
ubij me nežno

tema 

voda kaplja

in pljusk

kot da je riba skočila iz vode

in potem grozljiv ptičji krik

in še eden

in nič se ne zgane

in potem se zgane

modra mesečina se dotakne levega v ozadju

stoji tako, da mu ne vidimo obraza

fedoro ma potisnjeno globoko na oči

nosi podložen trenčkot

in potem v siju mesečine prižge cigareto

kadi

potem frcne cigareto v ribnik

pljusk

voda kaplja

levi stopi do telefona, še tistega ta pravega, ta starega, z veliko slušalko in vrtljivo številčnico

levi prime v roke slušalko in zavrti številko

in potem tiho, z globokim in mirnim glasom, medtem ko voda kaplja

levi

umor imamo

-

ne, ne dvomim
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je relativno dobro izpeljano, zdravnik je zaključil, da je nesreča

padec po stopnicah, zlomljen tilnik

-

zagotovo umor

roža na vrhu stopnic je padla po tleh, zemlja je sicer očiščena, ampak se je zarila v špranje v parketu

pa še roža ni postavljena na isto mesto na mizici

pri strani posode ostaja svetlejši rob, skoraj cel centimeter

-

ne, to še ni vse, truplo ima praske po rokah in očiščeno pod nohti

šlampasto, se mi zdi, pošlji janeza, da poskusi pobrat vzorce

-

truplo je še ohlapno, torej največ tri ure

naj pride tudi janez s patologije

ne bi izločil kake zastrupitve ali vsaj omamljenosti

-

nekdo izmed teh štirih, ki so ostali v hiši

vsi imajo nekaj za bregom

prav vsi štirje so mi sumljivi

mogoče celo vsi skupaj

ne bi izločil zarote

-

ne, ne

naj verjamejo, da je nevarnost mimo

pustil sem jih v prepričanju, da je preiskava samo formalnost

da tudi jaz mislim, da je nesreča

-

to je to



levi odloži slušalko in za trenutek postoji

grozljiv ptičji krik

levi odide

zdani se

vstopi stric

sede na svoj secesijski stol za svojo secesijsko mizico, na kateri je tisti ta pravi telefon

poleg ta pravega telefona je tudi ta pravi pisalni stroj

poleg pisalnega stroja kup lepo zloženih (pravih) popisanih listov

stric poravna, kar ni poravnano in počisti, kar ni počiščeno

potem sede, razgiba prste, raztegne roke in začne tipkati

stric tipka enakomerno in hitro

celo neznosno hitro

potem zmaje z glavo, zmotil se je, raztrže list in začne znova

adam in julija stojita ob oknu in opazujeta sončni vzhod

on stoji za njo in jo boža po ramenih in vratu

julija zamiži

adam jo poljubi na vrat

julija se nasmehne, miže

julija

kako lepo jutro

veličastno

adam
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veličastno

adam jo poljubi na vrat

julija zamiži

julija se nasmehne, miže

julija

da bi le lahko trajalo

adam

saj bo trajalo

julija

za vedno?

adam

za vedno

julija

tako dober si z mano, predober

adam

rad te imam, julija

rad te imam

julija

o, adam



julija se obrne in se nasmehne adamu

adam jo poboža po licu

stric tipka neusmiljeno hitro in vendar vedno bolj hitro

julija se nasloni adamu na prsa

potem izdihnejo

adam jo poboža po laseh in jo nežno privije k sebi

in potem se zdrzne

adam

kaj tako neznosno diši?

oprosti, ampak ta vonj ...

neznosno

kaj je to?

adam opazi rože v posodi na mizici

adam

te rože?

kako neznosen vonj

adam hoče prijeti rože in jih odnesti stran

julija

o, ljubi moj, samo rože so, najine rože za najino ljubezen
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pusti jih, tako lepo diše

adam za hip poduha te skrivnostne rože

stric divje tipka

adam se obrne k juliji

adam

o, kako te imam rad

julija moja

ljubim te

ti si moja edina

za vedno

julija

oh, adam

objemi me

močno me objemi

adam objame julijo

začne jo poljubljati po licih, po čelu, po očeh, po laseh, 

adam

moja moja moja

julija



tvoja, ja, oh, tvoja

stric divje tipka

adam in julija se počasi in vzneseno ljubkujeta

kot da se je cajt ustavil

ne, ne

kot da nekaj tako profanega, kot je cajt, sploh ne obstaja

kot da sta samo ona dva in kot da sta eno

stric divje tipka

naposled se ustavi

stric

oh, kako to gane človeka

julija

o, adam

ti fantek moj

grozljiv ptičji krik

stric se zdrzne

vstane od ta pravega pisalnega stroja na secesijski mizici in stopi do starinskega gramofona, še  
tistega s trobljo na ročno navijanje

hot stuff, donna summer (1979)

in začne plesati v maniri manere, tony-a manere 

stric se trudi plesati

vstopi cita
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cita

razgibalne vaje?

ko jo stric opazi, se razjezi

stric

ples, vendar, ples

ti bom že dal razgibalne vaje

cita

nimam pojma o teh plesih, se opravičujem

sem še premlada

stric

ti bom že dal premlada

spet si tu!

v enem tednu si me že trikrat prišla vprašat, če sem že gotov

nisem gotov

v sedmih dneh ne morem, a me slišiš, ne morem prevesti sedemsto strani

cita

ne mudi se, kar počasi

stric nekolikanj izgubi kontrolo nad sabo in se začne dreti

stric



kaj pa potem iščeš tu?

kaj pa potem vdiraš v mojo ... mojo zasebnost

reci uredniku, da te ne pošilja več sem

naj hitim, hitim, hitim

pa za ta mizeren denar

cita

ej, saj nisem jaz kriva

je pač kriza

saj je tudi moja plača majhna

stric

že tri noči nisem spal!

cita

sori, no

saj ti nič nočem

skuliri se mal

stric

ven se poberi

cita odide

stric si še glasneje navije muziko in tako doživeto odpleše, da se pred našimi očmi takorekoč prelevi v  
johna travolto

skoraj

ne gre mu še prav in nazadnje se obupano usede
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stric

oh, kako to razjezi človeka

zazvoni zvonec

stric

prišla sta

julija in david vstopita

julija

kakšna sreča 

ta lepa dediščina

david jo nežno pogleda

david

kakšna neverjetna sreča

julija opazi njegov pogled in se zdrzne

opazno ji je neprijetno

vtem stric stopi do njiju

stric

dober dan, julija

julija



dober dan, stric

prispela sva, juhuhu

stric

dober dan, david

david

dober dan

stric

juhuhu, res

da končno spoznam tega tvojega moža

ne vem, zakaj ga tako skrivaš

a se bojiš, da ti ga ukradem?

julija

stric, no

david

juhuhu, res

krasno imate tule

ampak jaz komaj čakam videti ta vaš slavni rastlinjak

julija

david se ukvarja z rastlinami

z inteligenco mesojedih rastlin
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stric

res?

david

res, res

julija

veš, stric, on tako globoko čuti z vrtnicami, lokvanji in drugo travo

stric

fascinantno

julija

oh, ja

a veš, z rožami me je tudi osvojil

take šopke mi je sestavljal, to so bile fantastične simfonije vonjav

to je bilo res nekaj ...

fantastičnega

a ne, david?

david

juhuhu, a ne

julija ga objame in poljubi

david poljubi julijo

stric



vidva se kar razkomotita

julija

oh, stric, oprosti

malo sva neolikana

stric

malo pa sta

julija se zahihita

david

rastlinjak?

levi vstopi 

oblečen je v trenčkot in fedoro

kadi

grozljiv ptičji krik

david in julija kot da ga ne opazita, on pa ne njiju

levi prikima stricu v pozdrav

stric

a je to res potrebno, gospod detektiv

levi

samo formalnost, saj sem vam razložil

po pravilniku vas moram vse zaslišat, še posebej pa vas, ki ste truplo našli

© Simona Semenič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.



stric

ne želim se ravno spominjati

konec koncev se je zgodilo v moji hiši

v mojem domu

vsakič ko bom šel po teh stopnicah, bom imel to sliko pred očmi

za vedno

levi

razumem, gospod

popolnoma razumem

in mi je zelo žal, da vas moram nadlegovati s tem

ampak kot sem rekel

pravilnik ...

stric

ja, ja, pravilnik

kaj želite torej?

levi

če mi samo opišete, kaj se je zgodilo tik pred tem in kako se je zgodilo tole

stric

ja, kako pa naj vem, kako se je zgodilo, saj nisem bil zraven

levi

kako ste ga našli



stric

ja, ja

bilo je pod večer

sedeli smo pred hišo, nakar pripelje ličen smart

v roza barvi

na vratih vijoličen cvet, lokvanj ali kaj podobnega

iz njega skočita dve dekleti kakih dvajsetih let, ljubki za si vse prste oblizat

no, oprostite, saj me razumete, kaj hočem reči

levi prikima z brezizraznim obrazom

obraz levega je pravzaprav nenehno brezizrazen

stric kot da premišljuje

levi

nadaljujte

stric

stopita torej ti dve mični bitjeci iz mičnega avta

a veste, k meni ne prihajajo kar tako, semtertja, zelo redko

večinoma kaki akviziterji in zavarovalniški agenti in prodajalci krompirja ali jabolk ali ...

