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Osebe:

Pek, starejši moški.

Mesar, starejši moški.

Točaj, mlajši moški.

Papež, starec.

Politik, pri petdesetih.

Advokat, mlajši moški.

Klicar, otrok.

Domačini.

Muzikanti.

Švicarska straža.
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Ob zamenjavi severnega in južnega pola je planet Zemlja obstal. Tako, 
da so naši kraji ostali v temi. Malo svetlobe je prodiralo izza obzorja. 
Pisalo se je leto 2013.
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V kmečki gostilni razpravljajo pek, mesar in točaj. Politik in njegov 
advokat ostajata nemi priči pomembnih gostilniških dogodkov.

Mesar: Si prepričan, da bo prišel?

Pek: Seveda.

Mesar: / Pokaže na politika in advokata. / Onadva ga tudi čakata.

Pek: Mislita, da ju ne vidim.

Točaj: Kaj vidiš?

Pek: Nič ne vidim, nič ne slišim.

Točaj: Kam ciljaš?

Pek: Ne boš me.

Točaj: Saj te tudi nočem. Preprost človek sem.

Pek: Jaz tudi.

Točaj: Ne, ti si med privilegiranimi.

Pek: Da sem?

Točaj: Tu ni kaj dodat.

Pek: Vem.

Mesar: Tudi zame ne najdejo rešitve. Kaj bom klal?

Pek: Boš že kaj. Brez žita ni kruha.

Točaj: Peki imate vedno kje skrito moko.

Pek: Takšen glas gre o nas?

Točaj: Ja.

Pek: Pošteni nimamo.

© Cveto Preželj
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana.



Mesar: Pošteni?

Pek: Ti bodi kar tiho. Od daleč mečeš meso na tehtnico.

Mesar: Zdaj se že na moje delo spoznaš. Bi ti od blizu?

Točaj: Bosta še kaj?

Pek: Ne!. Vse življenje sem se veselil peke. Zdaj pa to.

Mesar: Drugi pa tisto, kar si imel doma. Prava lepotica je bila.

Pek: Si spet začel? Si bil med njimi?

Mesar: Govorice.

Pek: Si pa vseeno bil med prvimi v pekarni. Se ti žemlje niso gabile?

Mesar: Ne! Dobre si pekel.

Pek: Kaj potem hočeš? Sredi noči, ko je bilo največ dela nisem mogel vse 
pustiti in iti domov. Kolikokrat bi po tvoje moral?

Mesar: Večkrat.

Pek: No vidiš, čeprav nisem šel nikoli, je tudi mene mikalo, kaj se dogaja 
doma. Ne glede na vse natolcevanje sva se uspela postarati.

Točaj: Prijetno vaju je poslušat.

Mesar: Da je? Tudi si točil veliko vode v sod.

Točaj: Si bil poleg?

Mesar: To ne.

Točaj: Zakaj mi to delaš? Bi mi rad uničil posel?

Mesar: Saj ga nimaš. Vsi smo brez njega. Odkar je ta prekleta tema se je vse 
ustavilo.

Pek: Poženi Zemljo!

Točaj: Tudi, če se to zgodi, od kje bomo dobili trsje?

Pek: Jaz pa moko.

Mesar: Najpomembnejše je žito. Živina ne živi od zraka.
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Politik in njegov advokat prisluškujeta pogovoru.

Točaj: Onadva sta ves čas na preži.

Mesar: Na čem sta?

Točaj: Na preži.

Mesar: Kaj je spet to?

Pek:  Mislim, da sta vohuna.

Točaj: Naj bosta, saj nismo nič takega.

Pek: Tisto, kar bosta onadva povedala, bo resnica. Mediji samo njiju 
poslušajo.

Točaj: Vedno ta resnica.

Pek: Nekateri so umrli zanjo.

Mesar: Veliko sem jih poslal tam čez.

Pek: Najboljši si bil.

Mesar: Kako bil? Še vedno sem.

Pek: Spet si domišljaš.

Mesar: Nič si ne domišljam.

Pek: Priznaj si.

Mesar: Kaj spet?

Pek: Da te brez kravice ni.

Mesar: Bom pa kaj drugega delal.

Točaj: Le kaj?

Mesar: V gozd bom šel.
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Pek: Le, da te drevo položi na zemljo.

Mesar: Lepi spomini.

Pek: Vsi jih imamo.

Točaj: Bosta še kaj?

Mesar:  Kaj naju posiljuješ, saj nimaš ničesar.

Točaj: Imam.

Pek: Kje imaš?

Točaj: Na varnem.

Pek: Hočeš, da onima pomignem?

Točaj: Le daj! Kam boš potem hodil?

Pek: V sosednjo vas.

Točaj: Za pijačo bi šel na konec sveta?

Pek: Ja.

Mesar: Jaz tudi.

Točaj: Jaz pa ne.

Pek: Ko jo pa imaš pri roki.

Točaj: Tako je. / Začudeno. / Danes spet ne bo gostov.

Mesar: Kaj si pa pričakoval, da se bodo trume valile v to zanikrno, 
podeželsko.

Točaj: Čisto v redu je.

Pek: Za take, kot sva midva.

