
1 

 

© Gregor Čuši  

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana. 

 

 

 

 

VSE DNI SVOJEGA ŽIVLJENJA… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

© Gregor Čuši  

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSEBE: 

 

ONA – nina 

ON – luka 

BF/BESTFRENDICA – sonja 

F/FREND – bojan 

NM/NEVESTINA MAMA – vida 

NF/NEVESTIN FOTER – stane 

ŽM/ŽENINOVA MAMA – gabi 

ŽF/ŽENINOV FOTER - franci 

TIPO, MOJSTER, ZDRAVNIK, MOJŠKRA, ŽPK/ŽUPNIK – vse igra isti igralec 

Plesal i, ol iki, žlahta… 
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UVERTURA 
 

 

SONG  -  DNEVI ŽIVLJENJA 

 

Življe je polzi i  uhaja kot pesek skoz' prste. 

Moč eje ko stiskaš, olj praz a je dla . 

Po poti, ki vodi od zibke do krste, 

se očeš sprehajati sa . 

 

Zato za lju ez ijo stečeš kot za etulje , 

da v praze  kozare  od ku ari  ga zapreš. 

I  koplješ po rud ikih duše za dro i  dragulje , 

ki s isel i dal vse u kar poč eš. 

 

Vsi d evi življe ja so kakor z a ke v al u u, 

ki si jih po vred osti, arvah i  te ah zložil. 

Že dolgo i aš sa ega se e a su u, 

da dihaš i  hodiš i  delaš… isi pa živ! 

 

Vse d i življe ja i dal. 

da bi nekoga spoznal, 

ki bi s tabo ostal 

vse d i življe ja! 
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PRVI PRIZOR – na teku 
 

ONA: v opre i za tek… zadiha a je… oddah e se i  zač e z raztez i i vaja i…  

BESTFRENDICA - BF: priteče za jo… popol o a rez sape… a ko u z oč i…  Ti si čist' z eša a! 

ONA: A daj o… Saj se  skoz' tekla s ta o. Sa o v tazade  kla  se  al' pog ala, ker res ise  več 
mogla tok počas' tečt. 

BF: Ne, e, e… Nise  isl'a tega. Čeprav, tud' to, ja... Hvala! K't da sa a e ve , da se  rez 
ko di ije i  prede ela. Res e ra ' , da i še ti to t'kole tiščiš to pod os! »Čao, stara! Jaz o  al 
tekla, ti pa pr'lez' za a o, če oreš!« Res hvala. Še kap e o. 

ONA: Dej, e pretiravej. Sej i t'ko hudo. Bodo vsaj tvoja pljuča vedla kaj je tisto kar or'jo dihat. Pr' 
vseh čikih, ki jih skadiš. 

BF: Hvala, a i!  I  e ti e ' o čikih. 

ONA: Sej tud' sta 'va je kdaj preluftaš!  

BF: Ne spre i jej te e. Ti si čist' z eša a ! Vrgla si i o o pod oge i  po eg ila. 

ONA: olči  

BF: Kaj? A e oš 'č rekla? 

ONA: Kakš o o o? 

BF: »Pustila ga bom.« 

ONA: Ja. 

BF: Pustila ga oš? A pa si ti res čist z eša a?! 

ONA: Ja. 

BF: Ja, po moje si res. Kolk' sta že skupej? Tri? Štiri leta? 

ONA: Tri pa pol. 

BF: Tri pa pol. In kaj je zdej kar na lepem narobe? 

ONA: N'č. 

BF: N'č? A je kej ta ga aredu? 

ONA: Ne. 

BF: Ne. A je kej tacga reku? 

ONA: Ne. 

BF: Ne. A te je udaru? 

ONA: Ne. 

BF: Ne. A 'ma drugo? 

ONA: Ne. 
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BF: Ne. A ' aš ti druzga? 

ONA: Lepo te pros'm! 

BF: Ne, torej. Ja, kaj pa pol? 

ONA: Ne vem. 

BF: Ne veš?   

ONA: Ne vem, T'ko naporen je ratal. 

BF: Napore ? A ejž o?! A res? 

ONA: Ja, res. Ti sploh e veš kako je! 

BF: No, to ' aš pa prav. Poj a i a  kako je, če si z eko  tri leta pa pol. Medte , ko ti vihaš os 
ad tipo  s kateri  se lahko kadar češ rkljaš a kavču, se jest a svoje  kavču čist' sa a aše  s 

čipso  i  gleda  utaste adaljeva ke…. Napor o, da je, prav'š, da se lahko kadarkol' zjočeš a 
e ' u spodo ' u ošk' u ra e u, edte , ko se jest joka  sa a, ko gleda  utaste 

adaljeva ke… al' pa ajveč kar je, lahko te e pokliče . Kaj i jest dala, da i i ela to kar ' aš ti! 

ONA: Nehej akladat. Govoriš t'ko k't, da je važe  sa o, da z eko  si. Važe  je tud' kaj dva ' ata 
ed sa o. I  ed a a… e ve , o… sej i 'č aro e… a pak tud' 'č pose 'ga i…. Misl' , 

postal je tko… o ičaj o… avad o… predvidljivo… tko… dolgočas o! 

BF: Skupej sta tri leta! Tri leta pa pol. Nor al o, da je dolgočas o, da je predvidljivo in navadno. Da je 

or al o! To je or al o. Kaj, a si isl'la, da se osta el življe je pogovarjala o čustvih i  
o čutkih… pa kako je 'lo včerej lepo… pa »Ka  e oš pa juter pelov?« Slej ko prej pridejo a vrsto 
polož' e, pa za aše i odtoki, pa tvoji dnevi v mescu in njegove umazane gate! In ne me gledat, k't 

da e ve  o če  govori . Že res, da se  ajdaljši od os ' ela z lo 'č ' o, ki si i jo ti dala za 
diplo o… Se  pa el življe je gledala oja dva ta stara. Fotr pa at res ista Romeo in julija, ampak 

rada se pa 'mata in jest bi se prav rada 'mela s kom t'kole rada kot se 'mata onadva. Al' pa vidva! 

ONA: Oh, kaj pa ve … ti t'ko ro a tiziraš!    

BF: Ne, ti ro a tiziraš… oziro a pr'čakuješ ro a tiko. Naj te sa o opo ' , lu i a, da jih i aš 
več sede ajst i  da tipi, ki te vsak tede  odpelejo ve , pa v ki o… i  ti včas' 'lo rečejo, da te ' ajo 
radi, e čakajo lih a vsake  ovi ku. Pa kaj ti je? 

ONA: Ne ve … sej lih zato, ker jih i a  več sede ajst se sprašuje : a je to zdej to? A od zdej 

aprej o pa tko? Pa: A je ta prav'? Bo  z ji  ' ela otroke i  se postarala? Ker… sede i dvejset jih 
pa še i a  i  lahko reče , da se  še lada, pa da lahko ogoče ajde  kej oljš'ga… 

BF: Kaj oljš'ga i pa še rada? Pa kol'k oljš'ga? 

TIPO: priteče zadiha   a oder… v tekaški opravi… orda deluje alo gayasto?... v roki i a 
povode …  Oprostite a ste ogoče videl e 'ga tak'ga čr ega, ful kos atega, srčka 'ga…? 

BF: ga preki e  Ne. A pak jest tud' e 'ga ta 'ga išče  že vse življe je. 

TIPO: (zadiha … se zas eje…. ji požuga…  

BF: Se opravičuje … A va  je ušel? 
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TIPO: Ja. Včerej zvečer se  ga ag al iz postle, ker i je prd u lih pod os i  do s je il frajer tolk' 
užalje , da i je po eg u, še prede  se  ga lahko prvezal… 

BF: No, tole aj o v poduk vse  prisot i : da se čr ih, kos atih, sploh če so srčka ', e ečl'e iz 
postle.  

ONA: Trapa! 

TIPO: Vi ste pa - … zasliši se laja je … O, tole bo on. Reksi! Reksi! steče stra  

BF: (za njim) Kakš e pas e pa je?! 

TIPO: Meša ! 

BF: Takš i so aj oljši!  

 

SONG – ŽIVLJENJE JE PES 

Življe je i pese , ki za vsako stvar si ri o poišče. 

Življe je i dra a, življe je i gledališče. 

Življe je i odlo ek iz ruskega ro a a, 

Ni nadaljevanka s TV ekrana. 

Življe je i pese  – življe je je pes! 

 

I  včasih ti zleze pod kovter i  prd e pod os. 

Včasih tako ga tišči,  da greš z ji  ve  os. 

Včasih te čaka, ti z repko  po iga, 

Včasih ti po eg e, se zate e riga. 

Življe je i pese  – življe je je pes! 

 

Življe je i a svoje težave, i a svoje križe. 

Ker pes te e ore po ožat', lahko te le liže. 

Lahko te ugrizne, lahko te oblaja, 

Lahko se s tabo igra, lahko ti nagaja. 

Življe je i pese  – življe je je pes! 

 

Življe je je tvoja sreča a vrvi i, 

Pa ve dar je aj olj sreč o, ko se je z e i.  

Včasih te čaka, ti z repko  po iga, 
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Kadar se go i, e zadrži ga veriga. 

Življe je i pese  – življe je je pes! 

 

BF: Lej, prejle, ko si ti zbezlala v klanc, je b'lo men' tud' naporno. Pa se nisem obrnila, nisem se 

ustav'la. No, ustav'la sem se, da sem sploh lahko dihala…  če e i e kap. Pa tekla tud' ise , 
a pak se  hodila… za razliko od te e, k'si šla, k't da ti je petardo v riti razg al. Nise  pa od ehala… 

ise  se o r ila… Ker i aš kej azaj hod't! V življe ju greš lahko sa o aprej! Vidva i se orala 
poročit, e pa da ga oš pustila! 

ONA: pla e v jok…  

BF: Ja, kaj je pa zdej? Oprost'! Sej ise  t'ko isl'la… Sej e poz aš, jest k'r ekej čveka , pa sploh 
e po isl' … 

ONA: Ne, sej isi ti… Veš, ise  ti povedala čist' vsega. Kakše  ese , azaj, se  čist isl'la, da me 

bo zasnubu. In bi rekla ja! Ker sem pr'pravljena. Boh! Sej sama dober vem, da nisem sedemnajst. Ne 

da i lih že tiktaka iološka ura, a pak vsee : rada i 'la a i a, e pa stara a a. I  v od osu 
sva pr'šla tolk' deleč, da al' greva aprej i   se poročiva, al pa rečeva adijo i  greva araze . I  jest 
se  isl'la , da se ova poročila… Pol pa… 'č. 

BF: In zakaj si misl'la da te bo zasnubu? A je kej reku? 

ONA: Ne, 'č. Sa ', e krat ko sva šla e  zlatar e, e je vprašal kater prsta  i je všeč, pa opazla 

se , da e ečle več stra  rekla  za elo teh iko iz a iral ika…pral i stroji pa to, a veš… pa a 
ples ih e je t'ko čude  gledal v oči, pa 'č  i odgovoru, če se  ga vprašala kaj u je… 

BF: Žal i je… e ve  kaj ej reče … 

ONA: Al' sem si vse skupej aro e razlagala i  o  sploh e raz išl'a o te … al si je pre islu… al' pa… 

BF: Al' pa kaj? 

ONA: Al' pa i sigure , če se  prava! I , če i sigure … pol je vse skupej rezveze, a e? 

o e sta ekej časa tiho…  

ONA: I  prav'š, da tistga kaktusa, k'se  ti ga kupla za diplo o, i več? Da je ove el? 

BF: Kaj ove el! Zg il! O  e ' o ede  e zdrži! Me ' še plastič e rože po rkajo. 

