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ALEX 
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IRIS 
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       omeniti velja 

       da imen niso dobili 

       povsem naključno 

       (morebiti so del 

       avtorjeve 

       podatkovne baze) 
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PROLOG 

 

 

v ozadju začne igrati mozartova peta simfonija 

 

nežna svetloba 

vseh pet igralcev počasi prikoraka na oder 

na robu odra stojijo eden ob drugem obrnjeni proti dvorani 

 

glasba potihne 

reflektor osvetli prvega v vrsti 

 

sem alex 

star sem devetnajst let 

in nor na fuzbal 

mogoče sem bolj tihe sorte (se popraska po glavi) 

to pa mi pri puncah ne pomaga 

ampak bo že 

iiiinnn (za hip potihne) 

mam eno veliko fantazijo 

 

alex obrne glavo v levo in nepremično strmi v davida 

reflektor posveti nanj 

 

moje ime je david 

sem alexov najboljši frend 

no verjetno tud edini 

za razliko od njega 

fuzbal dejansko igram (se hinavsko nasmehe) 

bejbe me obožujejo 

 

david obrne glavo v levo in nepremično strmi v iris 

alex še vedno strmi v davida 

reflektor posveti na iris 

 

jaz sem iris 

blond fit modre učke 

skratka seksi (gre z rokami od kolen do bokov) 

z alexom in davidom 

smo sošolci na gimnaziji 
alex je sicer okej 

ampak david je pa res hot 

 

iris obrne glavo v levo in nepremično strmi v tanjo 

alex in david še vedno gledata v levo 

reflektor posveti na tanjo 

 

tanja (z obema rokama pokaže nase) 
ammm (zavije z očmi) 
full mam rada matematiko in fiziko 

sovražim pa vse športe 

od njih ni še nihče spremenil sveta 

in športniki so tak prepotentni (naredi grimaso) 

lep primer je david 

in potem se tista manekenka iris 
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ves čas slini okol njega  

alex je bolj fajn 

miren pameten 

pač tak prijeten fant 

 

tanja obrne glavo v levo in nepremično strmi v profesorico 

alex, david in iris še vedno gledajo v levo 

reflektor posveti na profesorico 

 

da (si popravi očala) 
jaz sem njihova profesorica 

mislim da me imajo učenci radi 
v službi sem rada urejena 

obožujem parfume 

in intelektualce 

doma imam psa 

 

profesorica glavo obrne v desno in se zazre v mladostnike 

ki gledajo v njeno smer 

luči na kratko osvetlijo vse igralce 

nato se ugasnejo 
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PRVI PRIZOR 

 

 

igrajo 

ALEX 

DAVID 

IRIS 

 

šolski hodnik 

alex in david v garderobno omarico pospravljata oblačila in obutev 

mimo pride iris 

 

iris 

čao david (se sploh ne zmeni za alexa) 
kaj delaš po športni ko smo dve uri fraj 

jaz mam čas (se s hrbtom nasloni na omarico  eno nogo pokrči  in ga poželjivo opazuje)  

 

david 

o hej 

ej tekmo mam 

sorry (skomigne z rameni) 

 

iris 

a boste dolgo igrali (vpraša razočarano) 
 

david 
ja šolsko ligo mamo 

pa še foter me pride gledat 
in bo pol še ziher kaka pica padla 

tak da 

raje drugič okej 
 

iris 

okej sporoči 
čaooo (pomaha) 
 

iris odide 

david se obrne k alexu 

 

david 

si vidu stari 

bejbe obožujejo hladnokrve tipe 

verjem mi (boksne alexa v ramo) 

 

alex 

ja ja 

sej ti verjamem no (se prime za ramo) 

 

david 
kaj se cmeriš 

tak ne boš dobu nobene punce 

 

alex 
mogoč je tud nočem 
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david 

kak nočeš 

 

alex 
ja ne vem 

pač nočem 

 

david 

ne govori bedarij 

si tip al nisi 

 

alex 
ja sem ja 

 

david 

pol pa ne govori takih idiotizmov 

(prime alexa okoli vratu) poslušaj kolega 

čas je da greš v akcijo 

in si najdeš eno  
takrat boš vidu 

kaj zamujaš 

 

alex 

eh 

dvomim da bo kaj iz tega 

sej veš da nisem za te štose 

 

david 

(vzklikne) pa saj ti bom pomagal 

 

alex 
ja bravo no 

 

david 
glej 

bova šla ta vikend mal ven 

in ti bova eno zrihtala 

to bi blo idealno 

da se mal znoriš 

 

 alex odkimuje  

 

david 

kaj 

ti spet stara dva ne pustita zvečer ven 

 

alex 

nista glih navdušena nad nočnimi izhodi 
 

david 

pa pizda 

sej si že dost star 
povej jima 

da ti ne bosta več težila 
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alex 