Mesar: Mene ne prištevaj k sebi.

Pek: Ti si nekaj več.

Mesar: Mesar je gospod.

Pek: Kaj sem pa potem jaz?
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Mesar: Suha žemlja. Dokler si vroč si še, ko se ohladiš ljudje pozabijo nate.

Pek: Pa tak prijatelj.

Mesar: Nikoli nisva bila. K meni so hodili gospe. Pa k tebi? Otroke so pošiljali 
po kruh.

Pek: Vsak dan sem vse prodal. Pa ti? Od daleč sem vonjal smrdljivo maso.

Mesar: Tudi jaz sem vse prodal.

Pek: S časovnim zamikom.

Mesar: In?

Pek: / Ga miri. / Bolj potiho!

Mesar: / Ta pa še glasneje. / Naj šepetam?

Pek: Če hočeš.

Politik in advokat se približujeta. Advokat mu kaže, da ne sliši dobro.

Pek:Približujeta se. Advokat mu kaže, da ne sliši dobro.

Točaj: Zdaj, ko so vse pognali, bi se spet radi družili z navadnimi ljudmi.

Pek: Prav imaš. Ignorirajmo ju.

Mesar: Tako bo še najbolj prav.

Točaj: Bedaki smo mi. Povabimo ju.

Pek: Tako ju lahko sesujemo.

Mesar: Tekma?

Pek: Mi bomo spet glavni krivci. Če se upreš si kriv. Če molčiš si kriv. Vedno 
je tako in tako bo tudi ostalo. Nikoli ne poiščejo pravih lopovov.

Točaj: Dva sta že tukaj.
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Pek: / Ostro. / Midva?

Točaj: Ne. Onadva.

Mesar: Nema.

Pek: To se samo delata. Drugače vlečeta na ušesa.

Točaj: Naj!

Pek: Če onadva ne prideta, gremo mi k njima.

Točaj: Jaz ne morem. Saj me razumeta.

Mesar: Še predobro. Ti pojdi! Ti si najbolj zagret.

Pek jima gre nasproti.

Pek. Zakaj sta prišla k nam?

Mesar: Tako jima reči.

Pek:  / Se ustavi. / Tako bom rekel.

Mesar: Še danes.

Pek: Kaj me, saj vidiš, da razmišljam.

Mesar: Vidim.

Točaj: Kaj bomo imeli od tega? Zlagala se ti bosta. Kaj bi hodil.

Pek: Vseeno grem, saj ni daleč. Spet sta se premaknila.

Mesar: Če te bosta napadla, me pokliči.

Pek: Jaz sem za dva.

Mesar: Če te bosta ovirala pri delu, sem mislil.

Pek: Verjemi, da me ne bosta. Vidva, stopita izpod strehe in se predstavita!

Točaj: Saj sem vama rekel, da taki nočejo imeti nič z nami.
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Mesar: Kaj pa žeja?

Točaj: Ti imajo jekleno voljo. Posebej so jih šolali.

Mesar: S pomočjo kemije.

Pek se vrne.

Pek: Sem že nazaj. Še bolj v temo sta šla.

Mesar: Spretna sta.

Pek: To imaš ti za spretnost. Tukaj naokoli se zadnje čase sukajo samo 
lopovi.

Točaj: Še malo pa bomo tudi mi taki.

Pek: Jaz že ne.

Točaj: So ti dostavili moko?

Pek: Kaj me sprašuješ?

Točaj: Realist sem.

Pek: Jaz sem sanjač.

Mesar: To vemo.

Pek: Vse noči sem mesil in pekel.

Mesar: Zdaj te ne rabijo več.

Pek: Lahko si podava roke.

Mesar: Še ne.

Pek: Zakaj ne?

Mesar: Poslali so mi sporočilo, da mi bodo poslali meso.

Pek: Odtajano?
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Mesar: Bolje to.

Točaj: Pri meni se bo spet plesalo.

Pek: Kaj pa jaz?

Mesar: Ti si oplet.

Pek: Tudi ti boš. Vprašanje časa.

Mesar: Vedno ta čas.

Točaj: Imaš kaj boljšega?

Pek: Ne! Moja je noč. Včasih je bilo hudo. Doma mlada žena. Veseljakov na 
pretek, ki bi se zabavali z njo.

Mesar: So se.

Pek: Si bil med njimi?

Mesar: Ne!

Pek: Poznam te, če bi rezali jermene s tebe ne bi priznal.

Mesar: Bi.

Pek. Ne bi!

Mesar: Bi! Navajen sem na bolečino.

Pek: Za tujo ti ni bilo mar.

Politik in advokat spet lezeta naprej.

Točaj: Spet sta se približala.

Pek: Ne prenesem politikov.

Mesar: Te motijo?

Pek: Pa še kako.
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Mesar: Ti naj verjamem?

Pek: Moraš.

Mesar: Le v kaj me siliš?

Pek: Jaz?

Mesar: V kaj te silijo pošteni politiki?

Pek: So te kupili?

Mesar: Že zdavnaj.

Pek: Sem edini, ki so ga pustili?

Mesar: Bali so se te.

Pek: Mene?

Mesar: Koga le?

