotel – v tisto sobo. Postelja je bila 

že pospravljena, gospe nikjer. Ata ni niti omenil obiska gospe, 

tudi jaz ga potem nisem nikoli vprašal. Tudi mami nisem nič 

omenil o očetovi avanturi, ko sva se vrnila. A bila je ženska, ki 

je bila z očetom v postelji, zato je nisem maral, pravzaprav sem 

takrat ženske zasovražil. Prepričan sem bil, da mi vsaka, ki se 

pritepe v mojo bližino, želi ukrasti očeta… 

 

 

 

            (Koraki, zvok vrat, ki se odprejo in spet zaprejo)  Kdo je? Kdo 

je tukaj? 

           (V ozadju se prikaže Anzej. Približno Jozevih let, velik rdeč 

cvetačast nos. Oblečen je v balonski plašč, otresa dežnik, ker 

očitno zunaj močno dežuje. Plašč in dežnik obesi na stojalo, ki 

stoji v prostoru. Ves čas pogleduje proti Jozeju. 

 

ANZEJ (Prisede k Jozeju. Star je približno enako kot Jozej): Servus 

Jozej, a kar sam za mizo? 

JOZEJ: Kdo je? 

ANZEJ: Jaz, Anzej. Aja, seveda, tvoja slepota. A res nič ne vidiš? 

JOZEJ: Vidim, včasih pa se delam, da sem čoravec. Pol se jim pa 

smilim. Takrat otipam obraz tistega, ki se mi približa. Če je 

ženska pa ne tipam obraza, se razume... 
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ANZEJ: Pol me pa potipaj. 

JOZEJ: (otipava Anzejevo uho) Taprav si. Anzej si. 

ANZEJ: Sem res Anzej? 

JOZEJ: Če poznam obraze znancev do potankosti, potem imam prav, 

ne? Če ne bi tista laška granata eksplodirala tako blizu mene, bi 

jaz danes videl in slišal, prav tako kot ti. Bil bi cel dedec. 

ANZEJ: Seveda , granata! Slišal sem že to tvojo štorijo, ko ti je skoraj 

odpihnilo glavo, a ne iz tvojih ust, Jozej.  

JOZEJ: Bi rad slišal, kako je bilo? Originalno verzijo? Iz prve roke? 

ANZEJ: Ja... Eni so rekli, da te je v glavo zadel torpedo, ko si pri 

Savudriji tavhal račke. Vendar račke plavajo samo na površini 

in to v sladkih vodah! 

JOZEJ: Še nikoli nisem bil na morju! Samo na Bledu. Tam pa so 

račke... Pa še to: Rac se ne tavha, ker same plavajo po vodi. 

ANZEJ: Tud pod vodo so! 

JOZEJ: Aja? Kje? 

ANZEJ: V Savudriji! Hahahahahaha! 

JOZEJ: Če se boš norca delal iz mene, ti ne bom ničesar več povedal! 

ANZEJ: Oprosti. Malo me je zaneslo.No, povej kako si postal kripel? 

JOZEJ: Dolga zgodba. Povedal sem jo samo eni osebi. 

ANZEJ: Vem. Johani. Ko so te za silo zaflikali. 

JOZEJ: Kako pa to veš? 

ANZEJ: Povedala mi je.  

JOZEJ: Celo štorijo? 
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ANZEJ: Ne samo zaključek, kjer si skoraj izgubil glavo. 

JOZEJ: Kje pa ti je to povedala. 

ANZEJ: Tu, v gostilni... 

JOZEJ: V kleti? 

ANZEJ: Ja. Enkrat sem ji pomagal nesti prazne gajbe od piva v klet. 

JOZEJ: Pomagal, a? 

ANZEJ: Prosila me je... 

JOZEJ: Seveda te je prosila! Vedno je koga prosila! Kako pa si jo 

pripravil, da ti je izdala mojo največjo skrivnost? 

JOZEJ: V kleti se je naslonila na gajbe ... in mi povedala, kako ti je 

italijanski sergente  privezal granato na glavo, ko si pijan sral v 

dračju nasproti te gostilne. 

JOZEJ: Zakaj? 

ANZEJ: A zakaj si sral? 

JOZEJ: Ne, zakaj mi je privezal granato na glavo? Seveda tega pa ne 

veš! 

ANZEJ: Menda zato, ker te je našel z Johano v zgornji kamri te 

gostilne. 

JOZEJ: Samo pogovarjala sva se... 

ANZEJ: Verjamem, a z okupatorjem se takrat ni bilo za hecat. 

JOZEJ: Samo pogovarjala sva se, pa me je prasica laška spodil ven na 

cesto. Prijelo me je na potrebo, pa sem šel tja za dračje. Pa mu 

še ni bilo zadosti. Prišel je tik k meni čepečemu, in mi privezal 

bombo na glavo še prej pa je odvil kapico. Počilo je ko sto 

mater! Še zdaj imam luknjo na temenu, potipaj, če ne verjameš. 
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ANZEJ: Verjamem...  

JOZEJ: Učke so šle v maloro... pa še kaj... 