(smeh)  

ONA: Res e ve , kaj ej ar'di … 

BF: Pa sta se že kej pogovarjala? Misl' , si u že kej a ig 'la?  

ONA: Ne, 'č. V sredo se vidva na plesnih vajah, pa mu bom - … O, šit! 

BF: Kaj pa je? 

ONA: Nov'ga soplesal a si o  orala ajt'! Še to! Šit! steče stra …  

BF: Ja, to je pa zdej res ajvečji pro le , kar jih ' aš.  se počasi pripravi a tek…  Ti?! A sem ti 

povedala, da raz išl'a , da i si kup'la psa?! steče stra  Meša čka! 
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DRUGI PRIZOR – pralni stroj 

 

 pral i stroj… a je  sedi FREND - F, ON stoji ob stroju in podaja orodje MOJSTRU, ki je z glavo v 

stroju i  vidi o sa o zad ji o…   

F: Ti si čist z eša ! 

ON: Ja? 

F: Ja! Po isl' kolk' si šele star! Vse življe je je še pred ta o. I  ti i to ir o vrgel stra ! 

ON: Vrgel stran? 

F: Ja. Skoz' ok o. V skret. Splak u z vodo. Dal v paket i  odposlov z epovrat o pošto. Prižgal vrvi o 
i … u . 

MOJSTER: Šrau e iger! 

ON: Izvolte. 

MOJSTER: Križ' ga. 

ON: Pardon. Evo. 

F: Nise  si islu, da si t'ko se iče . 

ON: Se iče ? 

F: Ja. A si sploh kej pomislu name? 

ON: Kaj 'ma pa to veze s tabo? 

F: Kaj bom jest brez tebe?! 

ON: Govoriš k't da o  u rl! 

F: Sej! 

MOJSTER: Pri  tele šrau ke. 

ON: Evo. 

MOJSTER: Še podložke. Pa e zgu it! 

ON: Bom pazu. 

F: Kaj pa je sploh narobe'? Misl'm, s strojem? 

ON: Poj a i a . Na lepe  je začel ekaj ropotat, pol se je pa ustavu i  ga je sa o t'ko a estu 
rukal, pa al' levo pa des o…t'ko da se  ga raj' ugas u i  sklopu. 

F: Eh, jest tega e i sploh popravlov. Vržeš stra , pa kupeš ov'ga. Tole e o ikol več t'ko delal k't 
bi moral. 

ON: Ja, to je čist' te ' podo e . Sej tud' z o e o pu o e zdržiš prav dolg.  

F: To je zarad' moje miroljubne narave. 
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ON: Prosem?! 

F: Jest se e ara  kregat. Ne pre ese  prepirov. Če se isl'š kregat, ji reče , kar pejd. I  grejo. 

ON: A se ti ogoče čude  zdi? 

F: Niti e. A pak ti… Ti si e pa res prese etu. T'ko… eprijet o. Bo  oral tole vse skupej al' 
premisl't! 

ON: Ni aš ti kej pre išl'evat! To se te e sploh e tiče. 

F: Kako da ne?! 

MOJSTER: Pri . Zdej pa dej ta ploščat'ga! 

ON: išče  Eeee… 

F: Tlele. 

ON: Tlele. A i ogoče kavi o? 

MOJSTER: Hvala. Ne zdej. 

ON: Če se člov'k poroči, še i ko  sveta. 

F: To prav'š zdej, oš že pol vidu! 

ON: Ti oš že vedu! 

F: Cel življe je že gleda  kako se oja dva žreta. Ko pes i  ačka. 

ON: I  zato ker ti prihajaš iz e e esreč e, raz ite druži e, je e ogoče, da i kdorkol' kjerkol' drugje 
ogoče lahko živel kako drugače. Moja dva se ' ata čist u redu… se i zdi. 

MOJSTER: Jest se  z ašo tud' čist zadovol'e . Dva ajstko. 

ON: Tukej. No, a si slišal?! 

MOJSTER: Dvanajstko sem reku. Tole je desetka. 

ON: Pardo . Evo. A res e i kej? Sok, ogoče? 

MOJSTER: Ne, hvala. 

ON: Poleg tega nisem rekel, da se bom poroču… a pak, da se  zlo res o raz išlov o te , da i se. 

MOJSTER: Pa se ' aš s ko ? 

ON: Pros'm? 

MOJSTER: Sprašuje , če se ' aš s ko  poročit! 

F: Ja, se 'ma! 

ON: Pa ne z njim!  

MOJSTER: Me e 'č e ot'. Jest sa o pral e stroje popravla . 

F: Zdej pa 'č več e zastope ? A se oš poroču al' e? A si jo zas u u? 
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ON: Skorej. Pis o! Skupej sva že tri leta pa pol. Če pr'šteje  zrave  še tist let pa pol, ko se  z iral 
pogu , da se  jo pova u ve , jo poz a  že pet let! Pet let! Veš kaj je to?! 

F: No, midva sva skupej že od prvega razreda! 

ON: Vosu! I  se  začutu, da je ajt… da je  prav… da ora ! I  se  kupu prsta … 

F: Ja? 

ON: In pol sem ga zgubu! 

F: A je bil drag? 

ON: Cepe . Iskal se  ga ko idiot. Vse se  pregledal. Res vse….Po predalih, v avtu, ves sta 'va je sem 

o r u a glavo… pa 'č! Nikjer ga i! I  pol se  reku: Mogoče je pa to usoda. Mogoče i pa koz os 
sporoča, da še i čas… da ej počaka ! 

MOJSTER: A ' aš ogoče kakš o pi eto? 

ON: Pinceto? Ne, nimam. 

MOJSTER: Pol pa poglej, ta  v tor i oji… pa i dej aj elj dro e kleš'e kar jih je. 

ON: išče  Klešče, klešče… 

F: A vid'š! Jest se  ta koz os. Skoz' oja usta ti govori usoda. Počakej še al. Za u ret i  za poročit 
se, ni nikol prepozen. Zmerej je prezgodej! 

ON: A bodo tele dobre? 

MOJSTER: Bodo mogle bit. 

ON: A pogreje  vodo za čaj? 

MOJSTER: Je že v redu. 

F: Ja, vse je v redu. Si e pa ful prestrašu, da veš. Ne i več tega delat! 

ON: Sa o, zdej se  pa že el ese  odkar se je to zgodil t'ko čude  žaloste . K't da se  jo prevaral, 
a veš?!  

F: Ne, ne vem. Ej, je že prav t'ko. Usoda je posegla v es. Koz os je spregovoru! 

MOJSTER: T'ko. Dej zdej u e šrau ke pa podložke. 

ON: Tlele so.  

MOJSTER: Šrau e iger. 

ON: Tlele. T'ko  se i zdi, k't da sva a e e  križišču. Da azaj e orva več, aprej pa…kaj pa ve , a 
veš? 

F: Usoda, stari. Que sera, sera! 

ON: Ne ga srat! 

MOJSTER: (potegne glavo iz stroja) Tkole! Narjen! 

ON: A ste popravu? Bo spet delov? 



11 

 

© Gregor Čuši  

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana. 

MOJSTER: E  ajt že. Na dolgi rok ' a pa tale tvoj prjatu kar prav. Tole o za za e at. Kaj pa kitaj  ve 
o pralnih strojih. 

F: No, a si sišal? Ti sa ' e e posluš, pa o! 

ON: Kaj je b'lo pa sploh narobe. 

MOJSTER: Tole se je zatak il, da se o e  i ogu o račat! v roki drži prsta  

ON: Moj prstan! 

F: O, šit! 

MOJSTER: Mogoče ti pa hoče koz os res kej sporočit! 

ON: A misl'te? 

MOJSTER: (skomigne z rameni) Zdej pa bom un pir, k'si ga prej ponujov! 

ON: Pir? Sej ise … aja. Do ra! 

F: Bom jest! 

 

SONG  - REVOLUCIJA 

Pralni stroj - stroj je i  e igrača. 

Voda izpira i  o e  o rača. 

Da se očisti, se ora vrtet' 

Umazana srajca in pisani svet. 

 

U aza e u je vržeš v pral a. 

Dozi a praška, alo ehčal a. 

Ko e trifuga vse skupaj oža e. 

Življe je je lepo kot žehta 'z rekla e. 

 

Če kaj se pokvari, stroj se ustavi. 

Če kaj je aro e, veš v svoji glavi. 

Čutiš v sr u, ker te oli. 

Svet pa pokvarjen se dalje vrti. 

 

MOJSTER: A ti veš zakaj se prsta  os' a četrt u prstu? Na prsta u? 

ON: Ne. 
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MOJSTER: Lej. kaže  Tole so tvoji starši. Tole so tvoj ratje pa sestre, če j'h ' aš i  ostala žlahta. Tole 
si ti. Tole je ona, tole pa vajen otroc. Na tel rok so pa je i ta stari, pa je a žlahta, pa o a, tole si ti i  
tole so vaje  otro . Zdej or'š pa se e dat' stra , o a pa se e tud… I  zdaj: Od staršev se oš loču, 
od žlahte se oš loču, tud otro  odo e krat šli, tole… vidva… tole pa e gre arazen. Tole je pa za 

zmerej.  

ON: Zanimiv. Dober. 

MOJSTER: Ja, to je stara kitajska odrost. Kitaj  že ve! O pral eh strojeh i a poj a, a pak takele 
reči pa ve. 

F: (pride s pivom) Kaj sem zamudu? 

MOJSTER: N'č ta ga.  Dej se . Na zdravje! 

F: Na zdravje! 

 

SONG – ČE BO REKLA DA 

Ta ali o roček je zaustavil aši o, 

Ta ali o roček ustvaril o ovo druži o. 

V te  ale  o ročku usoda i  Bog 

Sučeta dalje življe jski krog. 

Ta ali o roček v e o o združil dva. 

Če o rekla DA… Če o rekla DA… 

 

 

TRETJI PRIZOR – plesne vaje 
 

ed so go  se pridružijo plesal i i  takoj preide o v »ples e vaje«…tako, da ed uvod i i stavki v 
ozadju že plešejo… Nje  DA? Se tako veže a ko e  so ga DA, kot a iztoč i o  

ONA: Da? 

ON: A? 

ONA: Reku si, da ej prej pride … pa se  pr'šla.  

ON: pogleda a uro i  pokaže a plesal e  Ja, sa '… 

ONA:  Ja. Sa ' se  se… eeee… ful dolg rihtala, da se  avto us za udila, tk'o  da… eee… ise  'č 
prej, ampak prepozen. Oprost. Ne vem kaj mi je. 

ON: Sej je v redu. N'č hud'ga. Sa  klas se je že začel… pa se bova raj' pol - … Čakej. Še preo ut se 
moram. (odide) 
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ONA: osta e sa a… e ve kaj i… alo po aha plesal e  kao »živjo«…  Sra je… 

BF: (se pritihotapi) A si u že povedala? 

ONA: Kaj delaš tuki?! Se  ti rekla, da e dol počak! A i dost, da se  zarad' tebe zamudila? 

BF: Nise  jest kriva! Zakaj i pa isi prej rekla, da o  orala s ta o. Uli je oral še s at. Njegov 
ivši last ik i je reku,  da ga ora  uj o ved o pelat ve , prede  gre  jest ka  ve ! 

ONA: Res ne vem kaj ti je blo treba nabavlat tega cucka? 

BF: Ne govor' o oje  kužku k't o u ku. Uli je čistokrve  eša . Poleg tega o oj zvesti 
spre ljevale  do ko a svojih d i, edte  ko oš ti u rla sa a i  v sa oti, če oš ardila to kar si 
se a e ila ardit. Al' si že ar'dila? Si u že povedala, da ga oš pustila? 

ONA: Ne, nisem. In zgin', prosem, preden pride nazaj.  

