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Moja hči že ne bo kazala svojih joškov Italijanom

Črtomirju in Bogomili sredi hudega prepira za hip zmanjka sape in zgolj besno bolščita drug v  

drugega. Na steni v maršalskem okvirju portretna, slika, s katere strogo, moralno in visoko  

literarno zre Boris Pahor.

ČRTOMIR: Oprosti, ljuba žena, ma Boris Kobal je tebi tekst črtal! Boris Kobal ni črtal samo 

tvojega teksta, ampak celo tvojo vlogo! Publiki. To je dec! 

Med njima domača hči Vesna v oprijeti kratki majčki I love Ratzi, joka. V naročju ima 

improvizirano radijsko postajo, mikrofon. - Nepričakovano iz  radia zahrešči:

OFF: se izlušči iz hreščanja ... je pričakovati, da bodo slovenski manjšini zaradi njenega 

nespoštljivega in arogantnega odnosa do zgodovine in tudi do problemov, ki jih prinaša sedanjost, 

kmalu odvzeta vsa sredstva!!! - Manjšina svoje pravice namreč neprestano krši, prav tako krši vse 

evropske konvencije in človekovo dostojanstvo nasploh!!! Predlaga se  referendum za ukinitev 

manjšine ... preide v hreščanje.

Črtomir se za hip zmede, zatrepeta, debelo pogoltne in si obriše solzo.

ČRTOMIR: Se zopet zbere. Bogomila, dokler sem jaz Črtomir, moja hči Vesna že ne bo kazala 

svojih joškov Italijanom, pa če jo pride prosit sam papež! A imam jaz kot oče kakšno besedo pri 

tem?! - Bogomila misli, da ne. Zdaj pa pejta po špežo, alo, ker doma nimamo več nič! Ne morem 

mislit v tem kažinu! - 

BOGOMILA: Ma lih včeraj sem naredila špežo, kako nimamo več nič?! Cel dan si doma in ne 

delaš drugega kot da ješ. Te bomo postavili na vrt namesto kompostnika!
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ČRTOMIR: Gorka putana, a sem ti povedal da ti je Boris Kobal sčrtal tekst ali ne?!



Vesna ne zdrži več in steče proti kopalnici, da bi se šla not jokat. 

ČRTOMIR: Kam pa ti?! Nazaj se usedi! O tebi se pogovarjava!

VESNA: V joku. Lulat me!

ČRTOMIR: Usedi se in daj mir! Boš že šla lulat! - Bogomili. Diplomira naj! Vesni. Koliko časa si že 

na faksu? Ne čaka na odgovor. - Niste kupile mozzarele! Veš, da imam rad mozzarelo! A naj teran 

na suho pijem?! 

BOGOMILA: Oprosti, Boris Kobal je mene črtal, jaz svoje vloge nimam in ne morem iti kupit 

mozzarele. Kar s Kobalom se zmeni! Se napoti proti kopalnici.

ČRTOMIR: Jo prestreže in se postavi pred vrata kopalnice. Je zasedeno. Ne slišiš?! - 

BOGOMILA: Vpije Črtomirju čez ramo. Sebastjan, ne porabit vse vode! - Črtomirju. Ovčji sir je 

bolj bio in bolj zdrav in ga lih tako lahko ješ k teranu! - Črtomir odpelje Bogomilo nazaj proti mizi.

BOGOMILA: Se zopet napoti proti kopalnici. Joj! Perilo je že dva dni v stroju!!!

ČRTOMIR: Črtomir skoči pred njo in jo pelje nazaj k mizi. 

BOGOMILA: Ma kaj ti je danes Črtomir!!! 

ČRTOMIR: Spravljivo. Vrata so se zaskočila, se ne da it noter. - Ti in Vesna pojdita naredit špežo za 

naslednji teden, jaz bom medtem obesil perilo ...! 

Bogomila ga še bolj penasto gleda.
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ČRTOMIR: Kaj?! - Skuša menjat temo. In zakaj hudiča bi Vesna morala kazat Italijanom svojo lepo 

slovensko rit?! 

VESNA: Jaz bi tako rada naredila kaj za slovensko stvar ...

BOGOMILA: Ona bi tako rada naredila nekaj za slovensko stvar! Kaj ne vidiš tega?!

ČRTOMIR: Za slovensko stvar je treba kaj več kot pokazat joške!

VESNA: Če pa je tudi meni Kobal črtal tekst!

BOGOMILA: - Išče telefon.  Bom poklicala tata, da pride popravit vrata. 

ČRTOMIR: Naj pride jutri. 

BOGOMILA: Nastop bi Vesni lahko samo koristil! Tudi za naprej, za kariero! Dosti lažje bi dobila 

službo. - 

ČRTOMIR: Kakšno službo? Kakšno službo, vprašam?!

BOGOMILA: No, recimo manekenke? Veš, koliko zaslužijo manekenke?

ČRTOMIR: Saj sem vedel, kam pes taco moli! Manekeke. Manekenke!!!  - Bogomila, če bi ti mene 

kdaj ljubila, bi imela nek ... odnos do moje pokončne drže, moje načelnosti in vztrajnosti in 

nekomformističnosti!  

BOGOMILA: A sem jaz kriva, da mi je Boris Kobal črtal tekst?!

ČRTOMIR: A bosta že šle po tisto mozzarelo a vaju bom moral po kolenih prosit?!
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BOGOMILA: Čao nono. mi prideš prosim pomagat, vrata od kopalnice so se zaskočila, ...

ČRTOMIR: Ji izpuli slušalko. Čao nono. - Ne, nič ni. - Ne, nič ne rabimo. - Ne, ne, malenkost, bom 

jaz. Eno majhno moško delo, bom sam. - Ja, bom znal. - Bom znal! - BOM ZNAL.-  Ni treba 

hodit!!! - Ne, ni treba klicat Kobala, znam sam!!! _ Jutri pridite na kavo, ja. Odloži. - Bogomili. 

Nono pravi, da pridi takoj tja. Vesni. Ti pa z njo.

VESNA: Izbruhne. Jaz bi tako rada nastopala!!! Mirno in stvarno. Polulala se bom. Gre proti  

stranišču, Črtomir jo prestreže.

ČRTOMIR: Ne dotikaj se vrat, ker bo vsak čas odletela tudi kljuka, a ne vidiš?! - 

BOGOMILA. Zopet kliče očeta. Čao, nono, tudi kljuka bo odletela. Črtomir ji izpuli slušalko.

ČRTOMIR: Posluša, tast ga ne pusti do besede. - ... Ma kako naj se spravim zraven, če je v bajti 

ves čas kažin? Odloži. -  

BOGOMILA:  Konec koncev gre za kulturno prireditev! - Proti kopalnici. Sebastjan, Vesno lulat!!!

ČRTOMIR: Bogomili. Ti tega ne moreš razumet, ti tega ne boš nikoli razumela!!! Tebi tvoji tega 

niso znali dat!!! Proti kopalnici. Treba bo it ...!!! 

Vesna, ki očitno ve, kaj bo sledilo, pripravi mikrofon in starta na snemanje. 

BOGOMILA: Moja mama je na cesti z menoj vedno govorila slovensko, tvoja s tabo pa nikoli!

Vesna snema. 
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ČRTOMIR: Mi smo imeli doma narodnega heroja, ki smo ga mogli branit! 

BOGOMILA: Moj tata je meni plačal privatnega učitelja, da me je naučil pravilne slovenščine! Ti v 

resnici slovensko sploh znaš ne! 

ČRTOMIR: Jaz v tem mestu ne bom nikoli več spregovoril niti ene italijanske besede!

BOGOMILA: Ma sei pazzo?!

VESNA: Hiti pred gledalci prikirvat in gladit spor svojih staršev, skuša menjat temo.. Drage 

poslušalke, dragi poslušalci, to je bil odlomek iz eksperimentalne radijske igre Naša obzorja, ki 

nastaja v koprodukciji Slovenskega stalnega gledališča in radia Mi se ne damo. - Z vami je vaša 

soseda Vesna Kocjančič. - EPP: Copati iz naravne ovčje kože! Edinstven masažni vložek, ki požene 

energijo po vaših meridianih. Eko s Krasa! Pokličite zdaj, vaš klic je brezplačen! Copatarija 

Kocjančič, glavni sponzor radia Mi se ne damo.. - Kmalu novice. Ostanite z nami. - A ja še to: V 

bistvu gre za en performance, ker nam je Boris Kobal vsem razen sebi sčrtal tekst. Ostanite z nami. 

ČRTOMIR: Celo otroštvo nisi delala drugega, kot klerikalcem nosila na mizo krožnike! 

BOGOMILA: Ti pa si prižigal svečke v spomin na komuniste!

ČRTOMIR: Nisi znala vzgojit otrok v zavedne Slovence! 

BOGOMILA: Vzgojila sem jih v delovne ljudi brez predsodkov! 

ČRTOMIR:  Domovinska zavest je stanje, ki je tebi popolnoma nedostopno.
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Skriti gost

Domov se s šopkom svežih kletvic na ustih vrne domači sin Sebastjan. 

ČRTOMIR: Ga skuša odpravit že na vratih. K nonotu greste.

BOGOMILA: Tudi tebi dober dan, kar pejt nazaj ven in si zunaj najprej umij usta potem pa vstopi 

ko človek "Dober dan tata, dober dan mama ..." Se loti kuhat  juho, vmes šiva svoje copate, jih  

pakira v škatle ipd.  

VESNA: "Dober dan, Vesna ..."

SEBASTJAN: Sebastijan se napoti proti kopalnici, Črtomir ga prestreže in ga posadi za mizo. V 

mestu je cel kažin zaradi tega papeža ... pa je baje samo na neformalnem obisku. -  Prekleta banda 

šiptarska so mi spizdili vespo! Pa žaveljski terminal bo neformalno blagoslovil. 

