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Glavne vloge 

• Gal/Julij Cezar 

• Ava/Cezarjeva hčerka Julija 

• Matic/Romeus 

• Neža/Spletična 

Stranske vloge: 

• Uporniki 

• Prodajalec grozdja 

• Avgust Oktavijan 

• Gladiatorji 

• Delavec v termah 

• Ptolemej 

• Rimljani 

• Lastnik amfiteatra 

• Mucek  

• Artenon  
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PRVI PRIZOR 

SEDANJOST, PARK OB MUZEJU 

Otroci sedijo ob kamnitem vodnjaku. Pišejo na učne liste in razmišljajo. Gal dela selfije 

na svojem  mobiju. 

Neža: Ta vprašanja so res težka. 

Matic: Kako naj vem kdaj je vladal Mark Avrelij? 

Ava: Ali v kateri mitologiji je bil vladar bogov Zeus? 

Neža: Med ekskurzijo sploh nisem nič poslušala. Tako je bilo dolgočasno! 

Gal: Pa saj imamo Google! 

Neža: Na testu ga ne smeš imeti. 

Ava: Joj, test! Učbenika še odprla nisem! Kako naj se vse naučim v treh dneh? 

Gal medtem najde kovanec v vodnjaku in si ga ogleduje. 

Gal: Hecno, ta vodnjak ima poličko. Je notri zaklad?                                                             

Gal se stegne v notranjost vodnjaka, a ne najde ničesar drugega.  

Neža: Toliko je letnic in enih podatkov. Vsega tega si ne morem zapomniti! 

Matic: Zgodla je res mučna. Edino kar mi je všeč so dinozavri. Se ne moremo učiti o 

tem? 

Gal: Av! 

Matic: Kaj je? 

Gal: Mislil sem, da je iz čokolade. 

Matic: Kovanec je, bučko! 

Gal: Ja, vidim, da je kovanec. 

Ava: Kaj sta najdla? 

Neža: Kovanec. 

Ava: Ah, raje mi najdita odgovore na ta vprašanja. Nočem oddati učiteljici praznih 

učnih listov. 

Gal: Piflarka. 

Matic: (Vzame kovanec in si ga ogleduje) Piše ... Julij Cezar. 

Neža: To mi je nekam znano. 
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Ava: Ali ni bil Julij Cezar rimski cesar? 

Matic: Ave ... potem pa se težko razbere. 

Ava: Ave zavetnikum!? 

Gal: A bi že nehala s tem Harryjem Potterjem? 

Ava: Bi se že nehal fotkati? 

Neža: Nehajta se prepirati kot Grki in Rimljani! 

Matic: Hm, ali se ne reče kot pes in mačka? 

Gal: Ta kovanec je čisto neuporaben. Še čigumija s tem ne kupiš. Znebi se ga. 

Matic: Kje si ga sploh našel? 

Gal: V vodnjaku. 

Matic vrže kovanec nazaj v vodnjak.  

Ava: Upam, da mi bo šlo dobro na testu. 

Neža: Jaz si želim, da bi bila zgodovina zanimivejša. 

Zasliši napeta glasba. Zgodi se prehod skozi čas. 

 

DRUGI PRIZOR 

PRETEKLOST, RIMSKO CESARSTVO, TRG, OB VODNJAKU 

Ena stojnica z grozdjem. Julij Cezar (prej Gal) stoji ob vodnjaku in se občuduje v 

ogledalu, na glavi ima zlati venec (krono). Z njim je Brutus, senator in svetovalec. 

Uporniška skupina s transparenti vpije na Cezarja. Korak stran od njih sedi Romeus 

(prej Matic) in sanjari. 

Prodajalec grozdja: Grozdje, slastno sladko grozdje! 

Naključni Rimljan: (Pride mimo, pozdravi cesarja) Ave, Cezar!                                               

Gre k stojnici, kupi grozdje in odide z odra. 

Uporniki: Hočemo nazaj grško cesarstvo! Nehajte kopirati Grke! Hočemo nazaj grško 

cesarstvo! 

Prodajalec grozdja: Grozdje, slastno grozdje! Kupite grozdje! 

Brutus: Cezar, ne boste ničesar ukrenili? 

Julij Cezar: (Se ogleduje v ročnem ogledalu) Zakaj? Ljudstvo me obožuje! 
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Brutus: Nisem tako prepričan. Ne slišite ... 

Julij Cezar: Sovraštvo je najmočnejša ljubezen. 

Uporniki: Kopirate grško znanje, kulturo in mitologijo! Vrnite kar ni vaše! 

Julij Cezar: (Dramatično) Ne kradem, črpam navdih. 

Upornik 1: Špagete so izumili Kitajci!  

Upornik 2: Pico smo se spomnili Grki!  

Spartak: Zeus je bog bogov, dol z Jupitrom! 

Upornik 1 in 2: Dol z Jupitrom! 

Spartak: Pravica za naš svet! 

Upornik 1 in 2: Ja! 

Po trgu se sprehaja Julija (prej Ava), Cezarjeva hčerka, s svojo spletično (prej Neža).  

Romeus jo opazi in se približa. 

Prodajalec grozdja: Grozdje! 

Uporniki: Pravica! 

Princesa in spletična gresta mimo stojnice z grozdjem. 

Prodajalec grozdja: Boste poskusili grozdje? 

Vskoči Romeus, da bi očaral Cezarjevo hčerko Julijo in ji skuša podariti belo lilijo. 

Romeus: Princesa ... 

Prodajalec grozdja: Kradeš mi stranko, mladenič! 

Romeus: (Podari ji belo lilijo) Takšne lepote kot je vaša ni pod soncem ... 

Julija: (Ga prekine) Kaj pa notranja lepota? Kaj če sem od znotraj grda? 

