vito ilu i črto iru

si o a se e ič
mi, evropski mrliči

z zlati i žarki sijalo o so e a as, evropske
srečko kosovel, ekstaza s rti

v spo i stari

rliče

a i

ili i strujić (1921-2015)
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prva replika
zdaj se zač e
zadnja replika
zdaj se zač e
in potem je vmes
v es ed prvo i zad jo repliko, ki sta seveda
ogo olj ko pleks i, kot se kažeta a prvi pogled
kompleksni
večplast i
večpo e ski
skratka, zgovorni
sežeta o kraj, zagotovo sežeta o kraj, prva i zad ja replika
in potem je vmes
vmes je marsikaj
a oder stopi starejša gospa, eli lasje, skraužla i, verjet o vod a traj a
ureje a, lepo o leče a, v kosti u arelič e arve, s klo učko
v roki drži kuferček, e prevelik
stoji pred vrati i čaka
starejša gospa je alojzija izjak, že ski lik
je i v uki i prav uki i praprav uki ja jo kličejo kar lojzka
alojzija bizjak stoji pred vrati s kuferčko v roki i čaka
konferansje, oški lik
lahko ga igra tudi že ska
konferansje
govori
po te , ko je že vstopil, tik pred prvo repliko
je vstopil
v soju luči, di a, o glas i, video projek iji
ali orda kaki drugi režijski do isli i
je stopil na rampo
počasi, s težo v vsake koraku
z mislijo zadaj, mislijo zadaj
z namenom
čvrsto, odloč o i počasi
je stopil na rampo
nas je pogledal, nas,
konferansje
ali mobilizator
oški lik, ki ga lahko igra tudi že ska
preklet vlak
preklet vlak
e vozi več v italijo
preklet vlak
je stal na rampi
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nas gledal
suspenz
režijska do isli a
in pote

je šele začel

prva replika
premolk, v katere

se zač e v es, vmes med prvo in zadnjo repliko

druga replika
druga replika je
izraz naklonjenosti
drža pozdravila
nekaj vsebinsko zelo nepomembnega pravzaprav, a pak v ivilizira i druž i v komunikaciji med
odraslimi ljudmi bistvenega pomena
za vzdrževa je ivoja kultivira osti
for al a reč, epogrešljiva v pre osu zahtev i želja
izraz naklonjenosti
drža pozdravila
in potem
tretja replika
v tretji repliki konferansje
oški lik
ki ga lahko igra tudi že ska
konferansje ali mobilizator
preide k bistvu
a pak še prede ko fera sje preide k istvu, alojzija izjak stopi pred vrata
s kuferčko
i čaka
tretja replika govori o tem, da je cajt, da se premaknemo
da on ve, kje smo, da on ve, kako stvari stojijo
nekaj takega
da o pač ve
in da je jegova aloga, da a te reči razodene
o jebemumater, kam to sranje pelje
on skratka ve
on zdaj nam razlaga, kaj vse ve
i ga posluša o, ga posluša o, i,
je u je povse jas o, da stvari a tak ači
da plavamo v dreku
ali pač kaj podo ega

e peljejo ika or
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tretja replika je dolga
jebemumater, kako dolga je tretja replika
on ve
in nam to razlaga
in potem tudi mi vemo, mi,
in se strinjamo z njim
jas o a je, še prede se tretja replika do ro zač e, a
peljejo nikamor
da plavamo v dreku

je povse

jas o, da stvari a tak ači

e

alozija izjak stoji pred vrati i čaka
čeprav
morda
morda konferansje
ali mobilizator
oški lik, ki ga lahko igra tudi že ska
orda je olje, da ga igra že ska
materinska figura
mehka, zaobljena, topla
z mirom v glasu
mirom
in strastjo
morda konferansje vse to pove z izbranimi besedami
izbranimi mislimi
podkrepljenimi s statistič i i podatki
z zgodovinskimi primeri
s filozofskimi premisami
i a
mi,

je pote

še olj jas o, da plavamo v dreku

četrta replika se e zgodi takoj
ker na oder vstopi še e dramski lik
a si že
reče
ali pa
a isi še?
ali pa ogoče
a bo kaj?
konferansjeju gre še e dra ski lik očit o a živ e
ker i rad v iru ko čal svojo tretjo repliko, se pravi tisto, ki ko štatira, da plavamo v dreku
ker bi rad navezal stik z nami
očes i
miselni
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energetski
ker i il rad stopro e t o prepriča , da je tudi zad je u utlu ed a i kristal o jas o, da
plavamo v dreku
ker i as rad a elega te ači pripeljal do svoje četrte replike
četrta replika o ajpo e
ejša
v četrti repliki as o začel o ilizirat
nas bo nagovarjal k temu, da vstanemo iz svojih udobnih foteljev
nas bo nagovarjal k temu, da zapustimo svoja zlošče a korita
nas bo nagovarjal k temu, da premaknemo svoje polne riti
zato je konferansje lahko tudi mobilizator
ker bi rad iz nas sestavil svojo vojsko
a pak is o še ta , is o še pri četrti repliki, ta ajpo e

ejši

alojzija bizjak pogleda na uro
ise še je e u ater pusti e pri iru
ali kaj podobnega
bolj omikanega
odvis o od tega, ali lik o ilizatorja igra oški ali že ska, z vse dolž i spoštova je do
predstav i že skega spola, ki psujejo kot čet iki
odvis o tudi od tega, ali lik o ilizatorja ovače je izvaja s po očjo ljudskega esedišča
ali malo manj ljudskega
no, prav, pote reče še e dramski lik
kdo je še e dramski lik?
a je to sploh pomembno?
a se o kas eje sploh še pojavil?
ali je tu sa o zaradi tega, da z oti ko fera sjeja

ed ovače je ?

o, prav, reče
zmigaj se že, reče
i aš elega življe ja a razpolago, reče
konferansje pokima
i pote četrta replika
najprej ponovi svoje ugotovitve o sta ju, ki da je evzdrž o i ki da ga je tre a preseči, in potem
govori o tem, da se je treba zmigat
udobni fotelji
zlošče a korita
polne riti
še e dra ski lik jo je že zdav aj podurhal
trenutno v zaodrju rešuje sudoku čakajoč a svojo asled jo iztoč i o
a sploh še i a kakš o iztoč i o?
kdo je še e dramski lik?
a je to sploh pomembno?
z igaj se že
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preklet vlak
i aš elega življenja na razpolago
četrta replika
traja
vstopi milena
lepa je
ile o zagotovo igra že ska
sprehodi se čez oder
četrta replika traja
jebemumater, kako dolgo traja
posluša o o te , da je čas, da vsta e o
posluša o o te , da je čas, da stopi o skupaj
posluša o o te , da je čas, da se upre o
vstanite
stopite skupaj
uprite se
ile a je res lepa že ska
vsakdo bi jo opazil
edino konferansje je ne opazi, tako je zavzet, tako je razgret
ile a se sprehodi čez oder
in ti italijani, si morete misliti
še pred tremi leti so imeli v čita kah za šole oz ače o italijo do postoj e, si morete misliti
aš i ister gregor pa ič, si morete misliti
četrta replika je res dolga
i se že preseda o a stolih
ker nam preseda
jebemumater kako nam preseda ta agitka
raje pogledujemo proti mileni
milena je res lepa
res lepa
čas je, da vsta e o
alojzija bizjak tudi gleda mileno
čas je, da stopi o skupaj
pogleda

ile o i ji z as eško

poki a

čas je, da se upre o
in potem milena odide
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ne preostane nam drugega, kot da se strinjamo s konferansjejem
čas je, da vsta e o
a še e o ehal drkat?
čas je, da stopi o skupaj
ta pa res ne zna nehat drkat
čas je, da se upre o
razumemo
odobravamo
kimamo
in on leti
on leti na stiku, ki ga je začutil med nami
očes e , isel e , energetskem
in mi letimo na tem istem stiku
kje je milena?
v ozadju odra se pojavi silhueta
e a i pote še e a
držeč se za roke
počasi se po ikata aprej
čisto počasi
čas je
drkati
prvič
samozadovoljevati se, masturbirati
fra e si ga drka štirikrat dnevno
drugič
drsati, starinsko
fantje so se drkali po ledu
tretjič
s stal i rahli pre ika je ali zgolj dotika je česa delati hrup ali
ehaj že drkati stol!
četrtič
ekoga učiti, esoraz er o o re e jevati, zafrkavati
20 eur za parkiranje ? ma ne me drkat!

otiti prisot e

čas je
čisto počasi
držeč se za roke
hodita proti nam
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jakob in andreja
ali
jakob in silvo
ali
nina in andreja
ali
silvo in nina
čisto počasi
prepočasi, da i ila ka
a e je a
držeč se za roke
i kot da i ičesar drugega
samo roka v roki
telo ob telesu
se počasi po ikata proti a
samo roka v roki
telo ob telesu
čas je
štirikrat d ev o je pa a solut o preveč
nekaj je narobe z njim
alojzija bizjak gleda levo in desno
ne ve, iz katere smeri prihajajo ponjo
čaka potrpežljivo, vdano
tukaj zdaj

a jka ekaj sploš ega

in od zadaj še e a silhueta
morda pa ne, morda pa manjka kaj konkretnega
kaj zelo konkretnega
čas je, da vsta e o
čas je, da stopi o skupaj
a pak tu i o e e kurčeve strukture
kaj pa struktura?
čas je, da se upremo
od zadaj silhueta
čud a, preširoka
se premika
o je e ti, dva se kušujeta
a e, da se kušujeta, goltata se, o je e ti, saj se osta požrla
silhueta od zadaj, dva se poljubljata, tako da je ena sama silhueta
čud a, preširoka
jakob in andreja
če ista silvo in nina
© si o a se e ič
5, simona.semenic@gmail.com
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.

