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Liki:  

Agatha Christie – pisateljica kriminalnih romanov 

Karlo Jederman - pisatelj 
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Prizorišče je delovna soba pisatelja Karla Jedermana. Na 

levi strani vrata. Na sredi odra stoji miza, sredi mize 

lučka, zraven pa  računalnik/pisalni stroj. Dva pisarniška 

stola. Po celi mizi so kupčki na gosto popisanih papirjev. 

Na desni strani je mizica polna praznih konzerv, steklenic 

vina in whiskeya, kozarci, umazan krožnik, grelnik za vodo, 

skodelice za čaj in kavo, žlice, nož, sladkor, limone, 

jabolka, itn. Na levi, zraven vrat, zložljiva postelja, na 

kateri je majhna blazina in deka.  

JEDERMAN 

Moje ime je Karlo, Karlo Jederman. Sem 

pisatelj, svobodni umetnik, kot se to temu 

danes reče. Pred nekaj meseci sem od 

gledališča dobil ponudbo, da napišem dramo 

o Agathi Christie, največji avtorici 

kriminalnih romanov v zgodovini. Uau! 

Zanimivo, sem pomislil. Pisateljica 

kriminalnih romanov mora imeti zanimivo 

biografijo. Mislim, če začnem najprej s 

tem, da je to ženska, ki je postala 

sinonim za detektivsko zgodbo, ane. Saj  

ni prvič, da se ukvarjam z življenjsko 

zgodbo neke velike ženske. Pred tem sem se 

ukvarjal z življenjem Marilyn Monroe, pa z 

Marlene Dietrich … Ampak, Agatha Christie 

… to je že več kot ženska, sem si mislil. 

Ženska s skritim morilskim nagonom. 

Ženska, ki je vse svoje življenje pisala 

izključno o tem kako nekoga ubiti, 

zastrupiti, zabosti, ustreliti in potem 

vse to zakriti in … seveda, ženska z 

občutkom za zločin in … kazen, kar pomeni, 

da, ne glede na to koliko je morilec 

zloben, hudoben, pretkan in izprijen, ga 

premagajo etika, morala, pogum in … um.  

No, to so bila moja prva naivna in 

nedolžna premišljevanja in pričakovanja. 

Sicer, nisem ljubitelj kriminalk. Dotlej 

sem bil prebral nekaj romanov Conana 

Doylea, oz. Sherlocka Holmsa in, seveda, 

na televiziji gledal nadaljevanke o 

Poirotu in miss Marple.  
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Že prej, ko sem se ukvarjal z 

biografijami, sem si postavil pravilo: 

pišem, oz. interpretiram večinoma tisto, 

kar človek sam hoče povedati o sebi. To 

pomeni, da se ne ukvarjam z govoricami, 

škandali, seksualnimi perverzijami, se 

pravi z vsem tistim, kar navadno publiko 

zanima. S tem se ukvarja rumeni tisk in 

ljudje, ki hočejo s cenenim pisanjem 

zaslužiti veliko denarja. Mene je predvsem 

zanimala intimna, človeška, tragična in 

poetična nota v življenju nekoga.  Tista 

točka v kateri smo vsi nedolžni, preprosto 

zato, ker smo … ljudje.   

Torej, z veliko vnemo sem se lotil branja 

avtobiografije Agathe Christie. To je 

obsežna knjiga, kakšnih 350 strani … In … 

bla, bla, bla … Hočem reči, da ne vem kaj 

naj rečem. Bila je otrok … hm … zanimivo … 

Imela je očeta, ki ni nič delal … in mamo 

sestro ... brata ... gospodinjo ... 

varuške, sluge in služabnice, kuharico, 

klavir, papigo in rododendron ... Potem je 

bila dekle ... Imeli so problem z denarjem 

in so se  morali preseliti v planinski 

hotel v južni Franciji. Ko ji je umrl oče, 

so zmanjšali porcije jastogov. Hudo.  

Nekaj let je preživela v ženskem internatu 

v Parizu. Malo je pela... igrala na 

klavir... potem se je zaljubila in 

poročila... rodila otroka... šla okrog 

sveta... celo napisala eno dolgočasno 

knjigo o tem... potem je ugotovila, da jo 

mož vara. Ločila se je in potem ponovno 

poročila. Z drugim možem je bila celo na 

Bledu in potem potovala po jadranski 

obali. In to bi bilo to. Če vse skupaj 

pogledam, lahko bi bilo nekaj ... nekaj 

... kot sem že rekel – intimnega, 

človeškega, poetičnega ... ampak jaz nisem 

našel ničesar. Tako dolgočasne biografije 

še nisem bral. Nadvse čudna reč. Potem sem 

začel brati njene kriminalne romane in ... 
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počasi začel padati v obup. Tudi v njenih 

romanih nisem našel nobene osebne sledi, 

glasu avtorja, misli, vibracije ... Kje 

naj iščem Agatho? V detektivu Poirotu, tej 

smešni figuri, ki ni ne moški ne ženska, 

temveč le kepa možganov z brčicami. Morda 

ji je bliže gospodična Marple, 

zdolgočasena upokojenka, ki nedolžno kuka 

skozi okno svojega zdolgočasenega 

življenja, ki ga tu pa tam razvedri kak 

zločin. Poiskal sem Agathine fotografije 

in upal, da bom našel nekakšno obrazno 

potezo, nek majhen znak, nekaj v očeh ... 

Nič. Celo njene fotografije so izčiščene 

in vzvišeno neosebne. Kot slike angleške 

kraljice matere, ki jih med svetovno vojno 

pošiljajo vojakom na fronto, da bi jim 

dočarali materinskost domovine. Skratka - 

nič.  

Bil sem že na robu blaznosti. Počutil sem 

se popolnoma nemočnega. Začel sem 

razmišljati takole: če jo ne morem najti, 

začutiti, kot resnično žensko, si jo moram 

izmisliti. Zavrgel sem vse principe in 

spoštovanje do resničnega lika, ki sem ga 

iskal. Nekaj se bo že izmrdnilo, neka 

zgodba, fikcija, komedija, satira...  

Cinično.  

Agatha-Pagatha, kura, kokodajca, 

Za gospodo bo izlegla jajca. 

Danes jih bo šest, jutri enajst,  

Po tem pa vsak dan po dvanajst.  

 

Začel sem tam, kjer so vsi drugi začeli – 

pri edini razpoki v njeni biografiji. Njen 

prvi mož zahteva ločitev, ona izgine, vsi 

mislijo, da je naredila samomor, ampak 

ne... Ona je v nekem hotelu, v toplicah, 

domnevno je izgubila spomin in ne ve kako 

ji je ime. Začel sem se igrati. Recimo, da 

sem jaz hotelski detektiv, kajti takrat so 
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hoteli imeli detektive. Banalno, ampak kaj 

hočemo. Prilagajam se slogu angleških 

kriminalk. Torej, jaz, hotelski detektiv 

opazim, da se ena od gostij čudno obnaša.  

V kotu odra se pojavi ženska v črnem.  

Oblečena je v črno, na glavi ima črn 

klobuček. Obraz ima zakrit s črnim 

čipkastim pajčolanom in se ves čas ozira 

okrog sebe, kakor da se nečesa boji. 

Izgledala je kot vdova, ki se boji, da jo 

bo mrtvi mož poklical k sebi v grob. 

Zasledujem jo do njene sobe. Gledam kako 

poskuša odkleniti vrata. Ne more zadeti 

ključavnice. Roke se ji tresejo. Stopim k 

njej in rečem:  

Dober dan, gospa. Se opravičujem, slučajno 

sem stal na hodniku in ... zdi se mi, da 

potrebujete pomoč. 

AGATHA 

Jaz ... ne morem ...  

JEDERMAN 

Dovolite?  

Vzame ključ iz njene tresoče se roke in odklene vrata.  

Izvolite, gospa ...  

Namenoma prekine stavek s takšno intonacijo, da je jasno, da 

si želi izvedeti njen priimek. 

AGATHA 

Gospodična Amory. Blanche Amory, pastorka 

sira Francisa Cleverlinga, baroneta in 

člana Parlamenta. Moj zaročenec je Arthur 

Pendenis, iz stare aristokratske družine 

Pendenis. Razumete?  

JEDERMAN 

Razumem. Je vse v redu z vami? Ali vam 

lahko ...  
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AGATHA 

Ne, ni vse v redu z mano.  

Stoji negibno, s spuščeno glavo, spuščenimi rokami, a rahlo 

premikanje pajčolana kaže, da ji telo drhti. Potem naredi 

korak naprej, da bi odprla vrata, a ji noga omahne, kakor da 

bi padla v nevidni prepad. Jederman jo ujame, objame.  

JEDERMAN 

V redu je, gospa. Počasi. Pomagal vam bom.  

Jederman jo pripelje noter, v svojo pisarno in jo posadi v 

stol.  

JEDERMAN 

Vam lahko ponudim čaj, gospa?  

Agatha nič ne odgovori. Naenkrat bruhne v silovit jok. 

AGATHA 

Kdo bi si mislil? Nihče si tega ni 

predstavljal niti v sanjah. Vsi smo si 

mislili, da je mrtev. Želeli smo si, da je 

mrtev!  

(potem nič več jokavo, temveč 

besno) 

Ampak, če hočeš, da je nekdo mrtev, ga 

moraš pokopati. Osebno. Še posebej, če je 

to tvoj mož. Ali oče. Ali prijatelj. To, 

da ni mrtev, to ni najhujše.  