ANZEJ: Ja…res…A ušesa tudi?  Koliko pa pravzaprav slišiš? 

JOZEJ: Kakor kdaj. Če nočem česa slišati, potem sem gluh, včasih pa 

moraš malo bolj zavpiti, pa te dobro slišim. 

ANZEJ: Si zdajle sam, ali še koga gostiš? 

JOZEJ: Sam, kot zmeraj. A se hecaš? Prisedi. 

ANZEJ: Vidim, da imaš kosilo. Za pit pa samo... 

JOZEJ: (Ga prekine) Pijem vodo, kot vidiš. 

ANZEJ: Obstaja tudi vino… 

JOZEJ: Po kapljicah… Vino po kapljicah… Drugače pa samo vodo. 

ANZEJ: Vodo? Koliko si jo pa že spil? Si že dolgo tukaj? 

JOZEJ: Celo dopoldne že. Spil sem jo za celo štirno.  

ANZEJ: Celo dopoldne ob vodi? Si mogoče kamela? 

JOZEJ: No, še kamela je verjetno srečnejša od mene. 

ANZEJ: Katera pa? A tista, ki ima eno grbo, ali tista, ki ima dve? 

JOZEJ: Anzej, ne delaj se norca iz mene. (pavza) Sam sem. Že dve 

leti je, kar je šla Johana delat tja čez v Avstrijo. Prav treba ji je 

bilo. Tukaj ji tudi ne bi šlo slabo. Le kaj jo je vleklo k tistim 

nemčurskim kapitalistom.. 

ANZEJ: Johana? Ona pa ni bila dvogrba kamela, ampak gazela! No, 

dve grbi je imela, v obliki joškov, ha ha ha!  Pa te je imela vsaj 

kaj rada? Ne bi rekel, hehe... 

JOZEJ: Kako? To ti misliš. Včasih me je povabila, no saj veš 

kam……. Nekoč mi je rekla, da bi šla na Bled. Najel bi sobo, 
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njenega ubogega otročka bi poslal k jezeru, naj se zabava, 

midva z Johano pa bi se ljubila v postelji. 

ANZEJ: Na Bled? S teboj? Oh, daj no… Ona je imela Lahe rada, tam 

čez… Taka pa tebe ne bi marala. Naglušen si, star, pa še slep 

povrhu! 

JOZEJ: Takrat, ko še nisem bil revež me je ljubila! In z menoj je bila 

prijazna…Tudi pol … 

ANZEJ: Kakor z drugimi. Kdor je imel kaj cvenka, za tistega je pa 

bila prijazna. 

JOZEJ: Pol tebe ne bi marala, ko ti nič ne žvenketa v žepu. 

ANZEJ: (užaljen) Kako veš? To pa že ni res! Samo škoda je cekinov, 

da bi jih babam dajal. 

JOZEJ: Jaz bi jih Johani dal, samo če bi hotela. A je ušla. 

ANZEJ: Vem. 

JOZEJ: Tja čez, kamor jo je skozi vleklo. 

ANZEJ: Na Dunaj. 

JOZEJ: Ja, na Dunaj menda. Tam je zdaj gastarbajterka. Spretna 

kelnerca je bla, se spomniš? A gospoda na Dunaju, omika, 

olika …Johana je bila ženska, se spomniš? 

ANZEJ: Kaj se ne bi…  

JOZEJ: (Zavzdihne) Tako prešerno se je smejala, ko je švigala med 

mizami, široko nabrano krilo ji je frfotalo okoli ozkega života, 

pa lasje… Kot saje črni lasje so ji pokrivali lepo glavo. Veselje 

jo je bilo gledati. Včasih mi je pomežiknila, včasih pa je 

gledala tako otožno, kot bi se česa žalostnega spominjala. 

ANZEJ: Verjetno jo je pekla tista smrt…  
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JOZEJ: Ja, res. Tisti njen sin Mario.  Ni mu bilo usojeno živeti … 

otroku ubogemu. Nikoli nismo zvedeli, kdo je bil njegov oče.  

ANZEJ: A Mario, da mu je bilo ime?  

JOZEJ: Mario, ja. Grintav otrok je bil to, nič vesel, nič poskočen. 

Sam s sabo. Čisto nasprotje svoje matere. Baje je bil oče, sicer 

Lah, prav tak… 

ANZEJ: Sosed Polajnar je nekaj raziskoval. Menda je bil en polagalec 

skretnih ploščic, ki se je pritepel iz Laškega.. 

JOZEJ: Ne maram Lahov. 

ANZEJ: Jasno! Kdo jih pa mara! 

JOZEJ: Nekoč me je prosila, da bi ji odnesel gajbe piva v klet. Ona je 

ostala doli. Ko sem prinesel zadnjo kišto, me je tako čudno 

gledala? 

ANZEJ: Čudno gledala? Kako? 

