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I. DEL 
 

1. PRIZOR 

 

 

Zvok prižganega televizorja.  Menjavanje kanalov. Vmes natakanje pijače,  

mlaskanje in žvečenje hrane, v ozadju morda kak šum z ulice (avtomobili,  

promet, lajež psa),  

 

 

Nenadoma nekdo pozvoni pri vratih.  

 

Drrrrrrrr!  

 

Robert (nerazločno zamomlja ): Pa kdo .. .  

 

 

Zvonec spet zazvoni,  nekoliko bolj dolgo.  

 

Drrrrrrrrrrrrrrrrr!   

 

Robert  (zakriči)  :  Že grem!   

 

Zvonec se spet oglasi, sedaj že z očitno nervozo.  

 

Drrrrrrrrrr! Drrr! Drrrrrrrrrrrrrrr!  

 

Robert (utiša televizor ):  Takoj! Trenutek!  

 

Neznani obiskovalec s pestjo močno potrka po vratih.  

 

Robert  (sam pri sebi, med hojo k vratom) :  Pa kaj hudiča …  

 

 

2. PRIZOR 

 

 

Odklepanje in odpiranje vrat.  

 

Robert:  Eee … Dober večer,  želi te?  

 

Neznanec:  Ste vi Robert Weingerl?  

 

Marko :  Ja …  
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Neznanec:  Robert Weingerl, učitel j  geografije, rojen sedemnajstega 

avgusta tisoč devetsto enainpetdeset?  

 

Robert:  Ja, to sem jaz. Prosim, kaj želite od  mene? 

 

Neznanec:  Smem vstopiti?  

 

Robert:  Najprej prosim povejte zakaj ste prišl i …  

 

Zvok korakov in odrivanja.  

 

Robert:   Ej, ne morete kar tako .. .  Razen tega je že pozno in kot vidite se 

odpravljam spat …  

 

Neznanec (kakor bi ga ne sl išal , se razgleduje po sobi) :  Čedno gnezdece, 

ni kaj!  

 

Robert  (popolnoma zmeden in nepripravljen na neznančevo obnašanje ,  ne 

ve, kako bi odreagiral, negotovo) :  Dovolite,  kdo ste vi in kaj  pravzaprav 

hočete od mene?  

 

Neznanec:  Ah, oprostite. Kako sem nevljuden. (Šumenje vrečke ,  ki jo 

odloži na mizo. ):  Maks.  

 

Pavza.  

 

Maks: Maks! Maksimilijan!   

 

Tišina.  

 

Maks :  Kaj me  res ne prepoznate? Sicer pa,  kako sem neumen, logično, da 

me ne morete prepoznati . Po vseh teh letih …  

 

Robert se še zmeraj ne odzove .  

 

Maks :  Ampak pričakovali pa ste najbrž,  da vam nekega dne potrkam na 

vrata.   

 

Robert:  Oprostite, res ne vem …  

 

Maks :  Ja Maksimilijan Vrabec vendar! Mali Maks!  

 

Robert:  Nobenega Maksimilijana Vrabca ne poznam! 

 

Maks :  Kako me ne poznate,  če pa ste mi praktično kot oče?  
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Robert (v šoku) :  Ti … Ti si torej Ninin sin. Poslušaj , nekaj moraš vedeti,  

jaz sem mislil … To je, Nina m i  je rekla, da bo zadevo uredi la in … razen 

tega so bila to sedemdeseta in tvoja mama je .. .  hočem reči , da ni bilo 

nikdar povsem gotovo …  ker Nina je imela tudi druge partne rje in …  

 

Maks :  Kaj blebetate? Kdo je Nina, kakšna Nina?  

 

Robert  (z olajšanjem ):  A potemtakem nisi Ninin otrok? …  Samo malo . . .  

(Natakanje pijače, izpije poln kozarec in si glasno oddahne).  

 

 

3. PRIZOR 

 

 

Maks :  Saj vam pravim, da sem Maks! Mali  Maks! No, zdaj sem res že 

zrasel , a če hočete, vam dovolim, da me še vedno tako kličete …  

 

Kratka pavza, Robert molči, še zmeraj mu ni nič jasno .. .  

 

Maks :  Se res ne spomnite? Poglejte ! Tu imam izrezek iz časopisa:  

»Pogumn i  dijak rešil otroka iz ognjenih zubljev. Ob požaru 

večstanovanjskega objekta je komaj šestnajstletni  Robert Weingerl , dijak 

Pete gimnazije,  iz sosedovega stanovanja rešil devetmesečn ega otroka 

M.V. (To sem jaz!) ter  ga tako otel  gotove smrti  …«   

In tako dalje in tako nap rej … Vidite, še vaša slika je zraven. Sicer ste se 

že kar postarali , a malo ste si  še podobni.  Predvsem okoli oči, se mi zdi .. .  

(Ga prijateljsko lopne po hrbtu.)  

 Ampak so znali včasih pisati članke, a? To je bila žurnal istika! Preberite 

samo ta del :  »…  ter ga tako otel gotove smrti!«  Recite, se ne sliši to 

naravnost … Naravnost heroično, j a, to je pravi izraz! 