BOGOMILA: Vespa je na dvorišču, kaj govoriš?

ČRTOMIR: Papež ti jo je. - Kje si jo pa pustil? Jo bova skupaj poiskala potem, ko se vrnete od 

nonota.

SEBASTJAN: ... prekleti Afričani! Črtomirju. Pri Piazzi Grande ... - Vesna, sem slišal, da si se 

prijavila na izbor. Bravo. Veš, kakšen posel lahko narediva, če tu uspe ...?

ČRTOMIR: Oštija! Sebastjanu. Zdaj pa še to!! A bom cel dan poslušal te neumnosti?!  – 

VESNA: Sebastjan, vespa je na dvorišču.

ČRTOMIR: Nisi je zaklenil, ker te je tvoja pijanska banda odvlekla do naslednjega šanka! 
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SEBASTJAN: Tata, imel sem poslovne pogovore. 

VESNA: Sebastjan, si pobral svoje dlake ven iz bane?! Jaz se tudi moram okopat.

SEBASTJAN: Še zmeraj ugiba. Ja, karabinieri so mi jo spizdili, ker sem jo pustil blizu hotela. 

Prekleti Italijani! Svinje kitajske. Balkanci umazani! Črnuhi smrdeči! Cigani ušivi! Pedri 

pokvarjeni! Frizli perverzni! 

ČRTOMIR: Ga zadovoljno potreplja. Na srečo je tata našel tvojo vespo in jo pripeljal domov. 

Nezaklenjena in nepriklenjena je na ves glas rjovela Zajahaj svojo hondo, prehiti kawasaki ...

BOGOMILA: Sebastjan, si pobrisal po tleh v kopalnici? - Prosim nesi mi perilo na vrt, da ga 

obesim.

ČRTOMIR: Na poti do kopalnice prestreže Sebastjana in ga pospremi do vhodnih vrat. Bom jaz 

poskrbel za perilo, vi pa pejte, ker se ne spodobi, da pustite ubogega, starega, bolnega in 

osamljenega nonota čakat.  – Kakšne manire so to, kaj nimate nobenega občutka?!

SEBASTJAN:  Tata, ne mi rečt, da si mi spet celo noč na Piazzi Grande delal sramoto. Prosim, ne! 

Kolikokrat sem te že prosil, da .... Jooooooj! - Stari, ti si fuknjen, tebe bodo dali v bolnico! Ma ne 

moreš vsako noč pred spomenikom ...  Ni čudno, da ne morem speljat nobenega biznisa! 

ČRTOMIR: Bogomili. Kaj je obiraš?!

BOGOMILA: Sem dala juho gor, bom rekla tatu, naj pride k nam na kosilo.

SEBASTJAN: Zakaj k nonotu na vrat na nos?
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BOGOMILA: Tata mora imet mir, da popravi vrata. Črtomirju. Ti bo pomagal nono, bosta skupaj, 

daj ... 

SEBASTJAN: Kakšna vrata? Zakaj ne pokliče Borisa Kobala? A nam ni Kobal to delal?

ČRTOMIR: Kakšna vrata, kakšna vrata, pejte že, hudič! 

SEBASTJAN: Telefonira nonotu. Čao nono, ena vrata so za popravit, prideš? - Kaj? - Ja sej lih to 

me je strah, če se moj stari loti kaj popravljat ... Imaš kje pri roki številko od Kobala?

ČRTOMIR: Mu izpuli slušalko iz rok. Ne. - Ne, sem že. - Sem že skoraj končal! - Zdaj pridemo, 

dajte juho gor. - Jaz pridem eno minuto za njimi. 

BOGOMILA: Mu izpuli slušalko iz rok. Tata, pridi ti k nam, jaz imam juho že kuhano in bosta 

potem s Črtomirjem skupaj popravila vrata ... 

VESNA: Ji izpuli slušalko iz rok. Nono, jaz se bom v hlače, mi gremo zdaj k tebi, mama bo prinesla 

juho. 

Črtomir jim z umetnim nasmeškom na ustih maha v slovo, Bogomila, Sebastjan in Vesna se z  

loncem juhe vred drenjajo proti izhodu. - Nenadoma se iz kopalnice zasliši pesem. SVE SU 

SLOVENKE, JODL JODLI, KO MANEKENKE, JODL JODLI ... Bogomila, Sebastjan in Vesna  

začudeno obstanejo. Črtomir v zadregi kima v ritmu. Vzame zobotrebec, se ozira v strop.

BOGOMILA: Chi e questo?  

ČRTOMIR: Odsotno. Papež.

VESNA: V naši kopalnici nekdo poje.
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ČRTOMIR: Mimogrede. Papež.

SEBASTJAN: Slišat je, kot bi bil tujec.

ČRTOMIR: Zdolgočaseno. Papež.

VESNA: Jaz mislim, da je vlomilec. 

BOGOMILA: Vlomilec ne bi na ves glas prepeval. Kuka skozi špranjo pod vrati. Kdo je notri? 

PAPEŽ: Že grem ... Poje. Sve su Slovenke ... 

BOGOMILA: Ste pobrisali tla? Kuka pod vrati. 

PAPEŽ: Zdaj bom ... Poje. Sve su Slovenke ... 

BOGOMILA: Brisačo dajte sušit ... Kuka pod vrati. Dajte mi vzet perilo iz stroja ... Črtomirju.

Kako je prišel notri?

VESNA:  Skozi okno, v kopalnici imamo vedno odprto okno.

ČRTOMIR: Že stokrat sem rekel, da je treba tisto okno v kopalnici zazidat!

BOGOMILA: Pokliče nonota. Tata, okno je treba zazidat, v kopalnico so nam udrli ... - Črtomirju. 

Tata pravi, da ne smemo zazidat, ker nam bo vlaga razžrla stene. 

ČRTOMIR: Alora bomo zazidali samo do pol. Pejte zdaj. Najprej bom popravil vrata, potem bom 

peljal vlomilca nazaj do Piazze, potem bom zazidal okno in potem pridem k nonotu na juho..  
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Vrata se odprejo in iz kopalnice pride papež. Na glavi ima papeško štolo, sicer pa je ogrnjen v belo  

frutirasto haljico. V rokah drži črna oblačila. 

PAPEŽ: Črtomirju, vesel. O, je že cela družina zbrana? Bogomili, zelo prijazno. Malo sem 

zadremal, oprostite ... 

ČRTOMIR: Stopi na stran, poišče v žepu izrezek iz časopisa, publiki. 1. oktobra 2010 je bila v 

Gledališču Koper premiera satirične komedije Poslednji Termina(l)tor. Pod dramsko besedilo sta se 

podpisala dva avtorja. Tamara Matevc, ki je po naročilu gledališča Koper napisala besedilo, in Boris 

Kobal, ki je tekst – z globokim občudovanjem – njegove lastne besede - do Tamare, ker je prenesla 

nekaj, kar – po njegovih lastnih besedah - sam ne bi – zaradi razpotegnjenosti in neekonomične 

zasedbe nekoliko priredil in ga napisal za dve protagonista. V vlogi enega od niju  je nastopil sam. 

Na ta način je nastala nova, bolj satirična različica besedila, z dogajanjem, ki je trdneje vpeto v 

določen prostor in čas – v tržaško okolje, v čas arbitražnih sporazumov, dobrih in slabih sosedskih 

odnosov, v čas, ko je sporni plinski terminal v Žavljah že zgrajen in čaka samo še na slavnostno 

odprtje s papeževim blagoslovom. - No vi zdaj gledate novo verzijo, work in progress, kot se zdaj 

reče, Igre brez meja, spet z neekonomično zasedbo, o čemer se boste lahko v nadaljevanju prepričali 

tudi sami. Člani moje družine govorijo dosti preveč, vse to bi jaz znal povedat tudi sam, kar je Boris 

Kobal dobro pokazal, tako da pejte si raje pogledat Poslednjega Termina(l)torja, vam bo vzelo manj 

časa, vam bo povedalo več, boste imeli celo leto za razmišljat, ker vam povem, da od tu naprej bo 

zdaj čisto sranje.

VESNA: Tata, lej, z vrati je vse v redu. Srečna teče lulat.

ČRTOMIR: Papežu. Zdaj bi vas odpeljal nazaj v hotel, če ste za to.

PAPEŽ: Obleke so mi padle na tla ...  Če bi se jih dalo posušit ...  Potisne oblačila v roke Bogomili. 
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BOGOMILA: Piha od besa. - Papežu, glede njegovih oblek. Na vrtu se bom obesila ... Odvihra. 

ČRTOMIR: Papežu. Ščipalke ji grem držat ... Strogo, na robu solz. Potem pa bi vas odpeljal 

nazaj ... Papež odmahne, da se sploh ne mudi. - Črtomir sklonjene glave odide za Bogomilo. 

Papež se skomoti za mizo, vrne se Vesna, Sebastjan se usede nasproti papeža, motri papeža, papež z  

zdravim apetitom gleda Vesno.

VESNA: Da bi lažje premagali začetno zadrego, se odloči, da je že čas za novice in da se zopet javi  

svojim poslušalcem. Drage poslušalke, dragi poslušalci, čas je za prve novice. Naše mesto je na 

svoji poti iz rojstne domovine, kjer je preživel par dopustniških dni, obiskal sveti oče. Kot smo 

izvedeli iz zaupnih virov, je njegov postanek bolj neformalne narave: obiskal naj bi nekaj svojih 

starih prijateljev iz mladih dni. Ob tej priložnosti pa bo nagovoril tudi vse tržaške vernike in 

blagoslovil žaveljski terminal. - Z vami je Vesna Kocjančič in to je radio Mi se ne damo ...

SEBASTJAN: Jo norčavo dopolni  Se pa prodamo.