JEDERMAN 

Ampak, kdo, kdo ni mrtev?  

Agatha odloži klobuk s pajčolanom na mizo.  

AGATHA 

Dajte mi že ta čaj!  

Jederman vklopi grelnik, išče čisto skodelico ...  

AGATHA 

Ta nepridiprav, ki je uničil moje 

življenje. Poročil se je z vsako žensko, 

katero je srečal. Sedemkrat se je poročil. 

Sedem žen je imel. Eno v Indiji. Drugo v 

Avstraliji. Tretjo na Škotskem. In četrto, 
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peto, šesto, sedmo kdo ve kje? Na 

Japonskem?! Filipinih? V Rodeziji?! Kako 

ga ni sram?!  

JEDERMAN 

Šipek ali planinski? 

AGATHA 

Čaj, angleški čaj, zaboga. O, ta 

pokvarjenec pokvarjeni! In vse ženske je 

pustil, da bi prišel k nam, da bi nam 

zagrenil življenje in zlorabil naše 

zaupanje.  Izsiljeval poštene ljudi. O, 

ja, tudi poštene ljudi je možno 

izsiljevati. Vsi imamo svoje skrivnosti, 

stvari, katerih se sramujemo in si ne 

želimo, da za njih izve ves svet. In to ni 

zločin.  

JEDERMAN 

Sladkor? Limono? 

AGATHA 

Ne hvala.  

JEDERMAN 

Mleka žal nimam. 

AGATHA  

Oh, znal je, znal je igrati igro. Lep, 

postaven, svetlo rjavi skodrani lasje in 

nos, zelo zanimiv nos je imel, ki je 

vlekel nekako navzgor ne da bi ga vihal, 

oh, bil je tako sproščeno samozavesten in 

jaz ... jaz ... Zaradi njega sem izgubila 

Arthurja. Lažem.  

Jederman ji prinese skodelico čaja.  

AGATHA 

Hvala. Arthurja sem izgubila zaradi 

Henryja. Henryja pa sem izgubila zaradi 

tega zločinca, polkovnika peklenskih 

legij. O, Blanche, Blanche, tvoje ime 

pomeni – nesreča. Bela, hladna, 

neusmiljena nesreča.  
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Agatha srebne čaj in obraz se ji skremži. 

AGATHA 

Kaj ste mi to dali? 

JEDERMAN 

Šipek. Nimam angleškega. 

Agatha se zastrmi v čaj. Obmolkne in otrpne. Potem počasi 

dvigne glavo in se mu zazre v obraz.  

AGATHA 

Kdo ste vi? 

Zdi se, kot da bi njen duh ravnokar zapustil telo. Spodnja 

čeljust ji rahlo pade, pogled je meglen.  

JEDERMAN 

Ray Chandler, hotelski detektiv. Torej, 

gospodična … 

AGATHA 

Teresa. Teresa Neele. 

JEDERMAN  

Kako, prosim? Ste prepričani? 

AGATHA 

Kakšno je to vprašanje? Seveda sem 

prepričana.  

JEDERMAN 

Ravnokar ste rekli, da vam je ime ... 

Blanche.  

AGATHA 

Kako? 

JEDERMAN 

Blanche. Blanche Amory.   

AGATHA 

To je ... čudno. Ne, nisem Blanche. 

Odnesite ta čaj, prosim. Za nič je.  

Jederman vzame skodelico in jo odloži na mizo.  
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JEDERMAN 

Imate kakšen dokument? To vas sprašujem, 

ker bi rad ugotovil ali ste Blanche Amory, 

ki se izdaja za Tereso Neele, ali pa morda 

Teresa Neele, ki se je, iz nekega razloga 

izdajala za Blanche Amory. 

AGATHA 

Ampak, to nima smisla. Blanche Amory  je 

obskuren lik iz romana. 

JEDERMAN  

Katerega romana? 

AGATHA 

Zdaj se ne spomnim naslova, ampak vem da 

ga je napisal William Theckery.  

JEDERMAN 

Torej ste Teresa Neele. Zakaj ste se potem 

izdajali za drugo osebo?  

AGATHA 

Ne vem ... ne ... ne spomnim se.  

JEDERMAN 

Se vam je to že prej dogajalo? 

AGATHA  

Kaj? 

JEDERMAN 

To, da se izdajate za nekoga drugega?  

AGATHA 

Ne. No, včasih sem se počutila kot Alica v 

čudežni deželi. Saj veste, jaz izgubljena 

punčka, vi, vi ste bili zajec s klobukom 

na glavi in potem ...  

JEDERMAN 

Alica? Zajec? Kaj ...  

Agathin obraz se nanovo vzpostavi. Pojavi se nagajiv nasmeh. 

Pogovor nadaljuje sproščeno, kot angleška gospa v domačem 

salonu.   
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AGATHA 

Šalim se, dragi moj. Saj sem vam vse to 

razložila, ampak ste pozabili. V svoji 

Avtobiografiji sem napisala, citiram: 

’Enkrat sem bila zelo živčna. Podpisovala 

sem neki ček in ... nisem se mogla 

spomniti svojega imena. Potem sem 

pomislila: svoje ime menda poznam. Jaz sem 

... jaz sem ... Blanche Amory? To mi je 

zvenelo nekako znano. Potem sem se 

spomnila, da je to minoren lik iz  romana 

Pendennis Williama Theckeryja, ki sem  ga 

brala pred stotimi leti. In potem, dva ali 

tri dni pozneje, sem hotela vžgati avto. 

Takrat se je to delalo s tisko ročko, 

veste. Vrtela in vrtela sem tisto ročko in 

... nič. Avto ni hotel vžgati in jaz sem 

začela jokati. Vrnila sem se v hišo in 

jokala. In stokala. Potem sem si rekla: 

Theresa, ti si na robu živčnega zloma.  

JEDERMAN 

(živčno) 

Theresa?  

AGATHA 

Theresa.  

JEDERMAN 

Ali poznate svoje pravo ime, gospa? 

AGATHA 

Seveda. Moje ime je Agatha. Agatha 

Christie.  

JEDERMAN 

Agatha Christie? 

AGATHA 

Agatha Christie.  

JEDERMAN 

(nervozno, rahlo jezno) 

Potem vam moram povedati, gospa Agatha 

Christie, da tudi jaz nisem Ray Chandler 
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in ne hotelski detektiv. Moje ime je Karlo 

Jederman, sem pisatelj in poskušam 

napisati dramo o vas.  

AGATHA 

(se prostodušno zasmeji) 

O, moj bog, še en biograf!  

JEDERMAN 

Ne, nisem biograf. Pisatelj.  

AGATHA 

(mehko ironično) 

Prav. Moj bog, še en pisatelj! To zveni 

skorajda enako grozno, kot biograf.  

JEDERMAN 

(zaradi užaljenosti - odločno) 

V vašem primeru sem bolj – literarni 

detektiv. No, pa dajva še enkrat od 

začetka, gospa Agatha Christie ... Mi 

lahko razložite, zakaj se nekdo spravi 

pisati svojo avtobiografijo in že v prvem 

poglavju ugotovi, da bo to verjetno 

dolgočasno za bralce. Tudi sami se 

sprašujete, zakaj bi jih zanimale 

malenkosti in banalnosti vašega življenja. 

Če si že vi zastavljate to vprašanje, 

potem je popolnoma upravičeno, da si ga 

zastavim tudi jaz: zakaj bi me zanimale 

vse te drobnarije iz vašega življenja? To 

površno opisovanje vašega gibanja skozi 

življenje? Že na začetku ugotovite še 

drugo pomembno dejstvo, namreč tisto, da 

ste bili srečni, imeli srečno, srečno, 

srečno otroštvo … Moj bog, to vaše srečno 

otroštvo me je res ubilo. Trpinčiti ljudi 

s srečnim otroštvom je zares brezčutno. 

Potem pa še dodate: srečni ljudje nimajo 

zgodovine. Torej, našteli ste vse razloge, 

da ne napišete te knjige. Ampak, vi jo 

vseeno napišete in sicer na skoraj 350 

straneh. Pri tem ne tvegate nobenega 

stališča, nobene misli vredne premisleka, 

nobene emocije, življenjske drame ... 
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Zakaj? Edino, kar bi lahko opravičilo vaše 

pisanje, je misel, ki se mi je ravnokar 

porodila: glede na to, da ste pisateljica 

kriminalnih romanov, ste s svojo 

avtobiografijo hoteli ustvariti okoliščine 

za popoln umor – bralca zdolgočasite do 

smrti in se iz obupa obesi ali vrže v 

prepad. Torej, imamo truplo, ampak nimamo 

morilca. Klasičen umor s samomorom.  

Jedermanov govor ne pokvari Agathinega razpoloženja. Njena 

sproščenost je iritantna.  

AGATHA 

Kaj pa ste vi pričakovali, dragi gospod? 

Literaturo? Umetnost? Pištole, nože in 

strupe? Saj to je samo moje življenje in o 

lastnem življenju lahko pišem kakor se mi 

zahoče!   

JEDERMAN 

Prav, prav, vaše življenje. Ampak, večina 

ljudi je knjigo kupila, da bi o vas, 

slavni in misteriozni Agathi Christie, 

izvedela nekaj več. In kaj so dobili? 

Čvekanje in kvačkanje.  

AGATHA 

Zelo mi je žal, da vam je moje življenje 

bilo dolgočasno. Upam, da vam vaše ni.  