no, saj me razumete

tako da sem se pošteno začudil, ko sta prišli s tistim čebrom v rokah

prideta meni nič tebi nič do nas, sedeli smo pred hišo, vsi štirje

s čebrom v rokah

pa začneta čebljati o lepem vremenu

a sem vam rekel, da sem v rokah držal mlado mačko?
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sosedovo, par tednov je bila pri hiši, pa je ves čas uhajala k meni

božam torej ubogo mici, onidve pa čebljata o vremenu, o hiši, o rastlinjaku

in potem sta začeli spraševati po ribicah

če imamo kaj ribic

imamo, sem povedal, krape v ribniku

da onidve prodajata ribice

bože mili, česa vsega ljudje ne prodajajo

ampak, samo tako, off the record, močno dvomim, da sta za tistega mičnega smarta zaslužili s 
prodajanjem ribic

in potem sta blebetali o čudovitih, pomembnih in hvaležnih ribicah, ki da ju onidve prodajata

ki da bi jih morala imeti vsaka aristokratska hiša

a veste, to sta bili kot naviti, vse naučeno na teh tečajih, kako bolje prodati nič za velik denar

aristokratska hiša, lepo vas prosim, ampak to je tudi samo tako ...

levi

off the record?

stric

ja, seveda off the record

no, tako 

in potem 

šokantno res, ko zdaj pomislim

grozljivo

ampak po vseh nadaljnjih dogodkih sem na to čisto pozabil

ampak a si predstavljate

vprašale so naju, če rabimo mucko

uboga mici

če rabimo mucko?



ne, sem rekel, trenutno ne

in sta jo prijeli

in uboga mici

in vrgli v tisti čeber

in saj sploh nočem pomisliti

oprostite

moram vam delovati kot kaka baba, ampak veste kaj, tega živemu človeku ne privoščim doživeti

stric kot da zbira besede

in potem

stric

in vrgli sta mici v tisti čeber

in v čebru je nastalo grozljivo pluskanje

in voda v njem je pordečela

in mačji krik je paral ušesa

tisti dve greha vredni prasički, se oproščam, gospod detektiv, tisti dve sta se pa hihitali

v svoji malih krilcih in velikih dekoltejih sta stali tam, gledali v čeber in se hihitali

kaj za vraga pa imate, sem rekel

ribe, sta odgovorili

prijazne ribe

piranče

in potem je vrenje v čebru ponehalo 

in onidve sta se nehali hihitati

v hipu, vse se je zgodilo v hipu

in potem je ena potegnila ven okostje uboge mici

in kot da to ne bi bilo dovolj, je rekla še nekaj kakor – a ste videli, kaj zmorejo? piranče zmorejo več, 
to niso navadne ribe, vse to so naredile v nekaj trenutkih, čudovite ribice
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piranče zmorejo več!

a bi jih kupili?

nič nisem rekel, najprej

potem pa sem ponorel, čisto sem ponorel, začel sem tuliti in sem jih nagnal 

še čebra niso pobrale, zbasale so se v svoj roza avtoček in šle

no, in potem, potem sem stopil v vežo, hotel sem spiti nekaj močnega, saj me razumete

ostali trije so bili čisto otrpli in brez besed, v šoku

in ko stopim v vežo ...

no, ko stopim v vežo, zagledam truplo

v hipu sem pozabil na ubogo mici, kar zavrtelo se mi je, nisem mogel verjeti, da se to res, prav zares 
dogaja, truplo v moji veži

ne diha, nič

zakričal sem verjetno, se ne spomnim, vsi so prihiteli v hišo in potem cel kaos, kaj jaz vem

nekdo je poklical zdravnika in potem je prišel rešilec in potem ste prišli že vi

več vam res ne morem povedat

levi

hvala, gospod

stric sede za svojo secesijsko mizico

tipka

tipka enakomerno in hitro

celo neznosno hitro

desni prinese amforo 

odide

prinese še eno amforo

stric tipka



desni odide in se vrne s še eno amforo

potem spet odide in prinese še več rož

cita se gola sonči med rožami in amforami

cita se obrača z levega boka na hrbet

s hrbta na desni bok

z desnega boka na trebuh

če se cita ne bi obračala, bi mogoče zgledalo, da so amfore in rože in gola cita naslikani

ampak cita se obrača

in potem grozljiv ptičji krik

stric neznosno hitro tipka

tako neznosno hitro, da mu pot lije po čelu

desni

znoj

znoj mu lije po čelu in srajco ima čisto premočeno

cita se obrača

cita se boža po telesu

po bedrih

po trebuhu

po dojkah

grozljiv ptičji krik

cita se razkreči
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stric obstane

vstane in stopi do cite

jo poboža po nogi, od gležnja navzgor in potem ji stisne bedra skupaj in jih čvrsto drži

stric

tako

cita se zasmeje, preglasno

in grozljiv ptičji krik

stric tipka dalje, počasi in umirjeno

levi na cito usipa cvetje

stric

oh, kako je to lepo

zdaj pa je lepo

vstopi david s kovčkom

izstopi

vstopi david s kovčkom

izstopi

vstopi david s kovčkom

izstopi

in potem vstopi še enkrat, se še enim kovčkom

in potem še enkrat

še enkrat



in še

in še 

in še

pot mu lije po čelu

pot mu lije po čelu in srajco ima čisto premočeno

levi na cito še kar usipa cvetje 

tudi desni na cito usipa cvetje

in usipa

stric zadovoljno tipka

david zadovoljno postane ob gomili kovčkov

izstopi

stric vstane 

postane ob gomili kovčkov

nezadovoljno

tleskne s prstom in pokaže na kovček

levi zagrabi en kovček in ga odnese

stric še kar stoji ob gomili kovčkov

nezadovoljno

levi odnese še drugi kovček

in potem še tretji

grozljiv ptičji krik

še četrti 
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in peti 

in še

desni na cito usipa cvetje

in medtem ko desni nanjo usipa cvetje, cita nalahno, malodane neopazno razkreči noge

 

david vstopi z julijo pod roko

david

tako, draga

julija

o, kaka  lepota

david

ja, a ni, ljuba moja, a ni prekrasno?

julija

prekrasno, jebenti, res

kakšna sreča! 

ta lepa dediščina

david jo nežno pogleda

david

kakšna neverjetna sreča!



vstopi adam z ogromno potovalko 

gleda v davida in julijo in že hoče nekaj reči, že se pripravlja, da bo pozdravil ali pač nekaj podobno  
vljudnega, ko cita vstane

gola se sprehodi mimo davida, julije in adama

gleda v adama in samo v adama

ustavi se pred njim, zaokroži okoli njega in potem mu zašepeta 

cita

podrla te bom

podrla te bom

poliže ga po vratu čez adamovo jabolko preko adamove brade pa do adamovih ust

potem odide

nihče je ne opazi, samo stric gleda za njo in potem si nekaj zamrmra v brado, sliši se kot tako, kurc,  
kaj pa druzga

julija

o, zdravo, si prišel

adam

sem

david gleda adama

david

kdo pa je to
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julija

to je moj ljubimec

david

zakaj pa je tu?

julija

ja, da bova seksala, ne

adam

a, vi ste julijin mož

me veseli

david

me veseli

jaz sem david

adam in david si sežeta v roke

julija objame adama in ga poljubi na lice

in potem še rahlo na usta, prijateljsko

adam in david hkrati vzdihneta in izdihneta

david

kako pa ...

julija

david, ne gnjavi



david

rad bi samo vedel, kako ti je ime

julija

adam

ime mu je adam, no

potem adam stopi do davida in ga potreplja po ramenu

adam

no, stari, pejmo se razpakirat

o, joj

se opravičujem

nisem mislil ...

david

je že v redu, mladenič, stvari so, kot so

tako je to

julija se glasno zasmeje in objame oba hkrati preko pasu

potem skupaj odidejo

stric

o, lepo, res, človek se kar razneži, aneda

stric vzame list papirja iz pisalnega stroja in ga lepo zloži na vrh kupa
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potem vstavi nov list in začne na novo tipkati

vstopi cita

pod pazduho nosi veliko, skoraj ogromno mapo

 

stric

kaj pa naj zdaj s tole tu?

eh

stric vzame list iz pisalnega stroja in ga zmečka

cita odide

stric tipka

vstopi julija

julija

stric

stric

julija, draga

morala mi boš nekaj pojasniti

julija

oh, stric

ja, ja, ja, kriva sem

kriva sem, ker ljubim

stric



tale adam?

julija

ja, ja, tale adam

stric

no, saj je kar privlačen

julija

a ne da?

a je tako?

a me zastopiš?

in tako dober fant je

tako je dober z mano

stric

oh, revica, te mož ne razume, kaj

julija

o, ne, david me zelo razume

stric

ima veliko dela, kaj, srce moje

julija

hudo je

preveč ljubi svoje delo
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on ljubi svoje delo

stric

julija, moja

ne vem, kaj naj ti rečem

ne vem, kako bi te lahko potolažil

julija

jaz pa ljubim adama

vsak dan

večkrat na dan

stric

in david?

julija

on pa ljubi svoje delo

tudi večkrat na dan

stric

še vedno dresira jastoge?

julija

ne, ne, samo rastline

samo rože

samo te ...