VESNA: Nadaljuje. - EPP  Copati iz naravne ovčje kože! Edinstven masažni vložek, ki požene 

energijo po vaših meridianih. Eko s Krasa! Pokličite zdaj, vaš klic je brezplačen! Copatarija 

Kocjančič, glavni sponzor radia Mi se ne damo skupaj z Sebastjanom se pa prodamo. 
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Trpko ko Kristusova kri

Papež sreba juho in ko mu jo zmanjka, vstane in si znova napolni krožnik.

SEBASTJAN: In kako to, da vas je pot zanesla v naš skromni dom? Stara koka, dobra supa.

Vesna, pojdi v klet in prinesi teran Terra nostra. - Papežu. Veste, moj tata sam pridela svoj teran. Vsi 

vinarji s Krasa hodijo k njemu po nasvete … –  Teran je v bistvu bolj zdravilo. V času Avstro-

Ogrske so ga prodajali v vseh lekarnah od Trsta do Dunaja! Nalije kozarec sebi in papežu. –  Na 

zdravje! – Ta trta raste na rdeči zemlji. Zamišljeno. Cerkev bi morala menjat vino … Premišljeno. 

Treba je it v korak s časom … Vizionarsko. Teran bi vam ziher prinesel veliko novih vernikov. 

Zapre oči in se predaja polnemu okusu. Malo trpko. Spokojno. Ko Kristusova kri. Ampak krepko in 

aromatično. Kontemplativno. Lahko zrihtam butične serije. Nepretenciozno. Če ste za posel … Ne 

vidim problema.

PAPEŽ: Mogoče bi bil res čas za eno reformo …  Vzame iz žepa mobitel in odtipkava številko. – 

Halo! – Kako, kje sem?! Fraj mam, poglej na urnik! – Poslušaj, vino bomo menjali! – Kako, kaj …? 

– Ne, ni treba. Ne, glej, fraj mam. – Ne kliči policije, ker mam fraj! – Kar daj, te bom menjal še 

tebe!!! –  …  – Kako moraš probat vino, saj sem ga jaz probal! Sebastjanu. Dajte to vi zorganizirat 

… pa ne mu izdati koordinat svojega doma, lepo vas prosim …

SEBASTJAN: Pozdravljeni, Sebastjan Kocjančič pri telefonu. – Pozdravljeni – Zamejski teran 

Terra nostra. – Seveda, za cel Vatikan. – Ne vidim nobenega problema. – Lejte, se bomo zmenili za 

kakšno provizijo ... – Dobro. Dajte se oglasit na kozarček. – Pri Svetem Ivanu. – Nasvidenje torej!

PAPEŽ: Ne! Ne, ne, ne!!! Steče proti kopalnici, da bi se zaklenil vanjo, toda vrata so se zaskočila,  

ne more jih odpret, kljuka mu ostane v roki,  plane pod mizo in se skrije. –

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me  

poznajo. 

Papež jamra, skrit pod mizo, Sebastjan ves zadovoljen, vrneta se Bogomila in Črtomir. 



Avanti, avanti!!!

ČRTOMIR: … Nisem jaz njega ugrabil, Bogomila, ampak je on mene! 

BOGOMILA: Besna ko hudič!… ja, ja, sem že slišala, da imajo papeži to navado, tale sedanji pa 

baje še posebej rad ugrablja zamejce …  Ni kaj razlagat! Ni kaj razlagat! Ko je prišel papež na 

neformalni obisk v Trst, ga je ugrabil moj mož, Črtomir Kocjančič. 

ČRTOMIR: Bogomila. Odmakne mizo, pod katero se še vedno skriva papež, sede na papežev hrbet  

in demonstrira družini dogajanje v minulem jutru. Jaz sem mirno čakal pred semaforjem na zeleno 

luč, na kar se mi iznenada nekdo zavihti za hrbet in začne na ves glas rjuti:

PAPEŽ: Avanti, avanti!!!

SEBASTJAN: In to s tujim naglasom. Potencira papežev nemški Avanti, avanti!!!

ČRTOMIR: Skoraj me je na mestu kap, tako sem se prestrašil. On pa brez milosti:

PAPEŽ: Avanti, avanti!!! 

SEBASTJAN IN VESNA: Še bolj po nemško. Avanti, avanti!!

ČRTOMIR: Speljal sem in ko nor oddrvel domov, za mojih hrbtom pa ves čas:

PAPEŽ, SEBASTJAN IN VESNA: Avanti, avanti!!! 

SEBASTJAN: In zakaj si ga ubogal?

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 



ČRTOMIR: Kako, zakaj sem ga ubogal?!

SEBASTJAN: Zakaj ubogaš, ko začne nekdo po nemško kričati "avanti, avanti"? Zakaj mu nisi po 

slovensko rekel "va fanculo" in ga stresel dol?

ČRTOMIR: Ker … je to papež!

SEBASTJAN: Super!

ČRTOMIR: Šele ko sem prispel do Svetega Ivana, sem ugotovil, koga sem vozil po Trstu. Pomaga 

papežu na stol. Takoj sem vas spoznal. 

PAPEŽ: Zaradi štole?

ČRTOMIR: Hm. – Potem sem ga hotel takoj odpeljat nazaj v križišče, kjer sem ga pobral, pa je 

prosil, če gre lahko prej odtočit. – Bi mu moral rečt, naj ga da ven kar pri kandelabru? 

VESNA: To bi bilo zelo nevljudno.

ČRTOMIR: Bogomili. Bi to hotela? Da bi vse tvoje sosede govorile, da je moral papež, ko je bil na 

obisku pri nas, lulat na živo mejo?! 

PAPEŽ: Imam prekomerno aktiven sečni mehur. Danes, po mnogih letih, ne čutim tega zoprnega 

pritiska kar naprej.

SEBASTJAN: Modro. Teran.

PAPEŽ: Tudi te težave ozdravi?

ČRTOMIR: Vzvišeno. Moj teran?! Moj teran je zdravilo za vse! 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 



ČRTOMIR:  Bogomili. Potem je prosil, če se lahko še ofriša, in kaj naj bi mu rekel? Da ne? Ne 

vidiš, da je mož star? Veš, kaj vse se lahko zgodi staremu človeku na tak vroč dan, kot je danes?! – 

Potem sta se iz mesta vrnili vidve s tisto noro idejo Vesna naredi trmasto šobo in sta me popolnoma 

zmedli. – Papežu. Zdaj pa lahko greva. 

PAPEŽ: Kam?

ČRTOMIR: Nazaj, v mesto, v križišče. 

PAPEŽ: V križišče.

ČRTOMIR: Tam so vas nazadnje videli, tam vas bodo najprej iskali! 

PAPEŽ: Saj sem se jim že javil.

ČRTOMIR: Komu ste se javili?! Nihče ne sme izvedet, da ste tu!  Alo, greva, alo greva!!!

PAPEŽ: Komaj juho smo imeli … 

ČRTOMIR: Bo pa v hotelu glavna jed! – Ne hecajmo se, lepo vas prosim! 

BOGOMILA: Je šlo čez, je šlo čez … ne morem več!

PAPEŽ: Črtomirju, pragmatično. Ločila se bo.

Vesnina radijska postaja ulovi zloveščo novico. OFF: ... Deželni podtajnik dežele Julijske Krajine 

je povedal, da obstajajo konkretni dokazi o vandalizmu slovenske manjšine v Trstu in okolici, ki 

jasno kažejo na to, da je manšina socialno neprilagojena in neprilagodljiva in da potrebuje trdno 

vodstvo s strani večinskega prijatelja ... signal se zopet izgubi.

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 
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BOGOMILA: V joku, obupana. Zdaj bodo prišli. Karabinjerji, finančna policija, mestna policija, 

državna policija …

VESNA: … obalna straža.

BOGOMILA: FBI, DIA, specialci, lovci na mafijo … Najprej bodo patruljirali po celem rajonu, 

potem bodo strnili obroč … Obkolili nas bodo, naredili bodo živi zid okoli naše hiše. Pomendrali 

bodo moje vse pomidore, … Črtomirju, strupeno in iz srca! in tudi tvojo trto bodo uničili!

ČRTOMIR: Ne!!!

BOGOMILA: Ja!

ČRTOMIR: Papežu. Greva!

BOGOMILA: Kar je – je! Zdaj si kriminalec! – Prišli bodo iz Piccola, Radia Trst, Telequattra, 

Nacionalne tiskovne agencije …

VESNA: Radia Mi se ne damo …

SEBASTJAN: … se pa prodamo.

BOGOMILA: … Ognjišča, Družine, Primorskega dnevnika … 

ČRTOMIR: Ne!

BOGOMILA: Varnostne sile bodo najprej populile tisto trto, ki jo je zasadil tvoj tata, dopisniki pa 

bodo spili ves teran! Tudi Terro nostro!

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 
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Črtomir, pretresen zaradi bližajoče se kataklizme, steče ven. 

SEBASTJAN: Spet bo znosil na vrt celo svojo zbirko starih bomb in min … 

BOGOMILA: Sebastjan, pojdi za njim, da se kaj ne zgodi!

SEBASTJAN: Kaj se ima za zgodit? Te bombe so tako stare, da se ne aktivirajo več niti, če s 

krampom tolčeš po njih … 

BOGOMILA: Če mu je ratalo ugrabit papeža, mu bo ratalo aktivirat tudi sto let stare bombe! 

Prosim poberi jih za njim in jih znosi nekam … nekam, da jih ne bo dobil nikoli več …

SEBASTJAN: Bogomili. Mama, smiri živce. Pejt šivat copate. Bogomila globoko zajame sapo.  

Sebastjan še enkrat. Pejt šivat copate. – Bom saniral, če bo kaj treba. 

SEBASTJAN odide, Bogomila se sesede na stol poleg papeža.



Lepota, dar božji 

Mučna pavza. Bogomila sesuta.