JEDERMAN 

Kar je najhujše, najpomembnejše dogodke, 

ki so svoj čas celo odmevali v javnosti, 

enostavno preskočite. A se vi zavedate, 

gospa Christie, da se vsa Anglija in večji 

del sveta, vključno sedaj z mano, že več 

kot osemdeset let ukvarja z vašim 

domnevnim izginotjem?  

AGATHA 

(z lažnim zanimanjem) 

Izginotjem? 
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JEDERMAN 

Pobegnili ste od moža. Nihče ni vedel kje 

ste. Večina je domnevala, da ste naredili 

samomor, kar se je pozneje izkazalo za 

napačno. Potem so trdili, da ste hoteli 

umoriti ljubico svojega moža. Nancy Neele. 

Vam zveni znano?  

AGATHA 

Ne.  

JEDERMAN 

Zadnja teorija pa je bila, da ste hoteli 

narediti samomor, ampak tako, da bi vse 

skupaj izgledalo kot umor. Umoril naj bi 

vas vaš mož. Ali njegova ljubica.  

AGATHA 

Zanimivo, zanimivo ... Nadaljujte. To je 

dobra zgodba.  

JEDERMAN 

Kaj naj nadaljujem? 

AGATHA 

Kaj je bilo na koncu? Kdo je koga ubil? 

JEDERMAN 

Jaz naj vam razlagam kdo je koga ubil? Saj 

nihče ni ... Vi ste vse skupaj zrežirali, 

ane? 

AGATHA 

(se zresni) 

Jaz o tem ne vem nič. Prvič slišim to 

zgodbo. Pravite, da je neka ženska 

izginila in da ...  

JEDERMAN 

Dajte, no, prosim ...  

AGATHA 

Mar vam niso povedali, da sem trpela od 

hude amnezije? Amnezije. Izguba spomina. 

Torej, o vsem tem nimam pojma.  
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JEDERMAN 

Ni res, da nimate pojma, ampak nočete o 

tem govoriti.  

AGATHA 

Nimam pojma in o tem nočem govoriti.  

JEDERMAN 

Celo v svoji biografiji dogodek enostavno 

preskočite, čeprav vsi vemo, kaj se je 

dogajalo. Vsi časopisi so pisali o tem. 

Ljudje so pisali knjige o tem.  

AGATHA 

(jezno) 

Potem pa berite te knjige.  

JEDERMAN 

Nočem brati teh knjig. Hočem, da mi vi 

poveste.  

AGATHA 

(globoko vzdihne, vstane in 

nadaljuje umirjeno in odločno, 

kot zasliševalka)  

Prav, mladi mož. Pogovarjajva se o teh 

rečeh.  

Prime Jedermana za roko in ga potegne proti stolu. 

Usedite se. Glejte me v oči. Imate ženo? 

Imate ljubico? Ste morda gay? Torej, kako 

je z vašim seksualnim življenjem? Ste zelo 

aktivni ali ...  

JEDERMAN 

(začne izmikati pogled) 

Saj se ne pogovarjava o meni. Mislim, to 

ni tema najinega pogovora. 

AGATHA 

Točno to je tema najinega pogovora. Glejte 

me v oči! Ste poročeni? 



© Nebojša Pop-Tasić 

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja 

avtorja je prepovedana. 

 

JEDERMAN 

(zmedeno dvigne pogled) 

Ja. Ne. Bil sem. Ampak ...  

AGATHA 

Torej ste ločeni. Povejte mi kaj o tem 

nesrečnem zakonu. Slišala sem, da je bilo 

... kako naj rečem ... precej pikantno.  

JEDERMAN 

Vi ste slišali? Od koga ste slišali? Koga 

zanima moj zakon ali moje seksualno 

življenje? 

AGATHA 

Mene. In vse druge.  

JEDERMAN 

(gleda v tla) 

O tem nočem govoriti.  

AGATHA 

Torej, vse skupaj bi enostavno preskočili, 

čeprav vsi vemo ... 

JEDERMAN 

Prav, prav, ne bomo se pogovarjali o tem.     

Pavza. Jederman obsedi. Agatha gre do mizice, vzame eno 

jabolko, si ga obriše z rokavom in ga vgrizne. Potem gre na 

proscenij, obrnjena proti publiki.  

AGATHA 

Jaz vam ničesar ne bom povedala o tem. 

Lahko pa vprašate Celio, morda bi vam ona 

kaj povedala.  

JEDERMAN 

Celio? Kdo pa je zdaj Celia?  

AGATHA 

Celia je moja prijateljica iz otroštva. 

Krasno otroštvo sva imeli. Skupaj sva 

rasli, skupaj sva hodili na plese in sva 

se skorajda istočasno poročili. Istočasno 

sva rodili otroka ... Jaz sem bila botra 
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njeni hčeri. Ah, Celia je bila zelo resno 

dekle. A tudi njo je pustil mož. Si 

predstavljate?  

 JEDERMAN 

In kje je zdaj ta Celia? 

 AGATHA 

Ah, kdo bi vedel? V Indiji. Ali Ameriki. 

Ne vem. Izgubili sva kontakt. Veste, njena 

zgodba ... to je ... strašno. Najprej jo 

je pustil mož. Potem pa je njena teta, ki 

je trpela zaradi hude duševne bolezni, 

ubila njeno mater. Bili sta dvojčici in 

teta je bila zaljubljena v moža svoje 

sestre. Na koncu je njen oče ubil teto, 

potem pa je sodil še sebi. Grozno. In 

Celia, oh, Celia, ki je toliko pretrpela, 

mi je vedno govorila: ’Stari grehi imajo 

dolgo senco.’  

JEDERMAN 

Kako? Stari grehi ... imajo dolgo senco? 

In ta Celia ...  

AGATHA 

(s spremenjenim, mehkim, 

otožnim glasom; še vedno 

govori v publiko) 

Dooolgo senco ... Veste, lažje je 

sovražiti tistega, ki si ga ljubil, kot ga 

pozabiti. Jaz nikoli nisem bila zasanjana, 

saj veste, tako kot so dekleta ponavadi 

zasanjana. V bistvu sem se bala sanj. Že 

kot deklica se nisem se bala teme, temveč 

– sanj. In v moje sanje je prihajal – 

Morilec. Na prvi pogled sploh ni bil 

strašen. Oblečen je bil bolj po 

’francosko’ - rdeč telovnik in modre 

hlače, svetlo rjavi skodrani lasje polni 

prahu in pajčevin, namesto rok dva štrclja 

in v desnem štrclju pištola. Ampak, ta 

pištola, to sem že vedela, nikoli ne 

ustreli. Pištola je bila kot nekakšna 

igrača. Simbol. In sam gospod Morilec ni 
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bil strašen v svoji skorajda smešni 

celoti. Ampak, en detajl me je na smrt 

prestrašil: to so bile njegove svetlo-

modre oči, čista zloba v pogledu. To je 

bilo grozljivo. Ampak, najhujše sanje so 

bile tiste, v katerih se Morilec sploh ni 

pojavil. Enkrat sem sanjala, da smo imeli 

družinski piknik. Vsi smo bili zbrani na 

trati ob jezeru, mama, oči, teta Dolly, 

moj brat Cyril, sestra Maggie, bili so 

tudi Millerjevi, naši sosedje, varuške, 

služkinje ... vse je bilo prekrasno ... le 

ena malenkost me je motila: čutila sem, da 

se Morilec smuka nekje v bližini. Potem 

sem, na lastno grozo, na tetinem obrazu 

zagledala ... svetlo modri, peklenski 

pogled in ... dojela, da je Morilec v 

teti, da je ona njegovo telo. To je bila 

vrhunska lastnost Morilca: da se je lahko 

skril v kogarkoli. Zbudila sem se in 

ponavljala v sebi: ’Teta ni morilec! Teta 

ne more biti morilec!’  

JEDERMAN 

Še vedno sanjate grde sanje? 

AGATHA 

Ne. Odkar sem srečala svojega Morilca v 

budnosti, ga ne sanjam več.  

JEDERMAN 

No, kdo je bil ta morilec?  

AGATHA 

Moj bivši mož. Dermot.  

JEDERMAN 

Dermot? Mar ni bilo ime vašega moža – 

Archibald? 

AGATHA 

Ne, nekaj ste zamešali, gospod. Dermot. 

Dermot je hotel, da umrem, da bi se on čim 

prej poročil z drugo.  
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(nadaljuje vedno bolj 

emotivno, jezno, a s solznimi 

očmi)  

Oh, ljubila sem ga, ljubila sem ga – 

pasje! On pa je, namesto srca, imel – 

štrcelj. Brezčuten, brezdušen človek. Ko 

sem zanosila, je bil jezen, ker mi je to 

naredil. Tako je rekel. Jezen, ker se bom 

ukvarjala z otrokom, nanj pa bom pozabila. 

Jezen, ker je hotel, da ostanem lepa. Samo 

zanj. Jezen, ker nisem bila pazljiva. Ker 

sem bila – neumna. In on ne mara neumnih 

žensk. In ni maral dotikanja. Razen, če je 

bil v ‘ljubezenskem razpoloženju.’ 

Dolgočasila sem ga s svojimi zahtevami po 

pozornosti, nežnosti … Na koncu sem bila 

tako osamljena, da sem si začela 

izmišljevati neko drugo življenje v 

katerem sem tudi jaz bila nekdo drug. Bila 

sem sama, popolnoma sama. Moje 

prijateljice iz mladosti so bile daleč. 