 

Robert (se mu začne počasi  svitati) :   Se pravi,  da si ti  …  

 

Maks :  Mali Maks, ja!  

 

Robert  (olajšano):  To si torej ti!  Madona, je res že toliko ča sa od takrat? 

Ja, me veseli , da se spet srečava .. .  Uh,  po pravici povedano si me najprej  

pošteno prestrašil!  Da mi prideš tako, sredi noči … Ampak nič zato,  prav 

je, da si se oglasil.  Aja, saj te ne moti, ker te kar tikam?  Oprosti, čisto 

sem zmeden … Ti smem ponuditi  pijačo?  

 

Maks :  Ne. Hočem reči, ne moti me, če me tikate. Bi pa z veseljem kaj 

spil,  če vam ni odveč.  

 

Robert:  Kje neki! Povej, boš sok, pivo, kaj  žganega?  
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Maks:  Ne vem, lahko kar to, kar  pijete vi. 

 

Ropot kozarcev, natakanje.  

 

Robert:  No, na zdravje! 

 

Trčita s kozarci .  

 

Robert:  Res lepo, da si se spomnil name.  

 

Maks :  Tega, kar ste mi storili ,  pa res ne bi mogel pozabiti,  tudi če bi  

hotel. Precej  časa sem vas že iskal , veste.  

 

Robert:  Saj  ne bi bilo treba. Hočem reči, vesel sem, da si se prišel  

zahvalit ,  ampak nočem, da bi imel občutek, da mi karkoli dolguješ …  

 

Maks  (nenavadno ostro) :  Saj ga nimam! 

 

Robert  (za spoznanje presenečeno) :  Saj tudi ni  treba, da bi ga imel . 

Pravzaprav sem storil samo to, kar bi naredil vsak, ki bi bil na mojem 

mestu. Veš, mediji so potem vse skupaj malo napihnili …  Ko je začelo 

goreti in smo bežali po stopnicah, sem izza vrat zaslišal otroški jok. 

Pritisnil sem na kljuko, na srečo je bilo odklenjeno, ti  si ležal v neka kšni 

zibelki , pograbil sem te, te zavil  v odejo in stekel proti  izhodu. Na 

hodniku pa je bilo že polno ognja in dima –  sam vrag vedi, kako se je 

lahko ogenj tako hitro razširil.  Menda zato, ker so uporabljali za 

pleskanje nekakšne vnetlj ive barve ali  nekaj podobnega … Pozabil  sem že 

natančno, kakšen razlog  so kasneje navedli . Z eno roko sem te držal,  z 

drugo sem tipal ob ograji stopnišča in naju nekako spravil do pritličja … 

Tam so bili že gasilci, ki so naju spravili do rešilca. Oba sva se malo 

nadihala ogljikovega monoksida, drugače pa sva jo menda k sreč i  odnesla 

brez posledic.  No, jaz sem sicer staknil to opeklino, tu, na roki, vidiš, še 

zdaj se mi pozna, pa kaj bi to … Važno, da sem te rešil in da je bilo s tabo  

na koncu vse v redu. Tako da se mi res ni  treba zahvaljevati  …  

 

Maks :  Pa bi  se vam vseeno rad »zahvali l« !  

 

Robert:  Malenkost. Saj sem rekel,  da ni potrebno …  

 

Maks :  Meni pa se zdi potrebno.  

 

Robert:  Ah, meni je bilo že to, da sem lahko rešil človeško  življenje, 

samo po sebi dovolj velika nagrada , res!  

 

Maks :  Jaz pa bi se vam vseeno rad osebno »zahvalil« za to,  kar ste storili .  
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Robert:  No, če že vztrajaš, čeprav, kot sem rekel, ni nobene potrebe za to 

… Sprejemam tvojo zahvalo in vesel bom, če se boš še kdaj oglasil  in mi 

malo povedal, kako ti gre … Zdaj pa, oprosti , nekoliko je že pozno, jutri  

je delovni dan in …  

 

Maks :  Počakajte, kam se vam tako mudi! Dovolite vendar,  da se vam 

zahvalim, kot se spodobi!  

 

Robert (ga priganja k odhodu) :  Saj  si  se že zahvalil,  res ni potrebna 

nikakršna posebna ceremonija ali  karkoli  …  

 

Maks:  Seveda je potrebna, kako ne bi  bila ! 

 

Robert  (se nekoliko vznevolji) :  Poslušaj , fant! Ne vem, kaj še hočeš od 

mene. Pred tridesetimi leti sem ti rešil  življenje, sedaj si me poiskal, se 

mi zahvalil,  vse to je lepo in prav, tako kot se spodobi, sedaj p a te prosim, 

da me pustiš na miru! Kot sem rekel, jutri  je delovni dan in …  

 

Maks :  Ampak saj  vam še  niti  nisem dal niti darila!  

 

Šumenje vrečke.  

 

Robert  (se spet nekoliko omehča) :  Oh, saj ne bi bilo treba.  Pa še tako lepa 

darilna vrečka . . .  

 

Maks :  Meni se pa zdi nujno potrebno. (S svečanim, odločnim  glasom.)  