JOZEJ: Eh, saj veš kako ženska gleda, kadar jo srbi .… slonela je ob 

tistih zloženih zabojih piva in me gledala. Vprašal sem jo, ali 

ima še kaj za prinest, pa me je samo gledala, s komolci 

naslonjena nazaj. Dolgo časa | Potem pa je visoko dvignila 

obleko in proseče rekla: »Joza, zapelej not voza, me srbi koza«! 

Nikoli ni znala izreči črke »ž«. 

ANZEJ: Aha! 

JOZEJ:  Jaz pa takrat nisem imel korajže, da bi opravil tisto, pa sem 

pobegnil nazaj gor po stopnicah! 

ANZEJ: Jozej, ženske ne marajo cagavcev. 

JOZEJ: Vem. Enkrat, dosti kasneje, sem jo kar sam vprašal, če ima še 

kaj kišt za odnest v klet, pa je rekla da nima, pa tudi me nikoli 

več ni čakala tam doli. 
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ANZEJ: Zamudil si priliko, Jozej. Priliko moraš pri ženski izkoristiti, 

ker se enaka nikoli ne ponovi. 

JOZEJ: Vem. Mogoče bi se ponovila, če ne bi mali umrl…Ko smo 

pokopali tistega njenega sina, tri leta ni prišla k sebi. 

ANZEJ: A ti bi? 

JOZEJ: Ne vem kako je to, saj veš, da nimam otrok… Na pogrebu je 

nekdo igral na flavto. Mislim, da je bil to njen polbrat, ki so ga 

prav zato pripeljali z norišnice v Polju. Johana pa je padla v 

jamo, na belo krsto in ni hotela ven. Ženske so zakričale od 

strahu, moški pa so ji molili roke, naj za božjo voljo že pride 

ven, ona pa je kar ležala na sinovi beli krsti. Tisti njen polbrat 

menda, je pa igral in skakal ob spomenikih. Kristus, nikoli ne 

bom pozabil! 

ANZEJ: Ženske v vasi je niso marale. Baje, da so se bale za svoje 

dedce. Gostilna pa je plac, kjer jih niso mogle imeti na vajetih. 

Gostje so jo pa imeli zelo radi. Pol pa tista smrt, kar zmrazi me. 

JOZEJ: Pa kaj je sploh bilo – temu njenemu Mariu? 

ANZEJ: Ne veš?  

JOZEJ: Pojma nimam… 

ANZEJ: Gobo je imel… 

JOZEJ: Gobo? 

ANZEJ: Goba je rasla v njem… in ga tudi pokopala. 

JOZEJ: Kje mu je rasla goba?  

ANZEJ: Na nebu… Na nebu mu je rasla… 

JOZEJ: Na nebu? (nejeverno pogleda v luft) Misliš v ustih? 
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ANZEJ: Tako. Zlimala mu je čeljusti skupaj, goba rastoča, in zamašila 

goltanec. 

JOZEJ: Grozno. Nisem vedel o tej gobi. 

ANZEJ: Johana je trpela z njim. 

JOZEJ: Najbolj se je smilila meni, drugi so jo gledali poželjivo, od 

daleč in na skrivaj. In drugače. Njeno telo … Eni so se je bali 

celo gledati … 

ANZEJ: Seveda, če so pa imeli babnice doma. Zatrte želje…Skrivali 

so željo, da bi bili z njo v kevdru. Babnice so sumile, a niso 

mogle dokazati. Dedci pa radi držimo skupaj. 

JOZEJ: Brez mene! … Jaz sem drugačen.  

ANZEJ: Ja, vem… ti si bolj za platonsko ljubezen. Pravijo da je taka 

za babe, ne za dedce. Naj živi Johana! Pa njen vrtiček! Pa bele 

lubenice pa njeno polno luno! 

JOZEJ: Kako sem otožen! Župe ni več, meso, ki mu lahko rečem tudi 

podplat, je tudi že spravljen v vampu!  Še malo vode popijem… 

ANZEJ: Na župo še vodo? Ja, zavoljo otožnosti je pa še ni treba piti.. 

Saj res, zakaj pa piješ         vodo? Vino se pije, ne pa voda! 

JOZEJ: Ne smem preveč vina. 

ANZEJ: Zakaj pa ne? A imaš cipreso v trebuh, ki jo je treba skoz 

zalivat? Hahahaha! 

JOZEJ: Ja, raje imam cipreso, kot vinsko črpalko, ki jo imaš v vampu 

ti! 

ANZEJ: Oh, ne zameri mi. Malo se pa lahko pohecava, ne? Je pol dan 

videti lepši in svetlejši. Voda je zdrava. 

JOZEJ: Zdravnik mi jo je priporočil. 
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ANZEJ: A dohtar? Kar ti priporoči dohtar, se drži le na pol, sicer te 

pobere. Za sluh in vid naj ti kaj priporoči. Za vid je korenje, za 

sluh pa je menda repa dobra.  

JOZEJ: Saj imaš maš morda prav. Bom poizkusil s tem, a dvomim v 

uspeh. Pol pa naroči en štefan, če je tako. 

ANZEJ: Jaz? Zadnji krajcar sem dal za reveže. 