8

počasi stopata proti a
roka v roki
telo ob telesu
polju ljata se joži a,

let, i

ila ,

let

i gleda o i se e ore o prav odločiti, če a je to prijet o
lepo je, če se dva polju ljata
a pak gledati joži o, let, i
ila a, let, kako se žvalita, v as pre uja

eša a o čutja, v nas,

prišel je aš čas, vz ese o zavpije ko fera sje
aš čas je tukaj i zdaj
čas je
to je ila iztoč i a za še e dra ski lik
ker furijasto vstopi, se prebije skozi vse zaljubljence in stopi do konferansjeja ali mobilizatorja
čas je, zakriči
i še čas je e u ater
odvisno od tega, kdo igra lik konferansjeja
ise še pripravlje
is o še pripravlje i
ta bo drkal do svojega lastnega konca
ile a se spet sprehodi čez oder
tokrat še lepša, še olj lesteča, za e jala je o leko, ile a se spet sprehodi čez oder v prekras i
svile i večer i o leki rdeče arve
i z dekolteje , o vsi svet iki v e esih, kakše dekolte je to
ila se sprehodi čez oder
in tik za njo pricaplja en pes
in za psom
govoreča papiga
plešoči edved
akrobatski slon
ploskajoči lev
tiger na konju
in seveda
opica na biciklu
ačrtuje se presaditev človekove glave
po sovjetskem poskusu skupine vladimirja demikhkova leta 1954 na psih, zdaj torinski nevrokirurg
sergio canavero v letu 2017 napoveduje prvo uspeš o presaditev človekove glave
čas je, zakriči še e dra ski lik še e krat
kdo je sploh še e dramski lik?
joži a,

let, i

ila ,

let, se žvalita
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še ved o e ve o, kaj i si o te

islili

zakaj bi se dva stara ko zemlja ko greh žvalila, i logično, nima smisla, ni v navadi
zakaj torej?
čas je
čas je
zakaj se v držav ih služ ah e dajejo dol
ker so vsi v žlahti

ed sa o?

i še čas je e u ater
is o še pripravlje i
a vidiš, da ise še
ise še
ise še
drkanje napram seksu je kot
zadostikrat povedal, da plavamo v dreku
je kot
ise

še zadosti adro

žar i a apra

o pojas il

so u

to je res, je res, da smo v dreku, ampak je treba pogledati s svetle plati
kozarec je lahko pol prazen ali pol poln
minuse je treba obrniti v pluse
v vsaki stvari je nekaj lepega
to je res, je res, da smo v dreku, ampak vsaj plavamo
tako oraš a to gledat
vsaj plavamo
zadostikrat povedal, da a ta ači stvari e peljejo ika or
katere stvari
stvari
stvari pač
druž a
druž e a ureditev
držav a ureditev
ureditev vrtov
vrtovi
ise
ise

še
še

za vstop v združe e države a erike e ra i

vizu a
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ra i

esta o raze , karkoli aj i to že ilo

o kraj česa je e u ater?
milena odide
če i a

esta o raz a, karkoli že to je, potem se stvari zapletejo

partizanka ili a zadiha a i rdeča v li a prihiti a ra po
tudi partizanka milica je lepa, o jebenti, kako je lepa
partizanka ili a je lepa i sije, čeprav je zadiha a i rdeča v li a
jebemumater, kaj pa struktura?
i logič o
nima smisla
morda je partizanka ili a rdeča v li a i zadiha a sa o zato, ker ji je erod o
partizanka ili a je sra ežljiv dra ski lik
to takoj opazimo
prihiti do ra pe i želi ekaj reči
a pak ko fera sje i še
še i
je kot tofu napram
biftek
bifteka
bifteku
biftek
bifteku
biftekom
je kot tofu napram bifteku
drkanje napram seksu je kot tofu napram bifteku
zadostikrat povedal, da plavamo v dreku
partizanka

ili a stoji ta , rdeča v li a, zadiha a i hoče ekaj povedat

stvari se zapletejo, če i aš esta o raz a, karkoli aj i že to ilo
e oreš a letalo
osta eš a letališču
plačaš stotaka ali par stotakov
in potem so stvari urejene
vplete e letalske druž e tako pokasirajo še par dodat ih stotakov
za letalske druž e stotakov ikoli zadosti
je e u ater, a e vidiš, da a stvari še iso jas e?
da e vidi o še čiste slike?
da ne zmoremo sprocesirat tako hitro?
več časa ra i , več časa ra i o, mi,
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da se vzdignemo
biftek
a hitro opeče goveji zrezek
speči iftek
biftek z jajcem
tatarski biftek
da vstanemo
ni v navadi
je kot kuč a apra

lisi i

jaz bi rada nekaj povedala
tiho tiho se oglasi partizanka milica
tako tiho se oglasi, da je ihče e sliši
opazi o jo, ker je lepa, res lepa, a pak sliši o je pa e
tiho tiho reče, da i rada nekaj povedala
al pač kaj te u podo ega
drkanje napram seksu je kot
na odru se pojavi ogromna bala sena
se kotali čez oder
ekdo jo kotali čez oder, ve dar ga e vidi o
i še čas
kak bedast vic pravzaprav
seveda se dajejo dol v držav ih služ ah, ta
saj so ve dar vsi poroče i ed sa o

še najbolj

a lahko nekaj povem?
še e dra ski lik za zdaj obupa
se u ak e v zaodrje, poišče kadilski sektor, prižge igareto i čaka a svojo asled jo iztoč i o
kdo je sploh še e dramski lik?
partizanka milica bi rada nekaj povedala
vendar nikakor ne more priti do besede
partizanka milica bi rada nekaj delila z nami
to ne pelje nikamor
partizanka milica bi rada povedala svojo zgodbo
medtem ko je konferansje spet v polnem zamahu
ker on ve
on je podkovan
ačita
inteligenten
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njemu je jasno
vidi pot, po kateri moramo iti, mi,
mi moramo
kaj že je e u ater
kaj že
je kot plastič a vili a apra

vila

vstati
se dvigniti
je kot zobotrebec napram pajserju
čas je, da stopi o skupaj
čas je, da se upre o
z ji
a čelu
konferansje nas bo vodil
ka
ka

že je e u ater
že

on ve jebemumater
on in njegovi vejo
mi jih rabimo, mi,
hotela sem vam samo povedati, hotela se reči, joj, e, saj e ve prav toč o, kako i začela, iti e
ve , kaj ata č o i želela doseči s te , da pove , e ve
ata č o, ker jaz se , jaz se sra ežljiv
i egotov i
al e razštela dra ski lik
partizanka