(zamahne z roko) ni se mi za kregat 

in sem rajš tiho 

pa je problem rešen 

 

david 

dober si da zdržiš 

js bi znorel 

 

alex 
(se nasmeje) 

ti bi tak vedno znorel 

 

david 
v takih primerih ziher 

sej maš pa svoj lajf no 

 

alex 

ma ni frke  

zakaj bi neki kompliciral  

brezveze 

 

david 

včasih je treba stari 

(malce utihne in nato vzklikne) 

eeeej 

ka pa na šoli 
ti je kera všeč 

 

alex 

pa daj nehi 

 

david 

ja kaj zdaj 

ti je 

 

alex 

(začne nemirno postopati) saj ni važno 

 

david 

kaj ni važno 

povej 

 

alex 
no 

(omahuje če bi sploh povedal) 
ena mi je res dobra  

 

david 
kera 

a to ona tanja 
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alex 

ma ne ena druga 

ni v našem razredu 

mal starejša je 

 

david 

pa sej veš da poznam vse punce 

opiš mi jo 

al pa povej kak ji je ime 

 

alex 

(se izmuzne iz njegovega objema) 

glej 

ni važno 

 

david 
okej 

nič te ne silim 

ti že veš 

 

alex 
itak 

 

david pograbi torbo in se odpravi v učilnico 

alex se z obema rokama nasloni na garderobno omarico 

 

alex 
boljš bo 

da ne veš 

 

na sceno se spusti tema 
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DRUGI PRIZOR 

 

 

Igrajo 

ALEX 

DAVID 

IRIS 

TANJA 

PROFESORICA 

 

šolska učilnica 

pred začetkom ure 

alex sedi na stolu  david pa poleg njega  na mizi 

pred njima za mizo sedi tanja 

mimo prikoraka iris 

vzvišeno pogleda tanjo ki bere knjigo in gre proti fantoma 

 

iris 

(se ustavi) kak je blo na tekmi 

 

david 
ej fajn 

razturali smo 

tak ko vedno 

dva komada sem zabil 

drugega bi mogla videt 

iz enih dvajstih metrov 

direkt v čošak 

 

iris 

zakon 

 

david 

foter je bil full vesel 

da mi gre tak dobro 

 

iris 

je ziher ponosn 

 

david 

pa ja 

končno smo prvi v ligi 
to njemu v mladosti ni ratalo 

zato je tolk bolj vesel 

 

iris 
ko bi si vsaj moja mama našla kakega tipa ej 
včasih mi prav manjka kaka fotrova izjava 

 

david 

ja 

 

iris 
mal je tečno ko sva skos same 

pa sej je okej 



© Aleš Jelenko: Trda Resnica, 2017. Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja 

avtorja/avtorice je prepovedana.« 

mama je full zakon 

mi vedno vse nabavi 

kar hočem met 
tak da mi nič ne manjka 

 

david 

to je kul 

 

iris 
ja sej 

(nekaj sekund zamišljeno gleda v tla 

nato se obrne k davidu) 

no sej ni važno 

super je da vodite 

carji ste 

 

david 
ej tenks 

 

iris  

(stopi bližje k njemu) 
boš mel ta tedn kaj časa 

da mi poveš še mal več 

 

david 

bom bom 

mogoč že dans 

ti sporočim okej 
 

iris 

okej 

super 

(stopi korak nazaj in pogleda alexa) 

kaj pa ti 

a punc ne maraš  
(stopi k njemu in gre s prstom od vratu do trebuha) 

ti nismo nič všeč 

(se obrne in usede alexu na kolena) 

 

alex 

valda da ste 

sam dej 

idi dol plis 

 

david ga klofne po glavi in mu z mimiko nakaže naj kaj stori 
 

iris 

(pomiga z boki) 

te vse to nič ne privlači (vpraša z rahlim nasmeškom na ustih) 

 

alex 
ma ne 

ni sile 

 

iris se jezno vstane 
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iris 
ni sile (zavpije) 

pa ti si čudak 

 

iris zakoraka iz razreda 

david se obrne k prijatelju 

 

david 
kaj je s tabo 

mačka kot je iris se usede na tebe 

ti pa cel mlahav 

nisi normaln 

 

alex 

ja kaj pa naj 

 

david 

kak to misliš  ja kaj pa naj (ga oponaša) 
prijel bi jo za boke  

al neki  

 

alex 

jah  

ni to za mene 

 

david 
kaj ti iris ni všeč 

(pogleda proti tanji) 

pol pa tanjo zapecaj (pokaže proti njej) 
 

tanja se obrne nazaj 

 

tanja 
veš slišim te 

pa pusti me pri miru 

in alexa tud 

ne muči ga 

pač ni za te fore  

 

david 
glej no glej kdo se je oglasu 

piflarka (se nasmeje) 