BF: I  ko pride azaj u oš povedala? 

ONA: Ja. Sej se  ti rekla: Kli al e je i  reku, da i se rad ekej pogovoru. Pustit e hoče. Ne o  
pustila, da me prehiti. Kaj pa nej druzga nardim? 

BF: Sploh u 'č e govor. Počak'! Boš vidla kaj ti o reku… i  če au 'č: Prespi zadevo. Večkrat! Po 
ož osti z ji ! 

ONA: Trapa! N'č i e po agaš. Rekla u o . Takoj, ko o pršov. 

BF: Ne delej tega! 

ONA: Ja, pa bom. Povedala mu bom! 

BF: Ne nori! 

ONA: Povedala mu bom! 

ON: (se vrne) Kaj i oš povedala? (BF) Živjo! Kaj pa ti tukej? 

BF: Živjo! Ja… eeeee…. 'č… Plesat se  pr'šla! Ja! Me je pr'jel, da i se še jest al' zasukala... 

ONA: jo gleda, kot da je z drugega pla eta…  

ON: Ja, fino. Nisem vedel, da rada plešeš. Pa ' aš part erja? 

BF: (se razburi) Kaj pa to te e ri… (zakapira) Aja? Misl'š, za plesat? Ha, ha, ha,… Ne. Sej ga e ra ' . 
Najrajš' pleše  sa a… pod tuše ! A, e! Tist' je petje! Šit! 

ONA: (jo gleda vedno bolj zabodeno) 

ON: (Nima poj a kaj se dogaja…  Aha…  (NJEJ) Oprost', kaj i hočeš povedat? 

ONA: A jest? Sej si ti reku, da i or'š ekej povedat. 

ON: Ja, seveda. a lepe  u je zopr o, da je BF zrave …  Eeeee… ja… Hotu se … eee… 

F: (pride) Živjo! 

ONA: Živjo! 

ON: Kaj pa ti tle? 
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F: Nekej te ora  vprašat. 

ON: A zdej?! 

F: Ja, zdej. 

ON: A e ore počakat? 

F: Ne. Je… eeee… eodložljivo. Bi reku. 

ON: Dober. (NJEJ) Oprost'. 

F: (NJEJ) Oprost'. 

ONA: Ne, e, je že v redu… Vidva kar… 

(ON in F se odmakneta par korakov) 

BF: Kdo pa je to? 

ONA: Njegov pr'jatu. Idiot. 

BF: Luštka . 

ONA: Idiot! 

BF: Luštka  idiot! 

ON: Kaj bi rad?! 

F: Sporočilo ' a  zate. 

ON: Aja? Od koga? 

F: Od kozmosa. Ne nared' tega. 

ON: Česa? 

F: Ne ared' tega kar hočeš ares't. Ne je zas u 't. Ne se poročit! 

ON: In zakaj ne? 

F: Ne vem. To bo tvoj konc! 

ON: (se obrne k NJEJ. ONA se mu nasmehne. Se obrne nazaj) A veš, da isl' , da ' aš prav. 

F: sreče  Res? 

ON: Ja, res. To o oj ko ! I  aji  začetek! (gre ) 

F: Počak! 

ON: Kaj je? 

F: Kdo pa je tista zraven? 

ON: Kaj? 

F: Ta, zraven nje. 

ON: Njena pr'jat'lca. Trapa. 
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F: Luštka a. 

ON: Trapa! 

F: Luštka a trapa. 

ON: (se obrne k BF) Ej, Sonja?! Misl'm, da si dobila soplesalca! 

BF: Kaj?! 

F: pride do BF… frajersko...  Jest sem Bojan. 

BF: Jest pa Sonja. 

F: Greva? 

BF:  ji je super…a super skriva…  Prav! 

gresta… odplešeta  

ONA: Hecno. 

ON: Kaj? 

ONA: Da sta se aji a aj oljša pr'jatu i  pr'jatl' a do s šele prvič srečala. Po treh letih i  pol! 

ON: Če se  čist iskre , i je So ja že od z eraj šla al' a živ e. 

ONA: Ja, jest pa ne prenesem Bojana. 

ON: Vem. Zato pa nikol' nisem silu,  da hodmo skupej kej ven. 

ONA: Zgleda pa, da sta si o adva čist si patič a. Kdo i si islu?! 

ON: Ja. Mogoče se pa idva res al' pre al' pogovarjava. 

ONA: Ne. Pogovarjava se čist' zadost. Mogoče še preveč. Pre al' si poveva! 

ON: No, pol pa povej. 

ONA: Kaj? 

ON: Ne ve . Slišal se , da si rekla, da i oš ekej povedala, ko pride  azaj. I  zdej se  azaj. 

ONA: Ja… pavza…pre išljuje i  tehta  Ne, kar ti dej. Ti si prvi reku, da i or'š ekej povedat. 

ON: Prav. (pavza  Najprej, oprost', ker se  se zad ji ese  t'ko čude  o ašal. 

ONA: Ja. 

ON: Ni a, pre išljeval se  e e reči i  odloču se  se, da ora  it' iskre  s ta o. Pa do se e tud'. 

ONA: sluti ajhujše  Ja?  

 

SONG – POTEM PA TI  

 

Živel se  čisto v redu, fi o. 
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Pote  prišla si ti. 

Ob sredah fitnes, v petkih kino. 

Pote  prišla si ti. 

V soboto avto sem opral, pospravljal stanovanje. 

Iz d eva v da  ačrti ovi, vsak da  iste sa je… 

Pote  prišla si ti. 

 

V hladilniku le pivo in salame. 

Pote  prišla si ti. 

In srajca na esto piža e. 

Pote  prišla si ti. 

V edeljo k starše  a o isk i  sta dard o kosilo. 

Iz d eva v da  ruti a ista, ič se i zgodilo… 

Pote  prišla si ti. 

 

Pote  prišla si ti 

In kot komet nebo si moje razsvetlila. 

Pote  prišla si ti. 

Nič i drugače, a vse si spremenila. 

Sonce je obstalo, 

Besede so premalo, 

Ne ve  kako… kako aj ti pove , 

Da te ljubim. 

 

Živela se  po uteče ih tirih. 

Pote  prišel si ti. 

Iz služ e vračala se  se o  štirih. 

Pote  prišel si ti. 

Vsak da  tek, o  vike dih še sav a i  asaža, 

Poleti Brač i  vsak da  ista plaža. 

Pote  prišel si ti. 



17 

 

© Gregor Čuši  

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana. 

 

Pote  prišel si ti 

In kot komet nebo si moje razsvetlil. 

Pote  prišel si ti. 

Nič i drugače, a vse si spre e il. 

Sonce je obstalo, 

Besede so premalo, 

Ne ve  kako… kako aj ti pove , 

Da te ljubim. 

 

 

ON: …i  se  ti hotu reč't, če i 'la…- zač e rskat po žepih…  Ja, kje pa je…? To i res! Pa e že 
spet! 

ONA: odki ava… eša i a ejevere i  …groze?  Ne. 

ON: Oprost', sa o, da ga ajde … 

ONA: Ne. 

ON: To je res prav s eše , o. Pa sej ve ,  da se  ga vzel s sa o. 

ONA: Ne. 

ON: Ne i reč't,  da se  ga spet zgu u… 

ONA: Ne. 

* 

F: A veš, da si prav si patič a?! 

BF: Ja? Pa ise  drugač' taka. Sa ' s ta o  se  pa lahko t'ko sprošče a. 

F: A zato, ker sem t'ko kul? 

BF: Ne. Zato, ker te vid'  prvič i  zad jič v življe ju i  mi ni treba delat vtisa. 

F: Čak', kako to isl'š da e videš prvič i  zad jič? 

BF: T'ko! 

F: Kako? A ogoče u ira ? Al' se  tol'k rezveze ? 

BF: Ne, prav super si, sa ' jest se  je a aj oljš pr'jat'l a, ti si pa jegov, a e? 

F: Ja. In? 

BF: Ja, no. Ona mu je pr'šla povedat,  da ga o  pustila. I  če o adva e osta več skupej, tud' idva 
posledič o i ava kej i et, a e?! 
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F: Kaj? A ona ga bo pustila? 

BF: Ja. Sej t'ko al' t'ko jo pa o  is'l pustit, ker se t'ko čude  o aša, i je rekla. 

F: Ne, o  je 'č ne mis'l pustit. On jo dons mis'l zasnubet! 

BF: O, šit. 

F: Ha, ha, ha, da best! 

* 

ON: (najde prstan) A, evo ga… Sej se  vedu… 

ONA: Ja! 

ON: prese eče  Prosem? 

ONA: Ja! 

ON: A da JA? 

ONA: JA! (stegne roko) Ja! Ja! 

ON: Ja. ji atak e prsta … o ja eta se…  

BF: Kaj se dogaja?! 

F: Ne morem verjet! 

ONA: Za zmerej. 

ON: Za z erej. Čist' za z erej. (Objem) 

ONA: Kaj ' aš pa tole? 

ON: Kaj? 

ONA: Tole… a vratu? 

ON: Kje? A to?… Ne ve .  Čutet je k't e  ozolj… 

ONA: Ja, pa i… Večji je…. Pa…- 

ON: Dej, pust' zdej to! Ej, ljudje. Rekla je JA! Poročila se ova! 

 

SONG – KER JE REKLA DA 

Ta ali o roček je zaustavil aši o, 

Ta ali o roček ustvaril o ovo druži o. 

V te  ale  o ročku usoda i  Bog 

Sučeta dalje življe jski krog. 

Ta ali o roček v e o o združil dva. 

Ker je rekla DA… Ker je rekla DA… 
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ONA: No… če s o čist' ata č i, se  rekla Ja, e Da… a pak 'č hud'ga! 

BF: Ti si čist z eša a! 

ONA: Ja! 

BF: Ja! 

ONA: ji pokaže prsta … po a je tulita…  

F: Kaj? A pol ti to čist' zares? 

ON: Ja. 

F: Ja? 

ON: Ja. 

F: Pol pa čestita , a ne. 

ON: Hvala! 

F: Oziro a: oje sožalje. 

ON: Bebec!  

o krožijo ju plesal i i  ji a čestitajo… ed glas i  s eho  vpitje  vsevprek odidejo…. ON osta e 
sa  i  si otipava vrat…. Pridruži se u ZDRAVNIK .  

 

 

ČETRTI PRIZOR – pri zdravniku 
 

ON: čaka… e ire  je… otipava si zatekli o a vratu…  

ZDRAVNIK: A! Tukej ste. 

ON: Ja. Rekel ste ej počaka  a hod iku. 

ZDRAVNIK: Ja, ja, seveda. se odkašlja  Torej… gospod… eeee… (brska po kartotekah, ki jih ima v 

roki…  

ON: u hoče po agati  Terseg…- 

ZDRAVNIK: vrže kartoteke po tleh, si pokrije ušesa z roka i i  …  Ra ar ara, ra ar ara, ra ar ara… 

ON: v šoku  Oprostite! Kaj pa…? 

ZDRAVNIK: preki e i  zač e po irat kartoteke s tal  Se opravičuje , a pak oče  vedet vaš'ga 
prii ka. Tud' vaš'ga i e a e, če s o že pr' te ! 

ON: Zakaj ne? 
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ZDRAVNIK: Tukej a o kologiji ' a o pravilo, da e prijateljuje o preveč s pa ie ti. To je prva stvar, 
ki se je tukej aučiš. 

ON: Aja? 

ZDRAVNIK: Ja. No e 'ga tika ja, o e ih efor al osti, 'č sprošče osti… Od osi ed a i so 'l 
na kratke proge, če e razu ete. 

ON: Ja, vas. Žal. 