Romeus: (Rahlo zmedeno) Verjamem, da vsak človek premore dobroto v sebi ... 

Julija: Pustite me pri miru.                                                                                                             

Julija se obrne, da bi odšla. Na tla ji pade robček. 

Prodajalec grozdja: (Zakliče za Julijo) Kaj pa sladko grozdje? 

Julij Cezar: (Se jezi na upornike) To so državni zakoni in komur niso všeč, lahko odide!                                       

(Cezar opazi črnega mačka, ki se smuka okoli vodnjaka)                                                                             

Maček! Šc! Šc! Pojdi stran!                                                                                                    

(Pokliče hčerko)                                                                                                                                

Julija, mi amore! Odhajamo! 
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Julija in spletična odideta k Juliju Cezarju in se odpravijo iz trga. Romeus otožno 

gleda za njo. Odkrije njen robček in ga pobere. 

Spartak: (Nagovori upornike) Brez skrbi, moje bojevniške duše! Premagali bomo 

prevaranta in to njegovo prevaro! Za Grke! Naše prednike!  

Uporniki: Ja! 

Spartak: Ker Grki smo boljši! 

Uporniki: Ja! 

Prodajalec grozdja: Dajte se nehat dret pa kupit grozdje! 

Upornik 1: (Prikima) To protestiranje me je res zlakotilo. 

Uporniki gredo k stojnici in se sladkajo z grozdjem. Spartak stopi k Romeusu. 

Spartak: Romeus, bojevnik, zakaj nisi bil bitko besed z nami? 

Romeus: Ah, Spartak, moje srce drgeta vsakič, ko jo vidim. (Dramatično dvigne 

robček in belo lilijo) Zavrnila je cvet, pustila je robček. Kaj naj to pomeni?                        

Zamislita se. Romeus globoko razmišlja, Spartak se čudi, pogleduje k prijatelju, potem 

publiko, kot da bi moralo biti jasno kaj to pomeni. 

Spartak: Da ji ga vrni! 

Romeus: (Ga prešine spoznanje) Vrnil ji ga bom! 

Spartak: In ko se boš poročil s princeso, bomo Rim spremenili v Grčijo! 

Uporniki: Ja! 

Romeus: In ko ji ga bom vrnil, se bodo poravnale zvezde in jaz bom srečen! 

Uporniki: Ja! 

Upornik 2: (Šepetaje Uporniku 1) Veš zakaj se gre? 

Upornik 1:  (Skomigne) Pojma nimam. 

Prodajalec grozdja: Vidva, nehajta skladati pesmice in se posladkajta z grozdjem! 

Spartak: Kovanje bojnih načrtov me vedno zlakoti.                                                              

Odide k stojnici. 

Romeus: (Pogleda k nebu, v roki ima robček) O, Julija! Tvoje oči so kot širni oceani in 

tvoj nasmeh je kot najbolj bleščeči diamant. Oh, boginja Afrodita, zaščitnica ljubezni 

in zaljubljenih, pomagaj mi osvojiti njeno srce! Ah, boginja Atena, zavetnica miru in 

zaščite, pomagaj nam najti mir med Grki in Rimljani kot je mir v mojem srcu, ko mislim 

nanjo. 
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TRETJI PRIZOR 

CEZARJEV TEMPELJ 

Julija in njena brata (oziroma brat in bratranec) Ptolemej in Gaj Avgust se igrajo z 

meči in se lovijo. Brutus pride mimo. Ptolemej rjovi kot zver, Gaj Avgust leži na tleh. 

Julija: (Z mečem nameri v Ptolemeja) Ti, predrzni Kiklop, ustavila te bom! 

Gaj Avgust: Joj, rešite me pred to pošastjo! 

Julija: Ne skrbi, nedolžni meščan! Odisej je tu! 

Brutus: Julija, mečevanje pa res ni za punce. Ne bi pustila brata, da vadita, ti pa se 

posveti harfi? Ali pletenju? Preberi kakšen ljubezenski roman? 

Julija: Ne bi šli k očetu in njega spravljali ob živce z nekoristnimi nasveti? 

Ptolemej: Meni se je prav fino tako igrati. Julija ima vedno najboljše ideje. Kaj ne, Gaj 

Avgust? 

Gaj Avgust: Se strinjam s Ptolemejem. 

Brutus: (Zase) Kakšni neotesanci. Vsi do zadnjega. Če bi bil jaz najboljši vojskovodja in 

diktator vseh časov ... (Otroci se spet posvetijo igri. Zasliši se krik. Brutus zavzdihne. Pa 

se je zbudila še kraljica drame)  

ČETRTI PRIZOR 

CEZARJEVA SOBA 

Brutus: Ave, Cezar! Kaj se je zgodilo? 

Julij Cezar: Moja krona! Ni je! 

Brutus: Ste pogledali v omare? 

Julij Cezar: V vse štiri! Ni je nikjer! 

Brutus: Vam je padla pod posteljo? 

Pogledata pod posteljo. 

Julij Cezar: Ni je, nikjer! 

Brutus: Ste dobro pogledali? 

Julij Cezar: Praviš, da slabo gledam? 
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Brutus: Pravim, da ljudje včasih ne vidijo bistva pred očmi. 

Julij Cezar: Tokrat vidim samo tepčka pred očmi. 

Brutus: Kovačem bom naročil, naj naredijo novo.  

Julij Cezar: Nikakor! Izdaja častivredne krone! 

Brutus: Saj je samo krona. 

Julij Cezar:  Oh! Kako si drzneš, Brutus! Moja krona ni samo krona! Na betico sem jo 

dobil, ko so me razglasili za najboljšega generala skupaj s pomembno nalogo voditi 

in razsvetljevati Rimljane. Z njo sem osvojil nemočne dežele čakajoč rešitelja, ki jih bo 

popeljal v vsemogočnost. 