Točaj: Smo pa zanimivi.

Mesar: Da smo?

Točaj: Sem gresta. 

Pek: Se jih bojimo?

Mesar: Jaz že ne.

Točaj. Mi smo lojalni.

Pek: Vi ste riti.

Točaj: Razumem. Sem morda tvoj spovednik?

Pek: Ja

Točaj: Ja?

Pek: Še kaj povej.

Mesar: Pohiti!

Pek: Uhlja velika. / Pokaže na politika in advokata. /
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Mesar: Kdo spet?

Pek: Ušesa države.

Mesar: Kar tako sem rekel, da je pogovor stekel.

Pek: Ga ne bo?

Točaj: Koga?

Pek: Ti samo poslušaj.

Točaj: To pa rad.

Pek: Potem pa na policijo.

Točaj: Preveč veš.

Pek: Misliš, da če ponoči delam, da ničesar ne vem.

Točaj: Ne bom se s tabo dajal. Že tako smo v riti.

Mesar: Če pride ga bomo sprejeli z vsemi častmi?

Pek: Spodobi se.

Za mizo na gostilniškem vrtu sta počepnila politik in njegov advokat. 
Nekaj si kažeta z gibi.

Točaj: Za mizo sta počepnila. Le kaj se gresta?

Pek: Pusti ju! Reveža.

Mesar: Odvila sta matice s stola.

Točaj: Nekaj si kažeta.

Pek: Med sabo si kažeta.

Mesar: Razumeš njune gibe?

Pek: Še predobro.
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Mesar: Kaj nam sporočata?

Pek: Da smo bedaki.

Mesar: Tako ju bom.

Točaj: Mojih gostov že ne boš.

Mesar: Tvoji so? Potem jih pošlji k ženi domov.

Točaj: Ko bom zaprl.

Mesar: Samo malo ju bom.

Točaj: Nič! Ne bom plačeval kazni.

Mesar: Kje vidiš koga, ki te bo?

Točaj: Nikoli ne veš.

Pek: Imaš prav. Kaj vse so pred leti počeli inšpektorji z mano. Na grame so 
me.

Točaj: Se razume.

Pek: Pri tebi so šteli kapljice.

Mesar: Kaj pa jaz?

Pek: Pri tebi dekagram gor, samo navzgor leze. Tehtnica se še umiri ne pa že 
kaže ceno.

Mesar: Tako zaslužim za starost.

Pek: Kaj pa meni svetuješ?

Mesar: Tebi ničesar. Nikoli ne vem, kaj vse si zmožen zmešat.

Pek: Samo moko.

Mesar: Ko je pečeno, naj pa ugotavljam.

Pek: Je bilo okusno?

Mesar: Dišalo je.

Točaj: Pa mehek je bil.

Pek: Bi ga rada?
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Točaj: Veš da.

Mesar: Imaš?

Pek: Ne! Se še nista navadila.

Točaj. Sva. Onadva se še nista. Samo čakata, da skočita pokonci in oznanita 
novo doktrino.

Pek: Temno.

Mesar: Krvavo.

Pek: Ti pa vedno na svojo stran.

Mesar: Ti ne?

Pek: Tudi. Prav nič drugačen nisem od vaju.

Mesar: Iz krvi in mesa.

Pek: Takega me vidiš. Nevaren si.

Mesar: Naj nabrusim nož?

Točaj: Tukaj ja ne boš opravljal svoje obrti?

Mesar: Kjer bom hotel bom klal.

Točaj: Kako to misliš? / Mu pokaže. / Tam imaš prostore. Izvoli iti! Tam si 
doma.

Mesar: Tako hitro se me ne boš otresel.

Pek: Hruške tresemo.

Mesar: / Gleda peka. / Ti se kar smej. Vsak naslednji dan bo strašnejši.

Pek: Ne mene! Onadva daj! Pokaži kaj znaš!

Mesar: Ne izzivaj! Lahko postanem klavec.

Pek: Človek ne boš več.

Mesar: Do sedaj sem pa bil?

Pek: / Zamahne z roko. / Seveda.
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Mesar: Potem bom še nadalje.

Politik in njegov advokat telovadita, poskakujeta, delata sklece.

Pek: Sklece delata.

Mesar: Nabrusimo kose!

Pek: Raje vzemi nož!

Mesar: S koso sem bolj mobilen.

Pek: Smrti prihraniš košnjo.

Mesar: Saj res. 

Točaj: Močnejša postajata.

Pek: K njima stopim in ju popljuvam.

Točaj: Pusti moje goste!

Pek: Parazite. / Zakriči. / Hej vidva, kdaj bodo spet volitve?

Mesar: A ni čudno, na vseh je ta tip zmagal.

Pek: Vprašaj se kako?

Mesar: Saj se sprašujem.

Pek: Mi smo eni peki.

Mesar: Pa kakšni. V takšni temi, kot smo, pa bi še volili in volili iste.

Pek: Naju bi morali.

Mesar: Nikoli. Politiki so tisti, ki poznajo vse zakone.

Točaj: Nobenega ne poznajo. Ko sem še delal v bifeju parlamenta, sem jih 
včasih iznenadil s kakšnim vprašanjem.