JOZEJ: Ti, pa reveži! To je tako, kot krava in boben. A naj ti 

verjamem. Pravijo, da si škrt kot škorpijon! 

ANZEJ: Oho, kdo pa tako pravi? Z vilami ga naženem!  

JOZEJ: Ja, koga si pa že nagnal? Tvoj sosed Nardoni je zate rekel, da 

bi še svojo mater prodal za belič. In da imaš denarja kot pečka! 

Da si prišparal toliko, da bi lahko šel v Ameriko pa nazaj! 

ANZEJ: Tako pravi, mrha? Ta Nardoni! Zdaj, ko imamo socializem, 

je prepozno za čez mejo. Koga pa pustijo čez? Johani je uspelo. 

Tega soseda Nardonija pa ne maram!  Raje bi imel Švaba za 

soseda, kot pa njega. In tudi brez ficka sem! 

JOZEJ: Naj ti verjamem? Daj, pokaži, kje imaš mošnjo. 

ANZEJ (Vstane in obrne žepe) Tole je moja mošnja. Prazni žepi! 

ŽENSKI GLAS OD ZADAJ: Za mošnjo ga primi Jozej! Za tapravo 

mošnjo ga primi in močno stisni, pa boš videl koliko cekinov 

bo pricingljalo! 

JOZEJ (Seže v naprsni žep Jozejevega reklca in potegne ven 

denarnico) Kaj je pa tole? 

ANZEJ: To? Tošel! Daj nazaj! 

JOZEJ: Rade volje, a prej plačaj liter vina, saj si mi ga prej celo 

priporočil, češ, kako voda ni zdrava! 
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ANZEJ: Zdrava, zdrava, pa še kako zdrava je voda. Ti lahko prinesem 

vrček vode?  

JOZEJ: Po tisto grem lahko tudi jaz, ker je zastonj. 

ANZEJ: Saj zato! 

JOZEJ: No vidiš, kako si se izdal. Skopuh! 

ANZEJ: Skopuh si rekel? Ne, skopuh pa nisem! Dam za vino, pa če se 

svet podre! Rozvita! Polič vina, hitro! 

ROZVITIN GLAS OD ZADAJ: Samo litrske vrče imamo! 

ANZEJ (Vpije v ozadje): Ja kako to? Če si gost zaželi pol litra 

namesto liter, vina sploh ne more dobiti. Kaj pa naj pije potem. 

ROZVITIN GLAS OD ZADAJ: Vodo, kot Jozej. Pa še zastonj je! 

ANZEJ: Jozej. 

JOZEJ: Ja? 

ANZEJ: A zato piješ vodo, ker nimajo pol litrskih vrčkov? 

JOZEJ: Zato. 

ANZEJ: Rozvita! 

ROZVITIN GLAS OD ZADAJ: Kaj je spet, Anzej? 

ANZEJ: Pa mi vino natoči v pivsko kruglo, ha! Pa sem jih! 

ROZVITIN GLAS OD ZADAJ: Ne bo šlo. 

ANZEJ: Kako, ne bo šlo? 

ROZVITIN GLAS OD ZADAJ: Ker točimo v krugle samo pivo! 

JOZEJ: Hahahah! Dobro te je! 

ANZEJ: Da bi vas vrag! 
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ŽENSKI GLAS OD ZADAJ: Brez kletvic, Anzej! Če ne še litra ne 

boš dobil! 

ANZEJ: Aja? Bom šel pa v drugo gostilno, saj jih je še dosti! 

ROZVITIN GLAS OD ZADAJ: Kar pojdi! Nihče ne bo žaloval za 

teboj? 

ANZEJ: No, no, Rozvita, saj nisem tako mislil! 

JOZEJ: Haha, noben v začetku tako ne misli, haha! 

ANZEJ: Ne zameri! Rosvita! Pa prinesi liter! 

ROZVITIN GLAS OD ZADAJ: Pridi si ga iskat! 

ANZEJ: Zakaj pa zdaj še to? 

ROZVITIN GLAS OD ZADAJ: Za drugič, da se boš znal obnašat! 

ANZEJ: Prav, Jozej, grem po liter vina, da ne boš tako čemerno 

gledal. (sam zase) Čeprav je škoda denarja. 

JOZEJ: Kaj praviš? Da rabiš mesarja? 

ANZEJ: Ne, rekel sem, da se bom spremenil v komarja. 

JOZEJ: Kako?  

ANZEJ: In odletel k šanku po najino vino…In pičil žensko surovino! 

JOZEJ: Samo pazi, da ne stopiš na mino! 

ANZEJ: Počak me tuki…! (Odide po vino) 

 

JOZEJ (Sedi za mizo, glavo si podpre z rokami in jadikuje, monolog): 

Oh kako nesrečen človek sem. Kar se spomnim, me poveže z 

Johano. Ta je bila res Kleopatra, tako je bila lepa. A tudi 

prevzetna. Včasih je bila ošabna kot gos, a kaj pomaga, ko sem 

jo vedno tako rad gledal. Tale Anzej misli, da me Johana ni 
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poznala! Jok! Zelo dobro sva se poznala. Preden me je 

zapustila, sva se kljunčkala in počela razne stvari. Še kaj 

drugega, preden naju je razdružil čisto navaden nesporazum. 