joj, stric



samo te usrane rože

stric

oh, revica ti moja

ti bom malo polepšal dan

se greš malo peljat z mojim novim avtom?

julija

kakšnim avtom? a ga je imel dedek?

stric

tvoj dedek, moj dragi oče, naj počiva v miru, svinja, je sanjal samo o ladjah, o križarkah, o fregatah in 
kaj jaz kurc, oprosti mi, draga, vem, o čem še

niti najmanjšegea avtečka mi ni dovolil

šele ko se je stegnil, bog mu daj večni mir in pokoj in kar je še tega sranja, pardon my french, miška 
moja, šele ko se je stegnil, sem si lahko kupil avteček

belega poršejčka, fino mašinco, popolno zame

carrera gts cabrio, 345 konjev, draga moja

306 na uro

na gas do konca, pol pa pritisneš na zavoro in vup! obstoji na mestu

julija

nemogoče

stric se nasmehne

stric

ah, ljubica, ti ne veš, kaj je poezija
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se usedeš in pičiš, kadarkoli in kamorkoli

v italijo – do rima in nazaj

najraje pa proti nemčiji, tam imajo avtoceste

tu pri nas pa ...

eh

ni za govort

a, kaj praviš

pičiva?

julija

eh, kaj pa vem

mogoče bi pa vseeno stopila do adama

pogledat, če se je udobno namestil pa to

stric se zasmeje in jo uščipne v ličke

stric

vedno si bila tako poredna deklica

julija ga kakopak karajoče pogleda

julija

stric!

sram te bodi

oba se zasmejeta

julija odide



stric odpleše do svoje mize, se namesti in tipka

medtem adam v svoji sobi takole:

najprej vzame iz potovalke hlače in jih lepo obesi

potem vzame majice in jih lepo zložene pospravi

potem vzame spodnje perilo in ga lepo zloženega pospravi

potem vzame čevlje in jih lepo zloži, vzporedno, natančno

pižamo položi pod blazino

potem vzame iz torbe še tri knjige (zdrava prehrana je prava odločitev, anatomija vadbe, recite da  
svojemu potencialu) in jih položi ob posteljo

nato strese iz torbe še kup sprejev in kozmetičnih pripravkov

same vrhunske kolekcije za moške

vse spravi na svoje mesto

tega ima kar veliko, če bi šteli flaškice in škatlice, bi našteli med dvajset in trideset komadov

vsak kos posebej prime nekako ... z ljubeznijo

in ob vsem tem silno uživa

potem se sleče do spodnjega perila

potem se pogleda v ogledalo

zadovoljen je s tem, kar vidi, zelo zadovoljen

napne mišice na trebuhu, na rokah, na zadnjici

se pogleda od strani in potem še od zadaj

potem pokuka še v spodnjice in se nasmehne

zelo zadovoljen

namaže se s kremo, odišavi se, si popravi lase

potem se vrže na posteljo in začne brati knjigo recite da svojemu potencialu

potem začne brati še anatomijo vadbe, predvsem se poglablja v fotografije pravilno oblikovanega  
mišičevja, jih primerja s svojim
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potem vstane, še enkrat stopi pred ogledalo in začne telovaditi

stric tipka

vedno bolj divje

bolj divje, ko tipka, bolj divje adam telovadi, telovadba postaja ples, za nepoučenega opazovalca celo  
erotičen ples

ni prav jasno, kdo od njiju se bolj znoji

vstopi levi v detektivski opravi, cigareta, dim, sloj luči

levi se dotakne stričevega ramena

stric se zdrzne

stric

oh, ste me prestrašili

kako lahko kar vdrete, madona, ene manire pa menda ja morajo bit, tud pr policiji, al kaj

levi

se opravičujem, gospod

ampak svoje delo moram opraviti

stric

kaj želite?

levi

bi želel zaslišati še ostale, saj veste, zaradi formalnosti

stric

pa ste prišli k meni, a se vam zdi, da sem jaz neke vrste bejbisiter, al kako



levi sploh ne odgovori, edino njegov brezizrazni obraz postane nekolikanj

mrk

stric

no, oprostite za tole čemernost, gospod detektiv

sredi dela sem in zamujam dedlajn, a veste že tri noči nisem spal

samo moment

stric odide

levi izkoristi priliko in si ogleduje secesijsko mizico s secesijskim stolom

potem si ogleda še gramofon

in potem prebira kup listov ob pisalnem stroju

levi

aha

tako

zanimivo

zdaj se mi pa že jasni

vstopita stric in julija

stric

gospod detektiv, to je julija

levi

aha, gospa
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julija

ja, gospa

juliji glas zadrhti, kot da bo zdaj zdaj zaihtela

ne zaihti

levi

gospa, se opravičujem za tole, ampak a veste, zaradi formalnosti

samo zaradi formalnosti

naši pravilniki pač ...

julija

saj razumem, človek mora opraviti svoje dolžnosti

saj razumem

stric

vaju pustim kar sama, razkomotita se, kakor vam drago

a bi želela kaj popiti? kaj močnega? sok? kavo? čaj? vodo, mogoče?

levi

hvala

julija 

ne, hvala, stric

hvala za skrb

julija nameni stricu dolg, hvaležen in prejkone solzen pogled



stric se ji toplo nasmehne, jo stisne za ramo, češ, drži se, punca, in odide

julija

kaj ste želeli vprašati?

levi

kot rečeno, samo zaradi formalnosti

grem po pravilniku

zanima me, kdaj ste zadnjič videli pokojnika živega

julija

pokojnika?

julija se ne more več premagovati in solze

in jok

levi

se opravičujem, gospa

julija

jaz sem kriva, jaz sem kriva

levi

gospa ...

julija

če ne bi ...
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julija joka

levi ji ponudi zlikan robček

julija vzame robček in močno šmrcne vanj

levi

gospa, nikar, no

julija neha jokat

levemu vrne robček

levi spravi robček v žep

julija

se opravičujem, gospod detektiv

levi

razumljivo, povsem razumljivo

gospa ...

julija

bili smo pred hišo

igrali smo pikado

julija govori stežka, komaj se obvladuje

julija

pikado



julija šmrcne

levi ji ponudi nov zlikan robček 

julija si z robčkom potapka solze v očeh

julija

pikado, na vrtu

jaz, stric

david

julija šmrcne

julija

in adam

julija začne silovito jokat

levi

gospa ...

julija se pomiri

julija

smo igrali torej pikado 

in tam je bila tudi tale ljubka sosedova mici

levi
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mačka?

julija prikima in potem, potem sploh ne more več zadrževati joka

joka in šmrca v robček

neha jokat

levemu vrne robček

levi spravi robček v žep

julija

smo torej metali puščice

stric je v nekaterih rečeh bolj neroden, veste, vsakič je zgrešil

in adam

julija šmrcne

julija

adamu tudi ni šlo preveč dobro

julija šmrcne

julija

david je pa vsakič zadel v črno

julija začne silovito jokat

levi ji ponudi nov zlikan robček

julija se pomiri



julija

kako ste pozorni, gospod detektiv

redko naletim na nekoga, ki bi bil tako pozoren

hvala vam, gospod detektiv

julija prime gospoda detektiva za roko in ga pogleda v oči

gospod detektiv pa nič

julija še enkrat silovito šmrcne v robček in potem mu ga vrne

julija

torej mici, ljubka mici, je tekala naokoli, mi pa smo se igrali

in potem se je zgodila ta prva nesreča

david je pulil puščice iz tarče, stric pa je še naprej metal in ga je zadel v vrat

sem hitro stekla do njega in mu izpulila puščico iz vratu, adam pa mu je pritisnil robec na rano

in potem je adam, res ne vem, kaj ga je pičilo ...

potem je bil on na vrsti in je začel ...

julija se za trenutek zamisli

levi

gospa ...

julija

oprostite, gospod detektiv

samo ...

tako težko se je spominjati, tako težko
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levi ji ponudi nov zlikan robec

ko julija to vidi, začne hlipati

julija

oh gospod detektiv

taka pozornost

človek res ne pričakuje ...

od uradne osebe ...

vi razumete, gospod, vidim, da razumete, kako zelo, kako zelo težke trenutke preživljam

hvala vam

iz srca vam hvala

levi

no, no, gospa, je že v redu

julija

kje sem ostala?

levi

adam je bil na vrsti za metanje

julija

adam, ja, adam

oh adam

julija šmrcne



julija

ne vem, kaj ga je pičilo

začel je metati puščice v mici

mici je podivjala, je tekala semtertja kot zmešana

on je pa kar metal in metal proti njej, pa je ni mogel zadeti

oh, uboga mici

potem je adam zavpil nekaj kakor – vidite, mačke so prepametne, mačke se ne dajo

in potem se je zgodilo

gospod detektiv, a res ne bi kake kavice ali kozarca soka?

levi

hvala, gospa

julija

pa saj se ne bi dolgo zamudila, gospod

nekam utrujeno mi delujete

kavica bi vam zagotovo dobro dela

levi

polna luna je, veliko dela, veste

že tri noči nisem spal

julija

oh, vi revček

a vi tudi?

mora biti naporno to vaše delo, kaj

toliko enih grozot
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toliko grozot

julija začne hlipati 

julija

imel me je tako rad

vse mi je zmeraj odpustil

zdaj pa ...