ili a je sra ežljiv, egotov i

al e eosredotoče dra ski lik

in lep
ja, seveda, partizanka milica je lep dramski lik
na kurac mi gre vse to, na kurac mi grejo ti vici
žri, pij, fuki, za jutri se ne cuki
ekako tako i začela partizanka ili a, če i prišla do esede
vendar partizanka milica ne more priti do besede
ne, ne samo zaradi tega, ker se konferansje ne pusti motiti
drka, drka, drka, drka in ne neha drkat in ne bo nehal drkat
ne samo zaradi tega
partizanka milica, ta prelepa partizanka ili a, ki jo ta hip o čuduje o pred sa o, je a reč sa o
privid
je spomin partizanke milice, take, kot je bila pred mnogo mnogo leti
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v časih, ko so se pravlji e zače jale z za deveti i gora i i deveti i voda i
takrat
partizanka ili a, rdečeliče , zadiha i sra ežljiv dra ski lik, je še od takrat
danes, ko mi to gledamo, mi,
da es ta ili a leži v hospi u
brezbarvna
brezkrvna
leži v hospi u i e ore več govoriti
žri,pij, fuki, za jutri se e uki
alo se a pred se oj poriva prešvi a k ečki fa t
prešvi a k ečki fa t poriva pred se oj alo se a
če je že k ečki fa t
i če že poriva alo se a pred se oj
i če je že prešvi a
pote je lahko tudi v slove ski arod i oši, s faza ji pereso za klo uko
potem lahko tudi zavriska
i če že gleda o predstavo, ki sega čez eje aše do ovi e, je k ečki fa t lahko tudi v avstrijski
arod i oši, ki je radikal o drugač a kot slovenska, topogledno je predstava z izborom avstrijske
oše edvo o pripelja a iz ozkega lokal ega o e ta a širši glo al i
nosil je belo uniformo
razoglav, nasmejan je stal na rivi
sonce, vetrc, morje
svoboda
bil je junij leta 1945
razoglav, nasmejan, o krože z drugimi mornarji
razoglavimi, nasmejanimi
sonce, vetrc, morje
svoboda
s te
or arje se o poročila, se takrat po islila
ne, ne, to ni ljubezenska zgodba
tako i ili a začela svojo pripoved, če i prišla do esede
ampak milica ne bo nikoli več prišla do esede
k ečki fa t
avstrijska arod a oša
orda, orda pa i ilo za dosega je radikal ega
predstava odvija, aj olje, da je k ečki fa t
klen
trden
zdrav
v dirndlu
radikalno, prav zares
mi gleda o i

olči o,

o e ta, ki pritiče ko tekstu, v katere

se ta

i,
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jako i i a pa držeč se za roke sedita a ro u odra, i gljata z oga i, glavi i ata stak je i i
pritajeno kramljata
ali pa se morda samo gledata
ker poljubljata se ne
to še ved o z vso silovitostjo poč eta joži a, let, i
ilan, 91 let
silvo i a dreja pa kar sedita, držeč se za roke
sama sebi dovolj, vse drugo, kot da je daleč stra
vsega drugega kot da ni
kot da nas ni, nas,
kot da njega ni, konferansjeja ali mobilizatorja
kot da dreka, v katerem plavamo, ni
nina in andreja sedita, s staknjenima glavama
samo roka v roki
telo ob telesu
i kot da i ičesar drugega
mi gledamo
mi,
poštar i je pustil listek
joj, sranje sranje sranje
kaj je spet?
davč a?
milena spet vstopi
v novi obleki, ozki, oprijeti
se spet sprehodi čez oder
počasi
lepa
zapeljiva
fukabilna
a si lahko privošči o to po islit, ko se

ile a sprehodi čez oder?

fukabilen
pridevnik
po e i last ost ose e, ki je privlač a a pogled, ve dar si z jo e predstavljaš res e, traj e zveze
tudi oseba, ki jo na prvi pogled o e iš za privlač o, seksapil o
primer
se strinjam, njen brat je res fukabilen
ali
včeraj se opazil skraj o fuka il o dekle
ali
joži a, let, po sed ih dekadah skup ega življe ja še ved o
esko č o fuka ilen

e i, da je je soprog

ila ,

let,

ile a hodi čez oder
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samo da joj pizda vidi put
ili a je sra ežljiv dra ski lik
je privid
je spomin
na sonce, vetrc, morje
svobodo
bil je tako lep, tako lep je bil, bil je tako lep kot clark gable
z rči a i
v beli uniformi
razoglav
nasmejan
je stopil do mene
slovenec, o ne, slovenec
takrat še ise z ala slove sko
je stopil do mene
vihravo
sonce, vetrc, morje
tovariši a, a i se i pridružili
tovariši a, a i se i pridružili, je rekel
in potem ji je pokazal svoj torpedo
z veselje , tovariš
z veseljem si je ogledala njegov torpedo
kurvo slovenska
slovenska kurvo
joj, sra je, sa o da i davč a
sodišče?
joj, sra je, sa o da i sodišče
ministrstvo?
joj, sranje, samo da ni ministrstvo
joj, sranje sranje sranje
i

olči o

on ve
konferansje ve
ko fera sje e vidi ičesar drugega kot as
e vidi ili e, rdečelič ega i zadiha ega privida
e vidi joži e, let, i
ila a, let, kako se žvalita
e vidi k ečkega fa ta v dir dlu, kako vali alo se a
e vidi alojzije izjak, kako čaka pred vrati
ne vidi jakoba in silvota, kako pritajeno kramljata, kot da naokrog i ičesar, ičesar razen njiju
ne vidi psa
govoreče papige
plešočega edveda
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akrobatskega slona
ploskajočega leva
tigra na konju
in niti
opice na biciklu
konferansje vidi samo nas, mi smo tisti, ki smo mu pomembni
ko fera sje z a ločiti ed po e
i i reč i i tisti i, ki to iso
presaditev človekove glave zagotovo i
plavamo v dreku in da moramo

ed ta pomembnimi, zdaj je pomembno samo to, da

kaj že?
kaj že?
da moramo, mi,
moramo
solidarnost
demokracija
volja ljudstva
pravi a do odloča ja
pravica
sonce, vetrc, morje
z veselje , tovariš
i sva šla
bil je tako lep v tistem soncu, tistem vetrcu, ob tistem morju
lju ila se ga, oč ega, postav ega, as eja ega
ljubila sem ga v tistem trenutku, v tistem trenutku, ko je ilo vse ogoče
lju ila se
jega, tisti tre utek, tisto se e v tiste tre utku, as eja o rdečelič o partiza ko, ki se
je zaljubila v mornarja v tistem soncu, tistem vetrcu, ob tistem morju
i sva šla
in je bil ves svet aji , ves svet je il aš, prihod ost je ila aji a, je ila aša, je ila svetla, var a,
topla
bila sva
midva sva bila
vse to
sonce, vetrc, morje, prihodnost, vsi mi, takrat, junija 1945
za devetimi gorami in devetimi vodami
zanosila sem
torpedo, kakopak
o je odšel
vstopi jolanda
in tam stoji
v soju luči
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jola da, že sko itje poz ih sred jih let
počesa a a prečo, strogo, z ostri
oso , te ki i ust i a i i pogledo , ki ga je e ogoče opisati
s pes iško arav a i izrazoslovje
že sko itje v obleki tako nevpdaljivih in neizrazitih barv in oblik, da e oreš prav zagotovo reči,
kakš e arve je i e oreš prav zagotovo reči, če je krilo ali so hlače
že sko itje, ki diši po stereotipu
že sko itje, o katere
a uli i po isliš, da ne more biti kaj drugega kot dosledna pripadnica rimsko
katoliške erkve
lahko i si er ila tudi ivša dosled a ko isarka ko u istič e partije, zgleda že tako, a pak klju
te u, da je v poz ih sred jih letih, je še ved o pre lada, premlada, da bi bila lahko v svojem
življe ju kdaj posveče a v to funkcijo
že sko itje poz ih sred jih let rez izraza v očeh, ki izžareva zvesto pripadnost temu ali onemu
siste u aukov i vred ot, stoji v soju luči
zdi se, da se je za trenutek vse ustavilo
jolanda vstopi in najprej s pogledom vse premeri
konferansjeja, ki je za hip premolknil, da bi poudaril pomembnost pravkar povedanega
kaj že, kur , kaj že
lako je tuđi

kur e

po kopriva a tuči

partizanko ili o, ki je še ved o rdečelič a, žareča
sonce, vetrc, morje
k ečkega fa ta v dirndlu, ki se je ustavil i si riše z oj
joži o, 88 let in milana, let, ki sta se ehala žvalit in se zdaj samo gledata in nasmihata drug
drugemu
u jebemti, človek res e ve, kakš o stališče i zavzel do teh dveh
andrejo in silvota, ki sedita na rampi i kot da i ičesar drugega
alojzijo izjak, ki čaka
mi gledamo, mi,
i olči o, i,
žri, pij, fuki, za jutri se ne cuki
o kraj česa sežeta je e u ater?
jola da si popravi svojo o leko edoločljive o like i

edoločljivih arv i stopi proti aloziji bizjak

in vdih
in se spet vse premakne
k ečki fa t v dir dlu kotali svojo se e o alo, i a i a dreja stikajoč glavi i gljata z oga i,
partiza ka ili a želi ekaj povedat, joži a, let i
ila , let, se kušujeta, ko fera sje
je kot luža napram morju
a lahko samo nekaj povem?
ma kaj je zdaj, a si ali nisi, porkamadona?
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še e dra ski lik stopi a oder i zakriči ekaj v te