Torej, spoštovani gospod, hvala nelepa, da ste mi »rešili« življenje! .     

 

 

4. PRIZOR 

 

 

Robert  (se bedasto nasmiha) :  Kaj je zdaj to?  Kaj hočete s to piš tolo? Ne 

razumem . . .  Gre za kakšno šalo? 

 

Maks :  Se vam zdim podoben klovnu?  

 

Robert:  To ne, nisem tako mislil  …  

 

Maks :  Kaj pa ste mislil?  Da bom pritisnil na petelina in bo iz cevi 

priletela rožica? Ali pa curek vode? To ste mislili?!  

 

Robert:  Jaz …  

 

Maks :  Tiho! 
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Robert:  … ne razumem …  

 

Maks  (repetira pištolo ):  Tišina, sem rekel! Kaj ste že po poklicu? Učitelj , 

če se ne motim? Spoštovani gospod učitelj  –  saj se reče zdaj tako? Ko sem 

jaz hodil v šolo, ste bili še tovarišice in tovariši ,  mater vam …  Torej,  

spoštovani gospod učitelj,  dovolite mi, da jaz vas nekaj na učim. Lekcija 

prva: nikoli se ne norčuj iz človeka, ki drži v roki pištolo!  

 

Robert:  Saj  se ne norčujem …  

 

Maks :  Tiho! Lekcija druga: nikoli ne oporekaj človeku, ki ima pištolo.         

 

Robert:  Saj  ti  nočem oporekati,  samo ni mi jasno …  

 

Maks (ga oponaša) :  Samo ni mi jasno … Kaj ti  ni jasno? Vsak prej kot 

slej  odgovarja za svoja dejanja in danes je prišla vrsta pač na tebe!  

 

Robert:  Ampak saj t i  nisem nič naredil!  

 

Maks:  Prosim?! Nič mi nisi  naredil?  (Šumenje časopisa.)  Kaj pa to?  Spet 

bere:  Pogumni dijak rešil otroka iz ognjenih zubljev  itd. itd.  . . .  To je za 

tebe nič!? 

 

Robert:  Hočem reči ,  nič slabega.  

 

Maks :  Nič slabega!?! Pa kdo si ti ,  sam Bog ali kaj,  da si drzneš  odločati o 

tem, kaj je dobro in kaj slabo? Res, ti  očitno misliš , da si Bog, da se  lahko 

po mili volji  vmešavaš ,  da lahko spreminjaš usode,  da odločaš o življenju 

in smrti …  

 

Robert:  Rešil sem  ti  življenje, za boga! Kako mi lahko to očitaš ? 

 

Maks :  Ti takoj povem, kako ti lahko očitam. Rešil si  mi življenje praviš? 

Hvala lepa za takšno življenje, spoštovani gospod učitelj! Pfuj! Veš, kaj  

se je zgodilo z mano potem, ko si  me izvlekel iz plamenov? Ne, ne veš,  to 

te seveda ni  zanimalo! Važno, da je bila tvoja slika v časopisih, da si 

dobil medaljo za pogum, pohvalo ali karkoli že, da so dekleta vzdihovala 

ob tvojem junaštvu, mogoče ti je kakšna celo dala na ta račun  … Kaj pa 

jaz? Za mene je bilo pa vsem vseeno! Rešili  smo malega Maksa, srce za 

silo bije, pljuča dihajo, drugo nas pa ne briga . . .  

 

(Povesi roko s pištolo in skloni glavo. Robert se posk uša počasi izmuzniti  

proti  vratom,  a Maks pravočasno  opazi njegovo namero.)  
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Maks :  Kam? Ej,  človek, jaz ti razlagam dramo svojega življenja, ti  pa 

razmišljaš,  kako bi  pobegnil , namesto da bi me poslušal?! In potem se boš 

še čudil,  ko te bom počil! Marš nazaj! Na kavč! Da te vidim!   

Kje sem že ostal? Aha, kaj se je zgodilo z menoj … Ko so ugotovili,  da 

me je mama ves čas puščala samega v stanovanju, se je vmešala socialna,  

me odvzela in poslala v sirotišnico. Slišiš, v sirotišnico!  

In ker je imel mali Maks malo preokroglo glavo in klapava ušesa, povrh 

vsega je bil  pa še ves čas bolan ,  ga seveda nihče ni hotel posvojiti.   

In sem odraščal v domu. Ves čas samo maltretiranje, samo red, di sciplina,  

nobene prave l jubezni … Pa to so bili  še lepi časi.  Potem pa so m e 

vtaknili  k rejnikom. Tam pa se je začelo! Nasilje,  zlorabe vseh vrst  … 

Ampak sem si  misli l :  zdrži Maks, zdrži , bo  že minilo,  saj vse mine in ti  si 

pameten in priden fant, bo že prišlo enkrat vse na svoje. Pa ni prišlo! V 

šoli sem bil odličnjak, lahko bi postal  zdravnik, profesor,  karkoli  … 

Ampak sirota ne sme študirat, siroto je treba čim prej spravit i h kruhu  …  

Kakšna gimnazija, srednja t rgovska, še to je preveč zanj! Povej, k ako ne 

bi človek izgubil volje,  če mu pri petnajstih ukradejo prihodnost! In sem 

začel delati pizdarije. Kaj gledaš, učitel jček, pizdarije sem rekel, prav si  

slišal. Je to prevulgarno za tvoja nežna ušesca? Jebi ga ,  kako pa naj  

govorim drugače; saj  ste se  odločili ,  da sem pripraven samo za manualca, 

za prostaka. Potem ko sem iz revol ta naredil par neumnosti , pa še za to 

nisem bil več dober –  naenkrat sem bil le še material za kriminalca. 