ZDRAVNIK: Nima smisla, da nekej prijateljujemo, pol je pa treba sam' po pogrebih hodet. 

ON: Še v redu. Ni tre a razlagat. Šteka . 

ZDRAVNIK: Se opravičuje . N'č ose ega, še e krat poudarja … a pak tk'o pač je. 

ON: Ne, e… sej vas razu e . 

ZDRAVNIK: Torej… gospod… eee… (spet brska po kartotekah) 

ON: Oprostite, a pak če oč'te vedet oj'ga i e a, kako pa pote  veste katera kartoteka je oja? 

ZDRAVNIK: Kako? Po simptomih, a ne?! Smo le profesionalci. Kasnej' pa po diagnozah, sej boste vidu. 

Se oste že avadu. 

ON: Ne ve , če. 

ZDRAVNIK: Še vsi so se. (najde) A, tukej ste. 

ON: poškili a kartoteka  Ja, to sem jest. 

ZDRAVNIK: No, ste vid'l. Torej… 

ON: Oprostite. A kar tukej bova? 

ZDRAVNIK: Ja. 

ON: Na hodniku? 

ZDRAVNIK: Ja. Ordi a ijo i re ovirajo. Raze , če i raj'š vidl,  da greva v ka ti o? Hra a je 'l t'ko, 
sladi e so pa čist' spodo e. 

ON: v čedalje večje  šoku  Ne, e… tukej o kar v redu. 

ZDRAVNIK: Tud' prav. N'č ej vas e skr i. No ede  e o vleku a ušesa. Imajo vsi zadost' svojih 

problemov. 

ON: Si lahko predstav'lam, ja. 

ZDRAVNIK: Kar sed'te. 

ON: (pogleda na okrog) Kam? 

ZDRAVNIK: pogleda še sa  Aja,  seveda. Ni ate ka . Čak'te, sa ' tre utek. (odide in se naslednji 

hip vr e z i validski  vozičko  Izvol'te. Sed'te. 

ON: v šoku  Pa ne bi hvala. Bom kar stal. 

ZDRAVNIK: Sed'te!!!! 
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ON: prestraše  sede  

ZDRAVNIK: Se opravičuje . Boljše je, da sedite. So 'li že pri eri, da je kdo o edlel. Sej je urge a 
lizu, a pak i faj ,  da fašeš šive, še prede  zač eš s terapijo. 

ON: a ko u živ ev  Razumem. 

ZDRAVNIK: Torej… Tale vaša rastli ' a a vratu… 

ON: Rastlin'ca? 

ZDRAVNIK: Rastli ' a, izrsatli ' a, ul' a, kopul' a… reč'te ji koker č'te… a pak i i všeč. Ni i všeč. 

ON: Men' tud' ne.  

ZDRAVNIK: Ja, vas razumem, vas razu e . Ni i všeč. 

ON: Kaj pa je? 

ZDRAVNIK: Ko bi jest vedu! 

ON: Hoče  reč't… a je kej evar ega? 

ZDRAVNIK: Ne vem. 

ON: A je…? 

ZDRAVNIK: Ja, vem kaj mislt'te. Ne vem. 

ON: Ja, kaj pa pol sploh veste? 

ZDRAVNIK: Kri i  voda sta v redu. N'č pose 'ga. Ultrazvok tud'. A pak… 

ON: Ampak? 

ZDRAVNIK: Ni i všeč! 

ON: Ste že povedal. I  kaj zdej? 

ZDRAVNIK: Glejte, lahko i va  utrujal s edi i ski i izrazi, ki j'h čist' 'č e i razu el. Če pove  
po do ače: al'  o o zarezal' ta  zadej, al po rskal', al postrgal', poslal v laboratorije, pol 

bomo pa vid'l. 

ON: Aha. 

ZDRAVNIK: Če je vse v redu, se ogoče do s' zad 'ič vidiva. 

ON: Če pa i, pa ogoče tud'. 

ZDRAVNIK: Ha, ha, ha, ja 'mate prav. (odhaja) Ta je pa do ra: če pa i, pa tud'. Ha, ha, ha… To ora  
pa uporab't. 

ON: o sedi a vozičku  

F: (pride) Ti, kakš e sekrete ' ajo tukej. K't a Galaktiki. Nise  vedu sploh, kje se voda poteg e. 
doja e, da je ON a vozičku  O, sranje! Kaj? A je t'ko hudo? Greš kar ot? A oš operira ? Ej, stari, 

žal i je… 

ON: Dej, nehej no. Samo sedim. 
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F: O, ater se  se ustrašu. Kaj? A i 'lo še o e 'ga? 

ON: Lih zdele je bil tle zdravnik. 

F: In? Kaj je reku? 

ON:  Ni a poj a. N'č e ve. Zgleda t'ko… 'l fifti-fifti. 

F: Šit. 

ON: Ja. 

o a ekaj časa olčita… zreta v praz o…  

F: Na senzor je. 

ON: ga začude o pogleda… e razu e  

F: Skret. Na se zor. Ta  a ste i je lučka. Po ahaš i  se splak e.  

ON: ga sa o gleda…  

F: po krajši pavzi…. Po aha z roko i  opo aša splakova je) Vuuuuš!  

ON: Kreten. (pavza) Nared'l odo še e e dodat e preiskave. Mogoče i 'č. Mogoče pa... (pavza) 

F: In? Kako si? 

ON: Kaj isl'š kako se ?! Zad je pol leta se  raz išlov sa o o poroki, zdej pa raz išla , če o  
aslede  tede  še živ! 

F: A je že asleden teden poroka? 

ON: Ne, čez tri ted e. Kakš a priča pa oš, če  si še datu a poroke e or'š zapo ' t…. Pa sej zdej je 
pa t'ko al' t'ko brezveze.  

F: Kaj je brezveze? 

ON: Ja, poroka, a ne?! Odpade! 

F: Zakaj? 

ON: Kako zakaj?! Tega ji ne morem nar'dit: Dons nevesta – juter vdova! Vse skupej je šlo (pomaha z 

roko): Vuuuš! 

F: Ej, počas. Ne prehitevej. N'č še e veš. M'r it o pa še vse v redu. To osta že skupej pre rodla. 

ON: O, e! O a e s e 'č vedet o te ! 

F: Kako to isl'š? 

ON: Nej tega ni treba vedet. Noče  se ji s ilt. 

F: No, al težko oš to skril pred jo, če oš odpovedal poroko. Poleg tega pa… Ni aš ji kej skrivat. 
Vidva sta zdej… e o! O a je lju eze  tvojga življe ja. T'ko si i reku, to skoz' govoriš. I  o a te ' a 
rada. Pr'pravljena se je poročit s ta o! Ej!! 

ON: O a se je pr'pravle a poročit z eko , ki je zdrav, e pa… Šit. Pre lad se , da i kar u rl! 

F: Ja, ljubezen je jeba! 
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SONG - NEDOKONČAN 

Pridi na onkologijo, 

Tu oš lek ijo do il: 

Ne ja rej za vsako aj a jšo traparijo, 

Bodi vesel, ker si še živ. 

 

Pridi na onkologijo, 

Z nami se postavi v vrsto, 

Pozabi na filozofijo. 

Raje si izberi krsto. 

 

Na hod ikih o kološke 

Vse so ure iološke. 

Ko ti oga se  zavije, veš,  

da ti že zad ja ura  ije. 

 

Na hod ikih o kološke 

So de ate teološke: 

Vsak e esa pričakuje, 

Ker pekel je to kar tu je! 

 

ed so go   se ON preo leče v ol iško piža o… še olje: ol iško haljo, ki se zaveže zadaj… To je 
lahko tudi sestav i del koreografije tega so ga, ki ora iti v elosu e o veselo raja je…  

 ON: A si že kupu poroč o o leko? 

F: Ne. Zakaj? 

ON: No, kup si tako, da bo dobra tud' za na pogreb! 
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PETI PROZOR – pri krojaču 
 

ONA po erja poroč o o leko… MOJŠKRA a ira, spušča, pripe ja, riše…  zrave  stoji kakš a 
krojaška lutka, pa likal a iza z likal iko … krojaška delav i a, pač ... BF čaka… sedi a kake  
stolčku ali kaj podo ega…  

BF: I  kaj oš ar'dila? 

ONA: Kaj »Kaj o  ardila?«? Poročila se o . 

BF: Do er, jase , da se oš poročila, če o z ji  vse OK. Kaj pa če…? 

ONA: Kaj? 

BF: Ja, o… Kaj če ' a…? Sej veš…? 

ONA: Kaj je? A še reč't e upaš?! Raka! Kaj če ' a raka?! 

BF: Pa kaj se raz urjaš?! 

ONA: N'č se e raz urja , sa ' ti se trapast' o ašaš! 

BF: Ja, oprost o… (pavza) 

MOJŠKRA: A čva tole al skupej vzet, kaj isl'te? 

ONA: Mal' težko o  dihala. 

MOJŠKRA: Ja, a pak zgledal oste pa super! 

BF: Res do er zgleda. Stara, ti ' aš tak geštel. 

MOJŠKRA: Jest i kar. Sej lahko še z erej razparava, če isl'te. Ne o  'č stra  odrezala, o  t'ko 
a ot zašila. Prav? 

ONA: Prav. 

(pavza) 

BF: No? 

ONA: Kaj? 

BF: Kaj oš ar'dila če ' a o  raka?! 

ONA: N'č. Poročila se o . 

BF: A z njim? 

ONA: Z njim, ja, s kom pa?! 

BF: Ti si čist z eša a! 

ONA: Ne, ti si z eša a. A i isi prav ti govorila, da oljš'ga e o  do ila, pa da se ora  poročit, 
ker se  že tol'k stara, pa…- 

BF: Ja! Sa ' takrat ise  ved'la, da… Tud' ti isi vedla! Takrat je l'o dr'gač. 

ONA: Kaj je 'lo drgač,kaj? Kaj je l'o drgač?! 
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MOJŠKRA: A tole pustiva tk'ole, al' poteg eva čez? 

ONA: Kar čez poteg' te. Pa al a dol. 

MOJŠKRA: Na dol? A tko? Ja, pa res! 

BF: Nehej se spre evedat i  i tlele izigravat Mater Terezo i  Devi o Orlea sko! Tip ' a ogoče 
raka.  

ONA: Mogoče! Mogoče pa e! 

BF: Do er, ogoče e, a pak še tega e veš, če o živ do poroke.  

ONA: Tud' ti ogoče e oš živa do poroke, ker ti bo tale pegla pr'letela v glavo! 

MOJŠKRA: Kaj pa tole? A kej skrajša  al' pusti  t'ko k't je? 

ONA: Kar pust'te! 

BF: Tud' njega bi morala pustit! 

ONA: Mojškri  Oprostite, a lahko ehava za do s? T'ko se … 

MOJŠKRA: Če hoč'te ' et ar'je  do ko  druzga ted a, or'va tole do s doko čat. 

ONA: Prav. Pol pa če i daste sa  pet i ut… sa o da…  

MOJŠKRA: Ni pro le . Gre  ve  a e  čike , pa pride  azaj. 

ONA: Hvala. Se opravičuje , da orte tole poslušat. 

MOJŠKRA: N'č hudga. So 'l e že hujše stra ke tu'd. 

MOJŠKRA odide… ONA sede…se sesede… a ko u z oč i je…  

BF: Oprost'… Sej veš, da jest kar… 

ONA: (plane) Ne ore  ga pustit. Ne ore  Noče ! Rada ga ' a . To je to. 