zdaj pa ...

zdaj pa ga ni več

neha jokat

julija

oprostite

kje sem ostala?

levi

nekaj se je zgodilo, adam je zavpil, da so mačke prepametne, potem se je pa nekaj zgodilo

julija

oh, gospod detektiv, kako ste pozorni

vse si zapomnite

in poslušate me

poslušate me

levi



to je moja služba

julija

ah, seveda, vaša služba

nespametnica sem ...

no, pustiva to, gospod detektiv, pustiva to

torej, takrat se je zgodila nesreča

adam je metal v mici in potem se je nenadoma zgrudil, obležal je na tleh, čisto negiben

mrtev

mislili smo, da je mrtev

stric je zakričal na davida

levi

na davida?

julija

ja, stric je pomislil, da mu je david, kaj naredil, saj veste, zaradi najinega razmerja

jaz in adam ...

levi

aha, aha

julija

joj, mislila sem, da to veste

levi 

zdaj vem
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julija ponovno zahlipa

julija

oh, le kaj si morate zdaj misliti

gospod detektiv, nikar me po krivem ne sodite

vse stvari niso v vaših pravilnikih, veste, gospod detektiv

levi

gospa, nikar, saj vas razumem

saj vas ne sodim, daleč od tega, gospa

pomirite se 

julija šmrcne v robec in ga vrne levemu

levi ga pospravi v žep

julija

torej

stric je zakričal na davida

potem je pa david zakričal name

je zakričal

da sem jaz vsega kriva, da sem ga izmučila, a veste, ker pač, kako naj vam to razložim, gospod 
detektiv, veste, ker jaz in adam, midva sva, no, midva sva bila intimna vsak dan

po večkrat

david pa je ...

no, a veste

v letih

če me razumete, kaj hočem povedati



gospod detektiv, a me razumete

levi

razumem vas, gospa, seveda vas razumem

julija

no, potem je šel stric po vedro vode in je oblil adama

in potem smo igrali pikado naprej

vse je bilo v redu

saj na koncu je zmeraj vse v redu, a ni tako, gospod detektiv

levi

tako je, gospa julija

na koncu je vse v redu

julija ga prime za roko in mu pogleda v oči in nič ne reče, noben od njiju nič ne reče

samo gledata si v oči

medtem vstopi stric in zamrmra sam zase in če ni v redu, potem ni še konec

stric

gospod detektiv, nek janez vas išče

menda je nujno

levi

se opravičujem, gospa julija

julija
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pospremim vas, če dovolite

levi

v veselje mi bo

odideta

stric gleda za njima

stopi k svoji secesijski mizici in iz skrivnega predala v nogi mizice povleče svoj chivas

rukne kozarček

potem pa še enega

stric

res, dirkanje s poršejem je fenomenalna reč, posebej ponoči

tudi prevajanje je pravzaprav užitek

in ples, ples je fantastična reč

ampak moj chivas

eh

to, to je pa največ

največ!

spravi chivas nazaj v skrivni predalček svoje secesijske mizice

potem se pretegne

malo potelovadi

in potem zapleše, kot bi v ozadju igrala hot stuff donne summer

pa ne igra

ali pa mogoče tudi

usede se na svoj secesijski stol in si tiho zapoje



stric

i want some hot suff baby this evenin'

gotta have some hot stuff

gotta have some lovin' tonight

david je v rastlinjaku

rastlinjak je nabito poln eksotičnih rastlin

david previdno zaliva rastlinice

vstopi julija, david je ne opazi

david

tako, ljubica, tako, bo takoj bolje, si bila žejna, kajne

julija ga opazuje

david poboža vsak listek posebej, počasi

julija ga opazuje 

david boža rožice

julija boža sebe

po bradi, po vratu, po prsih

david menjava vodo rastlinam, z nekaterih ščipa suho listje

david

si se posušila, bubica moja, nič skrbet, bom poskrbel zate

bo david poskrbel zate, tako kot je treba

julija si gre z rokami pod krilo in se boža po mednožju
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pred rastlinjak pride cita

opazuje dogajanje v rastlinjaku

niti david niti julija je ne vidita

david tudi julije še vedno ne opazi

posvečeno se ukvarja z rožcami

david

takole ljubica, takoj dobiš

takoj dobiš še meseka

julija se drgne

david vklopi strojček za mletje mesa in vanj meče velike kose krvavega govejega mesa, še vedno ne  
opazi julije, ki se še vedno drgne

david daje koščke mesa svojim mesojedim ljubicam

david

o, ti požrešnica

saj ti bom dal še meseka, no, ne bodi no tako neučakana

takole

julija se čudno zamaje

david spet melje

julija

tako boš nekega dne zmlel adama

david se prestraši



david

kaj pa ti tukaj?

a da ga bom zmlel? zato, ker se trudi namesto mene?

julija

utopil bi ga v žlici vode

david

niti ne, niti ne

julija davidu pomaga krmiti mesojedke

ko se njuni roki po naključju dotakneta, ga julija nežno poboža po roki

julija

oh, david

se ti ne zdi, da sva se v zadnjem letu nekoliko odtujila drug drugemu

david odmakne svojo roko in se zasmeje

david

nehaj se prilizovati

julija

včasih si ure in ure govoril o cvetju

david

o svojem delu
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julija

spomni se svojih šopkov, poznal si skrivnost vsake cvetlice

spomni se svojih šopkov, david

david

pripravljal sem doktorat iz zdravilnih rastlin

julija

tistih šopkov ti niso pripravljale zeliščarice!

david

v dežju in vetru sem se klatil s starkami, ki so še najbolj spominjale na čarovnice, po meglenih 
planinah, kjer ti lahko samo taka starka zeliščarica, polna postaranega ljudskega instinkta, zavoha 
zdravilne rastline

julija

ki so jih včasih imenovali čarobne

čarobne, david

david

ki so čarobne

analiziral sem vpliv cvetličnega vonja na ljudi

tisti šopki so bili sestavljeni tako, da so te opili

julija

ne, ne



david

in razdražili

počasi si začela zamenjevati vonj mojega cvetja in mene

julija

lažnivec

maščevati se mi hočeš, ker te varam

david

varaš me?

pa si se kdaj vprašala, zakaj?

julija

zato ker ti ni do mene

david

kakšna pa si?

rože so zbudile v tebi neustavljivo strast

zastrupljena si

julija

kako sranje

kako neskončno sranje

star si, to je vse

julija jezna odide

cita se komaj uspe skriti
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david gleda za julijo

iz žepa potegne pipo in si jo nabaše

prižge

kadi

v rastlinjak vstopi cita

david

kdo ste pa vi?

cita

cita

ime mi je cita

iz založbe sem, h gospodu prihajam

o, kako ste pridni

cita se sprehodi po rastlinjaku, se dotika rož in koketira z davidom

david

joj, nikar

gospodična

te rože ...

cita se zasmeje

gleda ga

in potem se zelo zelo 

zelo počasi sleče



cita

tu je tako soparno

ti si pa tako ali tako že star in ti ni za ženske

david jo gleda in od vsega hudega prižgano pipo stlači v žep

speče se in jo iztrese in ker goreči tobak ne gre iz nje, jo jezno zaluča v vodo, s katero je zalival rože

gleda v cito in se je ne more nagledati

cita stopi za mizo in melje meso

smeji se

cita

človek znori od samega gledanja, veš

cita stopi pod tuš, ki je v kotu rastlinjaka

voda teče po njej

david oblečen stopi k njej in jo poljublja

cita

vidiš, da gre

cita mu začne odpenjati srajco

odvrže srajco in prevrne rožo

hoče pospraviti zlomljeno rožo

david

pazi, pazi
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david potisne cito stran

iz žepa vzame robec, si ga pritisne na nos in previdno potepta cvetico

potem jo zapre v škatlo

potem si oddahne

david

ubila si jo

ubila si krasno rožo!

a nimaš niti malo srca?!

david udari cito

cita ga (meni nič tebi nič) mahne nazaj

se zasmeje in izusti nekaj kakor tepček

potem ga potegne proč od rože

slači ga in ga ljubkuje

cita

toliko drugih rož še imaš

samo da naju ne bojo požrle

cita poseksa davida, ki je prejkone zelo nebogljen

tema

trda tema

grozljiv ptičji krik

glasovi iz ozadja 



levi

porkamadona

desni

ja

levi

sem se ustrašil

desni

ja

levi

no, dajva, na tri

desni

na tri

levi

en, dva, tri

desni 

tri

levi 

porkamadona
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desni

ja

levi

ja, nič, ja jebenti

sva se zmenila, da dvigneva na tri

desni

aha

levi

no, dajva

ena, dva, tri

levi in desni prineseta nosilo, na katerem je nekaj pokrito čez glavo

to nekaj je zagotovo truplo

levi

spustiva na tri

boš zmogel?

desni

saj ni tako težko

levi 

porkamadona, saj tudi prej ni bilo težko, pa nama je skor padla



desni

ja

levi

na tri

ena, dve, tri

spustita nosilo na tla

levi

no, pa sva

a greva še po ta drugo?