Najprej  popravni dom, potem zapor, pa malo klošarjenja,  pa spet zapor …    

Skratka, da sk rajšam, moje življenje je eno veliko sranje. In kdo je kriv z a 

to? Komu je padlo na pamet, da me vleče iz rešilnih plamenov? Kdo me 

je, kako že piše …  (Šumenje časopisa.)  »Otel gotove smrti«? Zaradi 

katerega genija sem moral vse to prenašati?  

  

Robert:  Glej, resnično mi je žal, da se t i je vse to zgodilo, ampak  trditi ,  

da sem jaz kakorkoli  odgovoren … To je absurdno!  

 

Maks  (potoče s pištolo po mizi ):  Kdo pa je odgovoren? A? ! Povej,  

pametnjakovič,  kdo je odgovoren? !  

 

Robert:  Ne vem … Verjetno več l judi, ki so … splet  nesrečnih okoliščin 

… včasih ni mogoče kar tako pokazati  na krivca,  gre za več dejavnikov …  

 

Maks :  Dejavniki gor, dejavniki dol, nekje se vse začne. In začne se pri 

tebi , moj učiteljček ! Ne skrbi, ne bom te preluknjal po nedolžnem ,  o ne,  

dobro sem vse premislil,  sem imel čas za to. Ti in tvoje nepotrebno 

junačenje sta pravzrok vseh mojih težav! Nisi mogel gledati samo na 

svojo ri t in lepo zbežati kot vsi drugi, normalni ljudje?  

 

Robert:  Ampak saj nisem mogel vedeti,  kaj se bo zgodilo! Ravnal sem v 

dobri veri,  da delam prav, razumeš?  
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Maks :  Razumem, razumem ,  ampak ali ti  razumeš da mi vso to 

razumevanje čisto nič ne pomaga?!  

 

Robert:  Če me ustreliš, ti  tudi ne bo čisto nič pomagalo.  

 

Maks :  O, bo pomagalo, bo! Hočem zadoščenje, razumeš! Kazen za tistega, 

ki je iz mene naredil  to, kar sem.  

 

Robert:  S tem boš s ituacijo samo še poslabšal .  Mogoče do sedaj res nisi 

imel sreče, ampak vse  se še lahko spremeni  . . .   

 

Maks (ga prekine) :  Ne, pa se ne more!  

 

Robert  (začuti priložnost , poudarjeno prijazno) :  Seveda se lahko. Glej , če 

hočeš, ti  lahko jaz pomagam. Lahko t i posodim nekaj denarja, t i  poiščem 

kakšno službo, čez leto ali dve, ko boš nekaj prihranil, boš dokončal šolo 

… Samo potrudit i se moraš,  pa bo!  

 

Maks :  Nimam več volje! Nimam ne volje ne moči, da bi se še trudil ,  

razumeš! 

 

Robert:  To se ti samo zdaj tako zdi.  

 

Maks :  Ne, tako JE! V vseh teh let ih ste počasi ubili vse moje želje, vso 

upanje, vse ambicije,  zadušili ste mojo voljo  do življenja, mrtva je in zdaj 

je ni več moč obuditi!  

 

Robert:  Se ti ne zdi, da malo pretiravaš? Mislim, razumem, da si imel 

težko mladost, da ti je bilo hudo, vem kako je …   

 

Maks (prerivanje in udarci, stokanje ):  Veš kako je? Ti veš, kako je?! 

Odpri usta! Odpri  usta,  če t i rečem! (Mu zagrozi s pištolo ,  Robert ga 

uboga.)Vidiš, zdaj nekaj veš! Zdaj veš, kakšen je občutek, če imaš v ustih 

cev revolverja. Zdaj pa si predstavljaj , da si star deset let in da imaš v 

ustih nekaj drugega! Se ti že malo sanja o čem govorim? A? (Mu potegne 

kolt  iz ust in ga odrine.  Robert  hlipa.)  

 

Glasbeni prehod.  
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II. DEL 
 

 

1. PRIZOR 

 

 

Koraki, Maks nekaj časa nervozno hodi sem ter tja, nazadnje sede na 

fotelj.  

 

Maks :  Daj, sedi na kavč! Smešen si, ko tako čepiš na tleh v tej prekratki  

pižami. Imate učitelj i res tako slabe plače, da si ne moreš kupiti bol jše? 

Natoči nama pijačo!  

 

Maks :  Tudi sebi nali j !  

 

Robert:  Ne bi  …  

 

Maks :  Pij,  če t i  rečem!  

 

Natakanje.  Izpijeta.  Nekaj časa  spet oba molčita.  