BF: Sej te razumem. Ampak, dej 'mal razmis'l , lepo te prosem. Kaj bo? Lahko je zdrav.  Super.  Lahko 

pa, da e. Lahko ti u re. Oprost',  da to reče … a pak to i l' še do er. Ker kaj? A oš el življe je 
skr ela za ol ika. Ne ve , o. Če se poročiš, do iš otroka, ga dojiš, u e jaš ple ičke… Te ' se pa 
lahko zgodi, da oš odras'l u des u e jala ple i e i  ga hra 'la po sla ' i… A res hočeš to? 

ONA: Posluš'… poroka je tak fejk. Misl'  o red, pa to. Tak fejk. To je k't tale o leka. To i a veze z 
živje je … z res i o… Mal skrajšaš, al zožaš, al sapo ot poteg eš, da a slikah ol'š zgledaš… Pa 
vse seveda z erej v ele , pa s kra l e , pa že tisoč let i o e a več devi a… Žlahto lahko 
prete taš… a o pa ata lahko prete taš… spo i  lahko prete taš, ko oš čez petdest let gledala 
slike, pa oš isl'la kako si 'la ela pa edolž a… a pak se e, zdej, e or'š prete tat… 

BF: Pa sej si ga hotla že pustit! 

ONA: Ja. Sa ' i ga ' ela še aprej rada. O  e lahko zdele pusti… pa ga o  jest še z erej i ela 
rada… Ker ga ' a  rada. Rada ga ' a . I  ora  it' z ji . Hoče  it' z ji . Ker e ra '. Mah, 
jest ga ra ' . A veš kaj isl' ?! 

BF: Ne čist. 
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ONA: Je e ti. Življe je je ogoče res pes, i  psa če z oli, pa u e or'š po agat, daš uspavat. 
Lju eze  pa i pes! Tega e or'š u it. Tud' če u re… še z er živi. A štekaš?! 

BF: sa o olči  

ONA: Poročit al' e poročit, to zdej sploh i a veze. Jest o  z ji  ostala, pa karkol o. A štekaš?! A 
razu eš?! 

MOJŠKRA: (se vrne) Jest se , če ste vi! 

ONA: si o riše solze?  Ja, dejva! (BF) Sej jest tud' e šteka  čist' do ko a. 

MOJŠKRA: A stopte kar z a o, ta  je olš' svetloba. 

ONA: Prav. (odideta) 

BF: alo pre išljuje, ato izvleče telefo  i  pokliče  Živjo! So ja tukej. / A kje se  do ila številko? 
'Ma  jest svoje veze. Ha, ha, ha…/ Ma e, Ni i se  rekla, da je rekla Luku./ Ja./ Posluš', kliče , ker i 
te rada prosila, če i lahko ekej po agaš./ A kdaj? Ja, či prej… Aha, aha… Prav te počaka ! 

 

 

ŠESTI PRIZOR – song o smrti – valček? 
 

so g pojejo ON v ol iški halji, ONA v poroč i o leki, ter F? i  BF ? ZBOR ol ikov?  

 

Smrt je tiha ljubica. Njena lica so bleda. 

Smrt je ila dekli a, ki te spod čela gleda. 

Smrt je stara gospa s klobukom na glavi. 

S rt je čud a teta, ki i čisto pri pravi. 

Smrt je divji lovec z nabasano flinto. 

S rt je zopr  frajer s še olj zopr o fi to. 

S rt je suha gospodič a, pravi okost jak. 

Smrt je debela kurba, slej ko prej jo vsak. 

Smrt vabi z bonboni kot star pedofilski stric. 

S rt je pija a ko ila, z jo i do ro iti vštri . 

Smrt nosi koso. In termosko s kavo. 

S rt osi križ. I  čr o zastavo. 

S rt osi petke i  v jih gu itvist skače. 

Smrt osi hlače. Oj, s rt osi hlače! Ne gre drugače!  
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S rt pleše valček a e -dva-tri, en-dva-tri. 

S rt pleše valček i  reče i: »Zdaj pa ti!« 

S rt pleše valček i  si ga požvižgava. 

S rt pleše valček, tudi idva ga z ava! 

 

SEDMI PRIZOR – pral i stroj, drugič 
 

F stoji a odru… sliši se pasje laja je, orda tudi BF, ki očit o zapira svojega Ulija eka … čez čas 
pride BF i  potiska pral i stroj…  

 

BF: Evo ga… 

F: Aha!... Ej, oprost' še e krat i  res hvala, da si ga odpelala. Ful se  alergiče  a pasje dlake. Do im 

izpuščaje i  kiha … iz osa i teče… 

BF: Ni pro le a. Sej se o u iru. Upa  sa ' da  i e o lih vseh čevlov zgrizu. 

F: Oprost', res… 

BF: Že v redu. pokaže a stroj  Evo tlele je. Nise  vedla, da se spoz aš a pral e stroje. 

F: Ja o… E krat se  al gledal, ko ga je eden popravlov. Kaj pa je narobe? 

BF: To i oš pa ti povedal, a e? Ne ve , ekej je začel ropotat. 

F: Aha. A si ogoče zad 'e čase kakše  prsta  zgu ila? 

BF: Prosem? 

F: Al' pa uhan? BF ga sa o začude o gleda  Ah, 'č, 'č… Čakej, o  pogledov.  

F vtak e glavo v stroj… BF sede a stroj i  ed pogovoro  opazuje jegovo zad ji o… uživa…  

BF: Povej… kaj ova ar'dila? 

F: Hja, ajprej o  pro al tole zad 'jo ploščo odšrau at, pol pa…- 

BF: Ne. Ne to! Kaj bova nar'dila zarad' poroke? 

F: Kere poroke? A od Luka pa od Nine? 

BF: Ja! 

F: Ja, kaj or'va pa še ardit. Ti si priča, jest se  priča… poskr et or'va za govore, to je pa to. Vse 
ostal pa isl' , da ' ata pod ko trolo i  zrihta . A or'va idva še kej?!  

BF: Menda jih ne bova kar pustila, da se osta poročila, o!? 

F: Zakaj pa ne? 
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BF: Zakaj, zakaj? O  je ola , lahko 'lo z'lo i  jest e o  pustila, da si o o a zarad' jega u ič'la 
živl'e e. 

F: Jest pa isl' , da je to ju a stvar i  se osta že po e ila, če se osta hot'la. Dva odrasla človeka 

sta… pa et a, odgovor a… se osta že pogovorila, a e?! 

BF: A pak o adva sta zalu 'le a. I  ko je člov'k zalu 'le , 'č pa et 'ga e raz išla... Sploh e is'l! 

F: To pa jest e i vedu… 

BF: Kaj? 

F: Kako je, če je člov'k zalu 'le … Nise  še il. 

BF: ( z zanimanjem in vznemirjenjem) A ejž' o! 

F: Ne. Res.   

BF: Mogoče pa še ikol' isi srečov prave?! 

F: To itak. se aslo i a stroj, očit o pritis e eko tipko i  stroje lepo za r i…  O! Dela! Popravu! 

BF: No… ugas e pral i stroj … če pove  po pravi '… sploh i il pokvarje … 

F: Vem. 

BF: A veš? Kako veš? 

F: Ve  pač. Sej ise  idiot. I  jest, če pove  po pravi ', tud' ise  alergiče  a pse, a pak se jih ful 
bojim. 

BF: Vem. 

F: Da veš? 

BF: Seveda. Sej ise  trapa. Kdo pa je alergiče  a pse, lepo te prose .  

F: Zakaj si pa pol zaprla Uija? 

BF: Ker nisem hotla, da te ugrizne. 

F: A da ne? 

BF: Ne. Menda ne bom pust'la, da me en pes prehiti . 

F: ala pavzi a…  A t'ko? 

BF: T'ko, ja. A ' aš kej proti? 

F: Prov 'č. se pri liža BF, ki še ved o sedi a stroju… o je … spet se prižge pral i stroj!  

BF: Aaaa! 

F: Šit! Oprost'! 

BF: Ne. Kar pust'! Kar pust'!  

(tema) 
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PREDLOG: V te i sliši o ropota je pral ega stroja, v katerega se eša sladostrast ost… pote  
lajež… ki je ved o ližji... re ča je… IN: 

BF: Uli! Ne! Fuj! Koj stran! 

F: Šit! Sprav tega u ka stra ! 

BF: Ne ti oj u Uliju u ek! … ipd???  

 

 

OSMI PRIZOR – fotelj/Minatti 
 

ONA sedi v fotelju i  ere… ON pride i  kar ekoliko v zadregi o stoji… e upa si je z otiti… Zadaj a 
vratu i a velik el o liž ali kaj podo ega) 

ONA: dvig e glavo  ga opazi…  O, ti si… 

ON: Ja. 

ONA: Nisem te vidla. 

ON: Ja. Nise  te hotu otet. Kaj pa ereš? 

ONA: Mi attija. Nekoga oraš i eti rad. 

ON: Pa e ' aš? 

ONA: Trap. Veš da. (vstane in ga objame) A tole ' aš pa še kar gor? A te oli? 

ON: Ne. Pa sej i lahko verjete  že s el, sa … kaj pa ve . Da ' al paze , a veš. Sej… če se ova 
poročila, o  dal dol, e skr i. 

ONA: (mala pavzica) Kako isl'š: ČE se ova poročila ? 

ON: (mala pavzica) Lej… Pogovorit' se or'va, a se ti e zdi?. 

ONA: N'č i a  proti pogovarja ju… a pak kaj pa isl'š, da se or'va pogovorit?  

ON: Do er veš kaj. I  tale rak e o kar zgi u, če se o je  e ova pogovarjala. 

ONA: Rak! Kakše  rak! Sej še 'č e veš! A si kej že zvedu, pa jest e ve ?! 

ON: Ne, 'č ov'ga e ve . Zdrav ik je reku,  da e o pokli al… al' pa i o kar po pošti poslal 
izvide in diagnozo. 

ONA: Po pošti? A i to al' eose e ? 

ON: Če i ga v živo vid'la i se ti zdel, da tud' prise e  i, kaj šele ose e . 

ONA: A pak vsee '… kako lahko rečeš: ČE se ova poročila! 

ON: Lej… počak'va,  da do i  izvide, pa se ova pol pogovarjala o poroki. 

ONA: N'č e ova čakala… I  pogovorila sva se vse o če er sva se ' ela za pogovor't. Raze , če e ti 
i aš več rad?! 
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ON: Ne or', o… 

ONA: No, pol se pa nimava kej pogovarjat. Ne bom te pustila.  

ON: (pavzica) Sej i 'č aro e. Me ' je vsee '. Razu u o , če oš šla. Vsi ojo razu el. 

ONA: (ga useka – dobesedno) A vseen' ti je?!!! Prasec! 

ON: Ma e, i i! Veš, da i i! ga šele uteg e zabolet) Auva! 

ONA: Trap! 

ON: (dolga pavza) Strah e je. Ti e veš kako e je strah. 

ONA: A isl'š, da e e pa i. A pak sva skupej. S ta o o  ostala do ko a. 

ON: Sej lih to… Ta ko  lahko pride pre ej prej kot si ti isl'š.  

ONA: Al' pa tud' ne! 

ON: Al' pa tud' e, ja… a pak ogve kako o z a o, kakše  o , o  lahko... sploh karkol'… kaj če 
o  a postli do ko ' življe ja? 

ONA: Pol o  pa še jest s ta o v postli do ko  življe ja. Super. Bova i ela ede e ted e do ko  
živl'e a. 

ON: Jest resen govorim! 

ONA: Ja, jest tud'!… I  ti pove  ti, da ' a  dost' tega, da i e zaupaš. A e res e poz aš? A res e 
čuteš kaj jest čute ?! 

ON: Sej i t'ko… Pa sej i rad… Sa , vsak' u, k' u pove , da se  ola , se zač e  takoj s il't! 
Noče  se ti s il't, a štekaš!! 