stilu proti ko fera sjeju

a kakš a štala, doda še e dra ski lik, a kakš a štala ali kaj podo ega, čeprav štala je čisto fi o
a te
estu, ker se lahko a aša a to, da ko fera sje še zdaj i ko čal, kar je očit o, preočit o
še i ko čal
je kot roža v vazi apra

gozdu

lahko se pa a aša tudi a dogaja je a odru, že a pri er ala se a i a e tak, i se reklo, priokus
štale
štala
ižje pogovor o hlev
živi a v štali se je oglašala
hlape je spal a sla i v štali
štala je v prenesenem pomenu neurejen, zanemarjen in umazan prostor
primer: kakš o štalo pa i aš tukaj?
v širše po e u se izraz ra i kot opis eurejenega, zmede ega položaja ali dogaja ja
primer: takrat se je začela prava štala!
v izrazu se e ara skriva tudi klasič a refere a a avgijeve hleve, ki jih je z ogel očistiti šele
heraklej, ko je skoznje napeljal reko, zato nekdo, ki trdi, da bo naredil red, reče
očistil o to štalo
in se s tem implicitno postavi na heraklejevo mesto, sigmund freud v knjigi der witz und seine
beziehung zum unbewußten navaja tale vzklik, očit o ekoga, ki je il kar preveč klasič o izo raže
le kje je ariadnina nit, ki vodi iz scile in karibde teh avgijevih hlevov?
a kakš a štala ali pa kaj v te

stilu, doda še e dra ski lik

jola da osuplo gleda v še e dra ski lik i
ježeš a, kdo je pa ta?

ore iti osuplo vpraša

a je to sploh pomembno?
še e dra ski lik odide, preden utegne konferansje odgovoriti
če pa uteg e odgovoriti , pote zagotovo e izusti ič prijaz ega ali prefi je ega ali uglaje ega
e glede a to, ali ga igra že ska ali oški i e glede a to, v katero s er se agi a jegov voka ular
o je odšel do ov, v slove ijo, v vipavsko doli o, od ta
krasne, s soncem obsijane
sonce, vetrc, morje

je il do a, iz vasi a gričku,

ajh e,

alojzija izjak čaka
ampak ni nestrpna, ne prestopa se semtertja
ne pogleduje nenehno na uro
alojzija izjak sa o čaka
lahko bi rekli, da čaka vda o
spokojno
morda na njenih ustnicah zaznamo nekaj takega, kot je nasmeh
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morda se nam pa tudi samo zdi
pokima jolandi
i čaka aprej
jola da stopi čisto lizu je, pre lizu, alojzija izjak se malo umakne, jolanda pa stopi za njo
alojzija izjak se še e krat as eh e, aredi še e korak vstra , jola da pa se e da i ri e va jo
alojziji bizjak je trohico neprijetno
jola da ata č o opazuje alojzijo izjak
jebemumater, una milena je pa kar izginila vmes
žri, pij, fuki, za jutri se e uki
če i partiza ka ili a zdaj prišla do esede, i adaljevala svojo pripoved
povedala i , da sta se s slove ski
or arje poročila
uokvirjena poroč a fotografija a4 format, sepia barvna tehnika v ko i a iji z arv o retušo
as eja a lada že ska, as eja
lad oški, poroč i šopek v es
vse tako
vse tako
lepo
sepia i arv a retuša
jola da iz svoje tor i e, edoločljivih arv i o like, vza e ke ič i svi č ik i
zapisuje
povedala i, da je slove ski or ar šel pred jo v slove sko vas a gričku,
obsijano, da bi vse pripravil za njen prihod

eležko i si vest o

ajh o, kras o, s so e

povedala i, da je šla za ji , visoko oseča, da je potovala skoraj dva d i, sa a, da je prvič v
življe ju zapustila svoje rod o esto, da je šla v ez a o, sa a, in da je prispela v eno od mest pod
te i grički, kras i i, s so e o sija i i, ta
aj i jo čakal, slove ski or ar, pa ga i ilo
pote
i povedala, da si je aložila kufer z vse svoji i etje
a ra e a i je šla v tisti griček,
krasen, s soncem obsijan, je hodila, z velikim trebuhom, je hodila v tisti griček, krase , s so e
o sija , k svoje u ožu, slove ske u or arju
če i seveda prišla do esede
a pak partiza ka ili a ikoli več
ikoli več e o prišla od esede
jafar, jafar, brat moj, ne boj se
ko te je strah, se spomni alaha
jolanda si je dodobra ogledala alojzijo bizjak, zapomnila si je vsak detajl, ki si ga je bilo potrebno
zapomniti, si ga vtisnila v spomin, si ga zapisala v eležko, da ga o lahko upora ila, ko o za to prišel
čas
in zagotovo pride, pride ta čas
jola da pospravi eležko i ke ič i svi č ik azaj v tor i o edoločljivih arv i o like i stopi do
k ečkega fa ta, čisto zrave jega stopi, pre lizu, spet pre lizu, stopa o je i si ga zavzeto
ogleduje
tako, kot da si mora vtis iti v spo i vsak detajl a k ečke fa tu v dir dlu, da ga o lahko
upora ila, ko o prišel čas za to
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i zagotovo pride, pride ta čas
je kot flaška napram dojki
konferansje utihne
sa o za tre utek, da se odkašlja
štirikrat d ev o je pa a solut o preveč, nekaj je narobe z njim
ko fera sje se odkašlja
in nadaljuje
ogo tega i se še lahko dotak il
jolanda iz tor i e edoločljivih arv i o like vza e eležko i ke ič i svi č ik i vestno zapisuje
po e
e detajle a k ečke fa tu v dir dlu
mnogo tega i lahko še povedal
pomembno je vedeti
pomembno se je zavedati
za vas imamo revolucionarno čistilo za us je i vsa vaša vpraša ja, ki so se va porajala,
kako usnje očistiti i
u dajati vso potre o ego ter pri te doseči še vodoodpor ost, s o razrešili
namesto vas, vse, kar pa morate storiti vi, je to, da čistilo za us je telefo sko aročite
pomembno je uzavestiti
oč je v vaših rokah
oč je v aših rokah, v rokah as, as,
prihodnost si krojite sami
prihodnost si krojimo sami, mi,
odločate sami
odloča o sa i, i,
rlič
rtev človek, zlasti do pogre a
dati, položiti rliča a rtvaški oder, v krsto
pokopati rliča
prepeljati rliča a pokopališče
led kot rlič
ilo je tiho, kot i i eli rliča v hiši
edeti pri rliču
od esti rliče i ranjene
mrtve ljudi, mrtve
živel je še, ve dar je il rlič
politič i rlič
človek, ki u je povse o e ogoče o politič o delova je
ol ik je il živ rlič
zelo led, shujša
o je živ rlič
smrtno bolan
ko je ko č o prispela a tisti griček, krase , s so e

o sija , je so e zašlo
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pravica do socialne varnosti
jola da pospravi eležko i ke ič i svi č ik v tor i o edoločljivih arv i o like
pravi a do izo raževa ja
joži a,

let, i

ila ,

let se žvalita

pravi a do dostoj ega življe ja
k ečki fant v dirndlu vali balo sena
pravi a do svo od ega izraža ja
silvo in andreja
ali pa sta morda jakob in nina
na robu odra bingljata z nogami
pravica do veroizpovedi
pravice
pravice
pravice
kot vitaminske kapsule napram jabolku in repi
jolanda se prestavi do joži e, let, i
ila a,
ri e svoj fris va ju, kot da o prav ta , prav ta
jola da ri e svoj fris v joži o, let, i
ila a,

let, ki se e ehata žvalit, klju te u, da jola da
ašla odgovor a iti ali e iti
let, ki se e e ita za jo i se kušujeta dalje

partiza ka ili a vztraja, rdečelič a i zadihana vztraja na rampi, ker bi rada nekaj povedala
konferansje partizanko milico oplazi s pogledom, o jebemumater, pa jo je le opazil
o jebemumater opazil jo je
si jo opazil?
ampak
jebiga brate
sine
kaj?
jebiga sine
socialna enakost
pravi a do življe ja
pravica do izbire
pravica do
do
do
do
do guše u govnima al se ipak pliva
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izgubite 3.5 kilogramov rez apreza ja, o svoji ajlju ši prehra i
vsak mesec!
večkrat dokazano in sedaj tudi uradno - to pose o zvijačo, s katero lahko shujšate rez odreka ja i
brez naprezanja, je uradno potrdila tudi evropska agencija za varnost hrane
in partizanka milica spet ne pride do tega, da bi povedala
a pak roko a sr e, ko u i se pa dalo poslušat partizanko milico
sonce, vetrc, morje
že, že, ampak
griček s soncem obsijan
že, že, ampak
do
do
do
do guše v govnima al se ipak pliva
saj se je tudi sa