Pek: In?
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Točaj: Tema.

Mesar: Tema v čem?

Točaj: V odgovoru vendar.

Pek: Kaj res?

Točaj: Res.

Pek: Pokata od zdravja.

Točaj: Mi pa ne.

Mesar: Počasi tonemo.

Pek: Kam?

Mesar: Do konca vendar.

Pek: K njima grem.

Točaj: Zakaj?

Pek: Da jima čestitam za zmago.

Mesar: Za katero?

Pek: Eden na volitvah, drugi na sodišču.

Mesar: Od kod tebi, ki si vse dni samo mesil?

Pek: Iz podzemlja so me obveščali. Bratranca sem imel tam.

Mesar: Misliš, da so povezani s temi tipi?

Pek: Pa še kako so. 

Mesar: Mi pa tako vsak zase.

Pek: Rezultat je nula.

Mesar: Kruh si imel pa dober. Še zdaj se ga spomnim, kakšen je bil.

Pek: Ravno prav mehek.

Mesar: Topil se je.

Pek: Zlati časi.
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Mesar: Zdaj gre vse samo navzdol.

Politik in advokat nastopata kot klovna. Česa vsega se ne poslužujeta. 
Očitno znova potrebujeta pozornost volivcev.

Točaj: / Pek in mesar sedita ob pultu in kažeta hrbet klovnoma. / Cirkuško 
predstavo bosta zamudila.

Pek: Pa če jo.

Mesar: Onadva nam ne sežejo do.

Točaj: Premete delata.

Pek: / Zaskrbljeno. / Da si ne bosta kaj naredila. Potem bomo mi krivi.

Mesar: Le zakaj?

Pek: Ker jima nismo preprečili.

Mesar: Gledali smo ju.

Točaj: Advokat leti visoko.

Pek: Ti vedno.

Mesar: Dokler ne padejo na cesto in se dokončno razbijejo.

Pek: Na koščke.

Mesar: Na kaj bi se drugega?

Pek: Na koščke.

Mesar: To si že rekel.

Pek: Ko bo prišel papež se boš pa medil.

Mesar: Ne bom se.

Pek: Boš!
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Mesar: Ne bom, če ti rečem.

Točaj: Padel je.

Pek: Kdo?

Točaj: Advokat je padel. Obležal je.

Pek: Ti nikoli. So kot mački.

Mesar: Ta jim ni podoben.

Pek: Mene poslušaj!

Mesar: Saj te. Mi vsi skupaj nismo tako bogat, kot sta onadva.

Pek: Ne potrebujem njunega bogastva.

Mesar: Kaj ti sploh hočeš?

Pek: Delal bi rad.

Mesar: Mi vsi bi.

Politik in advokat ležita na tleh in si vlečeta navidezne karte.

Točaj: Zdaj si vlečeta karte.

Mesar: To jima pa gre.

Pek: Usodo sprašujeta.

Mesar: Usodo?

Pek: Koga pa. Ta je zanju ključnega pomena.

Mesar: Za nas pa ni?

Pek: Za vse je.

Mesar: Vsi smo v temi. Nalomil bi ju.

Pek: Kar daj!
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Točaj: Vsi ste moji gosti.

Pek: Pa kaj, če ju malo potipamo.

Točaj: Napodil vaju bom.

Pek: Naju? Tvoja najbolj zvesta.

Točaj: Me nič ne briga. Kdo plačuje davke?

Pek: Že prav. Kje se obira ta papež?

Mesar: Kaj te briga?

Pek: Pa še kako me briga.

Točaj: Kaj naj išče v tej dolini?

Pek: On že ve.

Točaj: Ne verjamem ti. Hočeš biti pomemben. Zdaj ko si brez dela se 
napihuješ.

Pek: Jaz da se?

Mesar: Mogoče ima kaj zanj.

Točaj: Kaj le? Revčka.

Pek: Brezposelna.

Točaj: Točno taka.

Mesar: Takih, kot si ti, se moramo bati.

Točaj: Le zakaj?

Mesar: Kaj se ve, kaj nama daješ.

Točaj: Prvovrstno za vaju.

Pek: Kaj pa njima?

Točaj: Najboljše.

Pek: Ti nisem rekel. Za najin denar dobiva brozgo.

Mesar: Reveže vedno nategnejo.
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Točaj: Vidva že nista.

Mesar: Seveda sva.

Pek: Poglej naju!

Točaj: Vsak dan vaju gledam.

Pek: In?

Točaj: Kaj in?

Pek: Ne vidiš?

Točaj: Ne!

Pek: Potem ti ni pomoči. Žalostno boš končal.

Točaj: Boš ti kako drugače?

Pek: Bom. 

Mesar: S papeževo pomočjo boš mesil?

Pek: Z njegovo.

Advokat in politik z gibi kažeta točaju naj pride k njima.

Točaj: Kličeta me.

Pek: Kar tam ostani.

Točaj: Vaju se bom rešil.

Pek: Sva ti premalo dala?

Točaj: Te vajine kave mi že presedajo.

Mesar: Njune pa ne?

