
KO BI DRUGIČ LAHKO    
Avtorica: Helena Čehovin

Prvi prizor

Komad: Led Zeppelin: Black dog

Na stopnišču pred srednjo šolo so zbrani fantje. Ob sebi imajo šolske torbe. Si prižigajo  
cigarete in v vrečki imajo pive, ki jih začnejo jemati ven… Glasba se zmanjšuje.

Žak (zafrkantsko): Namestite se fantje. Uzamte pir u roke in čekiranje se lahko začne. Le kaj 
nam je letos namenil Bog? 
Tadej: Jaz bi rajš prej en joint pokadil, ker ko sem zadet je skor vsaka tko lepa. 
Žak (še vedno zafrkantsko): Ne ne ne ne, letos si mormo ustvart realno sliko. Lani sem en 
mesec iskal eno orng prasico, ki sm jo vidu prvi dan. Pa se kr ni pojavla. Pol sm šele ugotovu, 
da sm si ustvaru iluzijo, ki mi jo je teta »mariuana« naslikala.
Mark: No pa sej mamo pivo. Ura je šele pol desetih, če do desetih vse to spijemo jutri ne 
bomo niti vedli, da smo bli na teh štengah. Jaz bi se rad dejansko kakšne spomnu.
Tadej: Zakaj pa mormo do desete vse to spit?
Mark: Ja ti neki sikaš, da hočeš bit počen, ker so ti pol vse lepe. Ob desetih majo fazani prvo 
uro, torej maš še pol ure časa, da se nabutaš. Get it?
Žak: Fazanke, predvsem fazanke majo prvo uro. Veš Mark, moraš tko povedat, ker drugače 
mu ne bo jasno, kaj mamo mi s fazani. (smeh)
Tadej: No sej sta pametna no. Drgač sm že pozabu, da sm sploh to reku. 
Žak: Ja ti si pa skurjen. Rajš nehi kadit, ker ti nč več u glavi ne ostane. Drgač pa bomo šli itak 
pol na jointl. Mam jst v avtu že narolane. 

Sošolke pridejo mimo. 

Živa: Kaj je fantje? Greste pit z nami na igrišče.
Mark: Ne, spizdite no.
( Dekleta se zmjrdujejo ob tej izjavi)
Živa: O.k sorry no. 
Lejla: Kašne pičke ste. Prvi šolski dan je in vi ga mislte zagont kr tuki pred šolo?
Žak: Stara ti dobro veš zakaj smo tuki in mi dobro vemo, da vas razžira ljubosumje, (važno) 
ker itak hočete naša telesa sam zase, ampak tako to ne gre. Mlado meso prihaja in vi niste več 
na spisku.
Lejla: Ma ko vas jebe! Gremo pa same. In drgač, Žak, rajš si štango v pizdo porivam do 
smrti, ko da se dam dol s takim frocom, kot si ti!
Vsi razen Lejle in Žaka: (Gledajo proti Žaku) uuuuuuuuuu, nizka. (vsi se smejejo)
Živa: No no, ne bomo se kregali že prvi dan. Itak smo na koncu vedno me dobre. Predvsem, 
ko je treba zapiske posojat. 
Mark: (priliznjeno, očitno zaigrano) Punce. Sej veste, da vas mamo radi. Dns si pač želimo 
ogledat kakšno noviteto, potem pa valda pridemo na igrišče. Pa lhk tudi odbojko špilamo če 
hočete.
Maja: Ja, to bi blo noro.
Žak: Predvsem nemogoče.
Živa: Se mi zdi ja, da ne bomo vidle tega filma. 
Tadej: Ej, sam v bistvu je ta Lejlina štanga lahko relativna. Vprašanje ktero štango je ona 
misnla, mogoče pa kakšno našo.



Maja: Kojo štango? Kaj ti ni jasno?

Vsi malo čudno gledajo, zakaj tip govori o temi, ki je še trikrat mimo.