BOGOMILA: Vesna! Zakaj ni nihče dal papežu copat? Se bo še prehladil!

Vesna teče, prinese papežu copate, jih položi ob njega na tla in mu začne masirati noge. Papež  

uživa.

PAPEŽ: Vi vsi ste prava sveta družina.

VESNA: Se strinja, a ostaja skromna. Kozje mazilo s krasa. Eko. Z alojevero

BOGOMILA: So vam sploh dali kaj za jest? Vesna! Vzdihne. Lahko vam, ki niste poročeni s 

komunistom.

PAPEŽ: Gospa Bogomila, komunist gor ali dol, vaš mož je dobrega srca. 

BOGOMILA: Zmešan je. Zmešan.

PAPEŽ: Imeti moramo razumevanje za čudaštva naših bližnjih.

BOGOMILA: Lejte, jaz ne vem več, kaj naj … To njegovo slovenstvo, predaleč žene to stvar. 

Familijo bo uničil. In bo potem imel, slovensko stvar.

PAPEŽ: Žena mora stat možu ob strani.

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 
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BOGOMILA: Imel je dobro službo. Taksi je vozil. Tri izmene, ampak dobro plačano. Pole kar 



naenkrat ni hotel več s svojimi strankami govorit drugače kot slovensko. In so ga odpustili. – Danes 

zjutraj sem v mestu srečala njegovega prijatelja in mi je povedal, da mu je zrihtal delo v eni garaži. 

Črtomir pa na razgovoru spet ni hotel govorit drugače kot slovensko. – In zdaj že skoraj vsako noč 

gladovno stavka na Piazza Grande in deklamira Prešernov Krst pri Savici: "Krasná si, bistra hči 

planin, brdka v prirodni si lepoti, ko ti prozornih globočin nevihte temne srd ne moti, krasna si, hči 

planin! " -  Celega zna na pamet … In je prepričan, da nam je Berlusconi dal nazaj tisti miljon zato, 

ker so v Rim poročali pokončni načeni drži Črtomirja Kocjančiča!!! –  Včeraj je v Corriere della 

Sera pisalo, da imamo zamejci na Piazzi nočni ramadan!

PAPEŽ: Ima načela. To je treba spoštovat.

VESNA: Moj tata v Corriere della Sera! Kot Pahor! Preden natakne papežu copatke, mu jih – kot  

Marija Magdalena, obriše s svojimi lasmi. Papeža močno žgečka. – Nenadoma – ali pa 

preračunano – plane v jok. Tata mi ne pusti, da bi šla tekmovat za miss Trsta!

PAPEŽ: Ni mogoče! Ljubi otrok, nikar ne joči. Bom jaz govoril z njim! Pridi, sedi k meni. Si jo  

posadi v naročje injo ves zadovoljen ščipa v lička.

BOGOMILA: Tako je ljubosumen nanjo … Nihče je ne sme niti pogledat.

VESNA: Jaz bi tako rada naredila nekaj za slovensko stvar …!

BOGOMILA: … ma a ji ni tisti Boris Kobal sčrtal tekst in zdaj ji ne preostane drugega, kot da kaže 

svoje … !

PAPEŽ: Jo otipava. Vesnica, Vesnica, ti moja sladka breskvica ...

VESNA: Bi mi vi lahko kako pomagali …? Ga poljubi na lice, papež se stopi. 

PAPEŽ: Izvleče iz žepa halje mobitel in nekoga pokliče. Halo! Halo! Zdravo. – – Poslušaj Hu 

Džintao. Kako je z naslednjo Nobelovo? – Za mir, ja. – Ja Švedi so rekli, da naj jaz povem. – Ne, 

nisem v odboru, ampak sem nezmotljiv, saj veš, ne? No, zapomni si. – Ja. – Dobro. – Veš kaj, jaz 



bom predlagal tebe. – Si vesel, ne? – Dobro. – Si zadovoljen. – Ja. – Ne, ne, samo tebe imam v 

mislih. Nobelova za mir. Si zaslužiš. Drugo leto pa jaz, velja? – Imam za dogovorjeno. Dobro. – 

Čuj, tu je ena mladenka, zelo značajna in izobražena. Tako rekoč mis sveta. Bi te prosil, če to malo 

sprožiš. Mis sveta. – Mimo postopkov, ja, saj ti veš …  – Vesna Kocjančič. Ja, ti bom poslal po 

SMS-u. Imam lahko za dogovorjeno? – Prekine, odtipka SMS. Vesna in mama presrečni. – Vesni. 

Otrok moj, pokaži mi, kakšen program si pripravila.

BOGOMILA: Napada center, bolj zavzeta kot Vesna. Nisva še čisto naštudirali. Pokaže par plesnih  

slik … 

PAPEŽ: Strokovno. Zanimivo. Izvirno. Lahko kaj predlagam? Ne omahuje. V Vatikanu imamo v 

sredah popoldne fizkulturo s feminilno kretnjo to leto nas vodi en mladenič iz Milana. Recimo … 

Pokaže, odpleše – nekaj figur iz Tajčinega Hajde da ludujemo … http://www.youtube.com/watch?

v=e25_3FuQWHg; Bogomila navdušena, skupaj s papežem z veliko smisla, elegance in predanosti  

načrtujeta koreografijo za Vesno, ki prizadevno, a nerodno sledi. 

http://www.youtube.com/watch?v=e25_3FuQWHg
http://www.youtube.com/watch?v=e25_3FuQWHg


Truplo na krovu 

Črtomir in Sebastjan v kuhinjo družine Kocjančič prineseta truplo kardinala.

ČRTOMIR: Sebastjanu, ko vstopata. Kaj si naredil?! Bogomili, pomigne proti papežu. Zakaj pa ste 

mu dali copate?! A nisem rekel, da bova takoj šla?!

BOGOMILA: Veselo. O, Kobal! A si ga?

SEBASTJAN: Okoli hiše sem nastavil mine in plinske bombe, kot si mi naročil.

ČRTOMIR: Moral bi jih zakopat v zemljo!

SEBASTJAN: Nisi rekel, naj jih zakopljem v zemljo.

ČRTOMIR: Ja madona! Odložita truplo. – Bogomili. Evo. Plazil se je okoli hiše. 

BOGOMILA: Je ločeval replike? Eno za v papir, drugo za v embalažo, tretjo za v steklo, četrto pa 

za v navadne smeti. - Zdaj pa ima! Kdor drugemu replike črta, je Kobal!

ČRTOMIR:  Lačen sem. Si v krožnik nalije juho in jo popije. –  

BOGOMILA: Najprej ugrabiš papeža, pole ubiješ Borisa Kobala ...

KARDINAL: Kardinala.

Papež se v velikem upu skloni, sname mrtvecu masko Borisa Kobala in pod njo ugleda obličje  

svojega kardinala. 
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PAPEŽ: Veselo. Saj to je moj kardinal! Evo. Mrtev ko kamen! Prešerno, publiki. Mojega kardinala 

je vrglo v zrak. 

BOGOMILA:  O moj bog, o moj bog, o moj bog … Čisto v šoku. Kardinala si ubil!!!

ČRTOMIR: Užaljeno. A prej, ko si mislila, da sem Kobala fental, je bilo pa v redu?

BOGOMILA: Kobal je meni črtal tekst in celo mojo vlogo. - O moj bog, o moj bog, o moj bog … 

Mrtev je! - Kriminalec! Zločinec! Morilec!

VESNA: Meni se mi zdi, da že zaudarja.  

ČRTOMIR: Pa kdo ga je prosil, naj se gre plazit okoli hiše?! Jaz sem hotel samo svojo družino 

zaščitit! In poleg tega sem mislil, da je to Boris Kobal, ki je tebi in Vesni in Sebastjanu in kardinalu 

črtal tekst! A misliš, da se jaz tako rad sam s sabo pogovarjam, da je meni to lahko?!

BOGOMILA: Ti se ne pogovarjaš sam s sabo, ampak s publiko. Par starih vicev malo obrneš, jih 

greš povedat na rampo in si cel srečen, ko se ti smejejo in ti ploskajo. Ti ne rabiš nobenega soigralca 

razen aplavza. 

ČRTOMIR: Zdaj si me pa globoko prizadela. Obnašaš se do mene, ko da sem jaz Boris Kobal!

BOGOMILA: Tebi ni črtal tekst, še dopisal ti ga je, je že vedel, zakaj!

ČRTOMIR: Kača!

PAPEŽ: Skuša pomiriti Bogomilo. Saj ni nobene škode … Res ni bil kaj prida … Potreplja 

Črtomirja. 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 
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ČRTOMIR: To naj bo v opomin vsem, ki bi se nepovabljeni smukali okoli mojega doma!!! 

VESNA: Hiti gladit nesporazum in menjat temo. In zdaj EPP. Copati iz naravne ovčje kože! 

Edinstven masažni vložek, ki požene energijo po vaših meridianih. Eko s Krasa! Pokličite zdaj, vaš 

klic je brezplačen! Copatarija Kocjančič, glavni sponzor radia Mi se ne damo … mikrofon proti  

publiki, artikulira zgolj z usti se pa prodamo … 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 
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Vstajenje od mrtvih

SEBASTJAN: Tata, ni bil nepovabljen. 

ČRTOMIR: Kako ni bil nepovabljen?!

SEBASTJAN: Jaz sem ga povabil.

ČRTOMIR: Kaj si ga?!

BOGOMILA: Borisa Kobala, ki je tvoji lastni materi črtal tekst, si povabil?!

SEBASTJAN: Kardinala. Povabil sem ga na kozarček terana. Mama, Boris Kobal je črtal tekst tudi 

meni. Ne bi ga povabil niti mrtvega. Razen, če bi mi dal procente od svojih tantiem.