Točaj: Si pa hiter.
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Mesar: Hočeš videti, kako hiter sem? Stopi sem! Ti bom pokazal.!

Točaj: V mojem lokalu že ne boš nikogar klal.

Mesar: Da ne?

Točaj: Ne!

Mesar: Ti bom pokazal.

Točaj: Umiri se!

Mesar: Kam greš?

Točaj: Do gostov.

Mesar: Tista dva nista nič. Privesek človeštva sta. Najraje bi ju.

Točaj: Danes ne.

Mesar: Zakaj ne?

Točaj: Zaradi papeža.

Mesar: Si mu nasedel? / Pokaže na peka. /

Točaj: Nič ni narobe, če kdaj tudi nasedem.

Mesar: Mene že ne boste vlekli za  …

Točaj: Za kaj?

Pek: Jajca.

Točaj: Ne morem verjet, da jih sploh imata.

Pek: Kaj pa ti veš. Samo kozarce pomivaš. Nobenega znanja nimaš. Kaj 
drugega pa še znaš.

Točaj: Vse po malem.

Pek: Papežu te bom priporočil.

Točaj: Ni treba. Raje ostanem tukaj. / Pokaže. / K temu pultu sem privezan.

Pek: Dokler imaš še kaj te brozge.

Točaj: Nekaj jo je še.
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Mesar: Ko ti jo bo zmanjkalo, jo boš pa še naredil.

Točaj: Nisem čarovnik.

Mesar: Nič ne vem. Gostilničarji ste vsega zmožni.

Pek: Se pridržujem kolegu.

Točaj: Vsaj enkrat sta ujeta.

Pek: Vedno sva.

Točaj: Kje drugje. Tukaj se vedno…

Pek: / Srdito. / Nikoli!

Mesar: Se ti?

Točaj: K njima grem.

Čez čas so spet skupaj okoli pulta.

Mesar: Kot sem tukaj ju bom piknil.

Točaj: Kaj sta ti naredila?

Mesar: Še to noč bosta moja. 

Pek: Veliko si pretrpel.

Mesar: Obrt sta mi uničila. Ves denar je šel za advokate. Žena me je 
zapustila.

Točaj: Pa ne ta dva. Pa tako sta priljubljena. TV postaje se pulijo za njune 
nastope.

Mesar: Me nič ne briga.

Točaj: Zdaj je tako vseeno.

Pek: Te podpiram, čeprav si bil ženskar.

Mesar: Na dobro meso so se lepile.
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Pek: Jaz sem imel dober kruh pa se niso.

Klicar priteče in oznani papežev prihod.

Klicar: / Med tekom. / Papež prihaja.

Pek: Končno. Težko ga že čakamo.

Točaj: Jaz ne.

Pek: Tudi ti si v igri.

Točaj: V kakšni? V vajini ne želim biti.

Pek: Si že.

Točaj: Nemogoče. Ne postrežem vama več. Napila sta se.

Mesar: Midva se nikoli.

Pek: V tem življenju bom vsaj enkrat videl papeža.

Mesar: Mi bo dal odvezo?

Pek: Zakaj bi ti jo moral dati?

Mesar: Za uboj na mah.

Pek: Seveda ti jo bo dal. Drugačen je od prejšnjega papeža.

Mesar: To vem. Sprašujem, če bo meni dal?

Pek:  Si ti kaj drugačen od nas?

Mesar: / Žalostno. / Mesar sem.

Pek: Ne sekiraj se! Se bomo že pogovorili.

Točaj: Nič se ne bomo pogovorili.

Pek: Od sedaj nama boš dal mir.
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Točaj: Kakor hočeta.

Pek: Resne pogovore imava.

Točaj: Le!

Mesar: Si slišal? Dam tebe tudi na seznam?

Točaj: Puščam vaju v objemu usode.

Pek: Ti pa na lepše.

Točaj: Ne želim sodelovati v vajini zaroti.

Pek: V kakšni? Papež nas bo počastil s svojim obiskom.

Točaj: Zdaj sta še otroke shecala, da to neumnost razglašajo po vasi.

Pek: Ko bo prišel mu postrezi z najboljšim.

Točaj: Ne skrbi.

Pek: Pa me skrbi.

Mesar se nameri zapustiti gostilno.

Mesar: / Obrnjen k peku. / Greva!

Pek: Kam?

Mesar: Že kam. Vidiš, da nisva zaželena.

Pek: Tukaj smo zmenjeni.

Mesar: Tukaj?

Pek: Tukaj. Ne morem pustiti starca, da bi naju iskal. Od daleč je prišel.

Točaj: Bo prenočil?

Pek: Ne vem.

Točaj: Grem urediti vse za njegovo namestitev.
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Mesar: Bosta onadva tudi prespala?

Točaj: Seveda. V najboljših posteljah. Stranka časti.

Mesar: Kam boš dal pa papeža in njegovo spremstvo?

Točaj: To je zdaj problem.

Mesar: / Se pači. / Politiku se ne upa zameriti.

Pek: Zdaj se bo moral.

Mesar: Kaj sta mi ga privlekla.

Pek: Drugod bi se tepli za njega.

Točaj: Potem naj gre tam, kjer ga bodo sprejeli z odprtimi rokami.