ONA: (mala pavzica) Kot prvo: Ne govori, da si ola . Mogoče pa isi. N'č še e veš! Kot drugo: kaj 
ej reče ? Da se i e s ileš? Tega e ore  reč't. S ileš se i, seveda se i s ileš! Ne ore  

po agat'! A pak to še e po e , da te i a  rada. Rada te ' a , Luka! Dej si to že v ij to svojo 
betico! Rada te' mam! (objem) 

ON: Tud' jest te' a  rad. Sa … Vsi e t'ko gledajo… k't gledaš e ga pre oče 'ga psa v dežju, a 
avto us i postaji, k' i ga ajraj odpelov do ov, pa u… Jest oče  ' et ta 'ga pasjega živl'ena. 

ONA: Pa kaj ' ate s te i psi. Življe je i pes. Življe je je pese . 

ON: Kok je pa to patetiče . 

ONA: Ti si patetiče . Življe je je patetiče . 

ON: Ti ' aš ful rada te pese ' e pa to… 

ONA: Ja. 

ON: Zakaj? 

ONA: Kaj pa ve ? A pak, a veš kako včas'h e veš kaj i reku? Misli' … vse čut'š i  veš… sa ' e veš 
kako povedat.  

ON: Ja. 
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ONA: Pol pa vza eš kakš' ga pes ika i  vid'š, da je o  to povedal a est' te e. Odpre knjigo in 

bere) Lej, posluš: 

»Ne morem ti dati 

smeha –  

preveč je joka v e i, 
ne svetlobe –  

v e i čr a praz i a zija, 
ne vere –  

ali aj g ezdi ptič a usahle  drevesu? 

ne neugnane rasti –  

rtvo, stepta o pogorišče se , 
ne sebe –  

preveč se  od trav i  spo i ov. 
 

Ničesar ti e ore  dati. 
 

Sa o to težko, lač o kri, 
ki se pohlepna skozme vali:  

Jemati!« (Minatti) 

 

ON: ekaj časa skuša ostati rese , pote  pras e v s eh  

ONA: Ne se smejat! 

ON: Oprost'. Ne, pa sej je lepo… Kaj pa tista… k'si jo prej rala? 

ONA:  Nekoga oraš i eti rad? 

ON: To, ja. 

ONA: A je e poz aš? 

ON: Ne. 

ONA: Joj, Luka… 

ON: Dej, preber'! 

ONA: »Nekoga oraš i eti rad, 
pa čeprav trave, reko, drevo ali ka e , 

eko u oraš aslo iti roko a ra o, 
da se, lač a, asiti liži e, 

eko u oraš, oraš, 
to je kot kruh, kot požirek vode, 

oraš dati svoje ele o lake, 
svoje drzne ptice sanj, 

svoje plaš e pti e e oči 
-nekje vendar mora biti zanje 

g ezdo iru i  ež osti- 
 

ekoga oraš i eti rad, 
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pa čeprav trave, reko drevo ali ka e - 

ker drevesa in trave vedo za samoto 

-kajti koraki vedno odidejo dalje, 

pa čeprav se za hip ustavijo- 

ker reka ve za žalost 

-če se le ag e ad svojo glo i o- 

ker ka e  poz a oleči o 

-koliko težkih og 

je že šlo čez jegovo e o sr e- 

ekoga oraš i eti rad, 

ekoga oraš i eti rad, 

z eko  oraš v korak, 

v isto sled- 

o trave, reka, kamen, drevo, 

olčeči spre ljeval i sa ot ežev i  čudakov, 

dobra, velika bitja, 

ki spregovore samo, 

kadar umolknejo ljudje.« (Minatti) 

 

Pese  preide iz re ita ije v petje… v SONG.  

ONA:  ga vprašujoče i  pričakujoče gleda… čaka a reak ijo  

ON: Lepo. Res… Patetič o, a pak lepo. 

ONA: Hvala. 

ON: In kaj sem pol jest teb po tel' pesem'ci? Kamen? Drevo? Trava? 

ONA: Vse. (pavzica) Drevo ogoče še aj 'l. 

 

SONG -  NEKOMU MORAŠ BITI MINATTI 

Če se  drevo, o  ostal… 

Korenine bom pognal. 

Dvignil roke v nebo 

I  v kroš ji prostor aredil 
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Za tvoje drz e pti e sa j i  tvoje plaš e pti e e oči… 

 

ONA: Vse o še do er. Boš vidu. 

 

DEVETI PRIZOR – cerkev, vaja za poroko 
 

erkev… vsi so tu: ONA i  ON, BF i  F, ŽUPNIK – ŽPK, ŽENINOV FOTER – ŽF, ŽENINOVA MAMA – ŽM, 
NEVESTIN FOTER – NF, NEVESTINA MAMA – NM, orda še kdo?...  

ŽPK: Lepo, da ste si vzel' čas i  pr'šli… vsi. A e? Sej s o vsi? A še kdo a jka? A še koga počaka o? 

ONA: Ne. Misl'm, da smo kar vsi. 

NF: Kakše  preveč, 'r it'! 

NM: Dej mir! 

ŽPK: No, pol vas o  pa prosu, da se kar postav'te: Že i  a to stra , evesta pa se le… Priče kar 
zrave . Tko. Starši pa tud', kar vsak k svoj' u, da o  vedu kdo ka  spada, a e… (Se postavljajo) Pa 

če oste al pohitel vas o  prosu, ker a  o  pol še e  pogre , pa se i ejčke  udi, a e… 

NF: Sej, če al počakate, oste kar tle lahko ' el pogre . 

NM: Stane! 

NF: Glej ga, kako se drži. Bohve če o pogverov do večera! 

NM: Stane, zdej je pa dost'! 

NF: Kaj? Sam' povem! 

ONA: Oči, ehi, o… 

F: Se reži… BF ga rahlo užalje o pogleda… F se kao opravičuje…  Ja, kaj? Ta star je duhovit! 

BF: Se ti zdi? 

F: A teb' se ne? 

ŽM: ŽFju  No, kras o žlahto o o do il! 

ŽF: Ah, pust… sej o vse v redu. 

ŽPK: No, tako… še e krat: lepo, da ste pr'šli. Priz a , da tole i o ičaj a praksa pr' as… da i i el' 
takole… ge eralko pred poroko… A pak razu e , a e?.... Mal tre e… poroka je vsee o e  velik, 
po e e  korak… e a taka prelo i a, a e, v življe ju… Člov'k si pač želi, da i vse teklo lepo i  
gladko, rez zapletov… Da i il to e  lep o red, a e… Da , ki si ga seveda zapo iš za vse 
življe je… Pa tud'  v teh e ve kako i se izrazil… erod o u je.. zagazil je a i o …. okolišči ah, 

o… ki so a  z a e… je pač, a e, razu ljivo, da… 

NF: Da ' a o vsaj ge eralko, če 'r it poroke e dočaka o! 

NM: Stane! 
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ONA: Oči! 

ŽF: (krene) Jest ga bom na gobec! 

ŽM: Fra i, e o! Dej, ir! 

ala kolo o ija… fotra i se tepla, a e ju vlečeta azaj… F se reži… BF je čud o res a, v svoje  
svetu… ŽPK je z ega …  

ŽPK: No, o… sej je razu ljivo, da so čustva al' 'l apeta, a e… Kot se  reku, poroka je ena 

prelo i a… 

ŽF: Jest ga o  prelo u, težaka… 

ŽM: Fra i, po ir' se, o! 

NF: Kaj se pa apihuješ?! Usekej, če upaš! 

NM: Dost bo, Stane! 

ŽPK: …a pak, vsee  e s e o poza 't kje s o. Tole je erku i  dej o se tukej lepo o ašat, a e… 
Dober. Kje s o ostal? Ja. Torej. Zelo se  vesel, da ste se odločil za poroko z ašo. S te  pokažete, 
da va  to ekej po e … 

NF: Pa še več va  pade v žep, a e?! 

NM: Stane! 

ŽPK: a e o a presliši … i  da odločitev za skup o življe je je ljete skraj o res o. Ker, priznam, 

da se vas e spo i , da i vas kdaj vidu pr' aši, jih vse po vrsti oši e s pogledo  prav noben'ga 

od vas, a e… o o zdej za vsak slučaj šli čez el o red, od začetka do ko a, a e, da e o pol 
kakš e pretira e zadrege, ko o šlo zares. Pa bomo res na hitro, a ne, ker se mi mal mudi. 

ON: Ja, pogre . Ste že reku. 

NF: Mogoče greš pa lahko zrave . Boš še t'  ' el ge eralko. 

ONA: Oči!! 

ŽM: Je ela esta, Fra i, dej ga!  

ON: Greva pa res lahko kar skupej. Boste tud' vi prav kmal' na vrst', ogoče še pred a o! 

vsi za tre utek otrp ejo… pote  pa pras ejo v s eh… ŽPK se še pose ej privoščljivo reži… NF je 
ajprej alo šokira , pote  pa se tudi o  pridruži s ehu…  

NF: No, si se le z udu. Si le še živ! 

ŽPK: No, pa dej o, a e. Pridete takole od vrat do oltarja, lepo v sprevodu. Lahko je poroč a 
korač i a a orglah, če o aš orga ist frej. Veste, dela v ol i i, pa e ve  kako u dežurstva 
padejo. Tlele o o ' el stole za že i a, evesto, pa  o e priči, vi ostali se oste pa usedel v prve 
klopi. Pol pa ar'di o križ, a e, i  zač e o V i e u Očeta i  Si a i  Svetega Duha. Pa kar lepo stojte 
dokler va  e po ig e , da se je tre a usest. Z'lo lepo i 'lo če i že i  i  evesta pre rala erila? 

ONA: Ja, lahko. Kaj isl'š? 

ON: Prov. 
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ŽPK: Kras o. Sej lahko pro ata zdejle, tolk' časa ' a  še. 

ONA: Prav. 

ŽPK: Bo o vzel kar Visoko pese . Glejte, kar tukej, pa do ko a.  

ONA:  »Berilo iz Visoke pesmi. Glas ojega lju ega! Glej ga, prihaja: skače čez gore, preskakuje 
griče.«  

NF: Mater, dóber je. (NM ga sune s komolcem) 

F: se reži  

ONA: »Moj ljubi je podoben gazeli ali mlademu jelenu.« 

Vsi se alo utasto zas ejijo… ŽPK je alo v zadregi… ed adalj ji  teksto  pa jih vse alo 
patetič o zvije…  

ONA: »Moj lju i spregovori i  i reče: Vsta i, oja draga, lepotica moja, odpravi se. Golobica moja v 

skal ih dupli ah, v zavetju peči e, pokaži i svojo postavo, daj i slišati svoj glas; zakaj tvoj glas je 
prijeten in tvoja postava prikupna. Moj ljubi je moj in jaz sem njegova, med lilijami pase. Deni me kot 

pečat a svoje sr e, kot pečat a svoj laket! Zakaj oč a kakor s rt je lju eze , sil a kakor 
podzemlje ljubezenska strast! Njene strele so ognjene strele, GOSPODOV plamen. Velike vode ne 

morejo pogasiti ljubezni in reke je ne morejo preplaviti.« 

ŽPK: Lepo. No, a ko u še rečete - in to velja tud' za vas – »To je ožja eseda.« A pak to zdej i 
važe ! 

ŽM: Kaj pa i? 

ŽPK: A seveda. Vi pa odgovorite: »Bogu hvala.« 

NM: Kako? Bogu…? 

ŽPK: »Bogu hvala.« No, zdaj pa še že i . Vi oste pa pre ral Pavlov Slavospev ljubezni. Tukejle, glejte, 

pa do sem, a ne. 