ČRTOMIR: Mojega terana?! Povabil si ga na kozarček mojega terana?!

SEBASTJAN: Ja.

ČRTOMIR: Zadet v srce. Izdajalec! 

SEBASTJAN: Če si ti lahko povabil papeža, menda lahko jaz povabim škofa.

KARDINAL: Kardinala.

ČRTOMIR: Jaz papeža nisem povabil, ampak sem ga … ugrabil!

Bogomila hoče iti jokat v kopalnico, toda vrata so brez kljuke. Vesna ji poda kljuko, Bogomila jo  

skuša namontirat na vrata, ne gre. Telefonira nonotu. - Nihče se ji ne oglasi. 

ČRTOMIR: Kaj ti pa manjka? Pijem? Te pretepam? Se kurbam?



SEBASTJAN: Prej si trdil, da si ga povabil. 

BOGOMILA: Nono se ne oglasi. 

ČRTOMIR: Bom pa že sam vedel, a sem ga povabil a sem ga ugrabil.

VESNA: Bogomili. Naj grem pogledat, če leži kje na vrtu? Da ni še njega vrglo v zrak? Odide. 

BOGOMILA: Vije roke nad mrtvim kardinalom. Sveti oče, prosim, dajte kaj naredit!

PAPEŽ: Se brani in dviga roke proč od tega, da bi moral v zvezi z kardinalom kaj narediti. 

SEBASTJAN: S kardinalom sem se že skoraj zmenil za posel. Se dotakne kardinala. Čisto je že 

hladen.  – Papežu, z obžalovanjem. Mi je prav žal. nič ne bo s teranom. 

PAPEŽ: Pokuša reberca in zelje. Kaj?! 

SEBASTJAN: Še naprej vas bodo pestili šibek imunski sistem, glavoboli, visok sladkor v krvi, 

holesterol, neenakomeren srčni utrip, menopavza, stres, depresivnost, nespečnost, previsoka telesna 

teža, prebavne motnje, plini, kolitis, glivice, očesna mrena, opekline in težave pri spolnosti. 

PAPEŽ: Med Sebastjanovim naštevanjem papeževa groza vidno narašča. Ne, to pa ne! To ne sme 

bit, tega ne bi preživel! Natoči kozarec vode in jo pljuskne kardinalu v obraz. Vstani in hodi!

Nič. – Sebastjan nalije v kozarec vino in ga poda papežu. Papež pljuskne vino kardinalu v obraz. 

PAPEŽ: Vstani in hodi, če ne, ti bom vzel Goričane. 

Kardinal plane pokonci, kot bi mu zagorelo pod zadnjico.

ČRTOMIR: Gre nad Sebastjana. Ti prekleto seme hudičevo! Z mojim vinom, s Terro Nostro, 



oživljaš kler?! Vse zavore popustijo.  Zagrmi nad papežem in karidnalom. Marš ven, banda 

klerikalistična! A bi radi, da vas še vse … zaplinim?!

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 
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Trg Zorana Merkatorija

KARDINAL: Cinično opazuje in se vzvišeno drži. – Papežu. Jaz sem dobil informacijo, da je tukaj 

prišlo do ene nepravilnosti, in sem prišel, da se na licu mesta seznanim z razmerami! - Kot prefekt 

kongregacije sem si določil tole apostolsko vizitacijo na kraju dogodka. To je uradna preiskava 

Vatikana zoper … Vatikan! Imam vsa pooblastila, da vas v imenu papeža kot papeža tudi odstavim!

PAPEŽ: Pusti formalnosti. Kolikor vem, si tukaj zaradi terana in provizije. In kmalu bodo svinjska 

rebrca in zelje … Daj malo se sprosti. Te ni zrenje v obličje smrti nič spremenilo? 

KARDINAL: Kršite disciplino in dajete slab zgled vernikom po vsem svetu. Črtomirju. Slište, a se 

zavedate, da ste ugrabili človeka, ki je tako dober, da pogosto sploh ne ve, kam gre …

PAPEŽ: Se ukvarja z gumo. Misli, da sem senilen… 

Bogomila zopet kliče nonota.

ČRTOMIR: Že povsem izčrpan od teh razlag, in zelo, zelo žalosten. Nisem ga ugrabil. Že cel dan se 

ga trudim vrnit nazaj, pa noče it …

OFF Vesnin radio zopet zahrešči. … eželni podtajnik pa predlaga  tudi ponoven popis prebivalstva 

in vzpostavitev dvojezične cone vse do Vrhnike … hreščanje, glas se izgubi. 

BOGOMILA: Sama zase, zaskrbljena zaradi očeta. Ne dvigne in ne dvigne. 

KARDINAL: Slište, ob njegovi vrnitvi iz rodne domovine proti Vatikanu, se za kratek hip na 

neformalnem obisku ustavi v Trstu in vi ga greste ugrabit. – Ubogi mož si ne more privoščiti niti 

enega samega mirnega trenutka. Kradete mu še tisto malo časa, kar mu je ostalo na tem svetu. 

PAPEŽ: No, s teranom na obzorju je moja perspektiva bistveno daljša.



KARDINAL: Ne razumem, kako je vaša svetost lahko tako tolerantna do teh … zaničljivo … 

partizanov, pripadnikov diktatorskega, zločinskega režima, ki si je dovolil zmago in pobil množico 

nedolžnih poražencev, namesto da bi jih vrnil na oblast! 

ČRTOMIR: Publiki, apatično. Revizija luzerjev. 

KARDINAL: Prihaja dan vračila! Na križ vas bom razpel! Se razkorači pred Črtomirjem in se mu 

hudobno reži. Pred nedavnim sem bil v gledališču, veste. Šel sem gledat eno igro po naslovu 

Poslednji termi(l)nator. Konča se precej žalostno … Hodite kaj v gledališče, gospod … Črtomir?

VESNA: Tata, ne ga poslušat!

SEBASTJAN: Tata, … pojdi k nonotu na juho.

ČRTOMIR: Kako … žalostno? Ne, ne hodim dosti v gledališče, ponavadi gresta žena in hči in mi 

povesta, zakaj je šlo. Ne vidim potrebe, da bi hodila cela družina, tudi stane konec koncev, ne? Ni 

zastonj, niti poceni … Kako … žalostno? Jaz sem slišal, da Boris Kobal, ki igra mene, na koncu 

zmaga! Dec in pol!

KARDINAL: Cccccc … Moralno zmaga, moralno. - Papež in Stanko Škerjanc -Scheriani na koncu 

igre objeta stopita k oknu, takrat pa se zunaj sproži puška in pok … naravnost Kobalu v srce. Kobal 

se zgrudi in brez zadnjega blagoslova, brez zadnje svete spovedi … umre!

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

ČRTOMIR: Zadet v srce. Tako … ubil me je. Na koncu je ubil še mene … Lahko bi vedel, da se bo 

to zgodilo … Če ni pomišljal, ko je črtal mojo Vesno, mojega Sebastjana, mojo ženo, potem seveda 

ni pomišljal niti, ko je bilo treba mene ubit! Potrt in žalosten. - Nenadoma živne. Ampak jaz se ne 

dam!!! Jaz nisem Slovenec, jaz sem zamejc! Jaz sem … komandant! In jaz bom, ne samo moralno 

zmagal, jaz bom preživel! Ker slovenska beseda mora preživet!!! - Se odloča. Ja. Ve, kaj hoče. No, 

pa dajmo. Ni več dileme. Zdaj pa do konca, saj ni več kaj zgubit. Dajmo kar poračunat. – Bogomili. 



Če že vztrajaš, ljuba žena, da sem zločinec in kriminalec, pa naj bo. Naj te vsaj enkrat v življenju ne 

razočaram! Naj enkrat za vselej neham bit tvoj hišni idiot, malo čez les in nekdo, ki naredi vedno 

vse narobe. Če sem nor – naj bom nor zares! Če sem terorist, kot praviš, naj da Bin Laden pred 

menoj svoj turban dol! Sebastjanu. Če sem tisti, ki vam je vsem v sramoto, naj bo sramota 

nepozabna! – Dobro. Dobro. Torej sem ugrabitelj. Papežu. Ne mi zamert, jaz nisem hotel tega, jaz 

nisem mislil nič slabega, ampak me je prisilil … ga za hip spet zvije jok, potem pa se zbere … moj 

rojak,  Boris Kobal!  … Poti nazaj ni več! Vsak ima svoj trenutek v življenju: Danes bom jaz ponos 

svojega tata! Danes bom za slovensko stvar jaz, Črtomir Kocjančič, naredil nekaj velikega! – Vesna, 

gremo v eter! – Pogleda okoli sebe. Vesne ni nikjer. Vesna!!!

Vesna priteče, cela umazana od malte, v rokah ima zidarsko žlico.

VESNA: Ja, tata? - Še malo, pa bo okno zazidano! Boris Kobal je res car, midva z nonotom brez 

njega tega nikoli ne bi zmogla sama, vsaj ne tako temeljito ...

ČRTOMIR:  Gremo v eter!

VESNA: Ja, tata. – Dragi poslušalci, drage poslušalke, z vami je Vesna Kocjančič na radiu Mi se ne 

damo skupaj z Sebastjanom se pa prodamo. Črtomirju. Evo, smo notri. Povej. 

ČRTOMIR: A sem v etru? 

VESNA: V etru, direkt, in pol te bomo dali še na Youtube. 

ČRTOMIR: Dobro. Tako. Bom kar povedal. Alora. – A sem notri?

VESNA: Ja, tata, si. Povej. 

ČRTOMIR: Alora. Jaz, Črtomir Kocjančič, sporočam celemu svetu, da imam papeža! Sicer ga 

nisem ugrabil, kot bodo to zdaj probali predstavit zamejski klerikalisti, ampak ga pa imam! In ga ne 

spustim, dokler ne bo Rim zagotovil slovenski manjšini … pet miljonov evrov! Podpisat mora 

Berlusconi, en original poslat meni, en original v Ljubljano Pahorju, en original našemu Pahorju, en 



original pa Samotu Pahorju!