Pek: Tudi mi ga bomo.

Točaj: To bomo še videli. Pri nas je cerkev ločena od države.

Pek: Zdaj ni časa, da bi tvoja stranka povzročala blokade.

Točaj: Če jih pokličem bodo takoj tukaj.

Pek: Pokliči! Izpadel boš bebec.

Točaj: Jih že kličem. / Kliče lokalni odbor stranke. /

Mesar: Mi bo dal odvezo?

Otrok spet priteče naokoli.

Klicar: / Priteče naokoli. / Papež se bliža vasi.

Pek: Srečne moje oči.

Mesar: Razsvetliti bi morali gostilno, jo okrasiti.

Pek: Deluj!
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Mesar: Po agregat grem. 

Pek: Sijajno. Kje bi dobila bakle?

Mesar: Vem, kje jih imajo.

Pek: No pa se je vse srečno končalo.

Mesar: Onadva bom pa med spanjem. Še čutila ne bosta, kdaj sem ju 
potisnil v raj.

Pek: Kaj momljaš?

Mesar: Nikoli ne momljam.

Pek: Malo prej si.

Mesar: Da sem?

Pek: Preobleči se!

Mesar: Saj sem dober.

Pek: Nisi. Vsak dan si enako oblečen.

Mesar: Tudi ti nisi maneken. Reveža sva, kaj bi se delala, da nisva. Zdaj ko 
je vse v propadanju se bova pa postavljala.

Pek: Papeža morava pa dostojno dočakat.

Mesar: Se še nisi navadil teme. Bo potem, ko bo ta tvoj papež tukaj, kaj 
drugače?

Pek: Tega še ne vem. Morda pa se zgodi čudež in se bo Zemlja premaknila

Mesar: Kam le?

Pek: Verjeti moraš.

Mesar: Poskušam lahko. To je pa tudi vse, kar zmorem. Jaz nisem nič. 
Preden sta me onadva pogubila sem bil močan.

Pek: Malokateri nisi ustregel.

Mesar: To je že zgodovina.

Pek: Zame ni, kot da je bilo včeraj.

© Cveto Preželj
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana.



Mesar: Prepričal si me. Omaro imam polno oblek. Nekaj let je že minilo odkar 
sem zadnjo oblekel.

Pek: Pohiti!

Mesar: Že hitim. Doma ga bom čakal. Če mi ima kaj važnega povedat, mi bo 
že sporočil.

Pek: Ne smeši se!

Mesar: Saj se ne. Tak sem. Vse so mi vzeli. Zakaj bi zdaj ravnal z ljudmi 
drugače?

Pek: Naredi kar hočeš. K meni prihaja.

Mesar: Točno tako.

Pek: Odpustek pa tebe zanima.

Mesar: Saj ju še nisem.

Pek: Pusti ju živeti!

Mesar: Ne!

Pek: Če se do zdaj nisi zmigal, potem še na slavnosten dan daj mir.

Mesar: Ne!

Pek: Kaj ne?

Mesar: Zdaj imam priliko. Izkoristil jo bom.

Pek: Nepoboljšljiv si.

Mesar: A ti pa vse potrpiš?

Pek: Ja. Dokler sem še mesil, sem vso energijo prenesel v gnetenje. Tako sem 
lahko živel naprej, Misliš, da mi je bilo vseeno, ko ste mi tlačili ženo.

Mesar: To res ni bilo lepo.

Pek: Boleče je bilo.

Mesar: Takšno je življenje.

Pek: Življenje nima nič s tem. Ljudje so si to privoščili.

Mesar: Kar nam je ponujalo življenje.
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Pek: Pusti življenje pri miru! Ne dotikaj se ga! Vi ste bili prašiči ne pa 
življenje.

Mesar: Ne popustiš?

Pek: Kaj naj popustim? Jaz nisem vaših žena.

Mesar: Pa bi jih.

Pek: Zdaj sem pa dvojna budala po tvojem.

Mesar: Tako zgleda.

Pek: Hvala kolega.

Mesar: Doma vas počakam.

Pek: Da prideš sem! Tukaj so tvoji krvniki.

Mesar: Mi boš pomagal?

Pek: Pri čem?

Mesar: Pri mešanju megle.

Pek: Naj ti bo. Samo hitro opravi. Pa brez poslednjih krikov.

Mesar: Veš, da s prvim udarcem pobijem žival.

Pek: Kaj pa človeka in to še dva? Da ne bi sredi noči tekala po hodniku in 
vse prebudila.

Mesar: Nikogar več.

Pek: Pomagal ti bom. TI ne veš zame. Jaz ne zate.

Mesar: Velja.

Klicar spet naokoli. Pride do peka in se ob njem ustavi.

Klicar: Je že sredi vasi. / Pride do peka. / Ste vi ta slavni pek?
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Pek: Jaz sem ta. K meni ga pripeljite. / Se obrne  k točaju. / Si uredil vse za 
njegovo namestitev?

Točaj: Ja.

Pek: Nisi preveč prepričljiv.

Točaj: Vse je urejeno. Politik je malo popustil. Pri meni doma bosta spala.

Mesar: Ne bosta tukaj?