desni

ja

levi

porkamadona, kar dve naenkrat

kaj se ti ta bogati grejo, jebenti, tole je pa res čez vsako mero

desni

porkamadona

levi 

ja

levi
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pa tako mladi punci

desni

študentki

levi

janez je rekel, da sta bili štoparki

da sta se skrili pred nevihto v rastlinjak

desni

ja

levi

potem jih je pa lastnik najdel zjutraj

mrtvi

pa tako mladi

ti ta bogati, veš, to je ena sama pokvarjena golazen

desni

ena sama pokvarjena golazen, ja

levi

janez pravi, da je bil strup

da je bil zagotovo strup

desni

ampak zdravnik  ...



levi

eh, pusti ti zdravnika

zdravniki in ti ta bogati, to je vse povezano

kako bi se lahko zadušili, če je pa okno v rastlinjaku razbito

desni

zdravnik je rekel ...

levi

ma pusti zdravnika

to je vse sama korupcija

to je vse veze in poznanstva

pusti ti to

saj ti pravim, da je janez rekel, da je okno v rastlinjaku razbito

desni

golazen pokvarjena

levi

če je okno v rastlinjaku razbito, potem je zrak prihajal noter

potem se nista mogli zadušiti, je rekel janez

zdravnik, ha

desni

golazen
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levi

strup

če janez pravi strup, pol je strup

janez že ve

desni

tudi uni včeraj je bil pr bogatih

levi

porkamadona, uni včeraj je bil lih tuki

v tej hiši

desni

ja

levi 

preveč vsega majo

preveč vsega

polne riti

eni pa nimajo za štruco kruha, jebenti

preveč vsega 

preveč

desni

ja

levi



no, pejva

odideta in potem glasovi iz ozadja

levi

no, dajva, na tri

ena, dva, tri

desni 

tri

levi

porkamadona

desni 

ja

levi

ena, dva, tri

levi in desni prineseta drugo nosilo z nečim pokritim čez glavo

še eno truplo, nedvomno

levi

kar dve naenkrat

dve mladi punci
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levi pokuka pod rjuho

desni kuka za njim

levi

in tako lepi

desni

ja

levi

ja

desni

porkamadona

levi

ja

prekleta golazen s polnimi ritmi

zdravnik pa pol še not leze

desni

v polne riti

levi

ja

odložita trupli eno zraven drugega



levi in desni odideta

se vrneta s šahovnico in namestita figure

levi in desni odideta

stric tleskne s prstom

levi in desni odideta in kot da slišimo porkamadona

ampak ne slišimo, samo visi nekje ... v zraku

levi in desni naštimata figure, kot da je nekdo že sredi partije

stric

tako

levi in desni odideta

david se usede za šahovnico

adam se usede za šahovnico

grozljiv ptičji krik

david se zdrzne

adam se zdrzne

stric tipka

david in adam igrata šah in se pogovarjata

adam

ti, david

david

kaj

adam
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ne bi mogel ti vsaj enkrat na teden spati s svojo ženo

david

saj spim, ob torkih

adam

o, ti lažniva svinja

nemogoče

julija bi to upoštevala

ne bi terjala od mene vsak dan dvakrat

david

se ji že nič ne pozna

adam

kakšen moški pa si?

david

inteligenten

moder

adam

skoraj preveč moder

david

toliko, kot mi ugaja



adam 

je nimaš nič rad

vtem pride cita 

pod pazduho nosi veliko, skoraj ogromno mapo

cita zagleda adama in obstane

in še kar stoji in ga gleda

david jo opazi in stopi proti njej

david

dober dan, gospodična

cita ga sploh ne opazi, stopi do adama

david

gospodična ...

cita

prišla sem k gospodu ...

adam se obrne in si jo molče ogleda od vrha do tal

prav nesramno si jo ogleduje

cita je v zadregi, nenadoma ji mapa pade na tla, papirji in romani (??? to so vse naslovi x filmov iz  
leta 1979) z naslovi kot so hot and horny in heavenly desires se vsujejo po tleh

cita se skloni in jih hiti pobirat

adam ji zadovoljno gleda pod kiklo

potem cita vstane

pogleda adama strmo v oči
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cita

kreten!

cita odide, kot bi se nič ne zgodilo

david

uf

adam se zasmeje

david

kje sva ostala

adam

sem te vprašal, če julije nimaš rad

david

če je nimam rad?

še tebe ji vzdržujem, seveda jo imam rad

adam

ne bodi ciničen

ne žali je

david

jo imaš ti rad



adam

če ne, bi že zdavnaj ušel

adam matira davida

david

ojej, nisem videl

adam se zadovoljno reži

adam

seveda ne

david

take mate smo si dajali pred petdesetimi leti, v osnovni šoli

adam

pred desetimi

david

no, ja

adam in david začneta novo partijo

julija gleda proti rastlinjaku in joka

vstopi cita
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cita

oprostite

julija

ah nič, je že v redu

jaz se oproščam

želite?

cita

prinesla sem te knjige, gospodu

za prevajanje

julija

kakšno prevajanje?

kateremu gospodu?

cita

gospod si je že dolgo želel prevesti ti dve – summer heat in play motel, torej poletna vročina in hotel 
za igranje, al kako

tako

julija

stric? stric prevaja?

cita

seveda

za našo založbo je prevedel že 170 knjig, lahko bi jih še več



in jih tudi bo, a veste, hitro dela, najboljši je

julija

aha

cita

ja, pa zdaj bojo velik prevajalcev odpustili, a veste, kriza pa to

julija

aha

julija je na robu tega, da bruhne spet v jok

cita

oprostite

vi ste?

julija

julija

davidova žena

in adamova ljubica

julija bruhne v jok

cita

oh, nikar

vse bo še v redu, julija
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stvari se bodo razrešile same po sebi tako, da bo prav

samo verjeti moraš

poboža jo po laseh

julija

ne, ne razumeš

adam mi noče več dati

cita

kako to misliš

julija

mi noče dati

ljubim ga, res

ampak on mi noče več dati

ko smo prispeli, sem šla za njim v sobo in sem mu hotela pomagati pri zlaganju reči

in potem

julija hlipa

julija

in potem sem ga objela, kot pač objameš privlačno, toplo

julija hlipa

julija



in tako, oh, tako vznemirljivo telo

julija še kar hlipa in cita jo spet poboža

julija

in potem sem začela poljubljati tiste sladke ustnice

in potem sem mu hotela sleči srajco in je rekel

julija od joka ne zmore izreči besed

julija

je rekel

joka

julija

je rekel

cita

no, no, pomiri se vendar

kaj je rekel

julija

je rekel nočem

nočem

je rekel nočem

kako je lahko

© Simona Semenič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.



zakaj

ko pa ga vendar tako

nočem

tako ljubim

a me razumeš

o, ti me razumeš

ti imaš tako

ti imaš tako tople oči

in tako mehko kožo

nočem

julija spet joka

cita

a je pojasnil, zakaj

julija

ker grdo ravnam z možem

in on tega ne prenese

moj adam ne prenese, da sem groba s komerkoli

a me razumeš

o, ti me razumeš

ti si tako mehka

spet joka

julija



ker sem ga pripeljala v hišo kot ... kot ...

kot psa

ker on ni kos mesa

je rekel

nočem

julija nasloni citi glavo na ramo

potem vse obstane

julija in cita se začneta strastno poljubljati

stric strastno tipka

stric neha tipkat

julija in cita se nehata poljubljat

stric

ah, ne

ne tako

ne tako

ne še

ne še

cita

pridi, peljem te jahat

julija

jahat?

cita
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ja, jahali bova ob obali, skakali s konjev v vodo, se kopali in potem še malo jahali

boš videla, tako ti bo lepo, da boš pozabila na adama, na davida, na vse

pridi

julija

ja, pejva

primeta se za roke in stopita mimo adama in davida

adam

kam pa vedve

julija

jahat!

adam

a lahko grem z vama?

david

jahat?

julija

ne

kar tu ostani

julija in cita v smehu odideta



stric

ja, tako

tako

počasi

iz ozadja se zasliši porkamadona

pride levi

pride desni

levi

najraje bi te mahnil

desni

ja

levi

brrrrr

desni

na tri?

levi

ja

ena, dva, tri

vzdigneta prvo nosilo in ga odneseta z odra
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levi

ampak a veš, da si včasih prav osel

desni

ja

levi

pa to se človek ne more prav nič nate zanest

ampak prav nič

pol pa sem pa tja nosit tele boge punčke

desni

ja

levi

ena, dva, tri

neseta še drugo nosilo ven

levi

drugič posluš janeza, kaj ti pravi

oziroma ne, drugič se bom kar jaz menil z njim

desni

ja

levi



porkamadona

desni

ja

potem odideta

brez besed

skoraj

iz ozadja se zasliši samo še porkamadona

david in stric

stric

kje maš pa julijo

david

ne vem

stric

če ti ne veš, kdo bo pa vedel

david

mogoče adam

stric

seveda, ker je pri njemu
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david

to se te pa prav nič ne tiče

stric

misliš, da hočem mrliča pod svojo streho?

david

mrliča? zakaj pa mrliča?

stric

poglej si malo tega ubogega adama

bled je ko stena in iz minute v minuto bolj suh

naj umre zaradi nesramne ženske?

david

sam si je kriv, če jo ima rad

stric

ne sme ti biti vseeno, kaj počne tvoja žena

ti si njen mož

ti bi ga moral zaščititi!