Ker slabo vidim, sem jo včasih zamenjal z drugo žensko in njej 

grulil kot golob, namesto da bi grulil svoji Johani. Ponavadi so 

se ljudje, ki so to videli, po kolenih tolkli od smeha! Jaz golob, 

Johana pa škorčevka. Ja, pravil sem ji Škorčevka. Je bila mar 

ptica? Ne, tako sem jo klical zato, ker je tako obupno rada jedla 

češnje. Smejala se je na ves glas in nama zatikala rdeče češnje 

za ušesa. Tako je to bilo. Kot sem rekel: daleč je že to, kot bi 

bilo v srednjem veku, a vendar. Včasih se zbujam zgodaj, ves 

moker in kričim v jutro na ves glas: Mokre češnje! Mokre 

češnje Johana! O, Jezus! In mokrota je bila povsod. Tudi v 

rudnikih v Porurju, kjer sem se udinjal Nemcu. Stanovali smo v 

barakah, - in tam so nam kuhale kuharice. Ena je bila mlada, 

nemka po rodu. Sophia, ja Sophia ji je bilo ime. Klicali smo jo 

Zofi. Pa sta se zaljubila; naša Sofi in neki | Ernest. Slovenec iz 

naših krajev. Mislim, da je bil Ernest bolj nor na Zofi, kot 

obratno. V drugi baraki po vrsti smo imeli nekakšno čumnato s 

tremi ležišči in prav to sobico smo jima mi, prebivalci barake, 

dobrohotno odstopili, da sta se ljubila. Težko je bilo poslušati 

grčanje Ernesta in stokanje naše Zofi. Dedci so bili daleč od 

svojih žena, in po svoje je bilo poslušanje v temo hudirjevo 

trpljenje. A ta idila ni dolgo trajala. Ko je bil Ernest na nočni, si 

je medtem Zofi priskrbela novega »krjavlja«. Ernest dolgo ni 

slutil, kaj počne njegova ljubezen, medtem, ko je on globoko 

pod zemljo skoraj pustil svojo dušo. A vedeli smo vsi. On je 

izvedel zadnji. Neko noč ji je rekel, da naj mu pripravi običajno 

rudarsko malico, okisan fižol v solati in pol klobase. Potem je 

odšel na »šiht«. Skril se je v majhno barako, kjer smo hranili 

dinamit. Okoli dveh zjutraj se je priplazil do čumnate, v kateri 

sta bivala s Zofi, prižgal tri patrone dinamita in jih skozi odprto 

okno vrgel točno na posteljo, kjer je Zofi »žagala« z 
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novopečenim soposteljnikom. Počilo je tako kot še nikoli. 

Pogled nanju pa je bil še za vajenega takih stvari preveč. S sten 

| s sten smo ju postrgali. Ernest pa je po poku zaigral na 

harmoniko tisto veselo »Meine liebe Auguštin« in se po 

zadnjem taktu ustrelil | v glavo. Na pare smo dali samo Ernesta, 

onih dveh pa je bilo samo za | čeber. Žalostno, kot le kaj. ||| 

Moja Škorčevka pa je vpila, kot sem rekel: »Mokre češnje! 

Mokre češnje!« 

ANZEJ (se pojavi z vrčkom belega): Mokro je, mokro, Jozej, ampak 

za češnje je pa še prezgodaj. S telim vinom si bova pričarala 

fajht pa mokroto, češnje si pa nariši! 

JOZEJ (Natoči vino z litrske majolke): Anzej! 

ANZEJ: Ja? 

JOZEJ: Če bi tebe Anzej takrat Johana, kot je mene prosila, da ji 

znosi kište piva v kevder, pa bi ti, kot je meni, visoko dvignila 

kiklo in rekla« biza, baza, boza, kako je tesna koza!« A bi jo 

uslišal, ali ne? 

ANZEJ: Nisem te dobro razumel, kaj si rekel? 

JOZEJ: »Biza, baza, boza, kako je tesna koza!«  

ANZEJ: Aha, aha, ne vem. Odvisno. 

JOZEJ: Odvisno od česa? 

ANZEJ: No, od tega, ali bi se tudi v meni prižgal ogenj. 

JOZEJ: Pa misliš, da se meni takrat je? 

ANZEJ: Ne vem, Jozej, kaj če bi govorila o bolj einfach (ejnfoh) 

stvareh? 

JOZEJ: Ne, hočem si biti na jasnem! 
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ANZEJ: Si ljubosumen? Pa kaj se ti greš? Postavljaš mi vprašanja, 

kako bi jaz reagiral v situaciji, ki se meni ni zgodila.  

JOZEJ: Ja, točno tako… 

ANZEJ: Pa zakaj hočeš to vedeti? Ne moreš biti hud na nekaj, kar se 

ni zgodilo. 

JOZEJ: Nisem hud, samo zanima me. 