Ravno takrat je teta umorila mamo, edino 

osebo, ki ji je bilo mar zame. Dermot ni 

prišel na pogreb. Rekel je, da ne prenese, 

če so ljudje bolni, nesrečni ali mrtvi, 

ker mu to kvari razpoloženje. En teden po 

tem je prišel in zahteval ločitev. Srečal 

je neko žensko in … saj bi morala 

razumeti. Saj sem razumela. Rekla sem: 

‘Počakaj malo, ljubi, morda je le začasna 

avantura.’ Potem sem še rekla, da bova s 

hčerko zelo nesrečni, če bo kar tako 

odšel. Moj ljubi Dermot je odgovoril: ‘Ne 

moremo vsi biti srečni, Celia.’ In jaz sem 

mu objemala noge, po pasje poljubljala in 

lizala roke in ga prosila … Takrat sem 

opazila. Svetlo-modre oči so dobile zloben 

sijaj. V njem se je naselil Morilec.  

Pavza. Agatha nadaljuje z istim glasom kot prej – z glasom 

angleške čvekaške gospe.  

Huda zgodba, ha? 
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JEDERMAN 

Prosim? 

AGATHA 

(se obrne proti Jedermanu in 

naprej grize jabolko) 

Pravim, da je huda zgodba.  

JEDERMAN 

In kaj je bilo potem?  

AGATHA 

Ah, kaj je bilo … Oče je ubil teto, 

morilko njene matere, potem je ubil še 

sebe in Celii se je popolnoma zmešalo. 

Hodila je po hiši in se pogovarjala z 

mrtvo mamo, včasih sploh ni vedela kje je 

in kdo je, včasih ni prepoznala lastne 

hčere, sosedje so jo videli kako tava 

skozi gozd proti močvirju, tudi sama je 

poskušala narediti samomor … in take reči. 

Potem se je ločila, hčerko pustila pri 

sestri, spakirala kovčke in – izginila. 

Upam, da je nekje na tem svetu našla svojo 

srečo.   

Pavza.  

AGATHA 

Vaša pisarna ni ravno ... kako naj rečem 

... spodobna. Lahko bi malo pospravili.  

JEDERMAN 

Nimam časa za pospravljanje.  

AGATHA 

Pa tudi vi ne izgledate najbolje. Lahko bi 

malo poskrbeli tudi za svoje zdravje.  

JEDERMAN 

Slabo izgledam zato, ker se že pol leta 

ukvarjam izrecno z vami. Jaz lahko rečem, 

da vi izgledate dobro, glede na to, da ste 

...  
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AGATHA 

Minila?  

JEDERMAN 

Ja, minila. Ampak, v redu, dobro izgledate 

tudi zaradi tega, ker sem si vas tako 

predstavljal ... ko ste bili mlajši. Vaše 

fotografije so mi šle na živce, zato sem 

si vas začel predstavljati bolj po 

predložku Vanesse Redgrave.  

AGATHA 

To je zelo galantno od vas, mladi mož. 

Kako pa je kaj z vašim delom? 

JEDERMAN 

Z mojim delom? Trenutno se ukvarjam z 

vami...  

AGATHA 

Kaj pa ste pisali preden ste se začeli 

ukvarjati z mano? 

JEDERMAN 

(zmedeno) 

Kaj pa vem ... gledališke adaptacije, 

dramatizacije ... napisal sem tudi dve 

biografski drami. Rad imam poezijo.  

AGATHA 

No, dajte, preberite mi kaj. Morda se bova 

malo bolje spoznala.  

JEDERMAN 

(sramežljivo) 

Seveda, ampak, jaz ... jaz vse to dojemam 

malo drugače ...  

AGATHA 

Drugače? Vas je sram lastnega pisanja? 

JEDERMAN 

No, včasih že ... mislim ... zelo sem 

samokritičen. 
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AGATHA 

Tako je tudi prav, saj časten, pošten, 

skromen in samokritičen človek se ne 

ukvarja s pisanjem. Ampak, hudič je tudi, 

da se v tem sramu skriva srž pisanja, srž 

umetnosti. Človek se začne spraševati: 

česa se sramujem? Resnica je kot gnoj na 

katerem zraste roža. Torej?  

Jederman gre do mizice in si natoči whiskey. Duškoma 

izprazni kozarec, spremeni držo in ton, da bi se izognil 

razgovoru o svojem pisanju.  

JEDERMAN 

Torej, vi ste kopali po vsem tem gnoju, 

mislim na vaše detektivske romane, vse te 

silne umore, detomore, samomore, da bi – 

kaj? Našli resnico?  

AGATHA 

(usede se nazaj na stol) 

Ah, ne, jaz sem samo utrjevala resnico, ki 

sem jo odkrila že kot punčka. In ta 

resnica je, da se Morilec lahko naseli v 

kogarkoli. Ah, ljudje smo morilska sorta. 

Umor je izkušnja, ki si jo vsak človek na 

skrivaj želi. Še posebej tisti, ki 

govorijo, da nikoli ne bi nikogar umorili. 

Ti so najbolj morilski. Morijo v svojih 

mislih. Svet je poln dobrih ljudi, ki 

delajo strašne, grozne reči. Bodite tako 

dobri in mi dajte še eno jabolko.  

Jederman ji prinese jabolko. Agatha ga spet obriše z rokavom 

in vgrizne. Jederman si natoči še eno pijačo.  

JEDERMAN 

Seveda. Še stari, dobri detektiv Hercule 

Poirot v vašem zadnjem romanu umori 

človeka in, v imenu pravice namesto 

resnice, postane morilec.  

AGATHA 

Ah, ubogi Poirot ... Veste, njegova zgodba 

je nadvse čudna. Rodil se je star, ob 



© Nebojša Pop-Tasić 

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja 

avtorja je prepovedana. 

 

rojstvu je imel 85 let. Umrl je dvakrat, 

prvič leta 1940, ampak moj založnik se je 

uprl in sem ga morala oživeti. Kot bi sam 

Poirot rekel: ’Življenja ne moreš urediti 

po svoji volji. Karkoli življenje je, 

razumno zagotovo ni.’ In ko so v New York 

Timesu objavili njegovo osmrtnico, sem se 

oddahnila. Bil je star že 130 let. Mučil 

ga je artritis. Nosil je lasuljo in si 

lepil umetne brke. Bil je zoprn in 

nesramen do prijateljev. Govoril jim je, 

da so neumni, odkar jih pozna so neumni, 

on pa bo umrl pameten. In potem je ubil 

človeka, ker mu na sodišču ne bi mogel 

dokazati krivde. Zaradi njega sem veliko 

pretrpela. Kako sem ga sovražila včasih!  

JEDERMAN 

(bolj samozavestno) 

Torej, Morilec se lahko skrije ali naseli 

v kogarkoli? Če se je naselil v Poirota, 

lahko bi zlezel celo v vas? 

AGATHA 

Vame bi se težko skril, ker sem v svojih 

knjigah umorila toliko ljudi, da ne čutim 

več želje po resničnem umoru.   

JEDERMAN 

(bolj zagreto) 

Ampak, smrt je temeljni vir vašeg 

bogastva. Smrt vas je hranila in oblačila, 

kupovala vam hiše, nakit … Svoj otroški 

strah pred smrtjo ste spremenili v tržno 

blago.  

AGATHA 

Ah, dragi moj, ne bodite patetični. Veste, 

jaz sem v bistvu ženska brez formalne 

izobrazbe. Nikakršne diplome ne potrdila 

nimam, da sem usposobljena za karkoli na 

tem svetu. Tudi za pisanje ne. Moja 

učiteljica je bila moja mati. Moje 

profesorice so bile moje guvernante. Vse 

drugo me je naučilo življenje samo. In 
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vam, ki ne marate srečnega otroštva, morda 

celo ne verjamete, da je kaj takega 

mogoče, vam se zdi otroštvo bolj kot 

pozabljena igra, izgubljen čas, čas, ki 

smo ga uporabili zato, da postanemo 

odrasli. Zame pa je otroštvo osnovna 

začimba.  

JEDERMAN 

(začne hoditi gor in dol po 

odru in govori vedno bolj 

goreče) 

In ves čas ta kolonialna Anglija. Sir ta 

in Lady ona, kamorkoli ste se premaknili, 

vi osebno ali v svojih knjigah, je bil ta 

kolonialen svet. Kakor da se ne bi 

premaknili iz leta 1930. Angleži v 

Franciji, Angleži v Turčiji, Angleži v 

Egiptu, Iraku ... 

AGATHA 

Žal, dragi moj, drugega sveta nisem 

poznala.  

 

JEDERMAN 

Vaše detektivske zgodbe kažejo, da ste 

izredno inteligentna ženska, ampak ...  

AGATHA 

Ampak ...  

JEDERMAN 

Ampak, ko jih človek prebere več v kratkem 

času, dobi občutek neke utečenosti ... in 

... skorajda vsi imajo isto strukturo ... 

torej utečenost ... in ... vse skupaj 

postane ...  

AGATHA 

Dolgočasno? 

JEDERMAN 

Ja, dolgočasno. In vaš stil ... ki je ...  
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AGATHA 

Dolgočasen? 

JEDERMAN 

Ja, na nek način postane dolgočasen, 

čeprav so romani, ki presegajo to ...  

AGATHA 

Dolgočasnost? 

JEDERMAN 

Ja, presegajo to dolgočasnost. Na primer: 

Umor Rogerja Ackroyda ...  

AGATHA 

Kaj se zdaj greste, mladi mož? Literarnega 

Poirota?  