og utelesil v g oj etlehe ske štale

ampak
mi,
jako i a dreja se o ja eta, i gljajoč z nogami
o, kako lepo
si mislimo, mi,
kako je to lepo
še do ro, da ista jako i silvo ali pa i a i a dreja
da lahko rez apor ega odloča ja o te , kakš o stališče aj zavza e o,
mislimo na
sonce, vetrc, morje

isli o a

pa ta ož, lep, v ele
pijan, v škor jih, jo r a po tleh
semtertja
partizanka milica misli na
kaj že je e u ater
sonce, vetrc, morje
svobodo
jo brca, medtem ko partizanka milica z velikim tre uho leži a tleh i
isli, a kar pač
povedati e ore dosti, orda sa o šteje r e i čaka, da i e, da o o

isli,

ti prekleta hrvaška kur a
kur a hrvaška
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da se o aveličal i šel aprej pit
griček, s so e
v svobodi

o sija

izzivo zre o v oči i ustvarja o oljši pogled a svet
aša ok a so ok a s karakterje !
do konca tega meseca everjet i popusti a količi o!
i se pre ašala
bi povedala partizanka milica, ko bi jo konferansje pustil do besede
pravljice
pravljice
pravljice
vstati je treba
vstanite
žri, pij, fuki, za jutri se e uki
upreti se je treba
uprite se
se

pre ašala, ker nisem imela kam

kurvo slovenska
če ji zaupate vi, ji zaupa o tudi i!
avto o ilsko zavarova je za voz ike z a j kot tre i leti izkuše j
pizda u ater a židovska škrta
reče vodovodar, ki je pravkar vstopil s pajserjem rennsteig za 29,99 eura v desni roki
ime lika je vodovodar s pajserjem rennsteig za 29,99 eura
lik vodovodar s pajserjem rennsteig za 29,99 eura je oškega spola, ker z ore prekli jat kot og
zapove, spet poudarja z vse dolž i spoštova je do pri erkov že skega spola, ki psujejo kot
čet iki
pizda u ater a židovska ali ekaj podo ega
za njim vstopi še e vodovodar
ime lika je vodovodar s papagajkami rothenberger za 49,99 eura
vodovodar s papagajkami rothenberger za 49,99 eura pridoda, da je tista kur a pa res žid, prav zares
je kur a žid, i sa škrt, e da se tertja tudi u o židovsko kapi o osi, a pak kur a je žid sa o
takrat, ko ve, da o kaj od tega pokasiral, to se da es splača, kur a, it žid, da i pa kur a ljudi plačal,
to pa e, ater u je e židovsko škrto, kurbi
vodovodar s pajserjem rennsteig za 29,99 eura se tudi priduša a ateri o spolovilo ju ega
delodajalca, ki je pripadnik judovskega sistema naukov in vrednot, poimenuje ga prostitutka, večkrat,
za ko e o e i še to, da ga o poslal v e ega iz ed oških reproduktiv ih orga ov i da o že i
ede tistih rez drugega iz ed oških reproduktiv ih orga ov, ki sa o olči i ki a i si e upa
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povedat, kar misli, in da bo njun skop delodajalec, ki ga poimenuje prostitutka pripadnica judovskega
sistema naukov in vred ot, že videl, kaj se to pravi spol o o čevati v glavo pošte ih delav ev, vse to
zagotovo z vse dolž i spoštova je do reproduk ije, spolovil, veroizpovedi i služe ja kruha z
dejavnostjo, ki je izvorno namenjena reprodukciji
tako nekam
kot da nam je mar, nam,
kot da nas zanima, nas,
kje za boga je milena?
za vraga
ali pa za vraga
kje za vraga je milena?
i pote je, hvala ogu, o e, e ogu, i ilo več oga takrat, ga i ilo več, ga i ilo še, ilo je
vmes, hvala kurcu torej, in potem je, hvala kur u, šel pit
se vstala, kot že ičkolikokrat prej i kot še ičkolikokrat pote , skuhala, pospravila
ko je prišel po oči spet do ov, se je ulegel a e, s tisto s rdljivo sapo, olče se razširila oge, kaj
se hotela, kaj aj že ska aredi, sa o da je mir, a me razumete, u pač daš
ne, ne pride do besede
kdo i pa to poslušal
socialna enakost
so ial a pravič ost
socialni mir
čas je
o, fukabilna milena!
glej jo! v novi prekrasni obleki!
pa le ni izginila!
mi jo gledamo, o, kako nam je lepa, nam,
kot že ičkolikokrat prej i

ičkolikokrat pote

kot prepih napram burji
un pa drka drka drka
griček, krase , s so e
u pač daš, da je

o sija

ir

vzeti usodo v svoje roke
uzdaj se u se i u svoje kljuse
vodovodar s pajserjem rennsteig za 29,99 eura je s pajserje dvig il pokrov jaška
u je e u ater to je pa tud za za e jat, ja, kur , saj se rekel že zdav aj, to je že popol o a
zarjavelo, čakaj, evo, je e u ater
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in potem sta z vodovodarjem s papagajkami rothenberger za 49,99 eura stopila v jašek in sedaj ju
vidimo samo napol, samo od pasu navzgor, ko se eden ali drugi skloni, vidimo samo enega
napol
joj, e ve , je slišati iz jaška, urlja, kur a, e ve , čakaj, o jaz, o kur a, se
u rekel, že la i, da
je treba zamenjat ventile in cevi, samo e, je predrago, daj o popravljat, vsak kurčev tede šraufat,
je e u ater židovsko škrto, da nima od kje vzet, mi pa lahko kopljemo po tem dreku, kako smrdi, v
pičku ateri u, spet o dva dni spiral ta smrad s sebe, a ja, če i ratalo v dveh dneh, jaz sem
zad jič s rdel še el tede , kur a, i oja el tede i hotla dat, da zaudarjam po dreku, sranje, ne
gre, e gre, kar teče, i z eraj olj, je e u ater, teče, u, fak, drek že skoraj v čevljih, pizda, po oč
ova ra ila, pokliči vodovodarja s cevnimi škarja i re s za , eura
jolanda si o joži i, let, i
ila u, let, vza e čas
joži a, let, i
ila , let, žvaleča se, jolandi zgleda predstavljata ključ do odgovora a več o
enigmo
ki je kaj, ki je kaj, jebemumater
preveč psova ja za
preveč

oj okus

vodovodar s pajserjem rennsteig za 29,99 eura in vodovodar s papagajkami rothenberger za 49,99
eura stopita iz jaška i gledata va j, zelo očit o je težava v jašku za ju pre ejš ja e ig a
u pač daš, da je

ir

a lahko samo nekaj povem
pretiho, pretiho govori rdečeliče privid partiza ke

ili e

prednosti oglaševa ja v sa itar ih prostorih
več časa!
gleda ost traja v povprečju od seku d do
i ut
oljša osredotoče ost!
obiskovalec se oglasu ne more izogniti, ne more listati naprej ali zamenjati kanala kot na tv ali radiu
bolj podrobne vsebine!
vsebine oglasa so lahko zato veliko bolj podrobne
večja odziv ost!
o čutek olajša ja poveča sposo ost po e ja sporočila oglasa do procentov
oljša difere ia ija!
us erje i so lahko izključ o a že sko ali oško popula ijo, podrobna diferenciacija ciljnih
dohodkovnih skupin - restavra ije poslov eži , pu i ladi in tudi geografska diferenciacija
pravi trenutek!
eaktiv o izkorišče čas - oglasi ljudi ne zmotijo (kot npr. na tv med filmom)
večja individualnost!
i ti e prostor, kjer je dovolj časa za raz islek
večja prepoz av ost!
prilagojeni oglasi – večja prepoz av ost lagov e z a ke
je kot parlament napram ljudstvu
še e dra ski lik se prisvaljka do konfera sjeja i še prede uteg e kaj reči
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ra i več časa
več časa!
še e dra ski lik je v es
o kraj česa?
je vmes izgubil voljo do aktivnega udejstvovanja v prizorih izvajanja pritiska nad konferansjejem in se
zato odsvaljka, od kjer je prišel
sudoku ali kadilnica ali morda sanitarni prostori
več časa!
oljša osredotoče ost!
je kot por ič po radiu apra
je kot
pravljice
pravljice
pravljice
alojzija izjak se še i aveličala čakat, v svoje
stoji pred vrati, čaka vda o, čaka spokojno
čas je