ANZEJ: Prav, a ne bodi prizadet, če boš slišal to, kar ne želiš slišati. 

JOZEJ: Torej? 

ANZEJ: Seveda bi jo… Pravzaprav sem jo… Ne misli da si edini, ki 

se je šel igrice z Johano v kevdru! 

JOZEJ: Kaj si rekel? 

ANZEJ: Ja, to kar sem rekel… A tole si pa dobro slišal? Mar nisi 

rekel, da si od vojne sem naglušen? 

JOZEJ: Tudi ti si bil z Johano? 

ANZEJ: Pa ne samo jaz… Kateri je hotel… Si mar slep? Ah, seveda, 

tvoj vid… No, to je resnica. Oprosti, Jozej, nisem te hotel 

prizadeti.  

JOZEJ (Izpije tri korce vina, enega za drugim, na dušek, zadnji korec 

pa treskoma postavi nazaj na mizo): Saj me nisi… (Nataka si 

novega) Le peče me tu noter… 

ANZEJ: Pa kaj si ti pričakoval. Neoženjena natakarica s pankrtom, po 

cel dan tukaj z gosti, ki so pretežno dedci! Naj bo po tvoje 

devica? 

JOZEJ (Izpije naslednji korec): Zame je bila…Zame je bila sonce… 

In voda… In nebo…  

ANZEJ: In luna… Rit je imela tako kot polna luna… 
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JOZEJ: …In zemlja …In nebesa … 

ANZEJ: Pa joške je imela velike kot pet kilski lubenici … 

JOZEJ: In pekel … in ogenj … 

ANZEJ: Pa migala je tako zelo …. 

JOZEJ: Oooo, Johana…!!! Kaj si rekel? Migala? 

ANZEJ: Ja, migala je tako, kot bi imela mevlje v riti… 

JOZEJ: Ti že veš… Ti si bil z njo… A tvoj prostaški meseni odnos ni 

tak kot moj. 

ANZEJ: In kakšen je tvoj? 

JOZEJ: Mehak, nedorečen, ljubeč… 

ANZEJ: Ženske ne marajo mehkih… 

JOZEJ: Mehkih? 

ANZEJ: Besed …Sploh ne marajo besedičenja… Ženske so za 

konkretne stvari. V tebi je nekaj pesnika, Jozej. Sploh nisi tako 

bedast, kot izgledaš. 

JOZEJ: O, hvala… Eni so rekli da sem karikatura, drugi pa kreatura. 

Razlika je velika … 

ANZEJ: Hahahahah! Kreatura je bil na primer Notredamski zvonar, a 

bil je pravi lepotec napram tebi, Jozej… 

JOZEJ: Kar govori… Imam debelo kožo. Kadar sem žalosten, sem 

neobčutljiv. Lahko mi rečeš karkoli, samo njo mi pustite pri 

miru… 

ANZEJ: Johano, kajpada… 

JOZEJ: Kaj bi dal, ko bi se pojavila tu pred menoj in mi zaklicala s 

svojim veselim glasom: »Hej, Jozej, Jozej, pelej vozej!«, kot je 
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imela navado reči, kadar je bila dobre volje. A zdaj je nisem 

videl že več kot štiri leta. 

ANZEJ: Videl? Kako ti lahko vidiš, če ne moreš videti…. 

JOZEJ: Tako se reče, stari… Zdaj pa sedim tu in pijem metliško 

črnino. 

ANZEJ: Mrliško črnino … hahahah 

JOZEJ: Odtočit moram… Naroči še liter na moj račun. (odide) 

ANZEJ: Kaj, ko bi Jozeju napravil malo veselja, saj tako ne more 

videti, niti sliši ne več dobro zaradi tiste laške granate, ki mu je 

eksplodirala tik ob ušesu. Rozvita, pripelji liter na Jozejev 

račun!  

GLAS ROZVITE: Kako bo plačal, če ga ni pri mizi? 

ANZEJ: Odtočit je šel, odpel se pogledat! 

ROZVITA (Pride k mizi): Da bi šla v moški klozet gledat ubogega 

Jozeja s preluknjano palačinko v roki? 

ANZEJ: Liter žvižgovca! Takoj! (Anzej jo skuša objeti, a se Rozvita 

izzvije) A si za eno finto, Rozvita? 

ROZVITA: Ja? Kaj pa? 

ANZEJ: Ko se Jozej vrne, reci da sem šel domov, jaz pa se medtem 

preoblečem v Johano in ga pridem pozdravit.  

ROZVITA: Preklete kreature, a ste dedci lahko še bolj zlobni? In kaj 

imam jaz pri tem? Saj veš, da je Johana lani umrla na Dunaju? 

ANZEJ: Vem, seveda vem, vendar on tega ne ve, hahaha! Da mu ne 

poveš, kaj nameravam.  

ROZVITA: Nisem »špeckahla«, a se bojim da je šala pregrda in se ne 

utegne dobro končati. 
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ANZEJ: Preoblekel se bom v tvoji kamri, posodila mi boš tvojo 

garderobo, tudi tvojo lasuljo, ki jo nosiš takrat, kadar si vesela 

bom vzel… in šolne s peto. 