JEDERMAN 

(njegov govor se spremeni v 

plaz besed) 

Seveda. Tu pa tam imate dobre pasaže, kot 

je na primer uvodno poglavje Moža v rjavi 

obleki, tisto, ko razlagate kako je opica 

nastala iz človeka in ne obratno … Ali pa 

pravo angleško duhovitost, ko lady 

Angkatell v romanu Jama, pravi, da je umor 

zelo neroden dogodek: vznemiri služabnike, 

zmoti rutino, še huje je, če imaš raco za 

kosilo.   

AGATHA 

Morda iščete več, kot je v teh zgodbah 

mogoče najti. Morda iščete literaturo? 

JEDERMAN 

Vsekakor. Med drugim iščem nekakšno 

družbeno-politično ali filozofsko ali 

preprosto človeško stališče. Navsezadnje 

iščem, nekaj kar da zgodbi ... slast 

branja. Vaš stil je vedno isti. Struktura 

večinoma ista. Čas bolj ali manj isti. Ne, 

ne, to kar vi pišete, to ni literatura. To 

so ... križanke.  
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AGATHA 

(zelo, zelo, zelo jezno)  

Poslušajte, mladi mož, z njo se že ne 

boste tako pogovarjali.  

JEDERMAN 

(presenečen, zmeden) 

Kako, prosim? 

AGATHA  

(spremeni se v možačo; vstane 

in gre proti Jedermanu, vse 

dokler se mu ne zapiči v 

ksiht) 

Pravim vam, da se z njo ne boste tako 

pogovarjali. Kdo ste vi? S kakšno pravico 

kritizirate žensko, ki je prodala največ 

knjig v zgodovini človeštva? Žensko, ki jo 

je vrhunski francoski filozof Roland 

Barthes opisal kot ‘brilijantno’, Italijan 

Umberto Eco pa kot ‘absolutno posebno 

bitje’. Kdo vam daje pravico, da 

kritizirate žensko, katero obožujeta Billy 

Wilder in Michel Houllebecq? Kdo pa ste 

vi?  

JEDERMAN 

Prosim?  

AGATHA  

Sprašujem vas – kdo ste? 

 JEDERMAN 

Jaz … jaz sem …  

AGATHA 

(obrne se od njega in odločno 

vgrizne jabolko; žveči na 

široko)  

Ni se vam treba predstaviti. Ker ste – 

Nihče! Eto, to ste! A vi veste, dragi moj 

Nihče, da so Židje, ki so bili med Drugo 

vojno v koncentracijskem taborišču 

Buchenwald, dramatizirali Agathin roman 

Deset malih črncev in ga igrali? V 
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taborišču! Tisti, ki so preživeli, so 

razložili, da jim je to ohranilo voljo do 

življenja. Kritizirate žensko, katere 

gledališki komad je na repertoarju 

londonskega West Enda že več kot šestdeset 

let? A vi veste, da so urugvajski 

gverilci, Tupamarosi, posvojili gospodično 

Marple za svojo častno voditeljico, ker je 

za njih ona utelešala pravico?  

(spet se obrne proti 

Jedermanu; s strogim glasom) 

A veste vse to?  

JEDERMAN 

Ja. Ne.  

AGATHA 

(rahlo umiri ton, ampak njena 

drža ostane pretirano 

samozavestna, oz. bahata)  

Imate kakšno cigareto? 

Jederman iz žepa izvleče škatlico cigaret in ji ponudi. 

Agatha vzame cigareto se usede nazaj na stol. Tudi Jederman 

vzame eno cigareto, potem pa prižge Agathi in sebi.  

AGATHA 

Agatha je preveč sramežljiva in 

samokritična, zato vam bom jaz povedala. 

Vi mislite, da je pisanje kriminalnih 

romanov lahek posel. Eh, dragi moj Nihče, 

treba je najprej vse skupaj – premisliti. 

Premišljevanje pa je grozljivo dolgočasno. 

Zato je tudi težko. Potem je treba vse to 

spisati. To je še bolj dolgočasno. Še 

posebej, če ste slabi pri slovnici. To vam 

govorim iz lastnih izkušenj. Tu ni pomoči. 

Jaz sem si nekoč najela tajnico, da bi mi 

tipkala besedila, ampak problem je bil v 

tem, da mi je ves čas popravljala 

slovnične napake in sem se počutila – 

popolnoma nesposobna. Potem sem najela 

tajnico z nižjo izobrazbo in to je bilo še 

hujše. Kar je natipkala sploh ni bilo 

berljivo. Ah, ljudje začnejo pisati 
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knjige, ker jih zagrabi inspiracija in si 

potem domišljajo, da so od boga poslani 

genialci – saj nekateri so, ampak jih 

lahko naštejete na prste ene roke. In niti 

ne pomislijo na to, da se je treba najprej 

naučiti obrti in postati obrtnik – pošten 

in iskren obrtnik. Šele takrat, dragi moj 

Nihče, lahko začnete uporabljati – ideje! 

In kot obrtnik morate vedeti, da je roman 

obsega 30.000 besed dandanes težko 

prodati. Če ste mizar, potem ne boste 

naredili stola, ki bi imel sedež na dveh 

metrih višine, kajne? Kajti, tu je še 

bralec. In bralci imajo svoje pravice. 

Tisti, ki berejo, so tisti, ki kupijo. 

Torej, če ste obrtnik, morate razmišljati 

o trgu. Samo genialci ne razmišljajo o 

trgu, zato tako zlahka znorijo in umirajo. 

Vi ste zagotovo genialec, mar ne? To se 

vidi – ves ta nered v vaši sobi, konzerve, 

poceni tobak, cenen viski,  in ta bledica…  

JEDERMAN 

Oprostite, gospa …  

AGATHA 

Oliver. Ariadne Oliver. Lahko me kličete 

Ariadne. Čeprav vas ne maram. In vi ste …  

JEDERMAN 

Jederman. Karlo Jederman.  

AGATHA 

No, potem sem vas pravilno žalila, ane. 

Vaše ime v nemščini pomeni – kdorkoli. 

Torej, gospod Kdorkoli ali Nihče, Agatha 

je zelo skromna, sramežljiva in - ženska. 

Poudarjam to dejstvo, zato, ker ji je, v 

izrazito moško naravnani družbi, uspelo, 

ne da bi kopirala že znane detektivske 

obrazce. Zato je tudi genialna. Saj je, 

zaboga, imela čisto viktorijansko vzgojo! 

A veste kaj to pomeni? Ne, ne veste, vi, 

ki ste rojeni v času permisivne vzgoje in 

vam je vse bilo samo po sebi umevno. 
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Deklice so vzgajali tako, da nekega dne 

postanejo vzorne, bogu, možu in družini 

predane ženske. To pomeni, da nimajo 

lastnega življenja, temveč samo tisto 

življenje, ki jim je dano znotraj zakonske 

zveze in družine. In Agatha se je sama 

osvobodila vseh teh verig in postala 

svobodna ženska, ki živi od svojega dela. 

Zato ne morem pristati, da jo kritizira 

vsak, ki misli, da ve nekaj o umetnosti 

pisanja.  

JEDERMAN 

Gospa Christie ...  

AGATHA 

To vsekakor ne pomeni, da zavračam 

vsakršno kritiko, ker sem tudi sama 

kritična. Tudi meni se je včasih zdelo 

popolnoma nenaravno, da se pet ali šest 

ljudi znajde na kupu ravno takrat, ko je 

gospod Edgware ali sir Mortimer ali 

Abercrombie umorjen in da vsi ti ljudje 

imajo motiv za umor, razen, če je dotični 

gospod Edgware Mortimer Abercrombie zelo 

neprijetna in nizkotna oseba, kajti 

potemtakem nikomur ni mar ali je živ ali 

mrtev, še manj nam je mar kdo ga je ubil 

... Ura tiktaka in to je božja volja ...  

JEDERMAN 

(glasneje) 

Gospa Christie! 

AGATHA 

Ariadne, saj sem vam že povedala ...  

JEDERMAN 

(še glasneje) 

Gospa Christie! 

AGATHA 

Ariadne Oliver! 
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JEDERMAN 

(zakriči) 

Gospa Christie!!! 

Agatha obmolkne se zastrmi v Jedermana, obrazne mišice se ji 

sprostijo. Zapre oči in jih ponovno odpre. 

AGATHA 

(zaspano) 

Zakaj tako kričite, mladi mož. Zdi se mi, 

da sem malo zadremala.  

JEDERMAN 

(razdraženo) 

Ne, niste zadremali. Ravnokar ste kričali 

name in se mi predstavljali kot gospodična 

Oliver.  

AGATHA 

(njen glas dobi prizvok 

starosti) 

Oliver? Ariadne Oliver?  

JEDERMAN 

Ja, Ariadne Oliver, lik iz vaših romanov. 

Mislim, to je že bolno.   

AGATHA 

Dajte mi ta čaj, prosim. In kaj vam je 

povedala Ariadne? 

Jederman jo zmedeno gleda, potem se obrne in išče skodelico 

s čajem.  

JEDERMAN 

Se ne spomnite? 

AGATHA 

Ne. O čem pa ste vi govorili? 

Prinese ji skodelico. 

JEDERMAN 

O vašem pisanju. O vaših stališčih.  

AGATHA 

Verjetno ste bili dokaj kritični. 
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 (srebne čaj) 

Fej, kakšen čaj pijete v tej deželi. Pa še 

mrzel je.  

JEDERMAN 

Ja, sem, bil sem kritičen, ampak ...  