david

kaj pa naj, saj meni prav pride, da je tako

stric

o, ti svinja pokvarjena



glej se

pa za takega razumnika se prodajaš

vstopi adam

adam

kje jo maš?

stric

koga?

adam

ne ti, on

david

koga?

adam

julijo

david

nimam je

adam

ne laži mi, svinja

videl sem, skozi okno, da se poljubljata

kje jo maš?
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david

nimam je, zdelo se ti je

adam

vidva sta povezana

pol sta se pa še z uno tamalo cipo dogovorila

vidva sta ena pokvarjena zalega

stric

adam, no, pomiri se, utrujen si

adam

ti, stari, ti si pa še posebej svinja

ti si en en en

en kurčev zvodnik, aneda

pol pa ubogo julijo takole semtertja

pol pa še mene

svinje

david

adam, neumnosti govoriš

stric

to je samo utrujenost

spočit se moraš



adam

ti bom že dal spočit, ti pokvarjena stara kurba

uboga julija

adam se vrže na na strica

stric pa zna judo in zabriše adama na drugo stran sobe

adam mu vrže stol v prsi

pretep

david

no, no, mladeniča

nehejta

stric

vidiš, david

to je pa ljubezen

david

jaz kar grem

david odide

vstopi levi v detektivski preobleki

stric in adam sta upehana

stric opazi levega

stric

želite, gospod detektiv
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levi

se opravičujem, da vas spet motim, ampak vas moram obvestiti, da je prvo truplo izginilo

stric

gospod david?

levi

tako

trupla gospoda davida ni nikjer

sumimo, da je bilo ukradeno iz mrtvašnice

stric je zadihan

stric

aha

tole pa ne zveni v redu

levi

ne

levi odide

stric upehano nadaljuje s pretepom

prideta julija in cita, obe v kopalkah, umazani od blata, smejita se

stric je še vedno upehan

cita



skopati se bova morali

daj, da ti operem lase

julija se ji nasmehne

srečna je

cita pere juliji lase in potem jo pere celo, kot otroka

julija se je že slekla

igrata se umivanje

julija 

spretne roke imaš

cita začne julijo nalahno daviti

potem jo začne božati

cita in julija se ljubita

vstopi levi v svoji detektivski opravi, s cigaretom

levi

trupla v tej hiši se množijo

zdaj so že štiri

umor za umorom

zdravnik vsakič diagnosticira nesrečo

še dobro, da lahko zaupam janezom

tokrat so nekoga požrle piranhe

spustili so jih v ribnik skupaj z umorjencem
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kdo je umorjenec, se še ne ve

adam je izginil

ampak mogoče je bil samo sit vsega tega in je odšel

čeprav dvomim, dvomim

uboga gospa julija

v treh dneh je izgubila oba moška, ki ju je ljubila

uboga gospa julija

julija stopi naprej

levi odvrže cigaret

privzdigne klobuk

julija stopi še korak naprej

vetrc ji vihra lase in obleko

levi se ne more zadržati, strastno stopi do nje in jo še bolj strastno poljubi

poljubljata se

medtem stric tipka

stric

res je, največji grehi so zamujeni grehi

še dobro, da je bila moja mladost en sam dober seks

levi in julija seksata v različnih položajih

julija je zelo glasna, levi pa je še naprej v svoji breizrazni maniri

stric tipka

potem neha tipkati, julija in levi pa se ne ustavljata, julija in levi seksata dalje

stric lista po slovarjih



stric

kaka svinjarija

ti slovarji so neuporabni

to sploh niso slovarji, to je sranje

kje so vsi žmohtni izrazi

kako naj to prevajam, sranje

julija in levi seksata

stric razmišlja

julija in levi seksata vedno bolj divje

stric se sprehaja gor in dol

stric

ne, ne

ne bo to

stric se končno domisli pravega izraza in se nasmehne

nadaljuje z bliskovitim tipkanjem

vstopi adam in se usede

odgovarja na vprašanja, kot bi bil na zaslišanju

vendar levi ne postavlja vprašanj, ker še zmeraj seksa

adam

adam, ja

adam
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bivši ljubimec, da smo natančni

adam

prevarala me je s svojim lastnim možem

adam

ja

najprej z možem, potem pa še s to cipo

adam

preden smo odkrili davidovo truplo

hm, a je res, da je truplo izginilo?

adam

to je pa res čudno

ampak me ne čudi pravzaprav

tule je vse nekam ...

eh kurc, saj sem tud jaz že napol nor

bom kar spokal kufre

adam

ja, se opravičujem, me je zaneslo, a veste, v tej štali ni niti čudno

adam

ja, ja, preden smo odkrili davidovo truplo

ja, nič, večerjali smo in takrat sta uleteli unidve nori pički s piranhami

dobri pički, ampak nori do konca



adam

predtem smo igrali pikado

adam

predtem je bila pa norišnica

neki čudni tipi na motorjih so prišli obiskat starega, strica, ne

in pol so počeli kaj jaz vem kaj

nabijali so neko muziko iz ledene dobe, da drug drugega nismo mogli slišat

no, takrat sta se šli julija in cita vozit z avtom

prasice

tega pa sploh ne štekam

stari je škrt za popizdit, tist svoj porše obožuje, ko da je iz čistega zlata, noben se ga še dotaknit ne 
sme, bognedaj

pol pa ga daje tej tamali cipi

tud če roko na srce, človek ne bi mel nič proti, če bi se spotaknila in mu padla na tiča

joj, se opravičujem, gospod detektiv

sem samo

adam

ja, se opravičujem

se bom skoncentriral

no, nič, ne

ta stari je posodil citi, ne, svojega porša, pa sta se šli furat naokol

cita vozi ko nora in je čist namedla julijo

mislim, uboga julija, a veste, detektiv, tile tu jo čist namedejo, ona je pa, ona je pa ...

a veste tako nežna duša

krhka
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in sta se vrnili lih, ko so uni motoristi odpizdili

odpeljali, sem hotel rečt

levi

kje sta bila pa vidva s pokojnim gospodom davidom v tem času

adam

hja, midva s pokojnim gospodom davidom sva bila v rastlinjaku

sva hotela odigrat eno partijo šaha, pa ni bilo mogoče, veste, detektiv

tista muzika je tako nabijala, da ni bilo mogoče 

levi

kaj sta pa počela v rastlinjaku

adam

pol sva pa skupaj

mislim, v rastlinjaku, ne

sva futrala njegove rožce

sva mlela meso

in potem ...

ma saj vam niti ne znam razložit

tiste rožce in tisti vonj in tista muzika

norišnica

levi

ja?



adam

no, nič

to je vse

adam odide

levi si prižge cigareto

spet je ves popoln v svoji popolni detektivski opravi in nadaljuje svoj gornji monolog

levi

četrto truplo v treh dneh

pričakujem jih še več

v tej hiši je nekaj gnilega, ne rabiš biti ravno genij, da to opaziš

gniloba

david

dve mladi deklici

adam

zagotovo je on

okostje je našel lastnik

že spet on

črvivo tole

črvivo, res

sumljivo črvivo

in ti trije sumljivi tipi

uboga gospa julija, znašla se je med pravo človeško zalego

in niti ne ve tega

uboga gospa julija

črvivo tole
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črvivo, res

vstopi desni v plesni opravi, pripleše pravzaprav

naštima muziko na gramofon

heart of glass, blondie (1979)

desni uči strica plesati disco

desni in stric plešeta

adam, julija in cita sedijo za mizo 

napeto se opazujejo

in se opazujejo

in še

najprej se dvigne adam

resno in vljudno pokima citi, resno in vljudno pokima juliji in resno in vljudno odide

julija vstane

cita vstane

gledata se

cita oponaša adamov resen in vljuden pozdrav

potem se zasmejeta

odideta skupaj

gramofonska plošča se izteče 

stric neha plesat 

desni odide

cita in julija se začneta dotikati s konicami prstov po konicah prstov

se nasmehneta

cita zašepeče juliji nekaj kakor takoj pridem



ko cita odhaja, poljubi julijo na konice prstov

julija sanjavo prižiga svečke

vtem se prihuljeno pojavi adam

julija se obrne in prestraši

adam

ljubica moja, vse si že pripravila

julija

adam

kaj bi pa ti rad

adam

prišel sem, da te malo razveselim

po teh strašnih dogodkih

da te potolažim, ljubezen moja

julija

o, hvala, hvala res

ampak rada bi bila sama

adam jo boža po laseh, julija pa umira od gnusa

adam

ljubezen moja

za vedno
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za vedno

julija

res no, res bi rada bila sama

adam jo potegne k sebi in jo začne poljubljati po obrazu

julija se brani

julija

ne, ne

adam jo še bolj poljublja

adam

uboga moja julija

potolažil te bom

julija

ne!

nočem

ne morem več

ne morem s tabo

adam

zdaj si še v šoku, vsa ta trupla ...

saj razumem

tvoj mož ...



v šoku si še

prepusti se

potolažil te bom

adam je ne spusti iz rok, še vedno jo nekako okorno poljublja, julija ga odriva stran

julija

ne

ta smrt me je preveč prizadela

adam

saj ga nikoli nisi ljubila

julija

sem ga, pa še kako

adam 

mogoče pred leti

julija

pa spusti me že

a prav nič ne razumeš?