Brutus: (Zase) Saj bi se znašle tudi brez vas. 

Julij Cezar: Z njo sem prečkal Rubikon, z njo je Kocka padla, v njej sem videl, prišel in 

zmagal. Ima neizmerno zgodovinsko vrednost! Čez stoletja in stoletja se bodo naši 

potomci spominjali velikega osvajalca, ki je spremenil svet! V odsevu blišča te 

mogočnosti bodo videli mene in me častili.  

Brutus zavije z očmi.  

Julij Cezar: No? 

Brutus: Ja, Cezar? 

Julij Cezar: Naroči delavcem naj pretaknejo tempelj od glave do peta in najdejo 

krono! 

Brutus: Od vrha do tal. 

Julij Cezar: Kaj praviš? 

Brutus: Takoj, Cezar! 

PETI PRIZOR 

DVORIŠČE TEMPLJA 

Brutus: (Nagovori delavce templja) Najdite krono našega Julija Cezarja! 

Delavec 1: Krono? Tisti cvetlični venec? 

Delavci: (Se histerično smejijo) 

Brutus: Ne drznite si tako govoriti ... 

Delavec 2: Ja, ja in kaj bomo imeli mi od tega? 

Brutus: (Vprašljivo) Njegovo neizmerno hvaležnost? 
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Delavec 1: Raje bi krizni dodatek. 

Delavec 2: Kuhati moram. 

Delavec 3: Ščistiti moram hodnike. 

Brutus: Potem pa čisti in išči! 

Delavec 2: Hočem višjo plačo. 

Brutus: Ubogajte ali pa še minimalne ne bo! 

Delavci godrnjaje pretaknejo celo palačo in ne najdejo krone. Ko se vrne Brutus, da 

bi preveril ali so kaj našli, utrujeno ležijo na tleh in jamrajo. 

Brutus: Ste kaj našli? 

Delavec 1 se skuša dvigniti, a pade nazaj na tla zaradi izčrpanosti. 

Brutus: No, to pa je problem.  

 

ŠESTI PRIZOR 

CEZARJEVA SOBA 

Julij Cezar se sprehaja po sobi, razmišlja. Ko vidi Brutusa, ki vstopi v sobo, pristopi k 

njemu. 

Brutus: Ave, Cezar!                                                                                                                       

(Prime se za nos)                                                                                                                            

Lahko bi se malo nadišavili. Še bolje, skopali. 

Julij Cezar: So našli krono? 

Brutus: Cel tempelj so preiskali. Ničesar. 

Julij Cezar: To je slabo. Moja krona, zgodovinski spominek. Kako sem jo lahko izgubil? 

Brutus: Se spomnite kje ste jo nazadje imeli? 

Julij Cezar: Potem bi najbrž takoj šel tja.  

Brutus: (Zase) Res? Ker niste ravno dobre pameti. 

Julij Cezar: (Dotakne se prazne glave) Bila je na glavi, ko sem spal, in ko sem se 

zbudil iz lepotnega spanja, je ni bilo več. 

Brutus: So stražarji pazili vrata? 

Julij Cezar: So. 
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Brutus: Okno je odprto! 

Julij Cezar: Res je. Mogoče je priletela sraka in jo odnesla. 

Brutus: (Odide pogledat skozi okno) Ukradli so jo. 

Julij Cezar: Ukradli!  

Brutus: Imate kaj sovražnikov? 

Julij Cezar in Brutus se spogledata potem pa padeta v krohot.  

Brutus: Le kdo bi lahko bil? 

Julij Cezar: Stavim, da so tisti Grki! Maščujejo se mi! 

Brutus: No, če ne bi ...                                                                                                               

(Cezar mu nameni nevaren pogled)                                                                              

Pozabite.  

Julij Cezar: Pojdi k tistim Grkom, da mi jo vrnejo!  

Brutus: Takoj, Cezar!                                                                                                                  

(Odhiti proti vratom)                                                                                                                     

Ave, Cezar! 

SEDMI PRIZOR 

ŠTAB UPORNIKOV 

Uporniki pijejo grozdni sok in se kartajo. K njim vdre Brutus, skupaj z rimskimi vojaki. 

Brutus: Vrnite, kar vam ne pripada! 

Spartak: Vi nam vrnite Grčijo! 

Brutus: Torej se maščujete! 

Spartak: Nehajte zasužnjevati Grke in krasti zemljo, ki vam ne pripada! Kaj pa 

Cezarček misli, da je? Aleksander Veliki? 

Brutus: Kakžna žalitev! Potem ste res bili vi! 

Spartak: (Motivirano) Bojevnik nikoli ne odneha na poti do pravičnosti! 

Brutus: Vojaki, preiščite sobo! 

Vojaki razmečejo mizo z kozarčki in igrami, razgledujejo se naokoli. Vstopi zasanjani 

Romeus in skrije robček. 

Romeus: Kaj se dogaja? Kaj počnete? 

Brutus: Vrni ukradeno! 
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Romeus: Nisem kradel, na tla je padlo!                                                                                      

(Poda mu robček)                                                                                                                               

Se iskreno opravičujem. Prelepi princesi pa pošljite moje pozdrave in poljube. 

Brutus: Ne rabim tvojih smrkljev! Dobro ste skrili kraljevo krono, ha pametnjakoviči? 

Kam ste jo skrili? V piramide?  

Spartak: Egibčani imajo piramide. 

Brutus: Ti se kar smej! Cezar ve, kaj ste naredili. Izgnal vas bo, ko najdemo dokaz. 

Pokaže jim, da jih opazuje. Brutus in vojaki odidejo. Romeus je zmeden, uporniki 

pospravljajo razdejanje. 

Romeus: Kaj se dogaja?  