AGATHA 

(med govorjenjem občasno 

srebne čaj in vsakič, ko 

naredi požirek se ji ustnice 

skremžijo) 

Potem me ne čudi, da se je oglasila 

Ariadne. Kar se mene tiče je zadeva 

takšna: če vam eni govorijo, da slabo 

pišete, drugi pa da ste genij, tretji 

pravijo, da ste seksistični, četrti 

feministični, peti, da ste apolitični, 

šesti, da ste politični, sedmi, da ste 

mojster zapletov, osmi, da ste dolgočasni, 

potem vas vse to neha zanimati.  

Jederman začne nervozno stopicljati v mestu.  

AGATHA 

Konec koncev, skozi ukvarjanje z menoj se 

vsi ukvarjajo sami s seboj. Jaz sem samo 

poskušala živeti svoje življenje. Očitno 

mi je, v določeni meri, uspelo. Vi pa  

mislite, da bi jaz morala biti to, kar vi 

mislite, da bi morala biti. Ah, saj niste 

edini v tem. To je splošna človeška 

lastnost. Na koncu, vsak išče tisto, kar 

hoče iskati. Res grozen čaj imate tukaj. 

Kaj pa je z vami? 

Jederman si drgne nogo ob nogo.  

JEDERMAN 

Oprostite, moram ...  

(z gesto kaže, da mora na sekret) 

Že dolgo ...  

AGATHA 

Kar naprej, kar naprej ...  
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Jederman se neumno skremži in odide. Potem zastane, kakor da 

bi ji hotel še nekaj povedati. 

AGATHA 

Pojdite, pojdite ... Saj vam ne bom 

pobegnila ... 

Jederman odide.  

AGATHA 

Iz glave.  

Agatha ostane sama na odru. Razgleduje se po Jedermanovi 

sobi. Vzame nekaj praznih konzerv in jih vrže v vrečko za 

smeti.  

AGATHA 

Ubogi fant. Kako sploh razmišlja v takšnem 

neredu. Možgane ima polne praznih konzerv, 

cenenega alkohola in strahov.  

Potem začne brskati po papirjih, ki so na pisalni mizi.  

AGATHA 

No, pa poglejmo, kaj piše naš mladi 

kolega.  

Bere na glas.  

Naslov je ... Beseda o ljubezni. Ne zveni 

ravno obetavno ...  

 

V svojih sanjah nikoli 

nisem razumel besede: ljubezen. 

Ljubili so me po dolgem in počez, 

živi in mrtvi, 

moški, ženske, otroci, sorodniki, 

prijatelji, sošolci, sodelavci, 

someščani, sodržavljani, zavarovalni 

agenti, trgovci, korporacije, 

humanitarne organizacije, visoki uradniki,   

zavezniki in sovražniki, 

tisti, ki sem jih tudi sam ljubil 

in tisti, ki sem jih sovražil. 
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In vsi, ki so v mojih sanjah 

upodabljali to besedo, 

so hoteli, da delam tisto, 

česar nisem hotel delati. 

 

Ljubili so me in me hoteli 

udomačiti, kakor da bi bil 

divja zver. 

 

Ljubili so me in hoteli, 

da molčim, kakor da ne bi znal govoriti. 

 

Ljubili so me in govorili 

tisto, kar so hoteli slišati, 

da bi govoril.   

 

Ljubili so me in hoteli 

pokoriti, kakor da bi bil 

uporen suženj. 

 

Ljubili so me in hoteli, 

da ljubim, kar ljubijo.    

 

Ljubili so me in zaničevali, 

kakor da ne bi bil vreden. 

 

Ljubili so me in srce trgali, 

kakor da ga ne bi imel. 

 

Ljubili so me in sovražili, 

kakor, da me ne bi ljubili.   

 

Zaradi te besede sem v svojih sanjah 

zares delal reči, katerih nisem hotel 

delati. 

Jokal sem, takrat ko sem se hotel smejati. 

Kričal, ko sem hotel nežno šepetati. 

Udrihal, ko sem hotel milovati. 

Z nožem rezal, ko sem se hotel dotikati. 

Tekel, ko sem se hotel sprehajati. 

Padal, ko sem hotel stati. 

Stokal, ko sem hotel peti. 

Davil, ko sem hotel objeti. 

In objemal, ko sem že zadavil. 
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Pavza.  

Ubogi človek. Še en potencialni – Morilec. 

Reči, ki jih delamo iz ljubezni/Things we 

do for love, bi rekla gospodična Marple.  

Jederman pride nazaj. Zagleda Agatho z listom papirja v 

rokah. 

JEDERMAN 

(osupel) 

Kaj delate? 

AGATHA 

(mirno) 

Berem.  

JEDERMAN 

(jezno) 

Kdo vam je dovolil? 

Jederman ji iztrga list iz roke.  

AGATHA 

Prav, prav, se opravičujem. Po drugi 

strani lahko rečem, da se nimate česa 

sramovati.  

JEDERMAN 

(presenečen) 

Kaj, vam je bilo všeč? 

AGATHA 

Ne, ni mi bilo všeč.  

JEDERMAN 

(užaljeno) 

Kaj se greste? Sram naj vas bo! Brskate po 

tujih papirjih.  

Začne pospravljati papirje z mize in jih dajati na kup.  

AGATHA 

Bilo mi je všeč, da mi ni bilo všeč.  
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JEDERMAN 

(ne razume) 

Prosim? 

AGATHA 

Vaša pesem je neprijetna ...  

JEDERMAN 

(nadaljuje s pospravljanjem 

papirjev; vzvišeno užaljeno) 

Seveda. Saj je mišljeno, da je neprijetna.  

AGATHA 

In to mi je všeč. Neprijetna poezija. 

Kljub temu resnična. In resnica, ne glede 

na to koliko je sama po sebi grda in 

kruta, je, za tiste, ki jo iščejo, 

mamljiva in lepa. Mar ne, dragi moj? Nekdo 

vas je grdo prizadel? Boli, mar ne?  

JEDERMAN 

(skozi zobe) 

Saj je že minilo.  

AGATHA 

Ne, ni minilo. In ne bo še minilo. Vsaj v 

kratkem ne. Vidim, da niste srečen človek.  

JEDERMAN 

(iznervirano) 

Dajte, no, nehajte s to srečo! Kaj bi 

radi? Da vam pripovedujem o ’nesrečnem 

otroštvu’? 

AGATHA 

Ampak, srečo lahko najdete v sprejemanju 

dejstev, ki jih ni mogoče spremeniti.  

JEDERMAN 

(cinično) 

Težko verjamem, da je to definicija sreče. 

To kar govorite je nekakšna konzervativna, 

krščanska disciplina. To pomeni, da se 

človek mora odpovedati ... vsemu in 

sprejemati tisto, kar mu ’bog’ da.  
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AGATHA 

In vi, seveda, ne verujete v ’boga’.  

JEDERMAN 

(odločno) 

Sovražim to besedo.  

AGATHA 

Bolje je, da sovražite besedo, kot da 

sovražite svoje bližnje. O čem govori vaša 

pesem? 

JEDERMAN 

(naveličano) 

Saj to piše v naslovu: o ljubezni. 

AGATHA 

Ne, dragi moj, vaša pesem govori o – biti 

ljubljen. Včasih se te reči pomešajo – 

ljubiti in biti ljubljen. Ljubiti pomeni, 

da nekomu naložite breme svoje ljubezni. 

In biti ljubljen pomeni – nositi veliko 

breme. In ko je človek preveč ljubljen, 

začne sovražiti. To veva oba. Kaj hočemo, 

resnica nikoli ne trka na vrata, temveč se 

skriva, kot zločinec in udriha po glavi, 

bode naravnost v srce ... zelo pogosto je 

očitna in banalna, nič ’poetičnega’ ni v 

njej. Uničevalka iluzij. In nikoli ne veš 

ali te je osvobodila ali pa, narobe, 

zasužnjila, zaprla, odtrgala od sveta in 

ljudi ... Resnica je zdravilo in strup. 

Preveč resnice te lahko ubije. Zato je 

pozaba nebeško darilo.   

JEDERMAN 

(ironično) 

Amnezija? 

AGATHA 

Selektivna amnezija. Pozaba je vedno 

selektivna.  

JEDERMAN 

Spomin prav tako.  
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AGATHA 

 

Izžeta od preteklosti, ki gležnjev mojih se oklepa, 

izžeta od preteklosti, ki sladkega življenja se otepa. 

Z nožem bi jo strgala s kosti in si ob tem želela: 

"Daj, pusti, da znova se rodim, da brez tebe življenje bi 

objela." 

 

A strah me je preteklosti, da spet se bo prikradla, 

da zrla mi bo v oči in rekla mi: 

"Ti ješ in smeješ se, a jaz sem s tabo še ... 

Ti ne bi se spominjala, a ne pustim ti pozabiti ..." 

Kaj je, kaj ni pogum, le komu gre verjeti? 

Naj drzna al' nizkotna bom, ko trgala bom niti? 

 

Nekoč sem te sanjala, da tam si stala in mi dejala: 

"Jaz prav tako želim, da mrtvega bremena najinega spomina se 

osvobodim, 

da tvojo žalost zapustim." 

Ni včeraj me, ni jutri me, 

naj le sedanjost obstaja še, 

zagrabi uzdo časa, zajahaj ga, ne vračaj se ... 

 

 

Med recitiranjem se Jederman umiri in pozorno posluša. 

JEDERMAN 

Čigava pesem je to? 

AGATHA 

Niste prepoznali? 

JEDERMAN 

Ne.  

AGATHA 

To je Mary.   