adam

seveda razumem

saj zato te pa tolažim
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adam jo še vedno stiska k sebi, julija se upira

adam

rad bi ti pomagal

umrl bi zate

julija, ti si mi vse, vse

julija

pojdi, no, moram biti sama s svojo žalostjo

adam

no, prav

adam jo spusti

adam

samo poljubim te še

adam poljubi julijo

julija se odzove

adam

ljubim te, julija

julija

oh, adam, jaz ...

oh, ti ...



poljubljata se, julija ga poboža po laseh

vtem vstopi cita s ploščo v rokah – bad girls donne summer

ko zagleda adama, ji plošča pade po tleh

cita

adam!

adam

cita!

cita

julija?

julija

ne, ne

on me je ...

cita

samo za hip obrnem hrbet ...

ti pa ...

o, ti kurba

adam

ona?

ona!

o, ti kurba
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s tole ... tole ... njo me varaš

julija

ne, ne

se gledajo

adam 

prasici

adam odide

cita gleda julijo, kot da jo bo zdaj zdaj zadavila

cita

kurba

ubila te bom

julija

ne, cita, ne

cita

o, ti kurba

julija

neeee

grozljiv ptičji krik



levi in desni prineseta nosila, na njih leži stric, nepokrit

odložita ga na tla

levi

ampak ne zastopim, jebenti, da ne zastopim

desni

nisem jaz kriv

levi

ja, kdo pa?

a je janez?

desni

ne, ne, nisem rekel ...

levi

a je janez odgovoren za rjuhe?

desni

zmanjkalo ...

levi

ne sme jih zmanjkat!

in za to, da jih ne zmanjka, moraš poskrbet ti!
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desni

ampak je že peto ...

levi

peto, šesto, sedmo al pa dvajseto

ni važno, koliko trupel je

rjuh ne sme zmanjkat

a zastopiš?

desni

ja

levi

joj, če bi janez zdaj to videl, bi znorel

kaj čva zdaj?

desni

ne vem

levi

ja, ne morva ga tako pustit, nepokritega

desni

ja

levi

nekam mlad je



desni

ja

levi

premlad za umret

desni 

kap

levi

spet zdravnik

ampak ti povem, janez bo odkril, kaj je od zadi

zmiri je neki od zadi

ti zdravniki, ne, ne

janez bo že pogruntal, kaj pa kako

ha, kap, pa tako mlad

ti kar posluš zdravnika

jaz bom pa raje janeza

janez že ve

desni

ja

levi

kaj maš na bradi
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desni

ne vem

levi

a si spet jedu čokolino za večerjo

desni

ja

levi

eh ti buček

levi stopi do desnega

poskuša očistiti njegovo brado

čokolino noče dol

levi si oblizne prst in spet poskuša

čokolino vztraja

levi liže desnemu brado

desni

pacek moj

levi

ti si pacek

desni se zasmeje in poljubi levega

poljubljata se in vedno glasneje vzdihujeta



levi

joj, sam da kdo ne pride

desni

sej ni nikogar

levi

a misliš

desni

vem

levi

ja, prav, no

desni

ti se sam sprosti

levi in desni seksata

stric se dvigne z nosila in ju gleda

potem se zaupa publiki

stric

oh, kako to gane človeka

a ni lepo?

oh
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stric se uleže nazaj na nosilo in nadaljuje biti mrtev

levi in desni seksata glasno vzdihujoč

pride adam s kufrom

odhaja

julija priteče za njim

julija

adam!

adam

odhajam

julija

adam

adam

torej si ti?

julija

ne, ne, nisem jaz

adam

torej je cita?

julija



najbrž

adam

ali pa stric

julija

rada te imam

adam

lažeš

julija

ne, res je

ljubim te, adam

adam

lažeš, v cito si zaljubljena

ti noriš za to žensko, še žensko ne

ti noriš za to punčko, neumno in slinasto punčko

julija

ni res

adam

videl sem!

vse mi je jasno
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julija

adam

tudi zdaj vidiš, da sem prišla za tabo

adam

jaz odhajam, prepozno je, prepozna si

julija stopi do njega in ga začne božati

julija

kakšen moški pa si?

zaščiti me, moraš me zaščititi pred njo

a ne vidiš, da je nora

bojim se je

adam

prepozno, julija, prepozno

julija vrže robček na tla in omedli

adam

julija!

ljubica

adam se skloni k juliji in jo strese

julija



oh, adam

adam

oh, ljubezen moja

zaščitil te bom

vse bi naredil zate

tudi jaz se bojim cite, ves čas sem vedel, da je ona vsega kriva

julija

tudi jaz

julija vstane, adam ji pomaga

julija

skrijva se v rastlinjak, dokler ne pogruntava, kaj in kako

adam

nesel te bom, šibka si

julija

o, hvala

tako si dober

adam

ti si vsa moja sreča, sanja se ti ne, kako sem trpel zaradi cite

julija

© Simona Semenič
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.



jaz tudi

adam

ni res

julija

oprosti mi, moraš mi oprostiti

bila je moja prijateljica in mi je nekako zlezla v srce

a zdaj je konec, konec

o, adam, poroči se z mano

adam jo gleda, zaljubljeno

julija ga gleda, zaljubljeno

poljubita se

adam

za vedno

julija 

za vedno

julija

skrijva se

stopita v rastlinjak

adam



kako zadušljivo je tu notri, ogabno

julija

poglej te rože, te lokvanje

david se je leta in leta ukvarjal z njimi

adam

spet ta tvoj mož

julija

v njih je skrivnost, ki vodi do bogastva

adam

dovolj mi je, če imam tebe

julija

ne moreva kar tako 

adam

pustiva to za danes

julija

poglej si te čudovite lokvanje

julija 

povohaj, kako krasno dišijo
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adam 

res so lepi

adam se skloni, da bi povohal rožo

v tem trenutku enemu od onih dveh pride, tako sta zlepljena, da ne moremo ugotoviti, kateremu

mogoče levemu, mogoče tudi desnemu

vsekakor je to zelo glasen orgazem

tako glasen da skorajda spominja na grozljiv ptičji krik

adam se prestraši in dvigne glavo

adam

kaj pa je bilo to?

julija

ah, tista strašna ptica

povohaj lokvanjček, ljubček, no

adam spet skloni glavo

je že skoraj z nosom pri lokvanju, ko julija preveč nestrpno zavpije

julija

povohaj!

adam se v hipu dvigne

na julijinem obrazu ni več nobene sladkosti, na julijinem obrazu je samo še nekaj podobno mržnji in  
prav mogoče, da to tudi je

mržnja



adam

ti!

ti!

torej sta se zmenili!

ti in cita!

prasici, prasici!

skoči proti juliji in jo skoraj zgrabi za vrat, julija pa zakriči in mu pobegne

adam ostane sam, razbija rastlinjak, razbija vsepovprek

naenkrat se strezni

adam

ona, ona je pošast

moja julija

adam utrga rožo in jo hoče nesti k nosu

stric se dvigne z nosila

stric

ne, adam, nikar

adam ga ne pogleda, gleda v rožo in jo počasi približuje nosu

stric se približa adamu

stric

adam, ona ni edina ženska na svetu
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adam

ne, ne, ne morem več, ne morem

stric

ni edina

nikar ne stori tega

adam

kaj pa naj, kaj naj, zame ni več življenja

brez nje ...

brez nje ni ničesar

ničesar

stric je čisto blizu adama, tako blizu da mu malodane šepeta v uho

stric

lahko se ji na primer maščuješ

maščevanje je sladko

adam se obrne proti stricu

adam

maščujem se ji lahko, ja

maščujem se ji pa lahko

stric

lahko se ji veličastno maščuješ



naj vidi, kako ti trpiš

naj občuti na svoji koži

naj jo boli

adam

naj trpi, kot jaz trpim!

stric

tako

tako ja

stric se zasmeje

stopi do rož in in iz vseh vrst rož – strupenih in nestrupenih – sestavi velikanski čudovit šopek

stric

tako 

tako ja

stric da šopek adamu v roke

adam se zasmeje in odide

stric

tako

levi in desni sta zleknjena pri nosilu in kadita

ljubkujeta se

stric stopi proti nosilu
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levi in desni se mu umakneta

stric se uleže nazaj na nosilo

levi in desni nadaljujeta s svojo nirvano 

glasovi iz ozadja

levi

oh, sranje, janez

desni

sranje

levi in desni se na hitrico oblečeta, medtem ko se oblačita, se še kar poljubljata

levi

bučko, še zmir maš čokolino na bradi

desni

zate, miki moj, zate

levi in desni se zasmejeta

se zresnita

iz ozadja klic – kje je truplo

levi

takoj pride 

desni



takoj

dvigneta nosilo s stricem in ga odneseta

stric vstopi

iz svoje secesijske mizice vzame chivas in si natoči kozarček

ga spije

in potem še enega

vstopi cita, adam za njo s šopkom

adam

zate sem izbral najlepše in najbolj dragocene rože!

cita se ne ustavi in ga ne pogleda, hodi, adam pa za njo kot cucek

cita

ne maram teh rož

adam

poglej kako krasen šopek

cita

to so vodne rože, to so lokvanji, davidovi lokvanji, kako si mogel ...

adam

ker te ljubim, cita
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želim si te

cita se ustavi

cita

mene ljubiš?