 

Maks :  Ti se torej resnično ne čutiš prav nič krivega?  

 

Robert:  Kaj? Ne, ne,  seveda ne …  

 

Maks :  Hm. Zanimivo.  

 

Robert:  Kot sem rekel , sem želel samo pomagati  in mislim, da sem storil  

tisto, kar je bilo najbolj prav. To, da so se stvari zat e kasneje odvile tako 

kot so se,  pa nikakor ne more bit i moja krivda.  

 

Maks :  Se pravi, da sicer priznaš, da si povzroči telj vzroka, ne želiš pa 

odgovarjati za posledice.  

 

Robert  (jezno, a kljub vsemu previdno) :  Ne … , hočem reči, to je 

sprevračanje besed. Oprosti , ampak kaj res ne vidiš, kako nelogične so 

tvoje trditve in obtožbe? Kako sem lahko jaz kriv za vse,  kar se ti  je 

zgodilo?  

 

Maks (spet poišče članek, šumenje):  Saj lepo piše črno na belem. Rešil si  

me pred gotovo smrtjo. Torej si ti  kriv, da sem živ. Moje težave se 

začnejo s tvojim posegom v mojo usodo. Sploh ne vidim, kaj je tu 

nelogičnega. Če ne bi bil živ, se mi  najbrž ne bi moglo dogoditi nič 

slabega, a ne? 

 

Robert:  Pa saj  si  vendar moral tu in tam doživeti tudi kaj lepega.  
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Maks :  Ja, ravno toliko, da se mi je vzbudilo lažno upanje in da je bilo 

potem razočaranje ob streznitvi toliko večje.  Hvala ne -lepa za takšne 

radosti! Pograbi steklenico na mizi in obema natoči zv rhan kozarec 

pijače.  Na, pij!  

 

Robert:  In kaj nameravaš zdaj?  

 

Maks :  Za učitelja si res butast.  Ja ustrelil  te bom, kaj pa drugega!  

 

Robert (vznemirjen, a se zadržuje) :  Ampak zakaj?  

 

Maks :  Kako, zakaj? 

 

Robert:  Kakšno korist boš imel od tega? Dobro, rekel si zadoščenje, imaš 

se željo nekako maščevati, prav, ampak  če trezno razmisliš,  nazadnje ne 

boš zaradi tega nič na boljšem.  

 

Maks :  Mogoče res ne. Pa saj ne gre samo za to. Gre za vzpostavitev 

vesoljnega ravnovesja.  

 

Robert  (tiho, sam pri sebi) :  Ljubi bog, pa ne še en, ki pada na te new -

agevsko sranje .. .  

 

Maks:  Kaj?! 

 

Robert: Nič, nič,  saj  poslušam . ..  

 

Maks:  No, skratka, t i  si povzročil bolečino meni in jaz jo moram zdaj 

tebi , to je edina razumna možnost za uveljavitev osnovnega reda  stvari .  

 

Robert:  Tudi če predpostaviva, da sem res odgovoren za vse,  kar se t i  j e 

zgodilo –  čeprav  poudarjam, da nisem - je takšno pojmovanje v nasprotju 

z osnovnimi načeli  pravičnosti.  

 

Maks  (krili  z revolverjem) :  Kako to misliš? Kaj pa je pravično? Da se jaz 

mučim, ti ,  ki  si  za to kriv, pa uživaš?  Razen tega: oko za oko, zob za zob!  

 

Robert (plaho, previdno) :  Kaj pa tisto,  da je potrebno nastaviti še drugo 

lice? 

 

Maks :  Enkrat samkrat sem to storil,  pa so mi zlomili čeljust … Ne, vrniti  

je treba in to z enako mero! Ker pa sem preveč human, da bi  te imel zdaj 

trideset let zaprtega v kakšni kleti in te mučil na vse možne načine 

(verjemi, tudi na to možnost sem pomislil), mi preostane  samo, da te kar 
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takoj ubijem. Ti si mi vsilil  življenje, ki je zanič.  Jaz tebi odvzamem 

življenje, ki  je v redu. To se mi zdi poštena zamenjava.  

 

Robert:  Ampak moje živl jenje sploh ni  tako zelo v redu  kot misliš.  

 

Maks :  Kako da ne? Imaš državno službo, stanovanje ,  lepo, urejeno in 

srečno  življenje.  

 

Robert:  Ne, ne, v resnici sp loh nisem srečen. Ravno obratno .. .  Svoj 

poklic sovražim od samega začetka in vsako leto je samo še huje in huje.  

Nove generacije otrok so naravnost nemogoče, sploh se jih ne da 

obvladati … Stanovanje je na kredit, še deset let ga bom odplačeval, če 

bom seveda sploh živel tako dolgo. Srčno napako imam in povišan krvni 

tlak … In tudi sicer je moje življenje popolna katastrofa, res  … Žena me 

je zapustila, pobegnila je z mojim najboljšim prijateljem,  vem, da se sliši  

neverjetno, ampak tako je bilo,  pobrala mi je vse, kar sem imel … Prava 

razvalina sem, pijem, jemljem antidepresive,  hodim k psihiatru,  prejšnji  

teden mi je poginil kanarček … moje življenje je pravi pekel, res!  