kosti u

arelič e arve, s klo učko , s kuferčko

žri, pij, fuki, za jutri se e uki
človekove pravi e i te elj e svo ošči e
enakost pred zakonom
e glede a arod ost, raso, spol, jezik, vero, politič o ali drugo prepriča je, g ot o sta je, rojstvo,
izo raz o, druž e i položaj ali katerokoli drugo ose o okolišči o
in potem
1 proti 99
1 proti 99
1 proti 99
vstopi vodovodar s ev i i škarja i re s za , eura, stopi do jaška, se posvetuje z vodovodarje
s pajserjem rennsteig za 29,99 eura in z vodovodarjem s papagajkami rothenberger za 49,99 eura
kur a pizda ater a židovska škrta kura je e u ater
vodovodar s ev i i škarja i re s za , eura skoči v jašek
o prasi a o prasi a o prasi a drek je že do kole o prasi a
vodovodar s ev i i škarja i re s za , eura stopi iz jaška
kur a pizda ater a židovska škrta kura je e u ater
sem mislila, da bo nehal, ko bom rodila
ni nehal
samo da je zdaj
lep
postaven
v škor jih r al tudi deklico
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kur a hrvaška
hrvaška kur a
težko se se učila jezika, i i šlo, i šlo
vasi a a gričku, s soncem obsijana skozi vse leto
in tako leta
i še več let
1 proti 99
česa že?
česa že?
na primer
1 cigo proti 99 nam
ali pa
1 kripl proti 99 nam
ali pa
1 kurba proti 99 nam
99 nam,
rlič
rtev človek, zlasti do pogre a
človekovo življe je je nedotakljivo
zlasti do pogreba
ihče e s e iti podvrže

uče ju, ečloveške u ali po ižujoče u kaz ova ju ali rav a ju

je kot botoks napram
dokler i prišel drugi otroček
sem mislila, da bo vdrugo ratalo, da bo ratal sin, pa ni ratalo, je spet ratala hči
i še ved o se ise prav ogla aučiti jezika
i še ved o ise i ela ka
kurvo slovenska
slovenska kurvo
in sem ostala
kur a hrvaška
hrvaška kur a
u pač daš, da je

ir

vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva
vsakdo ima pravico do varnosti
spoštova i upora

ik elektronske banke!
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zaradi zagotavlja ja vaše var osti pripravlja o dodat e var ost e eha iz e za odo ritev plačil ih
transakcij v elektronski banki
vrhunski avtentikacijski mehanizem ali avtoriza ija plačil je podpisova je plačil ih nalogov, ki jih
stranka odda prek elektronske banke
avtoriza ija zagotavlja var ost o ko po e to z a e o iz oljša ja var osti splet ih plačil po
ured i evropskega a č ega orga a
jola da zapre svojo eležko
razsvetlje a o žvalje ju joži e, let, i milana, 91 let, stopi do nine in andreje ali jakoba in andreje
ali jakoba in silvota ali jakoba in nine ali andreje in silvota ali silvota in nine
ali pa do vseh jih, orda pa vsi štirje skupaj sedijo a rampi i kra ljajo držeč se za roke, i gljajoč z
oga i, kot da i ičesar drugega, kot da i jola de, ki ri e va je svoj preda i fris, ki je lje iz tor i e
svojo eležko i svoj ke ič i svi č ik, ki si zapisuje vse po e
e detajle
in kot da tudi nas ni, nas,
zagotovlje a je edotakljivost človekove teles e i dušev e elovitosti, jegove zase
osebnostnih pravic

osti ter

el kurčev tede bom spiral ta smrad s sebe
vsak da se
olila, k ogu, čeprav ga takrat v es i ilo več i ga i ilo še
o ože, ože, po ozi mi, di si ože
k svoji pokojni mami, ki je nisem niti dobro poznala, umrla je, še prede se lahko do ro vedela, kaj
je to mama
o majko moja, majko moja, pomozi mi majko, di si majko
a pak tudi oliti se
orala a skrito, ker je oj ož s svoji i škor ji to preda o preprečeval
k aši se nehala hoditi, vse tri s o ehale hoditi po tisti edelji, ko je žup ik ed pridigo kot
pri er epri er e druži e izpostavil ašo, s pija duro i
a o, iga ko, tako so me klicali, ciganka,
ciganka
ciganke, ciganke
ise se aučila dovolj do ro slove sko, a pak dovolj do ro, da se razu ela, da je griček, s
so e o sija , a e je drugi , oljši
avtentikacija
avtorizacija
konferansje se nam nasmehne
blizu konca smo, v očes e , isel e , e ergetske stiku ed ji i a i je začutil, da s o lizu
konca, da ga razumemo, da smo dojeli, da smo uzavestili
prišel je čas, da vza e o svojo usodo v svoje roke
proti , raču i a je ve dar jas a, e glede na to, s katere stra i jo pogledaš
1 proti 99
jasno nam je
ko pospremite svoje liž je k več e u počitku, smo mi z va i, vroči popusti a količi ski akup
agro ih sveč kapeli a sa o pri as!
vodovodar s ev i i škarja i re s za , eura in vodovodar s pajserjem rennsteig za 29,99 eura in
vodovodar s papagajkami rothenberger za 49,99 eura stojijo o jašku i gledajo vanj, se praskajo po
radi, laseh, ali pač kjerkoli se že igralci praskajo, ko v svoji vlogi poskušajo razrešiti perečo e ig o
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vas zanima, kaj lahko storite za svoje zdravje med gledanjem televizije?
nas zanima, seveda nas, nas,
spoznajte eliptič i tre ažer, revolucionarno napravo, odlič o za vaše kardiovaskular o zdravje, razvoj
dolgih, vitkih iši i iz oljša je sploš ega fizič ega i psihič ega počutja, ki va o ogoča, da ste v
formi in se obenem zabavate iz udobja svojega doma, po svoje te pu i kadar želite
ile s o več lač e kot site, so ili taki časi, kar je oj ož zaslužil, je zapil i pojedel, za as tri i
ostalo kaj dosti, ajprej je tre a ahra iti oškega pri hiši, več lač e kot site
ciganke ciganke ciganke
ampak nisem imela ka , ise i ela s či
morda bo vodovodar z rezalcem cevi unior za 199,99 eura z al po agat, a ga pokliče o, a ja, kaj
pa, pokliči ga, orda o o vedel, kako rešiti to svi jarijo, o je e u ater, ved o olj teče, kako
s rdi, o, sra je, o je e u ater, še cel teden bom spiral ta smrad s sebe, spet ti cel teden ne bo dala,
he he he, ha ha ha, o kur e, zdaj ste se pa še vi e najdli zajebavat, ha ha ha, he he he, pizda, kako
teče, lej, kako teče, saj bo kmalu cel jašek pol , je e u ater, re i vodovodarju z rezalcem cevi unior
za 199,99 eura aj pri ese ri iške škor je, a za vse, ja, je e u ater, seveda za vse, a oš ti stopil v ta
drek v čevljih, ker je e u ater jaz že e o , štiri pare ri iških škor jev
jolanda stopi do konferansjeja
konferansje je ne opazi
1 proti 99
ustavne pravice
pravi a do vlaga ja peti ij i drugih po ud sploš ega po e a
pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj
pravica, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih vsak državlja sodeluje pri
upravljanju javnih zadev
sonce, vetrc, morje
griček, s so e o sija
defi itiv o e o ehal drkat, i s o se že vdali v to
raz išlja o, a i ilo s isel o zapustiti dogodek, a pak se e ore o prav odločiti, čeprav a vse
skupaj preseda
raz išlja o, če je orda dogodek ogoče zapustiti eopaz o, evpadljivo, eko flikt o
ali pa i ilo orda olje, da de o strativ o vsta e o, či
olj hrup o
oprostite, se pardo ira , žal i je, sori, se opravičuje , pardo čez elo vrsto, da z vse i deli o
svoje mnenje o dogodku
ko i o staja

ož ost, da partiza ka

ili a še kdaj pride do esede, pote

i

i raz išlja o, i,
ker ta ne bo nehal drkat do svojega lastnega konca
drkanje napram seksu je kot
avtentikacija
avtorizacija
avtofekalizacija
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i as spet reši ile a
morda se pa zaradi nje ipak splača vztrajati
ile a fla kira po odru, v še lepši o leki kot prejš jič
tokrat je v srebrnem
kot kaka
kot kaka
kur a pizda ater a židovska škrta kura je e u ater
vodovodar s ev i i škarja i re s za , eura, vodovodar s papagajkami rothenberger za 49,99
eura in vodovodar s pajserjem rennsteig za 29,99 eura stojijo ad jaško i kra ljajo med seboj
kur a pizda ater a židovska škrta kura je e u ater
kot kaka do ra vila, ki a

o zdaj zdaj ures ičila željo

jolanda si zapisuje s friso tik o ko fera sjeju, ko fera sje se e pusti otiti, še
o o vstali, še alo, pa se o o uprli, ko fera sje čuti, da s o tik pred ko e
1 proti 99
jasno, da jas ije e