adam

ja, spoznal sem, da te ljubim

nabral sem najlepše rože zate

a ne vidiš

cita prime rože in že jih hoče poduhati

stric

ne, ne, ne še

cita

dobro, potem pa ne

potem pa ...

cita stopi z rožami v rokah proti adamu

adam se odmakne

cita naredi še en korak proti njemu, s šopkom 

adam se spet odmakne

cita



tudi jaz tebe ljubim, adam

od prvega trenutka te ljubim

od prvega trenutka si te želim

vse z julijo je bila samo laž

vse samo zaradi tebe, adam

samo zaradi tebe

adam

oh cita, ljubica moja

povohaj te čudovite rožice

cita

ne zdaj

cita odvrže šopek

stric ga pobere in poduha rožice

stric

krasno

stric stopi do gramofona in naštima ploščo 

no more tears (enough is enough),  barbra streisand in donna summer (1979)

zasliši se nežna muzika, cita in adam začneta plesati

in plešeta 

in se poljubljata

in potem se božata

in sta nežna, kolikor je nežna muzika in potem, ko muzika ni več tako nežna, začneta seksati v disco  
ritmu
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stric pleše

uletita desni in levi v disco opremi in plešeta s stricem, nič več mu ne popravljata plesnih korakov

krasen trio so, takorekoč veličasten

vstopi julija

ko zagleda adama in cito seksati, se zgrozi

potem vrže robček na tla in omedli

nihče je ne opazi

dvigne se in še enkrat vrže robček na tla in še enkrat omedli

še vedno je nihče ne opazi

potem obsedi

potem potreplja adama po ramenu

adam

o, kako je dobra

kako je dobra

pridruži se nama, julija

kako je dobro

julija pogleda cito

cita pogleda julijo

v tistem stric vrže šopek, julija ga ujame in potisne adamu v obraz

adam umre, če je mogoče, med orgazmom

levi in desni stečeta po nosilo in plešoč odneseta adama

julija in cita se sovražno gledata

potem cita napade julijo, pretep, ta pravi babji pretep

stric je nadvse zadovoljen, preden muzika konča, začne nekaj iskati po tleh

cita in julija se tepeta in se mu umikata



končno stric najde, kar je iskal – ploščo bad girls, ki je prej padla citi po tleh

naštima muziko in uživa v prizoru

cita dobi julijo podse in jo davi, julija ne more več dihati, z rokami grabi po tleh in komajda doseže  
šopek, porine ga citi v obraz, cita spusti julijin vrat, davi se, umira in potem umre

julija gleda cito, jo boža, joka, jo ljubkuje, joka

levi in desni naložita cito na nosilo in jo odneseta

julija steguje roke za citinim truplom in joka in potem ...

potem vidi na tleh smrtonosni šopek

njena usoda je odločena

z vsemi pljučmi vdahne smrtonosni vonj in umre

levi in desni jo odneseta

levi

porkamadona

desni

ja

levi

koliko dela

desni 

ja

ko levi in desni odhajata, vstopi david z aktovko

david

pogodbo sem vam prinesel, gospod
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stric

pozdravljeni, gospod urednik

a kar osebno?

david

ah, ja, veste, nekaj se morava pogovoriti

stric

ja?

david

vi veste, kako naša založba ceni vaše delo

stric

bi mogoče kozarček?

david

hvala, služba ...

stric

aha

david

no, vi ste eden izmed naših najboljših prevajalcev, veste

stric



hvala, hvala

david

žal pa ...

veste ...

v zadnjem času ...

no, saj veste, svet se pač trenutno vrti, kako bi rekel, po neusmiljenih tirnicah

stric

oh, to ste pa lepo povedali, gospod urednik

david

žal so pač časi ...

stric

a ne da, gospod urednik?

david

malodane ... krvavi

stric

malodane

david

takorekoč ... morilski

stric
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takorekoč

david

prejkone ... smrtonosni

stric

prejkone

vstopi adam z mapico

adam

gospod urednik

tole ste pozabili, pa ste rekli, da je nujno

stric

gospod pomočnik, pozdravljeni

adam

pozdravljeni

a je tisti bela škoda pred blokom vaša?

stric

moja, ja

adam

se mi zdi, da sem jo malo zadel pri parkiranju



stric

nič hudega, jo moram tako ali tako odpeljati k kleparju

adam

ja, saj sem opazil, pa se potem nisem tako zelo zasekiral

stric

ah, saj veste, v teh časih

adam

ja, ti časi ...

david

no, ko smo že pri teh časih ...

torej, kako bi rekel ...

časi so res težki

adam 

zelo težki

stric

bi kaj spili, gospod pomočnik?

adam

ah, ne, kje pa, služba, saj veste ...

stric
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aha, seveda

david

no, torej

dve stvari

najprej glede honorarjev ...

adam

ja, glede honorarjev

david

a veste, vi ste resnično naš najboljši prevajalec

založba brez vas ...

kako bi rekel ...

adam

ni založba!

david

tako

ni založba

ampak, saj veste, če ne gre, ne gre

adam

časi ...

david



ja, časi

tako da smo razmišljali, da bi ukinili honorarje

ampak potem sem rekel, to pa ne!

samo preko mojega trupla!

adam

točno tako je rekel gospod urednik

samo preko njegovega trupla!

david

sem se boril kot lev, veste

adam

kot lev, jaz sem priča

julija

in jaz, jaz sem tudi priča

stric

gospa tajnica, lepo vas je spet videti

a ste še vedno živi?

julija

ah, saj veste, kopriva nikoli ne pozebe

vsi se dobronamerno zasmejejo
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david

torej ... kot lev

cita 

kot lev, prav zares

david

in sem se izboril za tretjino

adam

celo tretjino!

julija

celo tretjino!

cita

aha

stric

celo tretjino?

david

tako

zdaj pa je na vas, gospod

adam

ja, prej ali slej bo treba peljati avto k kleparju



vsi se dobrohotno zasmejejo

stric

tako

in kje naj podpišem

david

to še ni vse

še druga stvar

veste ...

kako bi rekel ...

naši bralci ...

v teh težkih časih ...

adam

veste, težki časi, res težki

naši bralci rabijo razvedrilo

julija

več telefonskih klicev dobim, veste

cita

in jaz lahko to potrdim

veste včasih tudi telefone dvigujem

stric
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ja, seveda, vi ste deklica za vse

vsi se hudomušno zasmejejo

julija

veste, včasih so vaši prevodi nekolikanj preveč krvavi

cita

morilski

adam 

smrtonosni

david

tako

nekoliko mogoče preveč svobodni, bi rekel

tako da bi vas v založbi prosili, a veste, če bi vanje lahko vnesli več, kako bi rekel ... humorja

stric

humorja?

david

ja, a veste, saj s svobodnim prevodom ni pravzaprav nič narobe

adam

prav nič



david

ampak če bi raje, gospod, malo več humorja in za trohico manj krvi

saj razumete, v teh težkih časih ...

da se naše bralstvo malo razvedri ...

adam

nasmeji ...

julija

sprosti ...

cita

pomiri ...

stric

aha

razumem

seks je potem v redu?

vsi se dobrodušno zasmejejo

david

no, to je pa tretja stvar, kako naj vam razložim

a veste, naši bralci ...

no, naši bralci želijo ...

naši bralci pač ne želijo ...

želijo ...
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saj me razumete, kaj hočem reči ...

vsi se blagodušno zasmejejo

stric

kakopak

razumem, kako ne bi razumel

david

no, to je torej dogovorjeno, aneda

stric

kakopak

david 

no, me veseli

vsi se rokujejo s stricem in odidejo

stric zvrne kozarček

in potem še enega

in potem začne tipkat

in vstopi desni

v rokah ima eno ogromno orožje, ki je najbrž kar mitraljez

pred sabo pelje davida, adama, cito in julijo

vsi držijo roke v vis

desni



alo, gremo

stric si počasi natoči še en kozarček

opazuje, kaj se dogaja

potem stopi do gramofona in naštima muziko, we are family, sister sledge (1979)

desni prižene vse štiri v rastlinjak, strah jih je, grozno strah

stric se nalahno ziblje v ritmu

david in adam in julija in cita prosijo za svoja življenja

pogledujejo proti stricu in proti desnemu

stric se z užitkom ziblje v ritmu

še bolj z užitkom srka svoj chivas

potem stric tleskne s prsti

desni spusti rafal

david in adam in julija in cita popadajo po razbitemu rastlinjaku

desni stopi do vsakega posebej in ga še po enkrat prestreli

potem stopi do strica

stric mu natoči kozarček chivasa

nazdravita

spijeta

odideta

tema 

voda kaplja

in pljusk

kot da je riba skočila iz vode

in potem grozljiv ptičji krik

in še eden
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in nič se ne zgane

in potem se zgane

modra mesečina se dotakne levega v ozadju

stoji tako, da mu ne vidimo obraza

fedoro ma potisnjeno globoko na oči

nosi podložen trenčkot

in potem v siju mesečine prižge cigareto

kadi

potem frcne cigareto v ribnik

pljusk

voda kaplja

levi stopi do telefona, še tistega ta pravega, ta starega, z veliko slušalko in vrtljivo številčnico

levi prime v roke slušalko in zavrti številko 

levi

halo, janez?

konec.