Spartak: (Roke položi na prsni koš, se preračunljivo nasmehne) Nekaj kar lahko 

uporabimo sebi v prid. 

 

OSMI PRIZOR 

SOBA JULIJA CEZARJA 

Julij Cezar: (V rokah ima krono, ki jo je skrival, zlobno se zasmeji) Grki bodo dobili, kar 

si zaslužijo! Da me tako grdo napadajo! Njihov imperij je propadel in Rim je zacvetel! 

Rešil sem jih, kakšni nehvaležneži. Rim je boljši! In ko bodo našli krono pri njih, bodo 

izgnani.                                                                                                                                     

(Zlobno se zasmeji in občuduje krono)                                                                                           

Ej, čakaj malo!                                                                                                                                 

(Tedaj zasliši glasove in skrije krono za hrbet, ko vstopi Brutus) 

Brutus: Ave, Cezar! Prav ste imeli. Nekaj skrivajo, a nočejo priznati. 

Julij Cesar: Saj sem vedel.                                                                                                 

(Dramatično)                                                                                                                                      

Oh, Jupiter! S čim sem si nakopal to nesrečo?! Stvari moramo priti do dna.  

Brutus: Kot ukažete. Ave, Cezar!                                                                                    

(Odide) 

Julij Cesar: (Pogleda krono) No, to pa je bilo lažje od pričakovanj.                                       

Krono si nadene na glavo, gleda se v ogledalu in mrmra. Iz grmovja v njegovo 

sobano ga opazujeta Spartak in Romeus. 

Spartak: Saj sem vedel. Spletkarijo proti nam.  
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DEVETI PRIZOR 

RIMSKE TERME 

Cezar se sprošča v savni.  V Rimu so bile terme prostor poslovanja in sestavljanja 

načrtov, kraj za sproščanje.  

Delavec v termah: Primerno se namestite in težave bodo izginile same od sebe. 

Prinesem še kakšno brisačo? 

Julij Cezar: (Smeje in zadovoljno) Težave bodo res odšle same od sebe. 

Pristopi nečak Gaj Avgust  z velikim plakatom v roki. 

Gaj Avgust: Ave, Cezar! 

Julij Cezar: Gaj Avgust Oktavijan, moj dedič. Ko te vidim zasije sonce, četudi so 

oblaki. Ti boš prvi cesar v našem Rimskem cesarstvu! Sedi. Imam še nekaj napotkov 

za veličastno vladanje. 

Gaj Avgust: Zmenila sva se, da vam pokažem svoj načrt za panteon. 

Julij Cezar: Prvič slišim.  

Gaj Avgust: Ker je trenutno le ideja. Zgradili bi panteon v čast vsem bogovom.                          

(Pogleda v strop)                                                                                                                              

Ki bdijo nad nami in nas vodijo. Bil bi tempelj vseh bogov. 

Delavec v termah: Prinesel sem brisačo.                                                                                 

(Položi jo zraven Cezarja) 

Gaj Avgust: (Razpre plakat) Torej ... panteon bi bil ... 

Delavec v termah: Partenon se reče. Tempelj zgrajen v čast boginji Ateni ... 

Julij Cezar: Hkm, Veneri. 

Delavec v termah: ... in največji dosežek antične Grčije. Kako lepo, da se zanimate 

za našo zgodovino.  

Julij Cezar: Vašo zgodovino? Zavračam predlog. Spet bom popljuvan kot 

ponavljalec. 

Delavec v termah: Ja, to res ni dober sloves. 

Gaj Avgust: To bi bil drugačen tempelj, no res pa bi imel podobno ime, a namen je 

povsem drugačen. No, v bistvu je isti, ampak ker smo kopirali že toliko stvari ... 

Delavec v termah: No, vsaj nekdo prizna. 

Julij Cezar: Zdaj imam dovolj skrbi.  
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Gaj Avgust: Ampak ... 

Julij Cezar: Če nočeš poslušati moje življenske modrosti, počni kaj drugega.  

Gaj Avgust razočarano odide. Sreča se s Spletično, ki nekaj išče. Zaletita se in načrt 

mu pade na tla. 

Spletična: Se opravičujem.                                                                                                     

(Pobere padli načrt in mu ga poda) 

Gaj Avgust: Hvala. Ampak tako ali tako iz tega ne bo nič.  

Spletična: Kaj pa je to? 

Gaj Avgust: Načrt za panteon. A moj dragi stric o tem noče niti slišati. 

Spletična: (Ozira se naokoli) Sliši se zanimivo. Poveš kaj več?  

Gaj Avgust: Si kaj izgubila? 

Spletična: Ja. Ampak saj ni tako pomembno. Kaj pa je panteon?  

Odideta skupaj, ko ji navdušeno razlaga o načrtu, ki si ga je zamislil. 

 

DESETI PRIZOR 

CEZARJEVA SOBA 

Cezar se sprehaja po sobi in je zamišljen. Brutus se živčno prestopa. 

Brutus: Žal mi je. Zelo so spretni. 

Julij Cezar: Mi moramo biti še spretnejši. Korak pred njimi.  

Brutus: Včasih se sprašujem, da je razlog zakaj smo vse prevzeli od njih, ker so pač no 

... 

Julij Cezar: Nehaj razmišljati in raje ubogaj.  

Brutus: Kaj bomo naredili? 

Julij Cezar: Nekaj nepredstavljivega. Nekaj nepričakovanega. Nekaj kot ... Trojanski 

konj! Oh, tristo kosmatih!  

Brutus: Medvedov? 

Julij Cezar: Kaj? 

Brutus: Tristo kosmatih medvedov? 

Julij Cezar: Tristo kosmatih ... zajcev? 
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Brutus: Tristo kosmatih ... polhov? 

Julij Cezar: Tristo kosmatih ... levov? 

Brutus: Tristo kosmatih .... mačkov? 