ROZVITA: In kaj dobim za to? 

ANZEJ: Jutri zvečer po šihtu ti bom v kamri pokazal svojega… 

ROSVITA: (ga prekine) Kaj? 

ANZEJ:  Brkatega mroža. 

ROZVITA: Kakšen mrož, ti imaš prej majhno podlasico…! 

ANZEJ: Ampak tudi majhne podlasice se nisi nikoli branila! 

ROZVITA: Kadar je nuja, je nuja! Naj ti bo: Pridi po ključ moje 

kamre. 

ANZEJ: Ni potrebno, ga imam v žepu. 

ROZVITA: Kako? Si ga ukradel? 

ANZEJ:  Ne, dvojnik imam, že lep čas ga imam, hehe!  

ROZVITA:... Nazaj moram Inventura! (Rozvita spizdi iz prostora) 

ANZEJ: Spel se! 

ROZVITA: Že! 

                         SPREMEMBA 

 

ANZEJ:  Poštar je bil tu medtem ko si scal... Nekaj mi je povedal! 

Nekaj, kar bi rad slišal, Jozej... 

JOZEJ: Kako? Aha... kaj pa je tako lepega zame? 

ANZEJ: Johana se je vrnila z Dunaja, Jozej! Lepo, ne? 
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JOZEJ: Moja Johana? Moja Johana! Oooo, jezus! 

ANZEJ: Vrnila se je! ! Razumeš? 

JOZEJ: Ja, ja, kaj ne bi razumel! Johana je prišla domov! Kaj pa je še 

ostalo od njenega doma in njene kamre? Široka železna 

škripajoča postelja. Dan in noč je škripalo. 

ANZEJ: Vem. Na sredi sobe je imela na stojalo kovinski lavorček in 

cunjico. Brez sramu se je umivala, gola…  

JOZEJ: Kako to veš? Si bil mar že kdaj pri njej? Nisi! | Sedel sem na 

postelji in gledal mojega angela. Umivala se je tako preprosto, 

mirno in spokojno, kot mačka. Obred! In kako nebeško lepa je 

bila moja Johana, čudno osvetljena…Lavorček, cunjica, lep 

ženski, kot hruška zaobljen život, kot saje črni lasje, rahlo 

usločena, vsa bela… Kot madona je bila! Kot madona, ne pa 

flecka in putana, kot govorite vi, da je bila! 

ANZEJ: Drugi so tako govorili! 

JOZEJ:  Drugi! Drugi! Ubogi zahojeni nevedneži! Johana ni bila 

taka! 

ANZEJ: Ni bila taka? Kakšna pa je bila? Govorili so, da so vsi žagali 

z njo na tisti škripajoči postelji, le ti ne…  

JOZEJ: Jaz sem bil edini, ki jo je imel rad…Dobro se spomnim 

otroške posteljice, ki jo je imela v kotu, kjer je ležal njen bolni 

Mario. Velikokrat je ob obiskih posteljico prekrila z rjuho, da 

ni mogel videti, kaj se v sobi dogaja. Potem si slišal samo tiho, 

pritajeno ihtenje. 

ANZEJ: Jokal je?  

JOZEJ: Ja, jokal je. Kadar pa sem bil na obisku jaz, ji ni bilo treba 

pokrivati sinove postelje. 

ANZEJ: Vem. 
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JOZEJ: Veš, kajne? Vi… Na eni strani ste torej vi, na drugi jaz…Jaz 

sem jo ljubil, torej sem čudak, kajne? Tisti, ki pa ste k njej 

hodili »žagat«, kot praviš temu ti, tisti pa ste bili vredni vse 

pohvale. Jaz pa sem moral poslušati hlipanje ubogega Maria. 

Kako krut in neusmiljen je ta svet. 

 

             SPREMEMBA 

            

JOZEJ: Rozvita! Rozvita! 

GLAS ROZVITE: Kaj je Jozej? Še en liter? 

JOZEJ: Kje je Anzej? 

ROZVITA (Pride k mizi):: Khm, khm, domu ga je odneslo! Nekaj se 

šušlja naokoli … 

JOZEJ: Kaj se govori naokoli, Rozvita? 

ROZVITA: Johana. Mende se je vrnila, ampak ni preverjeno. 

JOZEJ: Kako ni preverjeno? Menda je preverjeno…Čutim, da se 

vrača… Mene išče... 

ROZVITA: Eni so jo videli, eni ne. 

JOZEJ: Tisti, ki je niso, ne štejejo. Prav gotovo da ne! Moja Johana. 

Moj angel.  

ROZVITA: Angel? Johana je bila tvoj angel? Čigav angel sem potlej 

jaz? 