 

tanja se spet posveti knjigi 

 

alex 

daj stari 

pust jo 

 

david 
ja ja okej 

grem rajš pogledat kam je šla iris 

(se vstane iz mize) 

tuki itak sam čas zapravljam 
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david odide 

 

alex 
norc 

(odkima z glavo) 

oprosti tanja 

 

tanja 
(se sploh ne ozre nazaj) že v redu 

 

alex 
david je včasih mal čudn 

 

tanja 

a sam včasih 

 

alex 

(se zasmeje) rečmo da sam včasih 

 

tanja 
(se zasmeje in obrne nazaj) 

pri nas doma bi ga fentali 

ne prenašajo najbolj dobro razvajenčkov in polizancev 

 

alex 
saj si ga niti ne predstavljam živet izven mesta 

v neki vasi na kmetiji 

 

tanja 

uh 

saj si ga niti ne morš 

crknu bi od lakote 

če bi bli pridelki odvisni od njega 

 

alex 
(z nasmehom na ustih) on je čist svoj svet 
 

tanja 
kaj hočeš 

tak pač je (se obrne naprej) 

 

alex 

res je 

 

tudi alex vzame knjigo in bere 

 

čez nekaj časa v razred prisopihata david in iris   
iris se hitro usede v prvo vrsto poleg tanje 

david pa za njima poleg alexa 

 

 

v razred prikoraka profesorica v temni oprijeti obleki in črnih očalih 
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profesorica 

pozdravljeni  

(na mizo odloži dnevnik in redovalnico) 
 

vsi štirje (alex david iris in tanja) 
(vstanejo) 

dober dan profesorica 

(sedejo) 

 

profesorica 
kako ste kaj danes 

(pogleda po razredu) 

 

v razredu tišina 

 

profesorica 
vidim da ste spet zelo zgovorni 

(vzame redovalnico in jo prelista) 

david 

povej kako si se imel med vikendom 

 

david 
dobro profesorca 

s sosedom sva igrala playstation 

 

alex, iris in tanja se rahlo nasmejejo 

 

profesorica 

vidim da si imel zelo pester vikend 

te igre vam bodo sprale možgane (odkimuje) 

 

david 
pa neee 

po moje nam koristijo 

 

profesorica 
aja 

zakaj bi vam koristile 

 

david 

jah 

s sosedom sva na fifi 

zmagala ligo prvakov z mariborom 

in to na world class (pove veselo) 

 

profesorica 
toliko o spranih možganih 

 

david se zasmeje 

 

profesorica 
ni smešno david 

 

david 
se opravičujem (pogleda v tla) 
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profesorica 

in ti 

alex 

kaj si pa ti počel 
 

alex 

amm (zmedeno) 

nič kaj 
 

profesorica 
si kje bil 

 

alex 

ne 

doma sem bil 

 

profesorica 
doma si bil 

in kaj si delal doma 

 

alex 
pač tak ko vsak vikend 

komp 

teve 

pa ati sem pomagu 

 

profesorica 
pa vi res znate izkoristiti čas 

začnimo raje (reče bolj odločno) 
 

se obrne  

tako da je s hrbtom obrnjena proti njim  

začne pisati na tablo 

vsi razen alexa prepisujejo v zvezek 

alex pa nepretrgoma bulji v profesorico 

nakar se začne nemirno presedati 
david to opazi 

 

david 
(govori potiho) 

stari 

kaj ti je 

 

alex 
(govori potiho) 

nič nič 

 

david  
(govori potiho) 

pa kak nič 

a maš bolhe v riti 
 

alex 
(govori potiho) 

vse je okej no 
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david 
(govori potiho) 

si živčen al kaj 
 

alex 

(govori potiho) 

ne no 

pa nehi govorit 

da naju ne čuje 

 

profesorica zasliši klepetanje in se urno zavrti na visokih petah 

ter pogleda po razredu 

 

profesorica 

kdo klepeta 

 

elegantno zakoraka med šolske klopi 
ko gre mimo alexa 

se le-ta začne potiti 
in s peto udarjati ob tla 

profesorica se ustavi 

z rokami nasloni na rob mize 

in ga pogleda v oči 
 

profesorica 
alex 

kaj je narobe 

 

alex 

(ves iz sebe) nič gospa profesor 
 

profesorica 

(si popravi lase) če želiš naslednjič kaj povedati 
boš to moral storiti med odmorom 