Julij Cezar: Maček!?  

Brutus: No, ja. Mački so tudi kosmati, kaj ne? 

Julij Cezar: Maček!?                                                                                                            

(Zbegano gleda naokoli) 

Brutus: Izguba krone vas je popolnoma spravila iz tira. Kaj če bi šli na ogled 

gladiatorskih iger? To vas vedno razveseli. 

Julij Cezar: (Prikima) V Kolosej! 

 

ENAJSTI PRIZOR 

KOLOSEJ 

Gladiatorji ležijo na tleh arene in gledajo oblake.  

Gladiator 1: Ta je podoben ... ptičku! 

Gladiator 2: Ta me spominja na .... krožnik juhe! 

Gladiator 3: Res bi lahko dobili krožnik juhe. Tako sem lačem. Kaša mi že preseda. 

Vedno ta dolgočasna kaša. Bljek! 

Gladiator 1: U, ta izgleda kot ... metuljček. 

Gladiator 2: To pa je res ljubek metuljček. 

Gladiator 4: Cezar! Cezar! 

Gladiator 1: Kaj je z njim? 

Gladiator 4: Ja, prihaja! 

Gladiatorji skočijo v zrak, zgrabijo meče in se bojujejo. Takrat vstopita Julij Cezar in 

Brutus.  

Gladiatorji: Ave, Cezar! 

Gladiator 3 prinese stol za Cezarja, Gladiator 4 pa pladenj grozdja in oreščkov,  da 

lahko uživa v predstavi. Medtem pa se v njegovem templju plete spletka.          
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MEDTEM V CEZARJEVI SOBI 

Spartak in Romeus se prikradeta v Cezarjevo sobo in vzameta krono, ki je bila skrita 

pod posteljo. Juliju Cezarju zmanjka okrepčila, ravno takrat eden od gladiatorjev 

pade na tla. Julij Cezar zaploska in čestita zmagovalcu, z Brutusom pomahata 

gladiatorjem potem pa se odpravita. Spartak in Romeus se pravočasno skrijeta nazaj 

v grmovje. 

DVANAJSTI PRIZOR 

CEZARJEVA SOBA 

Brutus: Videti ste boljše volje. 

Julij Cezar: Res je.  

Brutus: Odpočijte se. Jutri pa bomo našli vašo krono. 

Julij Cezar: Našli mojo krono? 

Brutus: Ki so vam jo ukradli. 

Julij Cezar: Ukradli so mi krono?                                                                                                 

(Spomni se svoje spletke)                                                                                                              

Am, hkm, zakaj si me moral opomniti na to? 

Brutus: Žal mi je, Cezar. Nisem hotel.  

Julij Cezar: Moja krona.                                                                                                            

(Vzame svoje prenosno ogledalo, se pogleda vanj in se otožno dotika svoje glave, 

da bi bil videti prepričljiv)                                                                                                                              

Moja krona. 

Brutus: Obljubim vam, da jo bomo našli! 

Julij Cezar: Počivati moram. 

Brutus: Kar dajte. Odpočijte se. Jutri pa novim zmagam naproti.                                       

(Odide proti vratom, kjer zavzdihne)                                                                                 

Kakšen velik dojenček. 

Julij Cezar se skloni k postelji, da bi si nadel krono. Išče jo pa je ne najde.  

Julij Cezar: Kje pa je? Saj sem jo pustil tukaj!                                                                          

(Zave se grozne resnice)                                                                                                         

Ukradli so mi krono! Prav zares so mi ukradli krono! Čakaj, kaj?                                          

(Pogleda publiko)                                                                                                                                

Čisto nič mi ni jasno. 
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Spartak in Romeus se krohotata v zasedi v grmovju. Podata si petko. 

Spartak: To ga bo izučilo. 

 

TRINAJSTI PRIZOR 

RIMSKI TRG, VODNJAK 

Brutus oznani pomembno novico zbranim na trgu, Julij Cezar otožno stoji zraven, 

oblečen je v črno ogrinjalo in žaluje za krono. 

Brutus: Ukradli so Cezarjevo krono! 

Rimljan 1: Nabavi si novo! 

Brutus: Krona ima neizmerno zgodovinsko vrednost. Z njo smo osvobodili zatirane 

dežele, prečkali Rubikon. To je prav ista krona s katero je bil Julij Cezar ... 

Rimljani na trgu: Ave, Cezar! 

Brutus: ... okronan. 

Julij Cezar: Bi radi odrekli svojim otrokom, vnukom, vnukom svojih vnukom, vnukom 

vnukov svojih vnukov, vnukom vnukukov vnukom, hkm,  naslednjim generacijam tak 

zaklad, tako vrednost, tak pomemben del našega življenja? To moramo ohraniti, da 

nas bodo pomnili. 

Rimljani premišljujejo. 

Rimljan 1: Najdimo Cezarjevo krono! 

Rimljani: Ja! Za Cezarja! 

Julij Cezar: Hvala, dragi podaniki, za izkazano spoštovanje. Najditelj nagrade dobi 

neizmerno čast ... 

Rimljani navdušeno stečejo z odra v zagonu, da najdejo krono. 

Julij Cezar: ... da preživijo dan skupaj v družbi najpomemnejšega Rimljana! 

Trg je prazen. Zaslišimo oglašanje črička.  

Brutus: Jim ne bi raje obljubili denarja? 

Julij Cezar: Zakaj, če lahko preživijo dan z mano? 

Brutus: Vi pa res ne veste kaj ljudstvo hoče. 
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ŠTIRINAJSTI PRIZOR 

ŠTAB UPORNIKOV 

Uporniki sedijo za mizo in kujejo načrt.  

Upornik 1: Ves Rim išče krono. 

Upornik 2: Kdo ne bi? Nagrada je velika. 

