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Pasji dnevnik (The Dog Logs) je ena zgodnjih uspešnic sodobnega avstralskega     

(Backpacker) nominiran za nagrado Phillipa 

(The Young Tycoons, La La Land, Barnesy, the Harbour and You) pa so 

Pasjem dnevniku v nekaterih 

Angelesu in pozna tamkajšnje »zlobne ulice«, Ando je ameriški policijski pes, na 

 
Pasjega dnevnika je po eni strani v obravnavi vsakdanje tematike, ki nam je 

blizu – ljudje smo lastniki psov, poznamo lastnike psov, imamo radi pse ali pa smo 

kategorij –, po drugi strani pa je tematika, s tem ko so pripovedovalci psi, postavljena v 

opisujejo uspešno reševanje problemov na svojem delovnem mestu, komentirajo 

 
Pasji dnevnik

Playscripts
katerega naj bi Johnson dobil navdih, ko so mu kot otroku sosedovi psi raztrgali 
zahodnovišavskega belega terierja, med najpogosteje uprizarjanimi na avstralskih 

hamartia
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upa na ugoden razplet, saj se z likom praviloma poistoveti, a niti dogajalna nujnost niti 

 
Avtorjeva razvrstitev monologov v celoto in njihova raznolikost vsebujeta še nekaj 

utrinke tako, da se resnejši izmenjujejo z lahkotnejšimi, daljši s krajšimi, nekateri psi 

nam samo po sebi zastavi vprašanje, kateri od vidikov te gledališke igre so po svojem 
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Dramsko besedilo v novem okolju – tujek ali 
asimiliran tujek?

-

Pasjem dnevniku
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Dramsko besedilo v novem okolju – tujek ali
asimiliran tujek?

Krik v 
temi A Cry in the Dark

Pasji dnevnik

-
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Gojmir Lešnjak Gojc, rojen 22. februarja 1959 v Ljubljani, (torej je 

nadaljeval kot svobodni umetnik do leta 2001, ko je prevzel krmilo v 

vitez dobre volje, dvakratni komedijant leta na festivalu komedije v 

ostalimi od sveta pozabljenimi psi in peseki!
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Morda so mnenja deljena, toda marsikdo bi se strinjal, da bi raje Klemna poslali na 

Kreker.

imeli premalo prostora. 

02. 2016)

Foto www.rtvslo.si
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Cuckov

Teh norih tenorjih

ig
ra

le
c



15

Si
m

on
 Š

er
bi

ne
k 

le
kt

or
 



16

-

Foto www.ski.emanat.si
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Od leta 2005 se aktivno in profesionalno ukvarja z oblikovanjem ter 
izdelovanjem lastnih unikatnih izdelkov, kjer po sistemu           
»produktnega dizajna« samostojno razvija lastno linijo pod skupnim 

svoje likovne sposobnosti tudi v kostumografiji in drugih umetniških 
projektih. Od leta 2012 ima v mestu Maribor atelje, v katerem 

dogodke. Skupaj s kustosinjo in umetnico Natašo Berk prireja v 

nahaja v majhni vitrini pred vhodom v atelje. Kot kostumografinja 
redno sodeluje s kulturnim društvom Plesna izba Maribor, kjer 
izdeluje kostume za majhne in velike plesalce. Pri samostojnih 
projektih sodeluje s priznanimi plesnimi koreografi, kot so Mojca 

English Student Theater II. gimnazije Maribor oblikovala in 

sodeluje tudi z Mladinskim kulturnim centrom Maribor in v sklopu 

knjige v Mariboru, izdeluje kostume ter druge tekstilne izdelke 
(ovitki za knjige, šivana knjiga velikanka ...).
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kot otrok le sanjal, kadar je bil v njihovi hiši vklopljen radio ali          
televizor. 

Sebastijan Duh se je rodil v Mariboru. Odkar je študiral jazz klavir in 

slovenskih in hrvaških zasedbah.

Njegovo glasbo lahko dnevno slišite v številnih filmih,               
dokumentarcih, predstavah, glasbenih skupinah, oglasih ... 

Njegov glasbeni pristop, podprt z leti izkušenj, ga je pripeljal do 
spoznanja, da v glasbi matematika je, v matematiki pa glasbe ni. 