alo, še

alo, pa

ože iti

je kot rekreiranje med gledanjem televizije napram
ko i o stajala

ož ost, da partiza ka

ili a še kdaj pride do esede, potem bi

vstopi vodovodar z rezalcem cevi unior za 199,99 eura i štiri i pari ri iških čevljev
vodovodarji si kra ljajoč ed se oj atak ejo škor je
o kur a, ve je začel teči, o kur a kur a, teče ve , kaj o o pa zdaj, ja, jaz e o stopil oter, a oš
ti, o prasi a, kako s rdi, kako dolgo pa že teče, ja, kaj jaz ve , ajprej je urljalo, zdaj pa kar teče, o,
je e ti, saj kar špri a, kolk e ga dreka, sa kolk e ga dreka, sem mu rekel, pizdi pokvarjeni, tud jaz,
ja, tud jaz se
u rekel, pras u škrte u, o ti prasi a, kako s rdi, kaj aj aredi o, kur a, a
kurčeve stare evi, kaj češ, kaj pa kura lahko čakaš, ela apeljava je ila za za e jat že pred leti, o
kurba, kako špri a, o preklet drek
mi gledamo
gleda o vodovodarje, kako zavzeto gledajo v jašek, gleda o v s rdljivo rozgo, ki je začela teči iz
jaška i kaplja z odra dol
kurba, kako smrdi
ko i o stajala

ož ost, da partiza ka

ili a še kdaj pride do besede, potem bi

res smrdi, tudi nam smrdi, nam,
gleda o, kako se o razpletel prizor z vodovodarji, ko fera sje še kar govori i partiza ka ili a i še
kar rada prišla do esede, a pak drek kaplja v ašo s er, drek prav zares kaplja proti nam, nam,
ne strukture, ne zgodbe, ne omike
ičesar, prav ičesar
fekalije prav zares kapljajo proti nam
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če že rez profa osti, a al osti i pri itiviz a e gre, aj o vsaj jezik na nekem nivoju
fekalije prav zares kapljajo proti nam, še
lakuži

alo pa a

ojo do og, še

alo pa ojo aši podplati v

potem bi nam povedala, da je nekega dne zapustila griček, s so e o sija
da je spakirala svoj kufer, da je vzela deklici in se odpravila v dolino
še prede pa so odšle, je pospravila hišo i skuhala kosilo, da je ornar lahko v miru pojedel, ko se je
vr il v praz o hišo
i povedala, da je odšla, čeprav i i ela s či i i i ela ka i čeprav se ji v vseh teh letih a gričku
s soncem obsijanim i uspelo prav do ro aučiti slove sko
1 proti 99
itak, da nam je jasno
o, kur a, a isliš, da je ev ali ve til, kur , e ve , lahko i ilo e o ali pa drugo, pizda, kako špri a,
ma nekaj bi bilo treba naredit, ja, ja, seveda bi bilo treba, zamenjat napeljavo deset let nazaj, ja,
kur a, ja, vsaj deset, če e več, a je e u ater, va pove , da je ta apeljava g ila že vsaj
petindvajset let, vsaj odkar jaz delam v te
e irku, je e u ater, čisto vsee o katera kur a
židovska škrta i a to čez, ikoli i dost de arja za popravit, o kur a, kako špri a, a ekaj i ilo
treba naredit
i gleda o, kako urlja proti a , voha o, kako s rdi vse aokoli as, gleda o i
stališče aj zavza e o do te situacije

e ve o, kakš o

iz jaška kaplja, k ečki fa t v dir dlu vali alo se a, privid partiza ke ili e še ved o isli, da o
prišel do esede, ko fera sje, oh, ja, drka, alojzija izjak čaka, ile a je spet tu, v ovi dizaj erski
ojstrovi i, pleše, ile a pleše, u a dva a ro u odra, če iso trije ali štirje, pa kot da ičesar
drugega ni, objeta sedita ali pa objeti sedijo tam na robu odra in kot da ič drugega e o staja,
vodovodarji še aprej kra ljaje rešujejo ka aliza ijsko e ig o, joži a, let, i milan, 91 let, se še
kar žvalita, jiju e oti e s rad e vrvež e jola da, ki ega aokoli, izogi ajoč se rjavi lakuži, ki
se širi vse aokrog, dokler e pride do partiza ke ili e i vza e iz tor i e eležko i ke ič i
svi č ik
žri, pij, fuki, za jutri se e uki
ičesar, prav ičesar
jej, pij, kavsaj, za več ost se ne ravsaj
partizanka milica pogleda jolando in se ji nasmehne
jolanda stoji čisto čisto zrave partiza ke ili e i si zapisuje
partiza ka ili a jo potiho, prepotiho, da i jo lahko i slišali, vpraša, če ji lahko ekaj pove
seveda, ji odgovori jolanda in malodane prisloni svoj fris na njen obraz
partiza ka ili a ji zač e govorit, jola da si divje zapisuje, a pak so reči, ki so po e
e i so reči,
ki niso pomembne, i jola da je ojstri a v prepoz ava ju po e
ih reči, zato pospravi eležko i
ke ič i svi č ik v svojo tor i o eprepoz av ih arv i o like i stopi do ilene
ile a je prelepa, o leče a v presežek

od ega o likova ja, pleše
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jola da gleda ile o, al e od daleč, z glavo sledi ile i i gi o , al e s eš o a
o rača glavo se tertja pa gorpadol, z a it, da ji o vsak hip stopilo v vrat

zgleda, ko

sem se odločila it, čeprav ise i ela ka i ise i ela s či
a pak klju te u, da se šla, se svoje u ožu pustila kosilo a štedil iku, zad jič
i s o šle v doli o, vsaka s svoji kufero , s o šle v doli o, za ašajoč se sa o na dobroto ljudi
a ožjo

ilost

na dobroto ljudi
a ožjo

ilost

nije govno neg se pas posra
kolektivna zavest
kolektivna odgovornost
druž e a zavest
druž e a odgovor ost
državlja ska zavest
državlja ska odgovor ost
drek pa mezi, mezi, mezi proti nam,
vstopi smrt s koso
kaj je pa zdaj to?
s rt s koso je kras a, i poza t a, zase či vse, tudi ile o
vsi pogleda o v s rt s koso, tudi ko fera sje jo opazi, čeprav ga e z oti preveč, ko fera sje čuti,
da s o tik pred ko e i zdaj i čas, da preki e svojo isel, i še čas, še alo, pa o o ta , kjer
as želi, ko fera sje to čuti i zato s rt s koso klju je i veličast osti sa o oplazi s pogledo i
nadaljuje svojo lucidno misel o
o če

že?

s rt s koso počasi hodi čez oder, o vsake

koraku z ročaje

kose udari ob tla

je e u ater, a pak ekaj o o orali aredit, jah, aj olje, da pokliče o u o pizdo škrto, aj se
o odloči, kaj pa kako, kur ga gleda, jaz že e o
rodil po te dreku, a ja, saj aš prav, koji
kurac, on nima denarja, mi pa naj brodimo tu noter, kar pokliči ga, a raje ga ti pokliči, a e, jaz se
e razu e prav do ro z ji , kaj pa če ga ti, kaj, a jaz, ah kur , kaj jaz ve , a je e u, ga ora o
pokli at, ta drek e o ehal sa od se e tečt, če češ, da ti da tvoja še kdaj fukat, ha ha ha, he he he,
je tre a pokli at šefa, a do ro, o, ga o jaz pokli al, pa re i u aj pri ese ri iške škor je, če a
kur a škrta še za e e, he he he, ha ha ha
alojzija izjak po aha s rti s koso, kot i ji hotela reči, evo e, tu čaka
smrt s koso pomaha alojziji, kot i ji hotela reči, evo e, prihaja
razredni boj
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vstopi še e dra ski lik s paro
a daj

i še

i utko,

ri iških škor jev v rokah

u reče ko fera sje, skoraj s o že ta , še

i utko

še e dra ski lik pa od ah e z roko i a ig e proti ri iški škor je , češ, ne, ne, saj zdaj nisem
prišel te e priga jat, zdaj se v vlogi kur e židovske škrte
še e dra ski lik vsled uj osti zategova ja pasov v u et osti zavoljo oljše prihod ost aših otrok
čigavega otroka?
čigavega otroka?
še e dra ski lik vsled uj osti zategova ja pasov v u et osti zavoljo oljše prihod osti aših otrok
astopa tudi v vlogi kur e židovske škrte
1 proti 99
jasno ko sred julija na splitski rivi
1 cigo
1 kripl
1 kurba
še e dra ski lik stopi do vodovodarjev
drek mezi
drek smrdi
privid partiza ke