ON: »Berilo iz pis a apostola Pavla Kori ča o . Ko i govoril človeške i  a gelske jezike, lju ez i pa 
i e i el, se  postal r eč ro  ali zve eče i ale. I  ko i i el dar preroštva i  ko i poz al vse 

skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, 

ise  ič. I  ko i razdal vse svoje i etje, da i ahra il lač e, i  ko i izročil svoje telo, da i zgorel, 
lju ez i pa i e i el, i ič e koristi. Lju eze  je potrpežljiva, do rotljiva je lju eze , i evoščljiva, 
lju eze  se e po aša, se e apihuje, i rezo zir a, e išče svojega, e da se razdražiti, e isli 
hudega. Ne veseli se krivi e, veseli pa se res i e. Vse pre aša, vse veruje, vse upa, vse prestane. 

Ljubezen nikoli ne mine.« 

ON ko ča… ŽPK u a ig e…  

ON: Aja! To je ožja eseda. A pak to zdej i važe ! 

VSI: Hvalabogu! 

ŽPK: (resignirano) O, Bog po agej! No, pol po eva geliju pride pa pridiga, a e, t'ko da o  še jest 
povedal par vzpodbudnih besed o lju ez i i  zako u. Bog je ustvaril človeka kot oža i  že o, kot 
piše v Svete  pis u, kjer… 
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ŽM: Pis o! 

VSI jo pogledajo…  

ŽPK: Prosi ? 

ŽM: Pis o! Čist' se  poza 'la! Luka, tole je do s zjutrej poštar pr esu. Tole veliko kuverto. Ni šla v 
kaselc, pa je prov pozvonu. 

ON: O, pis o… 

ŽF: Kako to, da je k a a pr esu?  

ON: Stale  ivališ'e ' a  še z erej do a. Vse urad e stvari pridejo z erej a ta star aslov. 

ŽF: Urad e stvari? Kaj pa je ta ga v tej kuverti? 

ON: Ah, 'č pose ' ga. 

ŽM: A e oš odpru? 

ON: Bo  že pol… pej o zdej aprej. 

ŽPK: Ja, če se vr e o k pridigi, a e… pa če ' al pohiti o, ker, sej veste… 

NF: Pogre , ja… Posluš'te, gospod žup ik, tud' a poroki i tre a da kej preveč vlečete s prid'go. Če 
vam bo kdo t'kole pokazov akaže z ak za » ut«) i uj o, da po e ,  da akladate, če e 
zastopte! 

ONA: Oči! 

NM: Sta e, o, ehej že! 

F: se utasto reži  

ŽPK: No, do ro… Pa preskoč' o kar a sa  o red poroke. rska po k jigi…  Najprej vaju bom 

vprašal (bere), ali sta prišla se  eprisilje a i  sta se svo od o z vse  sr e  odločila, da skle eta 
zakon? ONA i  ON že hočeta odgovoriti, a ŽPK tega e opazi i  ju »povozi«  Ali sta pripravljena v 

zako u vse življe je drug drugega lju iti i  spoštovati? Ali sta pripravlje a z vso lju ez ijo od Boga 
sprejeti otroke i  jih… 

BF: Oooooh! pla e v jok… vsi jo začude o pogledajo…  

ONA: Kaj pa ti je? 

BF: Ah, 'č joka … T'ko lepo je. 

ŽPK: O, Marija, kolk' je že ura. Jest o  oral it'. Lejte… sej pol so sa o še prsta i, pa privolitev, a 
e: jaz vza e  te e i  o lju i , da ti o  zvest v sreči i  esreči, olez i i  zdravju, da te o  lju il 

i  spoštoval i  tako dalje…. Se opravičuje , ampak jest moram na pogreb. odide… starši za ji …  

ŽM: Povejte, a o o do il hostijo? 

NM: Kako je pa z roža i? 

ŽF: A je pev e tre a pose ej plačat? 

NF: Jest e o  o e ' u plač'val, če odo fušal! 
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(odidejo) 

F: Vse v redu s tabo? 

BF: Ja… sa  t'ko se  vesela i … ga je a… i aj olj prepričljiva… F  jo poteg e a stra …  

F: Kaj je? Kaj se dogaja? 

BF: Zamujam. 

F: Kam? 

BF: zavije z oč i  Zamuja mi! 

F: Kdo? 

BF: B'k! Ne kdo, kaj!! 

F: (zakapira – v šoku  Aja! 

BF: Ja! 

F: (s premislekom – vesel in ponosen) Aja! 

BF: Ja? 

F: Ja. Pa to je super. Kar pr'jav'va krst, k' sva že tukej. Pogre , poroka, pa še krst! Faj ošter o islu, 
da se mu je Marija pr'kazala! 

BF: Trap! (ga objame) 

odideta za ostali i… osta eta le ON i  ONA… s kuverto… olk…  

ONA: A je to…? 

ON: Ja. 

(dolga pavza… gledata se… pote  se ON odloči i  hoče odpret kuverto, pa ga ONA ustavi…  

ONA: Počakej. Ne odpirat. 

ON: Zakaj ne? Jest moram vedet! 

ONA: Seveda or'š vedet. A pak e zdej. Pol. 

ON: Kdaj pol? 

ONA: Po poroki. 

ON: Zakaj? 

ONA: Rada te ' a . I  hoče  se poročit' s ta o. Naj elj od vsega si ta tre utek želi  poročit s ta o! 

ON: Tud' jez se hoče  poročit s ta o… a pak ora  vedet…- 

ONA: Če oš odprl kuverto, ikol' e oš vedu! 

ON: Česa? 
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ONA: Kolk' te ' a  rada. Če si ola , o e  košček te e skoz islu, da se  se poročila s ta o iz 
us ilje ja… Če pa si zdrav, o drug košček vsaj kdaj pa kdaj podvo u, a i se poročila, če e i il… 
Jaz se pa hoče  poročit s ta o! I  sploh i važe , kaj je v tej kuverti. Rada te ' a , Luka! 

ON: Ni a… Tud jest te ' a  rad! 

(objem/poljub) 

ONA: Jaz Ni a… 

ON: Jaz Luka… 

ONA: Vza e  te e, Luka… 

ON: Vza e  te e, Ni a… 

ONA: Za oža… 

ON: Za že o… i  o lju i , da ti o  ostal zvest… 

ONA: Da ti o  ostala zvesta… 

ON: V sreči i  esreči… 

ONA: V olez i i  zdravju… da te o  lju ila i  spoštovala… 

ON: Da te o  lju il… i  spoštoval… 

OBA: Vse d i svojega življe ja! 

 

SONG -  NEKOMU MORAŠ BITI MINATTI 

Če se  drevo, o  ostal… 

Korenine bom pognal. 

Dvignil roke v nebo 

I  v kroš ji prostor aredil 

Za tvoje drz e pti e sa j i  tvoje plaš e pti e e oči… 

 

Če se  drevo, vze i ož… 

V lu je vreži svoje i e. 

Dodaj še datu  i  sr e. 

Ne boj se, to ni kri 

Kar vidiš teči iz ojih ra … ta s ola je lju eze . 

 

Če se  ka e , vrzi e od se e daleč stra  z vso očjo… 

Če se  reka, pojdi z a o gledat ka  vse reke tečejo… 
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Če se  trava, pusti aj preraste  tvoje polje… 

Če e lju iš, gre lahko sa o a olje… 

 

Če se  drevo, vze i vse: 

Mojo senco in moj les. 

Lezi va e, aj o  kres… 

In ne boj se, to ni kri 

Kar vidiš teči iz ojih ra … ta s ola je lju eze . 

 

Če se  ka e , stopi a e, da dosegla oš o lake i  e o… 

Če se  reka, aj strahovi tvoji v e i uto ejo… 

Če se  trava, pusti aj se osuje  i  vz veti … 

Če e lju iš, to je vse kar si želi … 

 

Če oš drevo, vzel o   ož, 

V lubje vrezal svoje ime. 

Dodal še datu  i  sr e… 

Ne boj se, to ni kri 

Kar teče iz tvojih ra … ta s ola je lju eze . 

 

DESETI PRIZOR - pogreb 
 

ŽPK: »Če pše ič o zr o e pade v ze ljo i  e u re, osta e sá o; če pa u re, o rodi veliko sadu.« 
Spoštova i žalujoči, vsi z ra i... Nič as v življe ju olj e prize lji kot s rt. Saj as  prize lji, čisto 
do esed o, a e… isli , krsto zakoplje o v ze ljo in smo prizemljeni (smehec?) No… S rt ved o 
pride prezgodaj, ved o as prese eti, predvse  pa as ved o spravi v jok. Žalost i s o. Prizadeti, a 

e. Še pose ej, če s rt vza e ladega človeka. Človeka, ki je il šele a začetku svoje poti, pol  
ačrtov, želja… ki si je orda želel ustvariti druži o. Ki je želel šele začeti, tako rekoč, a e… S rt 

ved o postavi pod vprašaj življe je… s isel življe ja. Kdo s o? Od kod prihaja o? Ka  gre o? 
Predvsem pa, a ne, zakaj smo?! 

Ljudje s o s eš i. Na esto, da i živeli, veči o časa aplja o za življe je . Živi s o zdaj, ta 
tre utek, da es, a e, ve dar svoje isli, ideje, ačrte… oči, e a zad je… us erja o v 
prihod ost. Na jutri. Še tole i e, pa o. Še ta izpit, pa o. Še diplo a, pa o. Še služ o si ajde , 
potem pa res. Še sta ova je si poišče , hišo si zgradi , pote  pa ja, pote  o  pa živel. Še 
poroči  se. Še otro i odrastejo. Še pe zijo dočaka , pote  pa res. Pote  o  pa živel, a e… I  
pote  u re o. Lahko pa u re o že prej. Sredi dela. Sredi ačrtov. Lahko pa elo élo življe je 
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preživi o, kot da s o rtvi. Kot e i zo iji, a e… če čaka o, kdaj se o o oprijeli ečesa trd ega, 
kdaj o o doživeli eko gotovost, potrditev, sigur ost! Na te  svetu i o e e prave trd osti. Ni 
gotovosti, sigurnosti, ni potrditve, a e… Tale ja a i  ta krsta pred a i a  to izpričujeta. Zdaj, 
ve , vsi pričakujete, da o  spregovoril o veri i  e esih i  Bogu… I  ja, od žup ika se to pričakuje, 
sploh a pogre u, a e… Pa e o . Ne zato, ker i il te sorte duhov ik, ki v to e i verjel, ampak, 

ker se i zdi, da o e ega od vas ise  kdaj videl pri aši, jih vse po vrsti oši e s pogledo  prav 

o e ega od vas, prav res e… i  e i ič razu eli. I  e o ede  e i poslušal.  
Veste… i sa o to življe je. Ni sa o ta svet, ta aša solz a doli a. Je več. Je lju eze ! To je edi a 
trd ost. Edi a gotovost i  sigur ost! Lju eze  je edi a potrditev, da i a aše življe je s isel i  

a e . Lju eze , a e. E  lju eč od os ed a o i  ta o. Med ože  i  že o. Med dve a, ki se 
i ata res ič o rada. Da lahko eko u rečeš: »Ti si e i drago e . Raje te i a , kot sa ega se e.« 
To e i e. To osta e. Bog je lju eze . Zato je lju eze  več a. I  preživi, tudi če u re. Se ikoli e 
ko ča. Glejte pše ič o zr o je podo a ašega življe ja. I  zato, da ures iči svoj s isel, svoj a e … 
mora umret! 