JEDERMAN 

Mary? 

AGATHA 

Mary.  
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JEDERMAN  

In ta Mary ste spet – vi.  

AGATHA 

Seveda sem jaz. Kaj vam je tu čudnega? 

Preveč utečeno razmišljate, dragi moj.  

JEDERMAN 

(naveličano) 

Saj ne vem več s kom se pogovarjam.  

  AGATHA 

Dajte, no, mladi mož, zberite se. 

Pogovarjate se z Agatho Mary Clarisso 

Christie … 

Med naštevanjem krstnih imen Jederman postane vidno živčen. 

Vstane in začne mečkati papirje na pisalni mizi in jih 

metati v koš.  

JEDERMAN 

Nič več imen! 

AGATHA 

… rojeno Miller. Lahko mi rečete samo – 

Agatha.  

JEDERMAN 

Agatha? 

Jederman gre k mizi z alkoholom, si natoči še eno pijačo, 

izpije in si prižge cigareto. Nervozno kadi. 

AGATHA 

Agatha. In Agatha je zelo previdna, 

distancirana oseba, obenem pa je praktična 

in podjetna. Agatha naredi, kar se mora 

narediti. Agathe ne smete spraševati 

stvari, ki si jih želi pozabiti.  

JEDERMAN 

Kaj pa – Blanche, Theresa, Celia, Ariadne, 

Mary...    

AGATHA 

Blanche, Blanche, Blanche ... kolikor se 

spomnim je to ženska, ki je imela štiri 
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može in vsaj dvakrat toliko ljubimcev. 

Veliko je grešila v življenju, veliko je 

hotela, kar pomeni, da je živela pogumno. 

Zna biti nesramno iskrena in pošteno 

nizkotna. Njeno življenje je – zgodba. Jaz 

za takšno zgodbo nikoli nisem imela 

poguma.  

Theresa je neuspel poskus postati sestra 

dvojčica moževe ljubice. Bolan in boleč 

poskus. Slepa ulica. Več se ne spomnim. 

Pozabila sem.   

Celia je občutljivo dekle, ki je zaplavalo 

po nemirnih vodah življenja. Dekle, ki 

postaja – ženska. Vem, zveni patetično, 

ampak, Celia je nedolžno, nežno in naivno 

bitje, brez oklepa. Ona je roža je roža je 

roža, skrajno ljubka, svilena rokavica, 

najslajši sladoled, beseda, ki se vam topi 

v ustih ... zato je bila zelo nesrečna.  

Ariadne je, tako kot jaz, pisateljica 

kriminalnih romanov in njene zmote so mi 

bile v veliko pomoč. Direktna, pogumna in 

zelo zgovorna ženska, z velikim srcem. 

Preprosto, moja prijateljica, nekdo, ki je 

vedno tu, ko ga potrebuješ.  

In Mary ... Mary je nenavadna ženska. 

Mislim, nenavadna glede na to kakšno 

predstavo imate o ženskah.  

JEDERMAN 

Kdo? Jaz? 

AGATHA 

Mislim na moške nasploh. Mary je 

avantgardna ženska. Mary je ženska, ki 

živi s trimetrskim pitonom! Si 

predstavljate? Mary je ženska, ki pije 

whiskey in kadi. Zaradi nje sem tudi jaz 

poskusila tobak in žgane pijače. Mary je 

ženska, ki piše poezijo, prozo in 

politične govore. Mary je ženska, ki se 
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bori. Oh, Mary bi vam pokazala kaj je – 

prava ženska! Mary bi vam ... zaprla 

gobec! 

JEDERMAN 

(za hip se zastrmi v Agatho, 

potem se začne smejati) 

Kako, prosim?! 

  

AGATHA 

(se izkašlja in nadaljuje s 

spremenjenim glasom, zelo 

artikulirano in odločno, brez 

patetike, kakor da bi stala za 

govorniškim odrom; govori v 

publiko)  

Kdo je iz ženske naredil ponižno, zlobno, 

zaničljivo bitje, ki trpinči lastno dušo? 

Kdo je natovoril to breme na ubogo žensko 

srce?  Kdo jo je omejil? Kdo jo je zaprl v 

kletko? Božja previdnost? Narava? Ne, to 

je naredil starodavni sovražnik! Moški! 

Ja, moški, vi in vaši prijateljčki! Ženska 

je monumentalen spomenik moške sebičnosti! 

Me, ženske, zahtevamo absolutno enakost. 

Enakost - do najmanjšega detajla! Dovolj 

je bilo papagajskega joka o vsem tem, kar 

je za žensko neprimerno, nespodobno, 

nedostopno in prepovedano! Vse to je 

izmišljeno, da se ženska ne bi vtikala v 

’moške’ zadeve. Mar bo pomivalno korito, 

šivanje in čiščenje večno žensko delo? 

Ženske bi morale biti neodvisne. Morale bi 

imeti izobrazbo in zaposlitev, ter v vsem 

in na vsak način biti enakopravne moškim.  

To je sveta resnica in takšno resnico 

moramo oznanjati.  

Šla bom in oznanjala to enakost povsod, še 

najbolj tam, kjer bom najmanj dobrodošla – 

v parlamentu, na univerzah, po gostilnah, 

moških klubih, na konjskih dirkah ... 
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Agatha se za hip zastrmi nekam gor, potem se obrne k 

Jedermanu in nadaljuje v klepetavem tonu angleške čajanke.  

Sem vam povedala kako je Mary spoznala 

svojega drugega moža? 

JEDERMAN 

(smeje, kakor da ga njeno 

igranje vlog zabava) 

Saj ne vem niti kako je spoznala prvega.  

AGATHA 

Saj prvi ni pomemben. Prvi je vedno zaradi 

drugega.  

(ponovno se obrne proti 

publiki) 

Torej, Mary je, po polomu prvega zakona, 

spakirala kovčke in odpotovala na Bližnji 

vzhod. Egipt, Irak, Sirija ... si 

predstavljate? Popolnoma sama se je 

odpravila v te divje in eksotične kraje 

... V Bagdadu je spoznala gospo Wooley, 

zelo težavno žensko, moram priznati, 

katere mož je bil nadvse prijazno bitje in 

arheolog po poklicu. V Iraku je raziskoval 

sumersko civilizacijo. Z njim je delal 

mladi asistent, Max, ki je bil še bolj 

očarljiv. Visok, suh, redkobeseden, ampak, 

če je kaj povedal, je to bilo primerno in 

pravočasno. Če je kaj naredil, je to bilo 

natančno tisto, kar je bilo treba v tem 

trenutku narediti. In Max se je ponudil, 

da popelje Mary na ogled znamenitosti v 

okolici Bagdada. Najela sta avtomobil in 

se odpravila na pot. Po enem tednu 

potikanja po puščavi sta prispela v 

Karbalo, ki ima prekrasno džamijo. 

Prespati sta morala na policijski postaji, 

kajti v Karbali takrat ni bilo hotela. 

Poleg tega je Karbala slovela kot nevarno 

mesto. Sprejel ju je dežurni policist in 

namestil v zaporniški oddelek. Mary in Max 

sta dobila vsak svojo celico. Ampak, v 

celici ni bilo WC-ja. In ko je Mary zvečer 
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morala iti na stran, razumete, sta jo, 

zaradi varnosti, do tiste luknje nad 

katero počepneš in opraviš – to je bil WC, 

spremljala Max in policist. Zvečer so jima 

na dvorišču policijske postaje pripravili 

večerjo. Bil je krasen večer, polna luna 

se je vzpenjala na sredo neba. Iraški 

policist do takrat ni veliko govoril in 

kar je povedal je bilo v arabščini. 

Nenadoma je v čisti angleščini rekel:  

Zdrav mi, duh vedrine!  

Ptič pa ne, nikdar,  

ki z neba višine  

srčne pesmi čar  

v obilju izlivaš nam, narave proste dar.  

Više in više v zrak  

se od tal poganjaš  

kot ognjen oblak;  

iz sinjin pozvanjaš,  

sanjaje vzletaš in ves čas vzletaje 

sanjaš.  

V zlatem kolobaru  

sonca, (ko zahaja,  

v meglovitem žaru  

tvoja pesem raja  

kot netelesna radost, ki se tu poraja.  

Bledi svit večerni  

tvoj polet zalije,  

kakor neizmerni  

dan zvezdico skrije:  

neviden si, a tvoja pesem živo bije,  

kot srebrne strele  

nočnega svetila,  

ki so v žarkih bele  

zore potonile,  

da slutim bolj, kot vidim, kje so 

ugasnile. 

 

Za hip je obmolknil, nato pa razložil, da 

se mu je Shelleyeva Oda škrjancu zazdela 

primerna za ta trenutek. Potem je 

recitiral še Hajama in Hafiza v arabščini 
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in večer se je spremenil v koncert, kajti 

njun gostitelj, iraški policaj, je 

recitiral, pel in prepeval, medtem ko se 

je Luna, rumena kot limona, topila v temno 

modri globini neba. In naslednje jutro, ko 

sta se odpravila proti Bagdadu, je Max 

ustavil avtomobil sredi puščave in rekel: 

„Draga Mary, ali bi se poročila s 

človekom, čigar poklic je izkopavanje 

trupel in iskanje mrtvih duš?“ Mary ga je 

ljubeče pogledala in rekla: „Obožujem 

trupla in mrtve duše.“ Objela sta se in, 

prvič, pod vročim puščavskim soncem, 

poljubila.    

JEDERMAN 

(zdolgočaseno zazeha) 

In živela sta srečno do konca svojih dni. 