BOGOMILA: Samo lepo prosim naj ne pošilja ničesar Borisu Kobalu, ne originala ne kopije, ker ne 

bi bilo dobro, da Boris Kobal sčrta tudi to!

ČRTOMIR: Popolnoma euforičen. In tržaški župan mora v celoti izpolnit  moje zahteve! Ki pa so! 

Iz žepa vzame zmečkan časopisni članek in citira. Da se glavne ulice v Trstu preimenujejo po 

imenitnih Slovencih, svetovljanih po duhu. Se malo zmede. Eccola! Ti pa so: Primož Trubar! Citira 

iz časopisnega članka. Brez njega Slovencev ne bi bilo, če pa bi bili, bi bili drugačni! Pade notri,  

očitno je, da zna ta članek na pamet in zelo verjetno tovrstne nastopa uprizarja sam sebi, ko ni  

nikogar doma. Janez Nepomuk Kalister, mecen in bogataš, ki mu je v življenju vse uspelo, ne da bi 

se poitalijanil! – Ivan Regent, kot predstavnik tržaške socialdemokracije na začetku 20. stoletja, ki 

je veliko prispevala k političnemu in kulturnemu vzponu naših delavskih množic! – Lavo Čermelj, 

ker je s svojo knjigo Life and Death Struggle of a national Minority prvi opozoril svetovno javnost 

na fašistični teror v Julijski krajini! – Pinko Tomažič, upornik proti črnemu terorju! – Jakob Ukmar, 

najbolj svet človek, kar sem jih poznal! – Albin Prepeluh - Abditus, katerega politično jasnovidnost 

vedno znova občudujem! – Lojze Spacal, ne samo zaradi mednarodnega uspeha, ki ga je doživel v 

času, ko smo bili tržaški Slovenci potisnjeni na rob družbenega življenja, temveč predvsem zaradi 

nekaterih slik, ki sem jih videl na improvizirani "razstavi" pred dražbo, o kateri je bilo v teh dneh 

toliko besed. Očarale so me predvsem tiste iz zgodnjega obdobja, ko je izbiral svoje oranžne, svoje 

rumene, vijoličaste, modre, plave in rdeče in jih sestavljal v drzne kombinacije, ki v svoji prvinski 

nedolžnosti utripajo od življenja. – Se vrne v ta svet. 

VESNA: Polna občudovanja. Tata, ti si za na oder!!! 

ČRTOMIR: Tega si nisem izmislil jaz, ampak Jože Pirjevec, Bogomila se v grozi prekriža najboljši 

slovenski zgodovinar, v Primorski dnevnik, 3. decembra 2009! Jože Pirjevec je intelektualec, on že 

ve, čeprav jaz osebno mislim, da je marsikoga izpustil! 

VESNA: Zavzeta. Jana Plestenjaka?

SEBASTJAN: Zorana Merkatorija.  Piazza d'Unita naj se preimenuje v Trg Zorana Merkatorija, 



zavetnika slovenskih poslovnežev! 

PAPEŽ: Torej Trg Zorana Merkatorija. – Odtipka številko. Halo! Silvio! Si ti? – Zdravo. – Papež, ja. 

Kaj delaš? – Aha. – Kuham. – Glej, danes imam blagoslov tistega tvojega terminala. – Ne, v Trstu, 

si rekel, naj bo. – Na Slovenskem, ja, ne bo škode, vse bo šlo v Piranski zaliv. – Rimini bo v redu, 

ja. – Čuj, jaz sem pri eni slovanski familiji in oni bi radi imenovali ulice v Trstu po Slovencih. 

Lahko? – Recimo Sveti Zoran Merkatori. – Ni problema? – Družini Kocjančič. – Pravi, da imamo 

demokracijo. Zopet s Silviom, poka od smeha. – Ne, ne, seveda ne morejo vplivati na nič. – Dobro. 

Kako drugače? – O ti pacek! Pošlji mi URL po mejlu, da vidim, če so za kaj. – Koliko so stare? V 

smehu. Adijo. –  A ja, daj jim tistih pet miljonov na račun …   –  Ne, pet bo dovolj.   – Vem, da se ti 

ne bo nikjer poznalo, ampak pet bo dovolj. Nima smisla razvajat ljudi. Oni takega denarja niso 

videli že od soške fronte dalje.   –  Ok, šest. Predober si, Silvijo, predober. Adijo.  – Družini. Je 

rekel, da lahko ulice kličete, kakor hočete, in da je tudi sam misli, da Zorči okej. – Sočutno. Kakšne 

probleme mu dela tista njegova žena! Namesto, da bi mu stala ob strani! Strogo pogleda Bogomilo. 

ČRTOMIR: Sebastjanu, še vedno v zanosu. Vidiš, sin?! Tako se dela za slovensko stvar!

KARDINAL: Da ne bi zamudil priložnosti za samopromocijo, se tudi kardinal zagrebe za mikrofon. 

Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, tukaj z vami tudi kardinal, ki sem prišel v dom družine 

Kocjančič, da bi v zameno za svetega očeta ponudil svojo lastno kožo. 

ČRTOMIR: A zdaj bomo pa kar vsi zvezde?!  Ma kako se prebere vaše ime, s poudarkom na 

mona?! 

BOGOMILA: Bomo jedli. - V imenu očeta in sina in svetega duha, amen. Bog blagoslovi te darove, 

ki jih bomo po tvoji dobroti k sebi jemali, amen.

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

KARDINAL:  – A bi moral Shakespeare napisat tragedijo o teh vaših malih zamejskih problemih? 

O parkomatih, na primer? Saj to niso kolosalni problemi … Očitno drugih sploh nimate … – Slište, 



mejčken ste se odlepili od zdrave realnosti … 

PAPEŽ: Dajmo zdaj pojest to kosilo ko ljudje. – 

VESNA: Vesna skuša odpret vrata od kopalnice. Sama zase zadovoljno ugotavlja, da ne gre. Ho 

fatto bene. Che brava che sono. 



Pismo o nameri

BOGOMILA: Vesna, pridi jest. Še prej umit roke. Ma zakaj si cela od malte?!

Vesna se gre umit na vrt in se kmalu vrne. Črtomir se strokovno spravi k vratom in preverja  

situacijo.

VESNA: Smo končali, mama. Smo zazidali skoraj do vrha, samo eno vrsto smo pustili, da se bo 

zračilo in da ne bo vlage. Boris Kobal je res car, vse zna, mu je priznal tudi nono. Sama zase. Zna 

pisat igre, zna režirat igre, zna igrat igre, zna zidat, zna črtat tekst, vloge …  Šepetaje, polna  

občudovanja. Boris Kobal zna vse, Boris Kobal zna res vse …

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

SEBASTJAN: Ste vedeli, da med pivci terana ni enega primerka senilnosti ali impotence, visokega 

pritiska, diabetesa, parkinsonove bolezni ali demence?

KARDINAL: Zastriže z ušesi. Kaj pravite?

SEBASTJAN: Ga dobro prečita. Niti enega primerka impotence.

KARDINAL: Hm. – Sva se midva pogovarjala? Kot je prej omenila njegova svetost, res ste 

nakazali nekaj v zvezi s provizijo … 

SEBASTJAN: Pomoli kardinalu pod nos papir in svinčnik. Dajmo spit kozarec vina v znak 

prijateljstva. Ponudi kardinalu kozarec terana. 

KARDINAL: Pogleda procente, ki so predlagani na papirju. Izvrstno vino. Naredi požirek.

PAPEŽ: Saj sem ti rekel. Odslej bo to mašno vino ali pa jaz nisem več papež.



Odre dvigne obrvi in za hip pomolči, da bi videl, ali papež z zadnjim delom stavka misli resno.

PAPEŽ: Ga strogo pogleda. Odslej bo to mašno vino in pika!

KARDINAL: Sebastjanu. Sedem procentov.

SEBASTJAN: Imate kakšen drugačen predlog?

KARDINAL: Štirinajst!

SEBASTJAN: Potem raje ne zgubljajmo več časa …

KARDINAL ODRE: Deset? 

Sebastjan pokima, kardinal podpiše, Sebastjan hiti pošiljat SMS-e in dalje organizirat posel. –  

Kardinal se končno v miru posveti hrani. 

ČRTOMIR: Vesna, zakaj ne ješ?!

BOGOMILA: Pusti jo, danes ima post.

SEBASTJAN: Nič mesa, samo pršut.

ČRTOMIR: A je spet veliki petek?!

PAPEŽ: Se za hip ustraši, šteje na prste, potem pa si oddahne. Ne! Kje pa.

ČRTOMIR: Lej se, kakšna si. Vsak hip te bo odnesla burja.

VESNA: Zavije z očmi. Tata … 



ČRTOMIR: Bogomili. Reci kaj svoji hčerki! 

BOGOMILA: Jo zagovarja. Drži linijo. 

ČRTOMIR: Papežu. Dajte ji vi kaj rečt! Sebastjanu. Reci kaj sestri. 

SEBASTJAN: Vesna, najprej boš shujšala v joške. 

ČRTOMIR: Bogomili. Saj se ve, komu so všeč koščene babe! Slovencem že ne! Slovenci imamo 

radi kaj za prijet v roke! 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

PAPEŽ: Odmahne z roko in se posveti Vesni. Otrok moj … Ji ponudi eno žličko. Vesna pridno 

odpre usta in poje. Papež jo hrani dalje, sočasno tudi z užitko otipava.  Lejte, kako je pridna … 

pridna … 

BOGOMILA: Črtomirju. A vidiš. Samo malo očetovske ljubezni rabi, ne pa da je ves čas v stresu, 

ker ti rjuješ ko žival. 