 

Maks  (posmehljivo):  Če je tvoje življenje tako ze lo slabo, zakaj pa se 

potem boriš zanj? Bodi hvaležen, da te odrešim tega pekla, kakor sam 

praviš!  

 

Robert:  Ampak potem tvoje maščevanje ne bi bilo popolno! Potem bi mi 

naredil uslugo in s tem samo še povečal to … karmično neravnovesje ali  

karkoli že.  

 

Maks:  Zanimivo, da te je kar naenkrat zaskrbelo za vesoljno ravnovesje. 

In predvidevam, da se ti tudi moji sklepi ne zdijo več tako nelogični in 

absurdni,  kajne da ne?  

 

Robert:  No, ja, saj na nek način imaš res prav.  

 

Maks :  In potemtakem tudi priznavaš svojo krivdo? 

 

Robert:  To ravno ne …  

 

Maks nestrpno zakašlja.  

 

Robert:  Hočem reči ,  da ne vem, če je krivda  ravno pravi izraz, vsekakor 

pa z nekega vidika res nosim določeno odgovornost .  

 

Maks (se začne na pol histerično smejati) :  Neumnosti kvasite, gospod 

učitelj , velike neumnosti! To naravnost žali moj intelekt. Kaj res izgledam 

tako naivno, da se me da  pretentati s  tako poceni obrnjeno psihologijo?  
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Robert:  Ne …  

 

Maks :  Daj,  natoči nama še en kozarec,  potem pa opraviva!  

 

Natakanje pijače.   

 

Glasbeni premor.  

 

III. DEL 
 

1. PRIZOR 

 

 

Oba sta že nekoliko opita ,  kar se začenja poznati  tudi v njunem govoru.  

 

Maks  (si  globoko oddahne in odloži kozarec na mizo ter nameri pištolo v 

Roberta ,  škrtanje):  No, si pripravljen? 

 

Robert:  Ne, ne, ne, čakaj malo, saj se nikamor ne mudi .  Oprosti za tisto 

prej, priznam, da sem se hotel izmazati. Ne smeš mi zameriti ,  situacija je  

takšna …  

 

Maks  (zamahne z roko) :  Tega ti pa res ne zamerim! Vsak bi poskusil kaj  

podobnega, če bi bil  na tvojem mestu. Pravzaprav moram reči, da se mi 

zdiš na splošno kar v redu tip .  Res,  mnogo boljši, kot sem si te 

predstavljal. In tudi ta tvoj viski sploh ni slab! Pravzaprav mi je kar žal,  

da te moram ustreliti .  

 

Robert:  Saj ni potrebno. Hočem reči, da ne bom imel nič proti, če si  

premisliš!   

  

Maks  (se zasmeje):  Ha ha ha, ta je bila pa dobra! Kakšne se ti znebi! Ne 

bi imel nič proti  … ha ha … O, moj učitelj,  moj učitelj … Poslušaj,  do 

sedaj si menda še spoznal, da sem vse temeljito premislil  in da me ne 

moreš odvrniti od mojega načrta. Ampak ker si simpatičen mo žak, ti  dam 

na izbiro: kam hočeš da te ustrelim?  

 

Robert  (v čudnem, pol obešenjaškem, pol pijanskem zanosu) :  Jaz bi ti  

predlagal,  da streljaš naravnost v  mojo senco!  

 

Maks  (se še bolj zakrohoče) :  Ha ha ha! Njegovo senco …  Ha ha ha ha .. . .  

(Tudi Robert se prične smejati.)  Na to se pije!  

 

Natakanja, izpraznita še dva kozarca pijače.  
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Maks :  Uuu, kako paše .. .  Ne, zdaj pa čisto zares: srce ali glava?  

 

Robert:  Ni vseeno?  

 

Maks :  Ne, če te ustrelim v glavo, bo bolj zanesljivo. Pri  strelu v prsa 

lahko zmeraj pride do komplikacij; krogla se malo odbije od reber in 

človek se potem nekaj trenutkov dlje muči … Zato pa ostane glava 

nedotaknjena, če seveda hočeš odprto krsto in te skrbi, kako boš izgledal 

na svojem pogrebu. Meni bi bilo sicer  čisto vseeno ,  vem pa, da dajo eni 

veliko na take stvari  … No, si se odločil?  

 

Robert (se na mah zresni) :  Ampak Maks, poslušaj …  

 

Maks :  Nič osebnega, stari . Zadevo je treba dokončati . Saj menda tudi ti  

čutiš, da je to volja usode … Glej, naj ti  bo, lahko si daš nekaj čez oči in 

se obrneš stran …  Obljubim, da bom opravil hitro, z enim strelom. Pa še 

zadnjo željo ti izpolnim pred tem, kakor  se spodobi. Kakšno malenkost, 

seveda, zadnji cigaret ali  kaj podobnega.  

 

Robert  (nenavadno mirno) :  Ne vem … (Zagleda krožnik na mizi.)  Morda 

bi do konca pojedel ta sendvič  na mizi.  