Spartak: Pravičnost za vse. 

Upornik 2: Denar! 

Upornik 1: Dragulji. 

Romeus: Princesina roka.  

Upornik 1: Nesimo krono nazaj! 

Upornik 2: In si kupimo graščino z bazenom! 

Spartak: Ne, že tako nas sumijo. To moramo narediti premeteno.  

Upornik 2: Kako? 

Spartak: (Navihano) Prevarant bo končno prevaran.  

PETNAJSTI PRIZOR 

RIMSKI TRG, VODNJAK 

Rimljani stojijo ob vodnjaku in načrtujejo iskalno akcijo Cezarjeve krone.  

Rimljan 1: Kje še nismo pogledali pa se je Cezar v tem tednu nahajal? 

Rimljan 2: Kaj pa Cezar sploh počne? 

Rimljan 3: Ukazuje drugim namesto da bi si sam našel krono? 

K Rimljanom pristopijo uporniki nad katerimi niso navdušeni. 

Spartak: Radi bi vam pomagali. 

Rimljan 1: Znamo sami, hvala. 

Spartak: Zakaj pa ste potem tu in ne na iskanju? 

Rimljan 2: Odmor imamo, okej? 

Upornik 1: V tem času mi lahko raziščemo ... 

Rimljan 3: A nisem rekel, da spokajte? 
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Upornik 1: Nisi. Tisti tam je to rekel. 

Rimljan 2: Mi bomo prej našli krono od vas. 

Upornik 2: Kakorkoli.                                                                                                                          

(Se obrne proti svojim upornikom)                                                                                               

Pojdimo v nekropolo. Mogoče je krona tam. 

Odidejo. Rimljani gledajo za njimi.  

Rimljan 1: V nekropolo, ha? 

Rimljan 2: Čakaj, ni bila tam predvčerajšnjim slovestnost padlih vojakov? 

Rimljan 3: Kaj, če je Cezar tam izgubil krono? 

Rimljan 1: Ja, pojdimo! 

 

ŠESTNAJSTI PRIZOR 

NEKROPOLA 

Spartak: (Hihitaje) Že prihajajo za nami!  

Ustavijo se, da bi počakali Rimljane.  

Rimljan 3: Kako je temno! 

Rimljan 4: Kot v rogu! 

Ker je v Nekropoli temno, se Rimljani zaletijo v upornike. 

Rimljan 2: Glejte, kje stopate! 

Upornik 2: Nismo hodili. 

Rimljan 2: Glejte, kje stojite! 

Rimljan 1: Pojdimo že! 

Upornik 1: Vas je strah? 

Rimljan 1: Ničesar nas ni strah! 

Rimljan 2: Neustrašni smo!  

Romeus skoči iz teme in jih prestraši, Rimljani zacvilijo. 

Upornik 1: No, tukaj so očitno samo grobovi. Kje še niste pogledali? 

Rimljan 2: Naj pomislim. 
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Romeus: (Zaigra zamišljenost) Kaj pa amfiteater? Ni bila tam uprizoritev Kocka je 

padla, ko je Cezar zavzel Rubikon? 

Rimljan 3: Točno! 

Spartak: Pejmo pogledat! 

Rimljan 1: Jaz ukazujem!  

Uporniki in Rimljani se ustavijo, čakajo kaj jim bo Rimljan 1 ukazal.  

Rimljan 1: (Rahlo je živčen) Pojdimo pogledat! 

 

SEDEMNAJSTI PRIZOR 

AMFITEATER 

Pripravlja se predstava. Uporniki in rimljani se razgledujejo naokoli. Povsod so kostumi, 

igralci, pravi gledališki kaos. 

Rimljan 1: Tudi tukaj ni nič. 

Spartak: Ne vdaj se tako hitro. 

Opazi jih Lastnik amfiteatra in pristopi. 

Lastnik amfiteatra: Vam lahko kako pomagam? 

Spartak: Ste našli kakšno krono? 

Lastnik amfiteatra: Imamo samo papirnate krone za predstavo. Če iščete cesarjevo 

pravo krono vas moram razočarati. Kot že 50 drugih iskalcev danes. 

Upornik 2: Pohiteti moramo preden nas prehitijo! 

Rimljan 2: Laže! Zagotovo jo je že prodal. 

Lastnik amfiteatra: Če bi jo imel in prodal, ne bi bil več lastnik amfiteatra, ampak se 

preselil na Sicilijo in se do konca življenja sončil na obali.  

Romeus: Ima pojnt.  

Rimljan 2: Še vedno mislim, da si osumljenec! 

Lastnik amfiteatra: Hotel sem postati igralec. Zdaj pa imam. Šel bi na medicino kot je 

rekla mama.  

Romeus: Kam pa lahko še gremo pogledat? 

Rimljan 3: Vseeno mi je. Utrujen sem. Grem na odmor. 
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Spartak: Pa saj ste ga ravnokar imeli. 

Rimljan 3: Toliko je hoje. Zakaj nimamo konj? 

Rimljan 2: Ker kakajo. In veliko stanejo. Škoda, da nimamo kakšnega voza s čimer bi 

se prevažali naokoli. Samo usedeš se in se pelješ. Brum brum!  Hm, kaj pa če bi izumil 

kaj takega? Ja! Kaj pravite?                                                                                                          

(Zasmeji se svoji šali. Uporniki in Rimljani že zapuščajo amfiteater)                                           

Ej, počakajte me! 

OSEMNAJSTI PRIZOR 

RIMSKI TRG, VODNJAK 

Julija se sprehaja okoli vodnjaka.  

Julija: Ko bi tudi punce smele početi, kar fantje. Se mečevale, jahale konje, bile 

umazane in razkruštrane.                                                                                                        

(Julija se nagne k vodnjaku. V njem zagleda krono, ki jo privleče na plano. Začudi se)                              

Kaj pa to počne tukaj?                                                                                                     

(Zasliši glasove. Krono vrže nazaj v vodnjak in  steče z odra) 

Rimljan 1: Kako sem utrujen. 