I , spoštova i, lju i o lahko sa o da es. Ne ore o lju iti za azaj, za včeraj, i  e za aprej, za 
jutri. Sa o da es. I  lju eze  e o staja v esedah, a e… a papirju. Lju i se sa o z deja ji. V 
telesu. V tem aše  u rljive  telesu! Ki osi v se i zapis več e lju ez i. 
Zato spoštova a vdova Mi ka, e jokajte preveč. S svoji  Štefa o  ste preživeli 62 čudovitih let i  
lju eze , ki sta jo izpričala v življe ju vaju o povezovala vse do po ov ega s ide ja. Vse , a  ne, 

vsee o izreka  iskre o sožalje o  izgu i dragega oža, očeta, dedka i  stri a, i  se še e krat 
opravičuje  da ste e orali čakat. Veste, se  ' el vaje za e o poroko. To o e a fejst veseli a v 
so oto, oste videl… No, se opravičuje , a e… Zdaj pa pospremimo dragega pokojnika na njegovi 

zadnji poti. 

 

 

ENAJSTI PRIZOR -  ohcet 
 

(sem mislili najprej miza – klasika… a pak pote  potre uješ ves kičasti dekor da to vsaj al zgleda, 
pa stole, pa kdo o to pripravil, pa  a veš kolk to sta e… Tako da: plesišče. Mogoče kaka visoka 

izi a,  da lahko kozar e odlagajo, pa da je gor kak prigrizek. Drugače pa: e d vseskozi igra e  
se tiš, da ONA i  ON lahko ves čas zalju lje o plešeta… orda se sa o o  govorih zaustavita i  
prisluh eta…. Ostali pa klepetajo, tako stoje, kot je to v avadi… oh et je… traja že ekaj časa… pijača 
i  to…  

* 

ŽM: Lepo je 'lo. 

NM: Ja, res je 'lo lepo. Lep o red. Žup ik je z'lo lepo govoru. 

ŽF: Ja, e i z ajo. To je tale t. 

NF: Ma dej, sej s o u plačal'. O  ora t'ko govor't. 

NM: Dej, vsaj dons ne bod' zoprn, lepo te prosem. 

NF: Kaj sem pa tacga reku?! 

NM: Mir dej, sem rekla! 
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ŽM: Lepo je 'lo. 

ŽF: A ra 'š ro ček? 

ŽM: Še a svoj porok' ise  jokala, o  pa zdej, dej o! 

NF: Ja, a pak u a, prjatel' a od aše… k' je 'la za pričo… tisti se je pa oblak utrgal'. Sem mislu, da jo 

bo pobral, tko je cmerglala. 

NM: A, ejž… to so te ta lade, k' e vejo kaj jih čak, pol so pa ga e e. 

ŽM: Naj joka zdej k'je še lada. Zdej ' a ajt, pol ga e o več! 

ŽF: A res e ra 'š ro čka? 

ŽM: Pa kaj tišiš va e?! 

* 

F: tolče po kozar u- alo ga i a pod kapo, seveda…  Govor! Govor! 

NF: Na, zdej pa še ta! 

NM: Stane, mir dej! 

F: Govor!... Torej. Eeeee… O ičaj o je, da že i  za svojo pričo iz ere iz ed svojih pr'jatl'ov tist'ga ki 
je aj el' pa ete … tist'ga ki je aj el' duhovit pa razgleda … ta 'ga, ki je do er po sr u, ki z a 
pr'skočet a po oč, če je tre a… Ta 'ga, ki e azad e tud' do er zgleda, ha, ha… Misl' … o ičaj o 
je, da že i  za pričo iz ere svoj'ga aj ol'šga pr'jat'la… I  to z a včasih it težka odločitev… Ker pa 
se  jaz Lukatov edi ' pr'jatu, o  teh težav i ' el… ha,ha,ha…. 

NF: Bohseusmil! 

NM: Stane! 

NF: Ja, ja, sej sem tih'! 

F: Z Luko  se poz ava že od prvega razreda… Pr'jatla sva pa, vsaj kar se e e tiče, od četr'ga 
razreda, ko sem jest na tablo narisov ašo učitel' o… al' 'l o darje o k't je 'la v res i … ha, ha, 
ha… Luka je il pa dežure  i  je hitu risat ta lo, pa ga je učitel' a prehitela… i  e i zašpe ov i  je 

il zaprt po pouku a est e e… to je res do er pr'jatu. Luka: hvala ti! 

NF: A res moram bit' tih'? 

NM: Ja! 

NF: Obohpomagej! 

F: I  zdej se je poroču! I  jest o  zgu u svoj'ga aj ol'šga pr'jat'la! Boš pa ti, Ni a, do ila aj ol'š'ga 
oža! I , Ni a… krase  zgledaš! Misl' , sej si vsak da  t'ko: tipi-topi… a pak do s si pa res 

fenomenal a. A i kras a?! Kaj?! A i kras a! Kar žari! Kar seva! Seva! Pazi, Luka, da e fašeš ra… (se 

zave i  ustavi… zopr a tiši a…še NF e ve aj olje kaj i reku…  

NF: O, jebenti! 

NM: Tih bod'. Prosem te, tih, bod'! 
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F: se reši v kašlja je  Ra….rrr… khrrhhr ! Na zdravje! Da i l'a z erej t'ko sreč a k't sta do s! 
Živeli! 

VSI: Živeli! 

F: In da b'imela velik otrok.  

BF: Bojan! 

F: Da'  j'h i ela či prej. To da si oče, je ajveč kar lahko člov'k v življe ju doseže… 

BF: Bojan, nehej! 

F: Se mi zdi… isl' … t'ko prav'jo… 

* 

BF: tolče po kozar u  Govor! Govor! Še jest! 

NF: Omarija! 

ŽM: Sej i 'lo res lepo ' et kakš ega v učka, a e?! 

NM: Ja, prav res. Otro  so t'ko luška … 

ŽM: Bohved, če jih o  dočakala… 

ŽF: A ra 'š ro ček? 

ŽM: Pa kaj je do s s tabo, a?! 

* 

BF: Dovol'te, da kot evesti a priča še jest pove  par esed…. Eeee… Jest se  sreč a! Jest se  t'ko 
sreč a… ko vide , da sta vidva t'ko sreč a! Luka, Ni a! Jest va a želi , da i 'la sreč a vse d i 
svoj'ga živl'e a. jo zač e lo it jok… i  jo teko  govora ved o olj lo i… tako eravo…po, a je – 

oprostite izrazu) I  da i 'lo teh d i velik! Da e i… Sej vesta kaj isl' . Mi vsi s o z va a. I  i 
radi, da i 'la sreč a… Ne sa  vidva… Tud' i, da i l' sreč i…. Vsi! Živl'e e z a it' t'ko e fair. Kot 

je e krat reku e  velik pes ik: »Življe je i pese . Življe je je pes!«  

NF: Jezusmarija! 

NM: Stane! 

BF: I  psi so… jest ve , ker oj Uli je… t'ko… Hoče  reč't, da… je t'ko lepo, ko ajdeš koga, k'veš, da 
je ta prav… da z ji  i pa res… do ko  živl'e a…  

F: Živeli! 

VSI: Živeli! 

BF: Ne, e, ise  še ko čala… Jest se  t'ko sreč a… Ker ko pride ta prav… i  se odločeš ' et 
druži o… je to taka sreča… (jo do konca zlomi, da pobegne stran) 

F: Sonja! (gre za njo) 

NM: Kaj pa ji je? 

NF: Sreč a je! 
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ŽM: Pust' jo, ej joka… zdej ' a še ajt, pol e o več ogla! 

ŽF: (trka po kozarcu) Še jest i ekej dodal, če s e … 

NF: Ojebela! 

NM: Tiho! 

ŽF: Misl' , da ve  kaj je lada da a hot'la povedat i  i sa o adaljeval je o isel… oziro a jo 
zakl'uču. Ni t'ko sa o po se i u ev o, da ajdeš ekoga… sorod o dušo… s katero lahko vse deliš… 
vse lepe i  e t'ko lepe tre utke v živl'e u… ekoga, ki je o  te i ved o, ko ga ra 'š… ki ti po aga, te 
spre l'a, spod uja, tolaži… e azad e tud' kuha i  pere… pa če tud' ti kdaj pere glavo! Ki te 

popraska, ka or se e dosežeš sa , pa četud' kdaj praska ta  kjer e sr i! Res je sreča, da ' aš o  
se i ekoga, ki te ' a rad. I  ga ' aš tud ti lahko rad! Zato, Ga i, dviga  tale kozar  zate! Hval ti za 
vsa leta, ki sva jih prež'vela skupej! 

ŽM: O, Fra i! A ' aš kakše  ro ček! 

NM: A ti pa e oš 'č reku?! 

NF: Kaj? Sej e skoz' g aveš aj o  tih! 

NM: No, lepo, res… 

NF: Ja, do er, o… potrka po kozarcu) Če se aveže  a to kar je oj predhod ik povedal… i rad 
reku… da je res faj , če isi sa . Ker če te slučaj o kej tref e, je do er,  da je kdo zrave , da rešil a 
pokliče… 

NM: Mado a, si ro a tiče ! 

NF: Ja, kaj bo pa rada? Pesem'co? Evo, ti pesemca! 

 

FOTROV SONG 

Že dolgo ise  ti povedal, da te lju i … 

Morda zato, ker po avadi reče , da te rad i a . 

A tudi teh esed se pri e i isi rav o aposlušala, 

čeprav pravijo, da govoriti z a ! 

A ti si zame in jaz zate, 

ti si vame in jaz vate! 

Zakaj sva skupaj, samo Bog ve, 

a če i ilo tre a s ta o i po ov o preživel vse! 

 

Včasih se  te gledal po oči, ko si spala… 

Zdelo se mi je, da poleg mene angel spi! 

Zdaj te gleda , ko zaki kaš pred televizijo 
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I  iz ust se sli a ti edi! Celo s rčiš včasih!  

A ti si zame in jaz zate, 

ti si vame in jaz vate! 

Zakaj sva skupaj, samo Bog ve, 

a če lahko i, s ta o i po ov o preživel vse! 

 

Vem, da tole ni ravno ljubezenska pesem 

i  vsaka or al a že ska i ila užalje a!  

A, hvalabogu, ti nisi normalna, 

Sicer me nikoli ne bi vzela za oža! 

 

NM: O, Stane! 

NF: No, si zdej zadovoljna?! 

 

Vsi: 

A ti si zame in jaz zate, 

ti si vame in jaz vate! 

Zakaj sva skupaj, samo Bog ve, 

a s ta o i z veselje  od začetka po ovil vse! 

 

SONG preide v krajši zaključ i so g s pleso …vsi odidejo oz. odplešejo…osta eta sa o ONA i  ON, 
o jeta še od plesa… pote  ON vza e kuverto i  jo odpre… ereta… i …  

 

 

EPILOG 

 

SONG  -  DNEVI ŽIVLJENJA 

 

Življe je polzi i  uhaja kot pesek skoz' prste. 

Moč eje ko stiskaš, olj praz a je dla . 

Po poti, ki vodi od zibke do krste, 

se očeš sprehajati sa . 
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Zato za lju ez ijo stečeš kot za etulje , 

da v praze  kozare  od ku ari  ga zapreš. 

I  koplješ po rud ikih duše za dro i  dragulje , 

ki s isel i dal vse u kar poč eš. 

 

Vsi d evi življe ja so kakor z a ke v al u u, 

ki si jih po vred osti, arvah i  te ah zložil. 

Že dolgo i aš sa ega se e a su u, 

da dihaš i  hodiš i  delaš… isi pa živ! 

 

Vse d i življe ja i a , 

vse d i življe ja ti da , 

vse d i življe ja s te oj, 

jaz se  tvoja, ti si oj… 

 

Vse d i življe ja i a , 

vse dni življe ja ti da , 

vse d i življe ja s te oj, 

ti si moja in jaz tvoj: 

 

Vse d i življe ja… 

 

(konec) 
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