 

Maks :  Izvoli,  dober tek!  

 

Robert:  Hvala! (Začne jesti sendvič. Dela čim manjše grižljaje, žveči zelo 

počasi in temeljito.  Mlaskanje, žvečenje,  požiranje. )  

 

Maks :  Videti je kar okusno.  

 

Robert  (s polnimi usti) :  Mmmm … Da, polnozrnati kruh, sir in salama .  … 

V hladilniku je še malo mortadele, če hočeš, si jo potem vzemi.  

 

Maks :  Mogoče bi  pa res kaj  prigriznil , preden grem. Hvala.  

 

Robert:  Malenkost, jaz je  očitno  tako ne bom pojedel. Pravzaprav lahko 

vzameš iz stanovanja karko li ,  kar ti  pride prav.  

 

Maks :  V redu, bom malo pogledal, če je kaj  pametnega.  

 

Robert počasi nadaljuje s hranjenjem, glasbeni prehod. 
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IV. DEL 
 

  

1. PRIZOR 

 

 

Nazadnje je sendvič vendarle pri koncu.  

 

Robert: Tako. (Rahlo rigne.)  Pardon.  Lahko še en kozarček?  

 

Maks :  Ja, seveda. Natoči še meni.  

 

Robert:  Izvoli!  

 

Maks :  Živeli! Hočem reči … Oprosti!  

 

Robert:  Nič hudega.  

 

Trk kozarcev. Molče izpijeta.  

 

Robert:  Poslušaj, nočem da misliš, da se spet nekaj izmotavam … Sicer 

pa imaš tako ali tako pištolo i n ti odločaš. Mislil sem pač, če bi se morda 

lahko vseeno kako drugače dogovorila.  

 

Maks :  Kako? Saj vidiš, da ni druge možnosti.  

 

Robert:  Glej , vem, da me moraš kaznovati, ker sem pred tridesetimi leti  

vplival na potek tvojega življenja. Sicer se še vedno  ne strinjam 

popolnoma s tvojo logiko, ampak dobro :  ti  imaš revolver, t i  postavljaš 

pravila.  

 

Maks :  Me veseli , da si končno dojel.  

 

Robert:  Toda mogoče je kljub vsemu še kakšna druga rešitev; rešitev, ki  

bi bila ne samo za naju oba prijetnejša,  ampak s kat ero bi  bilo tudi pravici  

še bolj  zadoščeno. (Zajame sapo.)  

 

Maks :  Poslušam, nadaljuj!  

 

Robert:  Pretehtajva na hitro vse opcije. Tvoj načrt je, da me ubiješ. Kaj 

boš s tem dosegel?  

Ti boš dobil nekaj zadoščenja –  kolikor sem te uspel spoznati, pa vseeno  

dvomim, da se boš lahko ne vem kako naslajal nad umorom.  

Sicer pa se tvoje življenje ne bo spremenilo: še zmeraj boš  –  oprosti 

izrazu –  izmeček družbe in po vsej verjetnosti  boš naslednje desetle tje ali  

dve preživel  za zapahi.  
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Jaz na drugi strani bom sicer kaznovan, ampak ali je relativno neboleča 

smrt dovolj huda kazen za vse grozote, ki si jih moral preživljati kot 

neposredno posledico mojega neodgovornega in sramotnega dejanja? 

Mislim da ne!  

 

Maks  (zamišljeno) :  Ne, najbrž res ne, to imaš prav –  ta plat mojega plana 

se je tudi meni zmeraj zdela najbolj  vprašljiva.  

 

Robert:  No, pa si zamislima drugo možnost: da me kaznuješ na način, ki 

bo kar najbolj pristno ustrezal  teži  tvojega trpljenja.  

Mislim, da si omenil, da bi me zaprl v klet , kjer bi me nekaj desetlet ij  

mučil  ali nekaj podobnega. To je sicer z vidika sor azmernosti  pravičnejša 

rešitev.  

Ampak samo na prvi pogled! Ker če bolj natančno pomisliš, boš ugotovil, 

da pri takih zadevah mučitelj , če  nima kakšnih psihopatskih nagnjenj, trpi 

vsaj tako ali pa morda še bolj kot njegova žrtev. Se pravi, da bi tako ne 

kaznoval le mene, ampak na nek način tudi samega sebe. Seštevek tvojih 

muk bi se tako le še povečeval in bolj kot bi se trudil , da bi moje trpljenje 

doseglo stopnjo tvojega, bolj  bi  tudi sam trpel  ob nagnu snih stvareh, ki bi  

mi jih moral povzročati.  Nekakšen paradoks, ki mu ni konca, razumeš?  

 

Maks :  Da, nekaj takšnega kot s  tistim Grkom in želvo, ki  je nikoli ne uspe 

dohiteti .  

 

Robert:  Natanko tako! Preidiva k tretji varianti: namesto da me kaznuješ, 

ti  jaz nekako s primerno odškodnino poplačam za vse hudo, kar sem ti  ga 

povzročil. Prvič je zelo težko, če ne celo nemogoče določiti,  kaj je to 

primerna odškodnina. Drugič pa si tako ali tako rekel, da si izgubil vsako 

željo  do posvetnih radosti in da zaradi vse h grenkih izkušenj praktično 

nisi več sposoben bit i srečen oziroma uživati  v življenju.  