AGATHA  

Natančno tako.  

JEDERMAN 

Spet te pravljice.  

AGATHA 

Pravljica je tragedija s srečnim koncem.  

JEDERMAN 

(utrujeno in naveličano) 

Prav, prav, ampak to ni zgodba o Mary, 

temveč o vas, mislim – o Agathi, in o 

vašem drugem možu Maxu Mallowanu. 

AGATHA 

Saj ni razlike. Zgodba je zgodba je 

zgodba. A hočete, da vam povem kako sem 

jaz srečala Maxa? 

JEDERMAN 

(nezainteresirano) 

Saj sem že pozabil kako ste srečali prvega 

moža.  

 AGATHA 

Saj prvi ni pomemben. Prvi je vedno zaradi 
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drugega.  

Gre k Jedermanu in mu recitira kot razigrana deklica, ki se 

je naučila pesmico napamet. Ko pride do dela, ko moški 

odgovarja, se ji glas poglobi, kakor da bi igrala moškega. 

Lahko opišem vsak svoj korak, 

če bo kdo prisluhnil. 

Prekrižal mi je pot mlad učenjak,  

Mož, ki na gomili se je potuhnil. 

»Kdo si, gospod?« moj glas ga zmoti.  

»Kaj vendar iščeš tu v samoti?« 

Odgovor v mislih mojih ždi 

kot v knjigi madež od krvi. 

»Posodje staro iščem,« mi odvrne, 

»iz starih dni predzgodovine, 

gledam, kako s časom se obrne,  

izmerim ga na vse načine.« 

 

Jaz pa sem mislila na svoj načrt, 

kako bi milijonarja ubila, 

kako bi pospešila njegovo smrt, 

kako bi truplo v star hladilnik skrila.  

      

Glas mu bil je blag in poln modrosti: 

»Če ozrem se pet tisočletij nazaj   

in spomnim vseh kasnejših se norosti, 

to bil izbran je čas, zdaj vem, zakaj.« 

 

Jaz pa sem se v vprašanje zaklenila,  

kako  bi strup v čaj stresla in ga 

stopila. 

 

On črepinje na mizico zlaga, 

In naprej zadevo mi razlaga:   

»Izkopljem kdaj podobice opolzke, 

amulete, kipce razuzdane. 

Za stara ljudstva, stare vojske 

vse pregrehe so bile neznane.« 

 

Poslušala sem, ko modrosti je bruhal, 

in vmes izdelala načrt: 

morilec bo truplo v slanici skuhal, 
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in ga, kot gnojilo, odnesel na vrt.  

 

Če zdaj zgodi se, da v kislino 

pomočim prste zgolj slučajno, 

če nehote razbijem staro glino, 

ker pač nemir je v meni trajno, 

če vidim reko, ki se v dalj izliva, 

če jasen klic se oglasi iz daljave, 

vzdih me spomni, da tam prebiva 

mlad učenjak neznane slave. 

 

Lice blago in besede prav počasne, 

misli v davnem času zgodovine, 

v žepih kipci in črepinje krasne, 

glas, ki je učil, kako vse mine. 

Se pokloni in sama sebi zaploska. Potem se usede nazaj na 

stol. Na glavo si ponovno da klobuk in pokrije obraz s 

pajčolanom. Nekaj trenutkov tišine. Potem Jederman privleče 

na sredo odra zložljivi ležalnik in se uleže. 

 

JEDERMAN 

(utrujeno) 

Zakaj vseh teh zgodb ne morete povedati v 

prvi osebi ednine? Zakaj potrebujete te 

lažne identitete? Kaj ste vi? Množična 

osebnost? 

AGATHA 

(njen glas spet dobi prizvok 

starosti) 

Vsi smo mi množične osebnosti. Tudi vi. Vi 

niste Karlo Jederman. 

JEDERMAN 

Prav, nisem. To je moje umetniško ime. 

Ampak, jaz vsaj vem kdo sem.  Vi pa o sebi 

govorite v tretji, četrti in peti osebi. 

AGATHA 

Vse te osebe mi pomagajo, da ostanem to, 

kar sem. Vse te osebe so odgovor.  

JEDERMAN 

Odgovor na ...  
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(zazeha) 

kaj?  

AGATHA 

Jaz sem vprašanje.  

JEDERMAN 

(utrujeno in naveličano) 

Vi ste nočna mora.  

AGATHA 

Vi ste Morilec! 

JEDERMAN 

(spet zazeha) 

Kdo ste vi? Kdo ste vi zares? 

AGATHA 

(se zasmeje) 

Kakšno vprašanje? Saj ste si me vi 

izmislili, mar ne? Jaz sem – vi.  

JEDERMAN 

(spanec mu lega na oči in 

glas) 

Če bi vi bili jaz ... bi to bilo, kakor da 

bi ... živel s trimetrskim pitonom v glavi 

... ki se bori ... za ženske pravice ... 

za pravice ... vseh žensk ... ki so me ... 

zapustile ... ker ... imam ... štrcelj ... 

namesto ...  

AGATHA 

(pride k njemu, se usede na 

posteljo in ga boža po glavi) 

Hočete, da vam zapojem uspavanko?  

JEDERMAN 

(zamomlja) 

Neeee, proooosim! 

AGATHA 

Glasba je moja velika ljubezen. A veste, 

da sem v Parizu študirala glasbo? 

Poučevala me je stara gospa Legrand, ki je 

zelo rada igrala štiriročno s svojimi 
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učenkami. Ampak, ker je gospa Legrand bila 

zajetna ženska, obenem pa je komolce 

držala zelo na široko, se je pogosto 

zgodilo, da sem skladbo končala na tleh. 

Kar s komolcem bi me odrinila! Oh, kako je 

to bilo smešno! In, ko sem bila mlada sem 

si domišljala, da bom postala operna 

pevka. Glas že imam, posluh tudi, ampak, 

edini problem je bil ta, da sem se 

grozljivo bala odra. In če se človek boji 

odra, potem je bolje, da nanj ne stopi. 

Nikoli nisem stopila na oder. Nekoč so me 

prosili, da z odra, ob neki obletnici, 

nagovorim člane Detektivskega kluba v 

Londonu in jaz sem rekla – ne. Nikakršnega 

odra, nikakršnega nagovora, ne pride v 

poštev. Pozneje so mi celo ponudili, da bi 

bila predsednica kluba. Pristala sem, 

ampak samo pod pogojem, da mi ni treba 

javno nastopati in nagovarjati ljudi. 

Lahko napišem, potem to prebere nekdo 

drug. Preprosto ne maram tega, ne maram 

tega, da vsi buljijo vame.  

JEDERMAN 

(dvigne glavo) 

Lepo vas, prosim, jutri moram zgodaj 

vstati. Končati moram tekst.  

AGATHA 

Saj je že napisan. Konec je. A vam vseeno 

zapojem uspavanko? Sama sem jo napisala.  

JEDERMAN  

(zamomlja) 

Proooosim ...  

AGATHA 

Prav, potem pa bom.  

Agatha zapoje. Med njenim petjem luč postopoma izginja, tako 

da se pesem konča v popolni temi.  

Le kdo bo videl sanjeprejke?   
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Te tihe, bele sanjeprejke?   

Te nežno krute sanjeprejke,   

kako tkejo niti sanj?   

 

Slišiš, ko kolo žužnja?  

In grozeče klepeta?  

Glej barve mavrice bleščeče!  

In vidiš tam svetlečo mrežo,  

ki stkana za človeško je meso?  

Ali jih slišiš?  

Se jih bojiš?  

Upaš stópiti na ono stran?  

Med tihe, bele sanjeprejke,    

ki tkejo niti sanj ...  

 

Boj za sijaj zavaja osvajalca,  

kjer zapredejo ga krhke niti, njegov oklep 

se razkroji ...  

Fant, ki orje, ko se mrači,  

zagleda siv in zlat privid − in brazdo 

svojo zapusti.  

Ob jézeru klečalo je dekle z vasi,  

uzrlo sanjsko je podobo − in zaradi nje se 

ne moži ...  

 

Če uzrejo tvoje jih oči, 

obrni se in teci proč,  

kajti na Zemlji sile ni, ki zmogla bi te 

pridržati.  

In svet bo stekel mimo,  

ko do smrti boš iskal lepoto!  

 

Če slišiš jih,  

bodi previden!  

Ne hodi čez na tisto stran,  

k tihim, belim sanjeprejkam, 

kadar tkejo niti sanj ...  

 

So niti zlate in rdeče!  

So niti sive in zelene! 

So niti bele in srebrne, ki stapljajo v 

bleščeči se sijaj!  

Ko rožnato se tkejo v gosto in slepečo 

mrežo, 
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škrlatni niz skrivnosti izzveneva v megli 

...  

A glej! Kjer v belih haljah tkejo − tam 

ljubezen je in hrepenenje!  

Tam je srce za smeh in za gorje,  

tam čudež je ... tam je obžalovanje ...  

 

Le kdo bo našel sanjeprejke?   

Te tihe, bele sanjeprejke?   

Te nežno krute sanjeprejke,   

 ki tkejo mrežo sanj? 

 

Še nekaj sekund teme, potem se luč ponovno prižge. Jederman 

se zbudi. Vstane iz zložljive postelje in gre k pisalni 

mizi. Tam leži en kupček zloženih papirjev. On jih vzame, 

prelista, zmedeno pogleda proti publiki. Gre na proscenij in 

se nerodno pokloni. Odide.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