Zaradi tega se v smislu vzroka in posledice vedno trudi povezovati 
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Gojmir Lešnjak Gojc, Klemen Slakonja
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PASJI DNEVNIK
CJ Johnson

Dramske osebe

JACK
BORIS, rotvajler
ALFRED
BISTROUMNIK
BRAZGOTINEC
BLEKI, mešanec
TALULA
SPARKI
SHERLOCK
ANDO

SAMSON
MUNGA

MEGI
POLONCA

JACK RUSSELL TERIER (po imenu) JACK
(Prvi del)

(JACK je dveleten Jack Russell terier.)

JACK. A lahko verjamete, da sem Jack Russell 
terier in so mi dali ime Jack? Neumni ljudje. 

kolegu Borisu ni ime »Rotko«. Mojemu visokemu 
kolegu Alfredu ni ime »Avganko«. Ampak jaz pa 
sem Jack.

Bogme, nekaj bi pojedel! Kdo ima kaj hrane? 
Dajmo! Dajmo! Dajmo! 
hrane – kar koli, morda vsaj kak tic-tac – od 

 A. Aha! Pa te imam! A ne veš, 

utišaš, je, da ME SPET NAHRANIŠ. Pa te imam! 
Ups, moram iti – ampak pridem nazaj.

ROTVAJLER BORIS

BORIS. Kriv sem. Tega ne zanikam. Ampak, 

da moram zdaj umreti. Škoda! Zdaj sem na 

oprezen, kar najbolj inteligenten, kar najbolj 

Glejte, takole se je zgodilo.

Prvo kot prvo, tista ograja, ki so jo postavili, je 
kar klicala po raziskovalnem pristopu. Kaj nas vi 

kar naenkrat zraste neka velika nova lesena 

jutra kar na vsem lepem zaslišim dva glasova, ki 
lajata na drugi strani ograje.

No, lajamo in lajamo in v trenutku postanemo 
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zavedam, kako neumna in nesmiselna je bila ta 

vodilo celo v prijateljstvo. Ampak ker me ne 

Ja, lajanje traja celo jutro, nato imamo pavzo za 

pride njun gospodar domov in gresta noter. Malo 

morem si pomagati, ko pa sem rotvajler, 
takšnega ste me vi ljudje vzredili. 

svoje nazaj. Takrat pride ven moj gospodar in mi 

kakršen sem, seveda ostanem tiho, medtem ko 
tadva arogantna prišleka s sosednje parcele 

odnehal, kaj? Ha!«

ko njun gospodar odide na delo. Tako da tudi jaz 

mano, utrujen sem in popadljiv. Kopljem zemljo 
pod tisto ograjo. In – tista dva mala idiota – 
slišim, da tudi kopljeta.

Ko pride njun gospodar, gresta noter. Besno se 

poskušam – pozabiti na vso stvar. Ampak po treh 
minutah njunega maloumnega provociranja si 

prav tako lajam, in v naslednjem hipu spet vsi 
kopljemo.

name. Zaradi teh dveh sosedovih mešancev 
sem se osramotil. Dvanajst let sem star in moj 

Kakšna sramota! Grem v posteljo, pa ne morem 

prebudi njuno lajanje. Ura je sedem zjutraj. Zdaj 

Naravnost porinjen sem bil v neposlušnost. 
Izgubljal sem razsodnost in ne po svoji krivdi. 

lajanje in kopanje. Smejita se mi. Kakor hitro moj 
gospodar odide, grem ponovno v spopad. Šape 
imam zdelane in krvave in še vedno kopljem in 
kopljem in lajam in lajam.

Ograja še nekoliko popusti. 

In dvojica na drugi strani laja in laja in jaz lajam 
in lajam in kopljem in kopljem in lajam, lajam, 

samo pade in zijam vanju in onadva se 

zaradi moje velikosti in postave in ubijalskih zob, 
me navda z zadovoljstvom, a ne dovolj velikim, 
zato samo zgrabim enega za vrat, preden se 
zave, kaj se dogaja, in mu odtrgam malo 

nogo, predem mu uspem razparati trebuh.

bodo verjetno posledice.

sosed in ga odpelje v hišo, ampak tip najprej s 
samokolnico zapre luknjo v ograji – kot da mu 
bom zdaj šel ubit še smrkavca.

Moj gospodar pride domov okoli sedmih, kot po 

podrto ograjo. Nato pride k meni. Ne vpije, samo 
strmi vame in zmajuje z glavo. Potem gre k 

zgleda grozno. A pride k meni in me objame. Res 

Danes zjutraj odide in se vrne. Zdaj bo pozen v 

me nato še enkrat objame, in nato odide v 

Zaudarja po strupu.