ili e, svetal, rdečeliče , as eja , kot s so e

o sija

s o šle v doli o, hoče reči
jaz in deklici s o šle v doli o, s so e o sija o, hoče reči
ise vedela, če o o za so e v doli i dosti do re, ise se še dosti dobro aučila slovensko, hoče
reči
drek pa mezi
drek smrdi
i pa še ved o raz išlja o, kakš o stališče i zavzeli do vsega tega dreka, ki kaplja, urlja, teče proti
a , po aših ogah i višje, i raz išlja o, i,
je e u ater, saj jih o zalilo, to je tre a rešit, ja, je e ti, je tre a rešit, a pak kdo o stopil v ta
drek, a oste vi, šefe, jah, kaj pa ve , saj i a s isla, o tre a e o drugo rešitev ajt, kdo se o zdaj
svinjal, saj e ve o iti, kje pušča, če vi štirje iste ašli vzroka, ga jaz tudi e o , ja, šefe, cevi bi
ilo tre a že zdav aj za e jat, ja, i ilo tre a, pa ve tile tudi, kur , ja, ja, zdaj je prepoz o, šefe, ja,
a pak kdo je pa vedel, da o tako hitro šlo, ja, kdo je pa vedel, kaj o o zdaj, ja, e ve , a pak če
česa e ukre e o, jih o zalilo, ja, zalilo, je e ti, a pak zdaj i a o kaj, jih o pač zalilo, a
pokliče o še a vodovod, ja, aj olje, da pride še kdo od vodovoda, ja, da se z e i o, kaj i lahko,
a pak šefe, jih o tačas zalilo, ja, ja, saj razu e , da je hudo, sa
i a o kaj, je, kar je, morda
bojo na vodovodu znali pomagat
i še ved o raz išlja o, kakš o stališče i zavzeli do vsega skupaj
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ona bi se jebala al da joj ne uđe
drek pa s rdi s rdi s rdi, s rdi tako agrauž o, da iti raz išljati e
lahko gledali
joži o,

let i

ila a,

ore o več, kaj šele, da i

let, ki se žvalita

vodovodarje i še e dra ski lik v vlogi kur e židovske škrte, ki se preda o posvetujejo gledajoč v
jašek i proti kateri rav okar stopa ov oški lik z do isel i rekvizito
s rt s koso, ki počasi stopa proti alojziji bizjak
vodovodarje, še e dra ski lik v vlogi kur e židovske škrte i ov oški lik z do isel i rekvizito ,
ki se preda o posvetujejo gledajoč v jašek i proti kateri rav okar stopa še e ov oški lik s še
enim domiselnim rekvizitom
alojzijo izjak, ki čaka s kuferčko

v roki

vodovodarje, še e dra ski lik v vlogi kur e židovske škrte, ov oški lik z do isel i rekvizito i
še e ov oški lik s še e i do isel i rekvizito , ki se preda o posvetujejo gledajoč v jašek i
proti katerim ravnokar stopa
k ečkega fa ta v dir dlu, ki vali balo sena
vodovodarje i ostale štiri oške like, ki se preda o posvetujejo gledajoč v jašek i kateri
rav okar pridružil še en nov

se je

una dva ali u e tri ali štiri a ra pi, ki kot da ičesar i
vodovodarje i pet

oških likov, kako kra ljajo o jašku i se ji

pridruži

partizanko milico, kot s soncem obsijano
vodovodarje i šest

oških likov

ko fera sjeja, ki še ved o, oh, ja, drka
vodovodarje i sede

oških likov

jolando ki tišči svoj fris v
vodovodarje i ose
še

ile e e

ile o

oških likov

ore o več gledati, lepe

vodovodarje i devet

ile e, ki pleše

oških likov

u jebemumater kako smrdi
smrt s koso pride do alojzije bizjak in ji poda roko, alojzija bizjak se nasmehne, prime smrt za roko in
naredi korak
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stop
ji akaže s rt s koso
ker s rt s koso, veličaste , i poza te , vz e irljiv dra ski lik, e govori
stop, ji akaže
alojzija bizjak se ustavi
vse to bi vam povedala
vse to pa še kaj
bi vam povedala, da je sonce v doli i svetilo tudi za e, i va povedala, da je tudi a gričku svetilo
tudi zame, samo da tega nisem opazila, bi vam povedala, ne sicer prav lepo po slovensko, ker se mi ni
uspelo aučiti, i je žal, a pak i šlo, pač i šlo, a pak i va vsee o lahko povedala in vi bi me
vseeno lahko razumeli
vodovodarje in deset

oških likov

čas je prišel, aš čas je zdaj, 1 proti 99
če i hoteli
če i jo hoteli slišat, a pak partiza ka
vodovodarje i e ajst

ili a pač e pride do esede

oških likov

smrt s koso pokaže a kovček
smrt s koso pomiga s kazalcem levo in desno, kar mi razumemo kot brezbesedno repliko, ki pove
alojziji izjak, da kovčka pa že e ore vzet s sa o
kako e, vpraša alojzija izjak, to je ve dar oj kovček, tu otri so ve dar sa o oje ajlju še reči
smrt s koso spet pomiga s kazalcem levo in desno
i
ogoče alojzija izjak e reče ič, ogoče sa o z o e a roka a stis e kovček k se i i
i to
razumemo kot brezbesedno repliko, ki pove smrti s koso, da alojzija bizjak niti pod razno ne da
kovčka od sebe
smrt s koso pa ne jebe alojzije bizjak pet posto
hoče vzeti kovček, ve dar ga alojzija izjak tišči k se i, a pak i že v izhodišču ve o, da je s rt s
koso oč ejša od alojzije izjak, čeprav ora o a te
estu priz ati, je e u ater, s rad gov a
je pa še oč ejši, s rt s koso iztrga alojziji izjak kovček iz roke i ga vrže v luft
vodovodarje i dva ajst

oških likov

kovček leti po luftu
vodovodarje i tri ajst

oških likov

alojzija izjak gleda za kovčko
vodovodarje i štiri ajst

oških likov i vsi gledajo za kovčko

kovček pade a tla i ve se vsujejo drago e osti, zlati uha i, zlate veriži e, zlati prsta i, zlate
zapest i e, zlate reči s te ali o i dragi ka o
vodovodarji i pet ajst oških likov stečejo do drago e osti, kur a židovska škrta v skladu s
psihologijo lika ta prvi, pa tudi k ečki fa t v dir dlu, pa ile a, ki ič e pazi a to, če o svojo
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dizaj ersko ojstrovi o a očila v
da e prehiti kur e židovske škrte

lakužo, pa jola da, pa seveda konferansje, ki mu za las manjka,

je kot demokracija napram
edi o joži a, let, i
ila , let, se še kar žvalita
i partiza ka ili a se a s ehlja, redečelič a, kot s so e o sija a, u oga revi a še ved o misli,
da o prišla do esede
jakob in andreja ali jakob in silvo ali nina in andreja ali silvo in nina ali pač vsi skupaj pa tako ali tako
iso opazili iti dreka iti kovčka iti zlatih drago e osti s tem ali onim dragim kamnom
smrt s koso ponudi alojziji bizjak roko
alojzija izjak jo pri e i skupaj odideta, edte ko se vodovodarji, ostali oški liki, k ečki fa t v
dirndlu, prelepa milena, jolanda in konferansje ravsajo za dragocenosti
orda pa je do isel i režiser upoštevaje kosovelov itat a začetku v kovček aložil g oj i se
ravsajo za g oj, čeprav, roko a sr e, i ilo to že čez vsako ejo spreje ljivega, i ve dar
razumemo, saj smo v dreku do grla
u je e u ater do grla so v dreku, to si ti kriv kur a židovska škrta, e oš še tega do il, e kurba, po
pički kvečje u, a, jaz o vzel to, e, e oš, kur te gleda, ti si podedoval, jaz ise , jaz o vzel,
e oš, prase požreš i, jaz o , je i se, od z eraj si i el pol o rit vsega, e oš še tega do il, pusti
me na miru, kurba, ne, ti mene pusti, tako te bom na gobec, na, kurba, au, pizda ti materna, na ti, au,
au, au, au, pička, kur a, je i se, au, au, au, au, pizda, na, s tem te bom na gobec, kurba, au, au, au, au
1 cigo 1 kripl 1 kurba
politika je kurva iz kaži a, bi čisto a ko u rekla partizanka milica
seveda če i še z ala govoriti svojo eša i o hrvašči e i slove šči e
politika je kurva iz kaži a
se prepriča a, da s te ne i želela užaliti prostitutk, ki trdo služijo svoj kruh v hišah lju ez i
ampak partizanka milica ikoli več
ikoli več e o prišla do esede
sonce, vetrc , morje
svoboda
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