Tadej: Ja štango ne. Tisto, ki je rekla da si jo bo v (pokaže)… rajš, kot se dala dol z Žakom. 
Lejla (z nasmehom): Ja Tadej in kaj je z mojo štango.
Tadej: Ja pravm, da je lahko ta tvoja štanga tudi moja štanga. Ubistvu sploh ni tako grozno 
slišat, da si boš rajš štango v pizdo porivala, ker je lahko ta štanga nekakšna personifikacija 
kakšne druge štange.
Lejla: Matr kako ti razumeš ženske.
Maja: Ma kašna personifikacija. What the fuck? 
Mark: Personifikacija kurca stara. Veš tiste stvari ki jo ti še nisi videla. 

Fantje se smejejo. 

Žak: Lahko ti jo Tadej pokaže če hočeš.
Živa: Ma kakšni prasci ste vi ej. In ti Tadej si pa čisto zmeden.
Žak (v smehu): Sam to pa res. Kr neki vmes prbijaš o nekih štangah, ki sploh nimajo veze… 
Maja: … z odbojko.
Lejla: Dej pobermo se že enkrat, ker meni se že miksa v glavi. Gremo najprej na travo enga 
zgrolat, pol pa na igrišče.
Tadej (navdušeno): Grem lahko z vami?
Punce (že odhajajo): Ne.
Tadej: Pizde. To sta vse vidva kriva.
Fantje: Jooooj….
Žak: Pa sej bomo pol kadili no.
Mark: (pogleda naprej): And let the show begin. 
 
Vsi gledajo naprej, v isto točko, ker prihajajo fazanke. Čez nekaj sekund se ugasne luč.

Drugi prizor

Komad: Motley Crue: Girls girls girls
Dekleta sedijo na travi in zvivajo špinel. Ena drobi, ena dela filter…

Živa: Prsežem, da jim nikoli več nič ne rečem. Jaz sem sam hotela, da se malo družmo,… 
celo poletje se nismo vidli, da smo malo skupi al neki.
Lejla: Vidš, da so kreteni.
Maja: Pa meni je mama rekla, da bodo do 4. letnika fantje že odrasli in se bomo zihr super 
razumeli. Sam meni se pa zdi, da je z leta v leto slabše.
Lejla: Ma kaj se sploh sekirate zaradi teh frocov. Sej mamo druga drugo. Za kaj več, kot za 
kolege pa itak niso, ker so froci.
Maja: Meni so pa fajn, ko niso v tisti njihovi kliki. Ko si sam s kom od njih je super, lahko se 
vse pogovoriš, lahko se zajbavaš, mislim veš, ko ne igrajo in so dejansko taki, kot so.
Živa: Ja …, ali pa ko gremo na ekskurzije in se sprostijo in se ne delajo 24 krat 7 đeke… 
Takrat so dejansko prebavljivi. V bistvu so dejansko dobri še za kaj več, kot za bit sam kolegi. 
(smeh)
Lejla: Jaaa…. (navihano) za mnogo več. (smeh)
Živa: Ti že veš.



Lejla: Kot da ti ne. Ko smo prišli z Rima si vsem težila, kdaj moraš delat test za nosečnost, da 
ti bo prav pokazalo.
Živa: Dej ne spominjaj me pizda. Ker sem bla tolk zadeta, da nism za zihr vedla niti kaj sva 
počela.
Maja: Jaz sem bla pa poleti v Angliji za en mesec. 
Živa (zafrkantsko): A si sprobala kakšnega Angleža?
Lejla (zafrkantsko): O Živa počasi. Najprej treba Slovenca sprobat. Potem bomo šli dalje. 
(smeh)
Živa: Dej ne bit nesramna. No kaj je blo Maja. Imam občutek, da nam maš neki zanimivega 
za povedat. 
Maja: Ja v bistvu so me kar spremenili tam. Slovenca sem kar preskočila Lejla. Pa Angleža 
tudi. V bistvu smo veliko hodile po gay clubih in sem sprobala kar Angležinje…pa Španke 
(vedno bolj jih navihano gleda), pa Francozinjo...

Dekleti jo začudeno gledata.