Upornik 1: Ne morem več.  

Rimljani in uporniki ležejo na tla in jamrajo. K Spartaku in Romeusu pristopita Brutus in 

Julij Cezar. 

Julij Cezar: Zavajanje! Grki ste krivci! 

Spartak: Ne moreš nas obtožiti brez dokazov. 

Julij Cezar: Imam dokaze! Vi ste mi ukradli krono, ker ste jezni, da smo Rimljani boljši 

od vas! 

Rimljan, ki sedi ob vodnjaku, je zelo izčrpan. Iz žepa toge privleče pahljačo in se 

pahlja. 

Spartak: To ni dokaz, ampak domneva! 

Rimljan ob vodnjaku: Vode. Tako sem žejen.                                                                        

(Odloži pahljačo na tla. Nagne se k vodnjaku, da bi pil, a se skoraj zruši v notranjost)                   

Na pomoč! 

Romeus: Pomagajte ubogemu človeku!                                                                                    

(Vsi so preveč izčrpani, da bi mu pomagali in jamrajo. Zato vskoči Romeus, zgrabi 

Rimljana in ga povleče na suho. Rimljan v rokah drži krono) 
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Julij Cezar: Moja krona! Moja izgubljena krona!                                                                            

(Povezne si krono na glavo)                                                                                                                                   

Grki boste plačali za to! Niste priznani kot državljani Rimskega imperija in ste izgnani! 

Brutus: Počakaj! Res da je Rimljan našel krono ... 

Rimljan: (Užaljeno dvigne nos) Moje ime je Artenon! 

Brutus: Res da je Artenon našel krono, ampak uporniki so tudi pomagali. Grk je 

pravkar rešil Artenona! 

Artenon: Hvala, upornik.                                                                                                                  

(Poda roko Romeusu) 

Romeus: Ime mi je Romeus.  

Artenon: Hvala, Romeus, rešil si me.                                                                                 

(Zelo očitno premišljuje) 

Julij Cezar: To je prav čudno. Kako na vsem rimskem imperiju se je krona znašla v 

vodnjaku? Tu nekaj ne štima. Tako. Dokazano! Ukradli ste mi krono in jo dali not. 

Spartak: Nihče ni ničesar ukradel.  

Brutus: Mogoče vam je nekako padla. Vedno se nagnete, ko se opazujete v 

ogledalu. 

Julij Cezar: (Se pogleda v svoje zrcalo) Je tako narobe, če iščem najboljši kot 

padanja svetlobe? Vojaki, aretirajte jih in odpeljite iz mojega imperija! 

Artenon: (Se domisli in vzklikne) Eureka!      

Spartak: Artenon bo nekaj povedal! 

Vsi pozorno prisluhnejo.  

Artenon:  Mislim, da smo skupaj močnejši. Če ne bi skupaj sodelovali, ne bi našli 

krone, jaz pa bi bil ob glavo.  

Julij Cezar: Ne ne ne ne ne! Grki so spletkarili! 

Spartak: Nihče ni ničesar spletkaril. Razen vas.  

Brutus: Artenon ima prav. Skupaj smo res močnejši. Zakaj se sploh prepiramo?  

Ležeči na tleh: (Izmučeno navijajo in vzklikajo) Grki! Rimljani! Skupaj! Ja! 

Julij Cezar: Rimljani so boljši! 

Spartak: Mislim, da je nauk, da smo vsi skupaj najboljši.  
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Julij Cezar: Mislim, da ste vsi tukaj zgrešili bistvo, ki je vašim očem nevidno!  (Črni 

maček se smuka okoli vodnjaka in podrgne se Julijeve noge)                                 

Maček! Maček!                                                                                                                                

(Odhiti z odra, pade mu krona. Vsi prisotni se hihitajo) 

Artenon: Mislim, da zdaj vsi vemo kako je krona pristala v vodnjaku. 

Julij Cezar se vrne, pobere krono in užaljeno odhiti z odra. 

Upornik 2: Kaj pa moj denar! 

Upornik 1: Pa moji kristali? 

Romeus: Princesa!                                                                                                                             

(V roke vzame robček)                                                                                                        

Robček!                                                                                                                                              

(Tišina. Nihče ne ve kaj še počnejo na trgu) 

Spartak: Kaj čakaš? Teci! 

Romeus: Po princesino srce!                                                                                                      

(Odhiti z odra) 

Upornik 1: Po nagrado!                                                                                                             

(Skupaj z Upornikom 2 vstaneta, se prevračata po ležečih Rimljanih, po dveh korakih 

se zrušita po tleh) 

Upornik 2: Tako utrujen. 

Brutus in Spartak sta tiho. Ležeči na tleh so nehali jamrati in spijo.  

Spartak: Hm. Bi šla nazdravit rešitev našega spora? 

Brutus: Grozdni sok bi se mi res prilegel. Pojdiva. Jutri pa si vzamem zasluženi dopust. 

DEVETNAJSTI PRIZOR 

RIMSKI TRG, VODNJAK 

Julija se vrne k praznemu vodnjaku. Ležečih na tleh ni več. Previdno preveri če je 

krona še vedno v vodnjaku, a je ni. Vidi samo mačka, ki spi ob vodnjaku.                             

Julija: To je pa res čudno.                                                                                                              

(Sede k mucku in ga poboža, da zaprede)                                                                        

Nimaš doma? Ti ubošček. Mislim, da oči ne bo imel nič proti, če te vzamem s sabo. 

Mucek: Mjav. 

Julija: Kako si prikupen. 