Ampak jaz sem poslušen in priden. Ubogam 
svojega gospodarja, ker je tako prav. Moj 

nekaj ur bo doma in ne sme biti še naprej 

PASJI DNEVNIK
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AFGANISTANSKI HRT ALFRED

ALFRED. Veste kaj?

ANGLEŠKI HRT (po imenu) 
BISTROUMNIK

(Prvi del)

BISTROUMNIK.

PITBUL TERIER (po imenu) 
BRAZGOTINEC

BRAZGOTINEC. 

-
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MEŠANEC BLEKI

BLEKI.
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in garjast. Tako da sem kar nekako stal tam, ves 

-

vedeti, kaj sva nameravala, saj je od veselja 
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Šit.

ANGLEŠKI HRT (po imenu) BISTROUMNIK
(Drugi del)

BISTROUMNIK.

TALULA

hrta.)

TALULA.

AVSTRALSKI KELPIE SPARKI

SPARKI.

je dejstvo.

vodo.

PASJI DNEVNIK
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pripravljen smrdeti po kakcih za svojega 
gospodarja, za svoje imetje, za svoj narod …

BEAGLE SHERLOCK
(SHERLOCK je štirileten beagle, ki dela na 

SHERLOCK.

prijetne zmerne zime. Ampak vi ste pa iz 

kmetijskih proizvodov na leto.

spomnite, kako so morali v Veliki Britaniji pobiti 

tisti torbi, gospod. Kaj ko bi torej stopili v 
sosednjo vrsto in povedali, kaj imate za prijaviti? 

Amerike.

– to delajo moji kolegi beagli in hrti. Jaz lovim. 

vedno pretresen glede tega, kaj se je zgodilo. 
Povedal vam bom, kaj je bilo.



29

cesta vodi med dvema visokima blokoma in se 

mesta.

naj bom pripravljen. Samo enkrat sem se oglasil, 

pretemno.

pripravljenosti.

popolne pripravljenosti. Previdno sva ga 
preplezala.

Psi.

Povlekel sem povodec.

obrnil, in ko sem se pognal v skok, je zakrilil in 
zgrabil sem ga za roko. Oba sva padla in 

se borila, in na tiste tipe, ki so stali okrog in 

tretjega izvedel poseben manever – zgrabil sem 

Bila sta raztrgana – dobesedno pohabljena – in 

injekciji skoraj takoj zatem.

PASJI DNEVNIK
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 Moj bog. A lahko verjamete? Triksi ne govori 
z Belakorto. Spet. Mislim, pa šele pred mesecem 
dni, ali kaj takega, sta se pobotali. In zdaj imata 
tihe dneve – spet. In ko Triksi utihne, utihne. Tudi 
besedice ne spregovori.

Vas zanima, kaj se je zgodilo? Moj bog! Bilo je 
takoooooo napeto! In nobene zveze ni imelo s 
prejšnjim tednom. Bila je absolutno Belina 

pravice, da je bila taka psica na tisti zabavi. 

avtomobilom. Tako je zdaj pri njej. To ji zdaj 
pripada. Tale Bela je lahko prava psica.

Saj ne, da Triksi ni nikoli taka psica! Lahko je 

premieri moje gospodarice, ko smo stopali po 

in moja, no, je bila Triksi tako v nulo zrihtana, da 

je film moje gospodarice! Moja gospodarica je 
jokala zaradi tega. Moj bog, kakšna psica je 
lahko Triksi.

Ampak, kakor koli, koga briga vse to – povedati 
vam moram za tega postavnega samca, ki sem 

In mislim, da me je opazil! Ampak se dela, da je 

Mislim, da bi lahko bil z ulice.

dalo vetra. 

dni ni nahranil, ampak mi je kar naprej 
prigovarjal: »Ulovi zajca, ulovi zajca, ulovi 
zajca,« sem vedel, da je prišel dan, da ujamem 
tistega butastega zajca. Da uporabim svoj 

zajca.

Ampak stvari so šle rahlo narobe. Prekleti zajec!

je spet tisti zvok in – ne boste verjeli! – tam je bil 

je bil spet pred nami vsemi. In ko smo prišli 

spet okoli – in pognal sem se v naskok in z zobmi 
zgrabil tistega infantilnega zajca za nogo –

zaguljen zajec, ker je kar naprej tekel, mene pa 
je vleklo za njim.

nogo imam zlomljeno! Vse me grozno boli. Tudi 

sploh ne ravna z mano kot po navadi.