 

Maks :  Tudi to drži.  

 

Robert:  Me veseli,  da se strinjava. Sedaj pa poslušaj  moj predlog: 

namesto da t i ubiješ mene, jaz ubijem tebe!   

 

Maks :  Prosim?! 

 

Robert:  Ja, jaz ubijem tebe –  to je abso lutna rešitev za najin problem.  

Ti boš končno prekinil s tem životarjenjem, s katerim si nezadovoljen in 

ki ti  tako ali  tako prinaša samo bridkost i .  Se pravi,  da ti  smrt popolnoma 

ustreza.  

Razen tega je tudi vsebinsko povsem utemeljena: jaz sem ti rešil življenje,  

ko bi bilo bolje,  da ga ne bi. In ali lahko to popravim na bolj smiseln 

način, kot da ti sedaj odvzamem to ,  s čimer sem te tako nespametno 
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obremenil? Si lahko predstavljaš čistejšo udejanjanje  vesoljnega 

ravnovesja, h kateremu težiš?  

Pa poglejva še, kako je z mano. Jaz ostanem pri življenju.  Da je to v 

mojem osebnem interesu, je za najino odločitev, ki sledi višjim ciljem, 

postranskega pomena. Bistveno je,  ali bom na ta način ustrezno kaznovan.  

Če te ubijem, postanem morilec.  Mislim, da tovrstna sankcija še najbolj  

ustreza teži mojega zločina  izpred treh desetletij .  

Čakalo  me bo dolgo bivanje v zaporu z  vsem, kar gre zraven. Kot vidiš,  

nisem najbolj krepke postave, tako da mi maltretiranje s strani drugih 

zapornikov gotovo ne uide. Spet pa sem, upam si trditi,  dokaj nežnega in 

mladostnega videza –  kaj lahko se zgodi, da bom mimogrede še žrtev 

kakšnega posilstva ali česa podobnega. Ko pridem na prostost, bom že 

starec, povsem brezvoljen, izčrpan in izmozgan od vseh preizkušenj. Tako 

rekoč le še lupina od človeka. Nekaj takšnega, kot si  zdaj ti ,  pravzaprav!  

Vidiš, kako se vse lepo sklada  . . .  Če k moji kazni prišteješ še neznosen 

občutek krivde, ki me bo kot človekoljuba  in pacifista po storjenem umoru 

brez dvoma notranje razjedal a vse do smrti, se mi zdi to naravnost idealna  

rešitev! In pri  mojem trpljenju si  tebi sploh ne bo potrebno umazati  rok.   

Se pravi, da vsi dobimo, to kar si želimo in kar si zaslužimo: ti odrešitev, 

spokoj in moralno zadoščenje ,  jaz življenje in primerno kazen, vesolje pa  

nazaj svoje ravnovesje!   

 

Maks najprej nekaj časa napeto razmišl ja, Robert ga čakajoče opazuje.  

 

Maks :  To … To ni tako napačno! To bi celo šlo! Robert, ti  si genij! (Želi  

obema naliti pijačo, da bi nazdravila, a je steklenica že prazna.  Odvrže jo 

na tla, lom stekla. ) Imaš še kaj viskija? Ne? Škoda ...  Napravila  bova, kot 

si rekel. Tu imaš pištolo. Pa  v glavo, prosim!  

 

Robert:  Si  prepričan?  

 

Maks :  Popolnoma! 

 

Robert  (previdno prime revolver) :  Še kakšna zadnja želja morda?  

 

Maks :  Ne, hvala!  

 

Robert počasi  dviga pištolo k Maksovi glavi .  

 

Maks :  Ali pa ja ,  počakaj!  

 

Robert se ustavi.  

 

Maks :  Prej si rekel,  da ti je ostalo v hladilniku še malo  mortadele. A bi 

mi hotel  morda narediti tisti sendvič …  
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Robert:  Bi, z veseljem. Ampak veš kaj? Nimam več kruha.  

 

Maks (nekoliko razočarano) :  Ah, potem pa nič.  

 

 

Streljanje: Bum!  

 

Robert (zloguje in strelja): Na, (Bum!)  t i  pra-se (Bum!) ne-hvaležno!  

(Bum! Bum! Bum!) 

 

Globoko dihanje. Koraki. Spet vklopi televizor, zvoki . . .  

 

Robert (zagodrnja):  Pizda ,  še poročila sem zamudil zaradi tega idiota  . . .  

(Ugasne televizor.)  In preprogo mi je čisto zasvinjal s  krvjo!  Nič, 

najboljše,  da to čim prej uredim .. .   

 

Tipkanje po telefonu, kratko zvonjenje.   

 

Robert (z zaigrano živčnostjo): Ja, policija? K meni je vdrl  vlomilec .. .  

Robert  Weingerl , Kurirčkova ulica osem ...  (Glasba postopoma prekriva 

njegov glas.)  Imel je pištolo in začela sva se prerivati  . . .   

 

 

 

K o n e c 