Romeus pride na trg, nasmehne se. 
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Romeus: Končno sem te našel.                                                                                                     

(Mucek se ga ustraši in zbeži) 

Julija: Hej, vrni se!                                                                                                                            

(Jezno ga pogleda)                                                                                                                     

Zakaj si me pa iskal? 

Romeus: Da ti vrnem tole.                                                                                                         

(Poda ji robček. Julija ga vzame) 

Julija: To ni moj robček. 

Romeus: Od koga pa je? 

Julija: Od moje spletične. 

Romeus: Ampak tukaj je uvezan J. 

Julija: J kot Justi. Že več dni ga išče. 

Romeus: O. Ji ga lahko vrneš? 

Julija: Bom. 

Nastane tišina. Gledata se, potem Julija pogleda v nebo, Romeus v tla. Potem se 

spet srečata s pogledi.  

Romeus: Hotel sem ti nekaj povedati.  

Julija: (Nestrpno čaka) Ja, Romeus? 

Romeus: Hkm, ja. Cezar je obljubil največje bogastvo najditelju krone. 

Julija: Oh. To se pa kar z njim zmeni.  (Skuša oditi, a jo Romeus ustavi. Še nekaj ji želi 

povedati) 

Romeus: Čakaj. Saj največje bogastvo, ki ga ima, je že tukaj.  

Julija: (Se razgleduje naokoli) Ne vidim nobenih očetovih zlatih palic ali draguljev. 

Romeus: Nimam veliko, nisem učenjak, nimam graščine, zlatih palic ali draguljev ali 

zlatega prstana, no saj nimam v bistvu nič. Sem pa dober po srcu in rad bi ...                                                                                                                                             

(Iz žepa tunike povleče belo lilijo, ki je že malo pomečkana in uboga)                                                   

... ti dal vso svojo ljubezen do konca najinih dni. 

Julija: (Ostane brez besed in ga nekaj trenutkov gleda, potem bruhne v smeh)           

Ti si res mislil, da sem jaz očetovo največje bogastvo? 

Romeus: (Je rahlo negotov) Ti si moje še vedno. Moja ponudba še vedno velja. 

Julija: Saj me sploh ne poznaš. Kaj, če sem zoprna? Ali cmokam, ko jem? Ali čudno 

kiham? 
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Romeus: Bom že prenesel.  

Julija: Me ne bi najprej povabil na zmenek? Enkrat si me videl in si se že zaljubil 

vame? 

Romeus: Ljubezen na prvi pogled. Usoda.  

Julija: Ne, kaj pa vem.  

Romeus: Naj ne bo najina družbena razlika ovira. Vsaj ena priložnost? 

Julija: Moram razmisliti.  (Odpavlja se nazaj v tempelj) 

Romeus: (Šepetaje se gleda v nebo) Vredno je bilo poskusiti. 

Julija se vrne in  vzame poteptano lilijo.  

Julija: En zmenek. Nič več. 

Romeus pokima in se nasmehne. Julija odihiti z odra po desni strani, prideta Spartak 

in Brutus z leve strani in veselo pojeta. 

Spartak in Brutus: Skupaj smo močnejši! Močnejši!  

Spartak objame veselega Romeusa.   

Romeus: S princeso grem na zmenek!  

Spartak ga bratsko potreplja. 

Romeus: Oh, Julija! V zvezdah je zapisana najina ljubezen!                                                           

(Iz žepa vzame kovanec, ga poljubi za srečo in vrže v vodnjak)                                                 

Da najina ljubezen večno traja! Le kakšna je prihodnost, ki nas čaka? 

Zaslišimo napeto glasbo. Zgodi se prehod skozi čas. 

 

ENAINDVAJSETI PRIZOR 

SEDANJOST, RIMSKI TRG, VODNJAK 

Prehod skozi čas, drugo dimenzijo. Otroci so oblečeni v navadna današnja oblačila, 

sedijo na svojih prejšnjih mestih, rešujejo učne liste. 

Matic: Razloži razliko med pantenom in partenonom. 

Neža: Hej, to pa vem! 

Ava: V kateri mitologiji je bil vladar bogov Zeus? V grški! V rimski pa je bil Jupiter! 

Matic: Kje so pokopali pokojne? V nekropoli! 
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Zgodovina je lahko zabavna! 

Uporaba in reprodukcija besedila brez vednosti avtorice ni dovoljena. njelovsek@gmail.com  

Ava: Kako se imenuje sedež uprave? Akropola! 

Gal: In Julij Cezar sploh ni bil cesar, ampak vojskovodja. Šele njegov nečak je postal 

prvi cesar Rima.  

Ava: Tega zagotovo ne bomo več zamešali. 

Neža: Pa saj obvladamo! Test bo šel super!  

Gal se stegne k Maticu in fotka njegove odgovore na učnem listu. 

Matic: Hej, sam reši svoj učni list! 

Gal se zahihita. Zaslišimo zvonenje telefona. Gal se javi na klic. 

Gal: Ja? V parku. Tam, kjer so rimske ruševine. Ker smo imeli ekskurzijo. Ja, pridem na 

kosilo.                                                                                                                                        

(Konča klic)                                                                                                                                         

No, šibam na kosilo. Upam, da bo kaj dobrega.                                                              

(Steče iz odra) 

Neža: Jaz moram na plesne. Čav!                                                                                                 

(Steče z odra) 

Ava: No, jaz si bom pa še malo prebrala o Grkih in Rimljanih! Kdo bi si mislil, da so 

tako zanimivi! 

Matic: No, jaz pa grem z očetom v muzej gledat dinozavre. Potem pa se bova 

ustavila še na sladoledu! 

Odide še on. Trg je postane prazen. Tišina. Iz vodnjaka spleza mucek.  

Mucek: No, nikoli ne škodi malo čarobnosti.                                                                      

(Mežikne) 
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