JOZEJ: Mogoče pa me bo spet imela rada, čeprav sem tak… kripelj…  
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ROZVITA: Prav gotovo se bo najprej pojavila tu v gostilni, saj doma 

nima več. A zakaj se vrača? Ne more pozabiti svojega ubogega 

Maria…? Verjetno … Kdo ve… 

 

                                SPREMEMBA 

 

JOZEJ: Anzej!… Zakaj je kar izginil… Vsi kar izginejo… In se spet 

ob nepravem trenutku pojavijo …Rozvita! … Rozvita… kaj si 

že rekla prej? Nekaj o njenem Mariu? Kaj ni nikogar? Bojim se 

teh trenutkov, ko sem sam. Rozvita! Reci kaj! Zavpij, da sem 

ubogi zahojeni bedak! Kar hočeš! Ne maram te čudne tišine. 

Gluh sem, a slišim! Slep sem, vendar vidim! Ti čudni zvoki, te 

čudne pojave!  

            »Oj Triglav, moj dom«… 

ROZVITA: Jozej! 

JOZEJ: …kako si krasan … 

ROZVITA: Jozej, tvoja Kleopatra bo prišla sem! 

JOZEJ: …kako me izvabljaš iz nizkih ravan … 

ROZVITA: …Nekaj se govori … 

JOZEJ: …v poletni vročini na strme vrhe … 

ROZVITA: …Da je vdana samo tebi … 

JOZEJ… da tam si spočije v samoti srce … 

ROZVITA: … In da te pride pogledat … 

JOZEJ: … le nate sem mislil ljubeče ves čas … 
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ROZVITA: … Mislim da zadnjič hoče … 

JOZEJ.  … zato pa te ljubim in bom te vsekdar… 

ROZVITA: … videt tvoje obličje … 

JOZEJ: … in zadnja ko ura odbila mi bo … 

ROZVITA: … poslednji poljub … 

JOZEJ: …pod tvojim obzorjem naj spava telo … 

ROZVITA: …ko tebe več ne bo …! 

JOZEJ: Ko mene več ne bo … 

 

   SPREMEMBA 

 

 

JOZEJ: Johana! 

ANZEJ: Jozej… 

JOZEJ: Škorčevka moja… 

ANZEJ: Češnjevek … 

JOZEJ: Kljunčkarica …  

ANZEJ: Mokre češnje! 

JOZEJ: Suha mošnja! 

ANZEJ: Neuslišana prošnja. 

JOZEJ: Košata krošnja. Neuslišana, res, vendar prišla si! Prišla k 

svojemu Jozeju… 
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ANZEJ: Prišla... 

JOZEJ: Te lahko objamem, Johana? 

ANZEJ: Objemi... 

JOZEJ (Jo objema, jo skuša poljubiti, a se Anzej umika): Še kušeljc! 

ANZEJ: Pozneje! 

JOZEJ: Ne pozneje. Zdaj! 

ANZEJ: Kelnarca naju gleda, nehaj no! 

GLAS ROZVITE: Ali loh nehata? 

ANZEJ: No vidiš. To je javni plac! Se ne sme! 

JOZEJ: Pa kaj! Naj vidi, kako sem te pogrešal! 

ANZEJ: Obnašaj se, Jozej! (Rozvita pride v prostor) 

ROZVITA: Kaj sem rekla? Anzej! Dosti je bilo šale! 

JOZEJ: Kakšne šale, kelnerca? Johana je prišla k meni! Vedela je, kje 

me bo našla! Kajne Johana? Četudi te ne vidim, te čutim! 

ROZVITA: Povej mu, Anzej... 

JOZEJ: Kakšen Anzej, saj ga ni... Zavisten je, zato je šel. Cela vas mi 

je fovž moje Johane! Johana, zdaj ne greš nikamor več! Pri 

meni boš živela od zdaj naprej! Kajne, Johana? 

ROZVITA: Anzej je | tvoja Johana ||| Anzej, vrži no že dol te cunje, 

sicer ti bo še kdo verjel ... Tvoje Johane ni več, Jozej. Lani se je 

ustrelila, tam na Dunaju.  

ANZEJ: Kelnerca ima prav! Morda je šlo vsseeno vsa stvar malo 

predaleč... Ne bodi nor! 

JOZEJ: Koga sem pa prej poljubljal?  
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ROZVITA: Prijatlja svojega! Anzej se je preoblekel v tvojo ... 

Johano! 

JOZEJ: Neeeeee! (Prime Anzeja za vrat) 

GLAS ROZVITE: Jozej, spusti ga! Gre le za nedolžno šalo. Kdo pa 

je vedel da boš tako reagiral! Milico grem poklicat!  

ANZELJ: Tudi jaz ... sem imel rad ... najino Johano, ne samo 

ti...!...Spusti me Jozej! Daviš me! Ne stiskaj me prosim!  

 

           SPREMEMBA 

 

            Jozej hitro opravi. Anzejevo telo plosko pade po tleh. Potem 

gre Jozej v kot po pručico, jo nastavi na sredo mize, s stropa se 

spusti štrik. Jozej stopi na stol, nato na mizo in potem še na 

pručico, si nastavi zanko na vrat...Grozna glasba.  Luč ugasne 

preden vidimo, kaj se bo zgodilo. Le glasba ostane. 
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