PAPEŽ: S polnimi usti zelja in svinjskih rebrc, Vesni. Do kje se sliši vaš radio, otrok moj?

VESNA: Če je lepo vreme, se sliši v zgornje spalnice, pa včasih ujamejo tudi pri sosedih kaj, ampak 

res ne sme pihat veter. Je še malo v razvoju. Zdaj z digitalizacijo bo drugače, bo neslo vse do 

Vatikana. Gre v eter. EPP: Copati iz naravne ovčje kože! Edinstven masažni vložek, ki požene 

energijo po vaših meridianih. Eko s Krasa! Pokličite zdaj, vaš klic je brezplačen! Copatarija 

Kocjančič, glavni sponzor radia Mi se ne damo skupaj z Sebastjanom se pa prodamo. 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 



Telefonijade

Zvoni telefon. 

BOGOMILA: Pronto? O dober dan, gospod župan, kakšno presenečenje! – A res?! Me zelo veseli 

to slišat, sem vedno vedela, da ste nadarjeni za jezike. – Se smeje. … ja, ja, ne gre zanemarjat svojih 

talentov. S kom želite govorit, s papežem? 

Črtomir pograbi telefon. 

ČRTOMIR: Glejte, nič se ne bomo pogajali, Berlusconi se strinja, dovolj je bilo zajebancije! Jaz, 

Črtomir Kocjančič, sem vzel stvari v svoje roke in … sem konkretiziral naša prizadevanja v smeri 

enakopravnega položaja! Česar niso mogli zrihtat ne zamejski klerikalisti ne liberalisti, je uspelo 

meni, taksistu, bivšemu taksistu, sinu narodnega heroja Mira Kocjančiča, tigrovca, osvoboditelja 

Trsta in enega glavnih pobudnikov atentata na Mussolinija! Konec tihe diplomacije, konec praznih 

obljub, konec s posebnimi pismi pa kritičnimi pismi pa seznanitvenimi pismi za predsednike pa 

tajnike pa druge pizde materne slovenske in italijanske oblasti. Učinek? Nič. Nula. Zero. 

PAPEŽ: Pomaga po nemško. Nichts. 

ČRTOMIR: Ker ne zaleže nichts, sem smatral, da je čas poseči po skrajnem sredstvu. Lepo nam 

boste dali denar pa pika! Lepo boste dali našemu gledališču, naši študijski knjižnici, našemu 

raziskovalnemu inštitutu, Primorskemu dnevniku in še ostalim tristotim kulturnim, prosvetnim in 

športnim društvom! 

SEBASTJAN: Pa čitalnicam – !

ČRTOMIR: Tistega vladnega podtajnika, ki je v mladih letih pretepal Slovence, pa bom pa … 

zažgal in vrgel v jamo! Je že skopana! – – – S kom hočete govorit?! 



Trpeče sproži slušalko proti Sebastjanu.

SEBASTJAN: Ciao caro, come stai? Tutto bene? – Jaz da bi bil častni meščan Trsta? Ma kako si 

prišel na to idejo …? – To naj te sploh ne skrbi, seveda bomo naredili posel, kako ne? – Ja, Vatikan 

je naročil dosti vina, saj veš, oni popijejo olalala! – Ti bi rad bil partner? – Ma se da vse zmenit, ni 

problema … 

Ko Sebastjan zaključi pogovor, trenutek mučne tišine. 

ČRTOMIR: Bogomili. Kaj?! Sem mu zrihtal posel, ne? Kdo je ugrabil papeža, on ali jaz?!

Spet zvoni telefon.

BOGOMILA: Pronto! O, gospod Pahor, kakšno lepo presenečenje. A veste, da sem ravno te dni 

mislila na vas! Tre volte no! No, no, no! Čudovito! – Ne, nisem še brala, bo brala moja hčerka 

Vesna. – Ja, je pridkana. Kako je z vašo ženo? – A res, ma kdaj je umrla ?! – Me zelo veseli to slišat. 

Samo da ste vi zadovoljni. S kom želite govorit, s papežem?

Črtomir pograbi telefon. 

ČRTOMIR: Ja, dober dan, jaz sem, ja. Lejte, jaz sem županu vse povedal, brez dlake na jeziku! 

Zdaj, če hočete, lahko greva na Piazza d'Unita, Trg Zorana Merkatorija po novem, povedat tudi 

skupaj. Ker, jaz mislim, da je to genocid, kar delajo! In jaz mislim, da so Italijani ta ideološki razdor 

znotraj nas načrtno zrežirali in podtalno skrbijo za to, da teh delitev še zdaj ne moremo preskočiti, 

pa čeprav imamo vsi enake probleme in skrbi!!! Zdaj smo se skregali še v moji lastni družini. Jaz 

sem bil za Borisa Kobala, moja žena je proti njemu, ker ji je črtal tekst. Če vprašate mene, je naredil 

prav. Ma kdo jo bo poslušal, ko pa kar naprej vrti jezik! - Čeprav zdaj tudi jaz nisem več za Borisa 

Kobala, me je na koncu ubil, hudič unejski! – S kom hočete govorit? Pomoli Sebastjanu slušalko. 

SEBASTJAN: O, gospod Pahor! Ja, dobro smo, malo se družimo in tako. – Ne, seveda ne bom 

sprejel tega naziva, nič ne skrbite. – Imate prav: dokler ne bo obsodbe fašizma, ne bomo sprejemali 

nobenih nazivov, samo denar. Ga da na zvočnik. 



BORIS PAHOR: Me veseli, da ste mladi. Mladi lahko še kaj naredite. 

SEBASTJAN: Izključi zvočnik. Hvala za spodbudne besede, gospod Pahor. Tudi papež vas 

pozdravlja. Ima blagoslov terminala. Se smeje. Kopriva ne pozebe. – Tudi jaz se ne strinjam, ma 

vidim, da je treba včasih naredit kompromis. Se tako več doseže. 

KARDINAL: Zaključi z glavno jedjo. Vaša svetost, vztrajam, da je čas za odhod! Položaj, ki ga 

imate, ne dopušča, da se še naprej izpostavljate nevarnostim med temi … komunisti! 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 



Copatov za celo RKC in IX. korpus is back. 

KARDINAL: No, kot kaže bova zamudila večerjo.

PAPEŽ: Kako, zamudila večerjo? Alo greva! Večerje ne smeva zamudit! – Dragi moji Kocjančiči, 

ne mi zamerit, ker že odhajam, ampak na žalost je napočil čas slovesa … Star sem in moram imet 

pri jedi red. – 

BOGOMILA: Pito vam bom zavila za po poti.

PAPEŽ: Si sezuva copate in jih nerad daje od sebe. Kardinalu, očitajoče. Zakaj jaz doma nimam 

takih copat? 

KARDINAL: Jih bomo naročili, vaša svetost, čeprav, slište …

SEBASTJAN piše. 

PAPEŽ: Res neznosno tečen. Naročite jih za ves Vatikan!

SEBASTJAN s širokim nasmehom tipka SMS-e in si v rokovnik zapisuje naročila.

BOGOMILA: Moje copate?! Iz copatarije Bogomile Kocjančič? Sveti oče … Ga objame in poljubi.  

PAPEŽ: Mu poljub dobro de. Za vso katoliško cerkev! Po vsem svetu. Napišite okrožnico! 

BOGOMILA: V solzah. Bog vas blagoslovi … Pridno sede v kot in hiti šivat copate. 

PAPEŽ: Dober človek ste, Črtomir! Nemški duh v zdravem telesu! Zdi se mi, kot bi vas poznal že 

zelo dolgo!

ČRTOMIR: Lojz, hvala za obisk. Ko vas bo pot zanesla spet mimo, se le oglasite … 



Si padeta v objem, si na skrivaj brišeta solze.

ČRTOMIR: Nekaj bi vam rad dal za spomin. Na klenega zamejskega Slovenca, ki se nikoli ne 

preda … Spominjate me na mojega tata. Moj tata je bil velik človek … Posmrka. 

BOGOMILA, SEBASTJAN, VESNA: Joooooj!

ČRTOMIR: Lejte, to je moj največji zaklad … Od nekod privleče polovico stare, zarjavele čelade.  

Dvanajsta bitka soške fronte. Ta polovica je bila od mojega tata. Drugo je imel njegov soborec. Lojz 

mu je bilo ime, tako kakor vam. Tisto so bili revni časi, ni bilo vsega na pretek. – Ampak so ljudje 

znali cenit in tudi delit … Najboljša prijatelja sta bila … Ko je bil moj tata na smrtni postelji, mi je 

zabičal, naj jo čuvam bolj kot svoje oči. Nikoli ni pozabil na svojega prijatelja … In zato vem, v 

srcu čutim, da ne bi imel nič proti, če jo podarim tebi. Dobrega srca si, čeprav si papež. Postrani  

pogleda Bogomilo. Meni ne bo nihče več očital ideoloških predsodkov! Jaz sodim človeka po 

njegovem srcu! Ne pa po tem, kar je! Ali pa po tem, kar ima! Grdo pogleda Sebastjana. 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

PAPEŽ: Ves iz sebe. Polovica! Moja druga polovica! Potegne iz štole svojo polovico in jo sestavi.  

Vesna, spretna kot je, hiti z lepilnim trakom. Papež si jo povezne na glavo. Vse življenje sem iskal 

drugo polovico! Črtomir, brat moj! Najina očeta sta se skupaj borila na soški fronti! 

VESNA: Z veliko ganjenostjo žrebra Gregorčičevo Soči. 

ČRTOMIR: Zaprepaden. Kako?! Moj tata je bil prepričan, da je njegov tovariš takrat padel!

PAPEŽ: Saj je, ampak ko je bilo bitke konec, je vstal in odšel domov! Kako bi bil srečen, če bi 

vedel, da sva midva prijatelja! 