Točaj: Sem rekel kaj drugače, kot sem.

Mesar: Fino bi bilo, če bi bili vsi skupaj.

Točaj: Od kdaj je to tvoja skrb?

Mesar: Saj ni. Je pa vseeno boljše, če so na kupu, se lažje pogovoriš z njimi.

Točaj: Saj se boš. Zdaj me pustita na miru, delo me čaka.

Mesar: Mene tudi.

Pek: Pa ne še zdaj.

Mesar: Zdaj. Ničesar ne smem prepustiti naključju.

Pek: Noč bo tvoja.

Mesar: Si pa darežljiv. Ves čas je moj. Nož sem pozabil nabrusiti.

Pek:: Le daj! Tvoj čas je prišel.

Mesar: Ko bi bilo to že za mano.

Pek: Kot bi trenil bo.

Mesar: Po tolikih letih imam tremo.

Pek: Pikneš pa je.

Mesar: Ti lahko govoriš.

Pek: Porineš.

Mesar: Ti daj!

Pek: Mene ne srbijo prsti.
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Pek zagleda papeža. ki se bliža. Obkrožen je s švicarsko stražo.

Pek: Papeža vidim.

Mesar: Si prepričan, da je on.

Pek: Švicarji ga obkrožajo. 

Mesar: Tako se lahko vsak našemi. Temno je.

Pek: Sem gre.

Točaj: Končno. / Namigne muzikantom. / Muzikanti dajmo!

Mesar: Še vedno je temno. Nobene svetlobe ni na obzorju.

Pek: V srcu je svetlo.

Mesar: Ti pa tvoje srce. Sploh veš, kje ga imaš?

Pek: Zame je to nepomembno.

Mesar: Pozanimaj se.

Pek: Pusti me! Lep govor bi rad imel.

Točaj: Le! Vsi ti bomo pomagali.

Pek: Stopimo skupaj! Tako me je strah, da bom kaj napačnega rekel.

Točaj: Podpiramo te.

Mesar: Na najin projekt se spomni.

Pek: Midva nimava nobenega.

Mesar: Kaj lažeš.

Pek: Zdaj je papež v ospredju.

Mesar: Ti pa tvoj papež. Ves čas ga imaš na jeziku.

Pek: Naj imam tebe?
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Mesar: Ja. 

Pek gre proti papežu. Pozdravi ga. Vidi se, da papež ni preveč zdrav. 
Utrujen je od dolge poti.

Pek: Pozdravljen glasnik božjega sina. Najvišji sin te zemlje. Dobrodošli med 
nami. Skromna vas stoji pred vami. Sprejmite naše najčistejše želje, da bi se 
počutili srečni v naši družbi. Še enkrat se vam zahvaljujemo, da ste 
prisluhnili našim skromnim ljudem in nas počastili s svojim obiskom.

/ Sledi buren aplavz prebivalcev skromne vasi. /

Papež: Vi ste ta znameniti pek?

Pek: Ja.

Papež: Usedimo se! / Pomigne. / Muzikanti naj gredo drugam.

Točaj: Stran!

Papež. Veliko nas ni.

Pek: Ne.

Papež: Kdaj bo večerja?

Pek: Večerja?

Papež: Zadnja.

Pek: Nemogoče. Prav čili ste še.

Papež: Tako čutim.

Pek: Zato vam ni bilo treba priti.

Papež: Moral sem. To me je ves čas zaposlovalo ali bom še prišel pravočasno.

Pek: Vas že ne more. Sreča vas nosi po rokah.

Papež: Pri nas so ljudje hudobni.

Pek: Tudi tukaj so taki.
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Mesar: Jih bom.

Pek: Nič jih ne boš. Mesarju se kdaj pobrklja.

Papež: A tako? Ni nas veliko. Kristus je imel dvanajst apostolov. Vas je 
premalo za našo stvar.

Pek: Tam sta politik in njegov advokat. 

Mesar: Pa nas je šele pet.

Papež: Preprosti naj pristopijo.

Pek: Kaj pa ženske?

Papež: Lahko. Samo da se ne bodo skregale. Imate hlebec?

Pek: Imam. Poslednji je.

Mesar: Hlebec imaš?

Pek: Ja. Trd je kot kamen.

Mesar: Nič zato. Ga bom zmlel.

Papež: Vino?

Točaj: Tukaj. 

Papež. / Ukaže točaju. / Naj prinesejo večerjo!

Po skromni večerji.

Mesar: Si se pa izkazal. Le kako ti je uspelo? Nam si govoril, da nimaš 
ničesar.

Papež: / Lomi hlebec. Vsi ga gledajo. / To delajte v moj spomin!

Mesar: Tako je govoril……

Pek: Bodi tiho! To je svečani trenutek.
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Mesar: Svečani gor ali dol. Kaj drugega bi se lahko spomnil.

Pek: Dvomiš?

Mesar: Še vedno. Lahko je lažni papež. Sem je prišel, da bi nas zavajal. 

Pek: Po tvoje je s hudičem povezan?

Mesar: Vse je mogoče. Nobenega čudeža še ni. Zemlja se še ni premaknila.

Pek: Malo se je .