Jebenti, enkrat bom ujel tega neumnega zajca, 
in ko ga bom, ga bom pa res razmazal! 

bar, ko se je pojavil Bluey.

za pojest, ampak stvari, ki jih imajo ljudje radi za 

tovornjaku, sem ga pošteno nalajal, in se je 
obrnil. Dobro sem opravljal svoje delo.

Potem sva vsak dan po koncu dneva prišla 
domov in parkiral je tovornjak, potem pa sva šla 

šla domov.

svojega gospodarja. Rekli so mi zdravo, ko so 
prišli, rekli so mi adijo, ko so šli. Pogosto so me 

pustil doma. Še naprej me je jemal s sabo v bar, 

Kmalu je trajalo po pol ure, da sva prišla peš do 

cigareto ali dve po poti. Še vedno sva šla peš v 

vsako smer.
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kot jaz.

skupaj, rekli so nama »Samson in Bluey« ali 
»Bluey in Samson«.

Postala sva prava tovariša.

Ko sem postajal starejši, sem vedno slabše videl. 

vseeno sva še vedno vsak dan šla v bar. In Bluey 
je bil vedno tam in vedel sem, kje sem, in tudi ko 
sem popolnoma oslepel, sem še vedno pravil, da 

Potem pa me nekega dne moj gospodar ni peljal 

rekel sem si, no, ja, verjetno je šel kar po delu do 

da je verjetno odšel za vedno. In kljub temu da 

tako umrl, se bom vsaj poslovil od Blueyja.

Rad bi vam rekel, da mi je uspelo priti do 

motor, ki me je zbil.

Hvala, doktor, za vse, kar ste naredili zame, 

prišel.

Ampak, bi lahko vseeno nekaj storili zame? Bi 

 Ja, jaz sem bil.
Kot da ne bi bil.
Kaj, a ste res mislili, da je bila ona? Tu zunaj? 

Kako ste lahko to mislili?
 

 Hej! Še vedno ste tu! Spomnim se vas – vi 
ste mi dali hrano!

veliko boljše. Ko vseka tista potreba, je ne moreš  

moreš se kontrolirati. Ups! Še enkrat! (Ponovno 

potreboval. Ampak se ne bi branil enega 
naskoka noge na hitro. Ali pa hrane! Bogme, 
nekaj bi pojedel. Kdo ima hrano? Dajmo! Dajmo! 

Ah. Aha! Pa te imam! A ne veš, da se nikoli ne 

Pa te imam!

Hju.

– morda pozneje. Podgana! 
 Imam jo! 

 
Priboljšek! Priboljšek! Dajmo! Prinesel sem vam 

po hrbtu. Ali po trebuhu! Jaaa, po trebuhu! Kdo je 
za praskanje po trebuhu? Dajmo, dajmo, 
popraskajte me po trebuhu!

Ups, moram iti, se vidimo! 

PASJI DNEVNIK
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Dodatek:

ZLATA PRINAŠALKA MEGI
(MEGI je petletna zlata prinašalka.)

MEGI.
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PUDLICA POLONCA
(POLONCA je triletna pudlica.)

POLONCA.

PASJI DNEVNIK
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Fotografije z vaj
Foto Boris B. Voglar 
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Gojmir Lešnjak Gojc
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Klemen Slakonja
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Klemen Slakonja
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Gojmir Lešnjak Gojc
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Klemen Slakonja

Gojmir Lešnjak Gojc
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Slovenski trg 13, 2250 Ptuj, Slovenija
Telefon 02 749 32 50
(tajništvo in blagajna)
Telefaks 02 749 32 51
Elektronska pošta info@mgp.si
www.mgp.si

 
, direktor

peter.srpcic@mgp.si
, koordinatorka in organizatorka kulturnega programa 

ana.strelec@mgp.si  |  organizacija@mgp.si
, pisarniška referentka

tajnistvo@mgp.si  |  info@mgp.si

simon.puhar@mgp.si  |  tehnika@mgp.si
, odrski mojster

andrej.ck@mgp.si  |  tehnika@mgp.si
, scenska manipulantka

tehnika@mgp.si
, tonski mojster

danijel.vogrinec@mgp.si  |  tehnika@mgp.si

 
 

Lektor 
Uredila 
Fotografije z vaj 

Tisk Tiskarna Ekart

 

Ptuj, april 2016 
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