Papež in Črtomir podoživljata bitko, v kateri sta se borila njuna očeta. 



ČRTOMIR: Kako smo gnali Italijane!!! 

PAPEŽ: Ratatatatatata. Žvižg granate. Eksplozija. Vsi mrtvi. - Navaliiiiiiiiiiiiiiiiii!

ČRTOMIR: Navali narod! Smrt fašizmu! 

KARDINAL: Popolnoma zgrožen. Mamma mia! Aiuto!

PAPEŽ: Ratatatatata! Žvižg granate. Eksplozija. Žvižg granate. Eksplozija. Žvižg granate.  

Eksplozija. _ Papežu je igra zelo všeč.

SEBASTJAN: Komentira ofenzivo Črtomirja in papeža: Velemojstrska podaja Zahovića 

Cimerotiću, ta je v svojem slogu preigral izkušenega Panuccija, prebija se mimo vseh, zdaj vsi 

igrajo na Cimerotića, še vedno Cimerotić … še vedno Cimerotić … Cime, Cime … še je nevarno, 

Cime, Cime naš in gooooooooooooooool! … gol za Slovenijo … Neverjetno! Deveti korpus is 

back! Zmaga!!!!

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

ČRTOMIR: Bežijo, cvikalice. Zmagali smo! Zmaga! 

PAPEŽ: Zmaga!

KARDINAL: Kaže na uro. Vaša svetost, slište, moramo malo pohitet! 

BOGOMILA, SEBASTJAN, VESNA: : Zgaga!!!!

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo.  



Papež in Črtomir izmenjujeta svoji majici, Vesna in Bogomila v ospredju svoje zmagovalce  

pozdravita s pesmijo in v koreografiji, ki jo je prej za Vesnin nastop na izboru za mis predlagal  

papež: Hajde da ludujemo ove noči (Tajči, http://www.youtube.com/watch?v=e25_3FuQWHg)  

Pridružijo se ji tudi ostali. Nenadoma Sebastjan utiša rajajoče in opozori na pomembne radijske  

novice. 

OFF: Zopet zahrešči Vesnin radio. – Papež na svojem neformalnem obisku v Trstu spregovoril 

vernikom o kraškem teranu, ki je simbol Kristusovega trpljenja. – Tržaški župan uspešno zaključil 

osnovni tečaj slovenskega jezika ter se vpisali v nadaljevalnega. – Zamejski Slovenci končno pod 

eno krovno organizacijo, ki nosi ime po Zoranu Merkatoriju: združila jih je vizionarska misel 

podjetnega Sebastjana Kocjančiča "Denar ne smrdi". – Deželni tajnik in vladni podtajnik lastoročno 

postavila dvojezične parkomate od Trsta do Rima.

VSI: Gol, gol, gol, gol, gol, gooooooooool!

Z neba pade Boris Kobal, v rokah drži izrezek iz časopisa. 

BORIS KOBAL: Bere. Delo, 5. oktober 2010. Zala Dobovšek. Boris Kobal kot Stanko Škerjanec – 

Scheriani in Gojmir Lešnjak – Gojc v vlogi papeža celestina IV. se v dosegu učinka opirata na 

besedno komiko, izhajata torej iz njunega predvidljivega interpretativnega terena – satire, ki se tudi 

tokrast nikakor noče ogniti že preživetim komentarjem o aktualnih političnih aferah in njihovim 

bebavim akterjem ali pa puhlemu nizanju (radijskih) reklam ter izčrpanim stereotipom o moralni 

spotakljivosti cerkvenih institucij.

BOGOMILA: Privoščljivo. Evo, zdaj pa imaš, ker si mi črtal tekst!

BORIS KOBAL: Vseeno mi je, kaj pravi kritika. Glavno, da so gledalci zadovoljni. Se prikloni  

publiki. 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

http://www.youtube.com/watch?v=e25_3FuQWHg


ČRTOMIR: Če bi mi pustil, da sem jaz na koncu zmagovalec, ti kritika ne bi mogla očitati niti 

kančka predvidljivosti!

BORIS KOBAL: Vseeno mi je, kaj pravi kritika. Glavno, da so gledalci zadovoljni. Se prikloni  

publiki. 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

VESNA: Jaz sem šla gledat predstavo, meni se je zdela tako smešna. Publiki. Ste videli Poslednjega 

termina(l)torja? Ste se smejali, ne? 

SEBASTJAN: Se predstava dobro prodaja?

BORIS KOBAL: V odgovor Sebastjanu skormno pokima. - Bere. Dnevnik, 11. oktober 2010. Ana 

Perne. Gledališče Koper vstopa v svojo ljubilejno deseto sezono s Poslednim termina(l)torjem, kot 

je besedilo po izvirni predlogi Tamare Matevc priredil Boris Kobal. /.../ Če povzamemo: Poslednji 

termina(l)tor kot marsičesa polna komedija, ki se sicer obrača k satiričnemu področju žanra, deluje s 

vse premajhno (kritično) ostrino, da bi v nanašanju na resničnost dejansko zbodla; v nagibanju k 

ugajanju je opazen njen obseg zabave; a v uprizoritvenem smislu dosega takšen učinek le po kosih, 

celota je namreč vse prej kot intenzivna.

VESNA: Ga tolaži. Ni razumela. Publiki. Chi e Ana per ne?

BORIS KOBAL: Vseeno mi je, kaj pravi kritika. Glavno, da so gledalci zadovoljni. Se prikloni  

publiki. 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

ČRTOMIR: Če bi iz mene naredil zmagovalca, bi bilo po moje bolj učinkovito.



BORIS KOBAL: Vseeno mi je, kaj pravi kritika. Glavno, da so gledalci zadovoljni. Se prikloni  

publiki. 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

BOGOMILA: Če ne bi črtal moje vloge, bi bilo bolj organsko in manj shematično.

BORIS KOBAL: Vseeno mi je, kaj pravi kritika. Glavno, da so gledalci zadovoljni. Se prikloni  

publiki. 

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

SEBASTJAN: Kako se prodaja predstava?

Boris Kobal skromno pokima, saj se ne želi hvalit.

VESNA: Vpraša publiko. Vaš najljubši dramski junak?

BORIS KOBAL: Boris Kobal!

VSI: Spodbujajo publiko. Boris Kobal!

ČRTOMIR: Živel Boris Kobal! Živel junak ljudskih src!

VSI: Živel!!!

™: S tem tekstom lahko počnete marsikaj. Lahko ga tudi uprizorite. - Lepo pozdravljam vse, ki me 

poznajo. 

VSI: Svoboda narodu!



VESNA: Sebastjanu. Vaša najljubša tekma v karieri?

SEBASTJAN: Prijateljska tekma v Trstu, avgusta 2002, na stadionu Triestine.

VESNA: Za domovino, s Kobalom naprej! S stene pade slika Borisa Pahorja.  –  Pesem. … Ajde 

da ludujemo ove noči … in rajanje se nadaljuje, za par trenutkov zastane ko  v eter zdrsne še eno 

obvestilo, potem pa ga ne ustavi nič več.

OFF: … Jutri bo v Lendavi slovesna otvoritev četrtega slovenskega narodnega gledališča, SNG 

Lendava. Ob tej priložnosti bodo na oder postavili izvirno noviteto Tamare Matevc, nastalo po 

motivih ene komedije in ene satire insicer Dan ko so ugrabili Papeža Joãa Bethencourta  in 

Poslednjega Termina(l)torja Tamare Matevc in Borisa Kobala, work in progress Igre brez meja, ki 

na odkrit način in brez dlake na jeziku spregovori o teh in onih aktualnih peripetijah slovenske in 

obslovenske družbe, prav tako pa vzame pod drobnogled bolj kot zavidanja zavedanja vredno 

situacijo malih obrtnikov in velikih umetnikov. Tamara Matevc je danes na tiskovni konferenci v 

SNG Lendava povedala: „Borisov Poslednji Termi(l)nator me je s svojo zgoščenostjo in 

ekonomičnostjo likov izjemno pretresel, tako da sem se odločila za korenit poseg v svoje prvotno 

besedilo Papež ma nas rad, ki je pravzaprav nastalo po motivih komedije Joãa Bethencourta Dan,  

ko so ugrabili papeža. Odločila sem se, da junake recikliram v osem dramskih likov, premislila sem 

osnovno idejo, nekoliko konceptualno razrahljala vpetost v konkretni prostor in čas in znotraj 

koncepta work in progress ustvarila noviteto Igre brez meja. - Zavedam se nevarnosti, da besedilo 

zopet zdrsne v past razvlečenosti in neekonomičnosti, vendar pa mislim, da bi se temu lahko 

izognili, v kolikor bi večino replik povedal Boris Kobal. - Novi ravnatelj SNG Lendava, Primož 

Bebler, pa je dodal, da je prepričan, da bo distanca, ki jo bo publika lahko vzpostavila do predstave, 

veliko pripomogla k še globji identifikaciji, da pa bi tudi sam rad videl, da bi v glavni vlogi – in se 

je strinjal s Tamaro Matevc, da tudi v vseh ostalih – nastopil Boris Kobal. - Počakajmo torej na 

premiero!

Ajde da ludujemo ove noč. -  Žur se nadaljuje.

BOGOMILA: Potegne Črtomirja na stran. Če bi imela še enkrat priložnost povedat ves svoj tekst, 



bi govorila samo še o tem, kako zelo te imam rada. Zdaj vem, da so besede zato, da si z njimi 

povemo kakšne lepe reči. Manj bi jezikala, manj bi se pritoževala, manj bi nergala. - Govorila bi 

kvečjemu o tem, kako si mi po vseh teh letih, od kar sva skupaj, še vedno všeč. 

Ajde da ludujemo ove noč. -  Žur se nadaljuje.