 

 alex prikima 

 

profesorica 
prosim če od zdaj naprej ne motiš pouka 

prav 

 

alex 

ne bom 

 

profesorica se počasi odpravi nazaj do table 

vsi razen alexa prepisujejo v zvezek 

alex se hipoma vstane 

in steče iz razreda 

 

profesorica 
(zavpije) 

alex 

kam greš 
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alex se ne ozira in zapusti učilnico 

v razredu se učenci na glas sprašujejo kaj se dogaja 

 

razred zagrne tema 

 

 

 luč posveti na alexa 

 na šolskem WCju 

 

usede se na zaprto straniščno školjko 

in globoko zadiha 

 

alex 

fak ej 

(si gre z roko čez lase) 
to je noro 

(s hrbtom se nasloni na kotliček) 
ženska noro diši 
še zdaj voham njej parfum 

in pol se še tak zrihta 

(vzklikne) za popizdit 

(pogleda v strop)  

kaj naj zdaj 

 

nekaj časa tako sedi 
nato si odpne pas in seže z roko pod hlače 

 

tema 
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TRETJE DEJANJE 

 

 

osebe 

ALEX 

DAVID 

IRIS 

TANJA 

 

 

šolski hodnik 

pouka je konec 

david iz garderobne omarice vzame oblačila in čevlje 

nestrpno gleda na uro ter čaka na alexa 

ni ga 

približuje se iris 

 

 

david 
(stopi naproti) greš domov 

 

iris 
valda 

sam da je konc za dans 

 

david 
res je ja 

ej si kaj vidla alexa 

ne vem kje je 

 

iris 
(se histerično zasmeje) 
sprašuješ me o tistem piflarčku 

pojma nimam kje je 

pozabi na njega in prid rajš z mano 

dans sem sama doma (ga prime za roko) 

 

david 
ej zdaj ne morm (spusti njeno roko) 

te pol pokličem 

 

iris 

okeeej  

kakor hočeš 

bai 

 

iris z visoko dvignjeno glavo odide dalje 

alex spet čaka in pogleduje na uro 

mimo pride tanja 

 

david 
joj tanja 

ti pa ziher veš kje je alex 
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tanja 

ej sorry 

nisem ga vidla od takrat 

 

david 
js tud ne 

 

tanja 

to je full čudno 

 

david 

ja sej 

vedno greva skup domov 

dans ga pa ni 

 

tanja 
sploh ne vem kam je šel med uro 

 

david 
pa kar naenkrat je skoču v luft 
pa odletu ven z razreda 

 

tanja 

ja 

 

david 
ne vem kaj mu je blo 

 

tanja 

js tud ne 

še profesorci ni nič odgovoru 

ko ga je vprašala kam gre 

 

david 
ja 

nič njemu podobno 

(trenutek tišine) 
em 

se pravi da ga nisi nič vidla 

 

tanja 
ej res ne vem kje je 

poglej mal po šoli 
 

david 

bom 

hvala vseen 

 

tanja odide 

david začne klicati 
 

david 

(vpije) allleeeeeeeex 

 

ni odgovora 
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nekaj časa še prestopa 

nato gre na WC 

 

ko stopi na WC 

zagleda alexa 

sedeti na straniščni školjki 
z odprtimi hlačami 
eno roko ima v hlačah 

druga pa binglja v prazno 

na njej so prerezane žile 

tla so rdeča 

 

david 
(se sesede in poklekne pred njega) 

alex 

kaj si naredu 

 

david si z rokami pokrije obraz in se razjoče 

 

v ozadju začne igrati debussyeva clair de lune 

prostor počasi zajame popolna tema 
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EPILOG 

 

 

šolski hodnik 

 

glasba se postopoma stiša vendar ne povsem 

še je slišati rahlo melodijo v ozadju 

luči se prižigajo 

 

  na odru se s solzami v očeh objemata 

  david in tanja 

   

david 

(s hripavim glasom) ne razumem 

 

tanja 
pomiri se david 

pomiri se 

 

 priteče iris in začne strastno poljubljati davida po vratu 

  david in tanja se še vedno objemata 

  kot da iris sploh ni 

 

¸   izza vrat učilnice pogleda profesorica 

 

    luči posvetijo nanjo 

 

profesorica 

(opazuje najstnike in se nasmeje) 

pravkar sem ugotovila 

nekaj pomembnega 

nekaj strašnega 

nekaj škandaloznega 

nekaj  

na kar bi morala pomisliti že prej 
(utihne in usta potegne v širok nasmeh) 
zmanjkalo mi bo parfuma 

 

 glasba povsem potihne 

tema 

 