Maja: … No en dan smo požrle gobice pa se nam je malo strgalo in ker nam je blo zelo zelo 
kul smo pri tem kar ostale… cel mesec. 
Lejla: Gobe si žrla!?
Živa: Ti si žrla gobe? Unbelievable.
Lejla: Kaj hočeš rečt, da si lezba? … Al je blo to sam tako malo za zabavo.
Maja: Definitivno za zabavo. Tako malo za popestritev. Zvečer, ko se ti zrola in ko itak 
skoraj ne veš več kaj delaš, pač… no saj same veste.
Živa (čisto začudena): Unbelievable.
Lejla: Pa dej Živa kaj se tolk čudiš. Kot, da nisi ti nikoli tega delala. 
Živa: Ja v bistvu se že kar dolgo nismo šle takih podvigov. (se smejejo)
Lejla: Neki časa je blo to kar popularno. 
Živa: To je zato, ker se po šoli nč več ne družimo, ampak imamo vsaka svoje kolege. Sploh 
ne vem, kdaj smo nazadnje žurale skupi.
Lejla: Malo smo se razgubile ja. Bomo danes nadoknadle dej. Jaz mislim, da je tuki tolk fajn, 
da ne rabimo na igrišče. Zviznemo ta joint, spijemo te birce, pol pa gremo nekam mal densat.
Maja: Definitivno.
Živa: Če bomo zmožne.
Maja: Jaz bom tudi kadila.
Ostali dve: Tooo. Valda boš. Zakon… 

3. prizor

Bob Marley: Three little birds
Fantje že pijani sedijo še vedno na stopnicah pred šolo in kadijo joint. 

Žak: Stari moji. Jaz mislm, da so te fazanke za en kurac. Vsako leto so slabše.
Mark: Se strinjam. Letos bo tuga na šoli, že vidm.
Žak: Ja začelo se je že katastrofalno.
Tadej: Ampak naše punce so pa kr lušne.
Žak: Ma naše pičke so zakon. Gremo jih poklicat, kje so dej. 
Mark: Sej lahko gremo do igrišča. Zihr tam špilajo odbojko. (se začne afnat, kako igrajo 
odbojko – improvizacija)
Tadej: Zihr kadijo špinel.
Mark: Pa sej ga tudi ti idiot.



Žak: Dej pive majo, nam je že zmanjkalo.
Mark: O.k, o.k, vaju pospremim, da se bosta vsaj malo potešila. (smeh)
Žak: Se strinjam, jaz sem že čist živčen, ker ni nč več za pit.
Mark: Ti se kao zgovarjaš na alkohol, Tadej pa na ganjo. Pa vsi dobro vemo, zakaj bi šla 
vidva tja.
Žak: What tha fuck? Kaj ti ni jasno?
Tadej: Jaz bi rad vidu Majo.
Mark: O.k eno priznanje že imamo. Še tvoje Žak, pa gremo. 
Žak: Pa ti si fuknjen. Kaj nej ti priznam.
Tadej: Da si štanga.
(smeh)
Žak (se dela da ne razume): A, what?
Tadej: Da si Lejlina štanga. Tista ki si jo bo …(pokaže). 
(smeh)
Mark: Pa ni on štanga. Hahahaha, si predstavlaš, da bi bil on ta štanga. Hahahaha. Mali Žak 
je štanga najbrž, al kaj. 
Žak: Vi ste fuknjeni, totalno fuknjeni. Boli me kurac za vse te pičke. Za Lejlo pa še najbolj. 
Odkar jo študentje nabijajo si misli, da drži boga za jajca in smo vsi zanjo kao froci.
Mark: Mali Žak pa je še vedno v luftu, ko jo vidi a ne?
(Vsi se režijo, še Žak.)
Žak (se v smehu zagovarja, očitno je, da to drži): Neee. Sam prisežem, da prej ko bo konc 
šole ji bom posodil mal to mojo štango.
(smeh)
Žak: Da bo vidla, da nism froc, pička ji matrna.
Mark: Zdej mamo že drugo priznanje. Mislm, da lahko gremo proti igrišču. 
Žak: Napad na pičke. Naše pičke! (se udari po prsih)
Tadej: O ja, naše! (poskuša posnemati Žaka, ampak dela vse bolj počasi)

Četrti prizor

Komad: Lady Marmalade-Cristina Aguilera,Missy Elliot,Pink,Lil Kim,Maya
Dekleta so še vedno na travi. Zadete in pijane. V polležečem položaju ena tesno ob drugi.