Mesar: Ti si fantast.

Pek: Ko bi vsaj bil. Veš, da nisem. Čutim.

Mesar: To je od razburjenja.

Papež: / Popije malo vina. / To delajte v moj spomin.

Mesar: Zdaj pa še to. To smo že videli.

Pek: Advokat se te ogleduje. Lahko samo upaš, da te ni prepoznal.

Mesar: Se me ne bo dolgo.

Pek: Lahko bi živeli po svoje. Prav nič nismo potrebovali tega dogodka.

Mesar: Smo.

Pek: Ti že. 

Mesar: Govoril si, da se bo svet spremenil.

Pek: Saj se je.

Mesar: Ni se. Še vedno stoji na mestu.

Pek: Giblje se.

Papež: / Dvigne roke k nebu. / S tem obredom smo znova postali božji otroci.

Mesar: Še to.

Pek: Poslušaj ga!

Mesar: Saj ga.

Pek: Pa ga ne.
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Mesar: Saj veš, da imam svoj program.

Pek: Vem.

Mesar: Grem, noč je prava. Po dejanjih me bodo poznali.

Pek: Si se zagrebel?

Mesar: Kaj hočem. Takšne prilike ne bom imel več.

Čez nekaj ur. Pek in mesar sta spet skupaj, kot da sta se dogovorila za 
mesto srečanja.

Mesar: Poglej te zvezde!

Pek: In? Že tisočletja so tam.

Mesar: Nekoč si mi pravil, da ima vsak svojo zvezdo na nebu.

Pek: Ja.

Mesar: Dokler je živ.

Pek: Ja.

Mesar: Onadva je nimata več.

Priteče točaj. Razburjen je.

Točaj: Pri meni, pri meni doma sta mrliča. Vstopil sem v sobo. Prebuditi sem 
ju hotel. Nema sta zrla v strop. Žena leta po vasi.

Pek: Zakaj?

Točaj: Ne vem zakaj.
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Mesar: / Začudeno. / Mrliča torej.

Točaj: Si ju ti? Ves čas si se ponujal.

Mesar: Govoril sem tja v tri dni.

Točaj: To pa ne. Ves čas si ju opazoval.

Mesar: Zamenjal si me s kom.

Točaj: Ne pustim se zmesti.

Pek: Kaj bomo zdaj?

Točaj: Vidva se pomenita.

Mesar: Midva?

Točaj: Glavni si. Ne delaj se neumnega.!

Mesar: Grem pogledat, če sta zares mrtva.

Pek: Gremo!

Točaj: Spotoma prebudimo papeža.

Mesar: Kaj ima on z našimi politiki.

Točaj: Morda so tudi njegovi. Saj si videl, da so med večerjo ves čas stikali 
glave.

Mesar: Videl.

Pek: K papežu stopi!

Mesar: Ja. Morda mi bo podelil.

Pek: Eden ti bo že.

Mesar: Kako eden?

Pek: Seveda. Le pojdi!

Mesar: Kaj me podiš.

Pek: Zdaj je že po zajtrku. Upaš lahko, da te bo sprejel.

Mesar: Zakaj me ne bi?
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Pek: Na pot gre.

Mesar: In?

Pek: Takrat so vsi nestrpni. Nikoli se ne ve, kaj se bo na tujem ozemlju 
pripetilo.

Mesar: Kaj se naj?

Pek: Nikoli se ne ve. Vso srečo ti želim.

Mesar: Kaj naj mu rečem?

Pek: Pošteno mu povej, da sta te ta dva modela leta in leta stiskala.

Mesar: Tako bom naredil. Nisem si mislil, da bo tako težko.

Pek: Papež ti bo odpustil. Za onega drugega pa ne vem.

Mesar: Potem mi ni pomoči. Tudi jaz bom ob zvezdo.

Pek: Tudi jaz.

Mesar:Zakaj pa ti?

Pek: Pomagal sem ti.

Mesar: Še ti pojdi z mano.

Pek: Ne!

Mesar: Moraš!

Pek: Meni ni treba.

Mesar: Takšna je usoda bedakov.

Pek: / Se odloči. / S tabo grem.

V točajevi najboljši sobi leži papež na hrbtu. Okrožen je s svojo stražo, 
ki ga poskuša oživeti. 

Mesar: Tudi ta gleda v strop.
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Pek: Morda spi.

Mesar: Mene ne prepričuj.

Pek: Si tudi njega?

Mesar: Ne!

Pek: Potem ti ni pomoči. Z vrhovnim se boš moral pomeniti.

Mesar: Mu bom že kaj natvezel.

Pek: Najhitrejši si

Mesar: Kdor mi stopi na pot.

Pek: Ga odstranim.

Mesar: Ja.

Pek: Kaj pa zvezda?

Mesar: Me prav nič ne briga. Že zdavnaj sem jo zapravil.

Pek: Zdaj vse teče po pravi poti in cilj, če je še toliko daleč, je nenadoma vse 
bližji. Zemlja se bo brez nas gibala po vesolju. Nikogar ne bo, ki bi mesarju 
oprostil to dejanje. Vsi ga bodo pozabili.

                                          K O N E C 
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