Lejla (zapeljivo): Maja, kaj če bi nam ti pokazala kako si ti to počela v Angliji?
(vse se zasmejejo)
Maja (zagrabi Živo, ki leži poleg nje in jo zaliže): Tako. (se zasmeje)
Živa: Noro, kolk časa že nismo tega počele. 
Lejla: Ti dam shot?
Živa: Valda.
(In si dajo shot z ust na usta, Živa ga preda Maji in Maja pihne ven.)
 
Vse se smejejo, zapeljivo gledajo in objemajo. Medtem pridejo fantje. Mark se vrže na trop 
objemajočih se deklet. Žak se usede poleg Lejle, Tadej poleg Maje. Vsi so na kupu. 

Žak: A to je za vas igrišče! Maste še kšn pir?
Mark (zaigrano): Prosiiim. 
Živa: Kaj mi daš, če ti dam pir.
Mark (zleze nanjo): Ma dam ti kar hočeš mala. (smejeta se, Živa mu da pivo)
Tadej: Kaj bomo skadili še en joint?



Maja: No dej navij, pa bomo skadili Sam pol pa boste šli pogledat, če je diskač že odprt. Mi 
hočmo plesat.
(Fantje se zmrdujejo)
Žak: Joj neeee… sam ne plesat.
Mark: Pejte vi pogledat, mi bomo kr tuki.
Živa: Ja valda. Mi mormo peš. Vi mate avto. Žak, ti maš avto.
Tadej: Meni je tuki čist ušeč. Kaj če bi bli enkrat u miru, sploh pa se bomo tam itak vsi 
razgubili.
Živa: Pa če smo se zmenle no.
Lejla: Pa sej nismo od njih odvisne no. Bomo šle pa same pogledat kakšna je situacija.
Žak: O.k, o.k se bomo mi zapelali do tja, pa pogledali, itak morm jst še po čike.
(Dekleta so zadovoljna)
Tadej: No zdej pa lhk enga navijemo ne? Za proslavitev, kr smo se zmenli, ne?
Maja: A me boš nauču zvijat?
 
Luč je usmerjena samo še v Lejlo in Žaka. Drugi so v zelo medli svetlobi. Pijejo, Tadej zvija,  
uči Majo, kako zviti... V ozadju se vrti komad: Nirvana: Heart-shaped Box.
.
Žak (rahlo zapeljivo): A lahko tudi jaz dobim pivo?
Lejla (pokaže da ji paše njegova družba, malo ji je nerodno): Ja, valda. (stegne se k vrečki, 
kjer so pive)
Žak (jo, preden uspe vzeti pivo, prime za roko in potegne nazaj): Lejla. (drži jo čisto blizu 
sebe, obraza imata par centimetrov narazen)
Lejla (nekoliko raztreseno): Ja. 
Žak (se nasmehne): Si mislila resno s tisto štango?

Oba se začneta smejati. S tem se še bolj približata. On jo poboža po laseh.

Žak: A ma kdo od tvojih študentov tisto štango?
Lejla (se začne smejati): Pa kdo ti to govori? Sam družim se s starejšimi, mam pač veliko 
kolegov, ki so na faksu. That's it.
Žak: A pol ne fukaš z njimi?
Lejla: Dej, ne govori tako. Ne, ne fukam z njimi!
Žak: O.k, pol kul. (Žak se malo odmakne)

Nekaj sekund tišine.

Lejla: No…? 
Žak (se ji nazaj pribljiža): Kaj?
Lejla: Zakaj je bilo zdej to pomembno? Tolk pomembno, da mi nisi dovolil niti, da ti dam 
pivo. (se smejeta)
Žak (z nasmehom): No dej mi pivo no.

Lejla se stegne in vzame pivo. V tem se Žak stegne za njo, jo privije k sebi in jo poljubi. Tako  
se uležeta na travo. Luč se ugasne.

Peti prizor

V ozadju komad: Pink Floyd: Wish you were here.



Dekleta sedijo na stopnicah pred šolo. Na glavi imajo maturantske kape. Vse bulijo v tla.  
Depresivno vzdušje. 

Živa: Lepo bi blo, če bi danes z nami maturirali.
Maja: Lepo bi blo če jim ne bi težila naj grejo z avtom.
Lejla: Lepo bi blo, če ne bi Žaku dovolila za volan.
Živa: Lepo bi blo, če bi bili še živi.

KONEC


