
 

 

 

 

1 

Voda tvori obroč. Mesto je na otoku. Jutro je in vse je mirno. Ceste in hiše čakajo obiskovalce. Hiše so 

enakomerno razporejene in skoraj enako velike. Ulice tvorijo labirint. Ko je presodil, da je bila desnica dovolj 

dolgo v vodi, jo je izvlekel in pogledal. Zrak je hladen. Dlake na obrazu ledenijo. Telesu je toplo, oblačila so 

mehka. Možgani pravijo, da je tako OK. Pljuča uživajo v svežini. To je najbolj žalostna reč, kar sem jih kdaj 

doživel z ribami, je pomislil. Tudi fant je bil žalosten, prosila sva jo oproščenja in jo brž razkosala. Vse okrog je 

hladno. Hladen zrak sili v nosnice. Zaznavanje je otopelo. Čuti se hitrost premikanja, toplota telesa se širi. 

Vonj parfuma prvega soseda se močno okrepi in se meša s potom telesa, ki istočasno v hladnem zraku 

otrpne in se njegova intenzivnost  zmanjša. Voda se prebuja v jutro. Od žuborenja potoka se dvigajo kapljice 

in pristanejo na ustnicah. Voda nosi življenje. Rastline oddajajo svojo energijo, ki se usede na ustnice. 

Svežina, sladkost, mraz zamrznejo okuse. Škoda, da dečka ni tu. Glas morja, veselje bitja srca. Smeh soseda 

na čolnu. Glas motornega čolna. Šum vetra. »Škoda, da ni dečka tu in da nimam malo soli,« je rekel na glas. 
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Tema na odru. Sliši se šumenje valov. Luči se počasi prižigajo. Igralec sedi na stari skrinji za ribe. Valovi 

pljuskajo v skrinjo. Igralec vstane. Odpre skrinjo. Iz skrinje jemlje ribiško opremo, mreže, ribje konzerve, prazne 

plastenke. (Vse to postopoma, medtem ko govori.) Prične pripovedovati zgodbo:  

Ribiči gredo na morje. Kako se rešiti z valov? Vonj po slanem morju. Svež zrak. Borba do plitvine. 

Pripravljajo mreže. Poznam veliko zvijač. Ali lahko dosežeš metalno mrežo? Ulovim lahko velike ribe. 

Rahel veter jim naježi kožo. Kaj razmišljaš? Pred seboj zagledajo valove. Valovi počasi naraščajo. 

Majhen val. Pa malo večji. In še večji. Ali bom še videl obalo in družino? Vročina pritiska. Vroče je. V 

ustih okus po slanem morju. Močni valovi. Voda pljuska v čoln. V oči. Oči pečejo. Pogled se zamegli. 

Meglice jim plešejo pred očmi. Sonce jih zaslepi s svetlobo. Tesnoba, strah. Strah pred velikimi valovi. 

Kaj imaš za večerjo? Tik, tak. Strah pred razbitim čolnom. Tik, tak. Ali boš jedel? Utapljanje. V pljučih 

primanjkuje zraka. Strah, da nikoli več ne stopim na peščeno obalo. Pritisk vode. 360 stopinj. Plastika. 

Olajšanje. Želja po ujeti ribi. Ponovni vdih zraka. Bližina ljubljene osebe. Vonj po zažganem. Nov čoln. 

Zamah. Nove mreže. Zadnje moči. Boljše življenje za potomce. Tla pod nogami. Peščena, mehka tla. 

Zdrava narava. Vdih, izdih. Ožganine po koži. Pekočina. Bolečina. Razjeda. Lačni ljudje s pričakovanji na 

mehki obali. Razočaranje. Prazne, uničene, strgane mreže.   

Končna slika: počasi ugašajo luči. Samo luč v skrinji še sveti. Igralec leže v skrinjo. Konec. 
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Nebo je oblačno. Sonce se skriva za oblaki, galebi mirno plavajo, naselje ob obali zakrivajo drevesa. Visoka, 

obložena s kokosi. Pelikani se skrivajo. Bili so stari kakor razpoke v pustinji brez rib. Zrak je mrzel, vonj po 

vlagi, strah in napetost. Ribiča sta pobrala opremo iz čolna. Ropotanje opreme. Vrisk. Velik ulov. Vpitje. 

Mahanje. Kazanje na ulov. Dokazovanje. Zmorem, zmorem, zmorem. Poglejte, poglejte. Ribe. Velike ribe. 

Globoko dihanje. Vzhičenje. Nenavadno primanjkovanje zraka. Lovljenje sape. Žareče, iskrive oči. Motivacija. 

Pospešeno delovanje. Hiperaktivnost. Dvig adrenalina. Res sem nenavaden starec.  
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Mljaša ženska, oblečena v hlače in jopico zaplava v morje. Počuti se osamljeno, zato še v ribi vidi prijatelja. 

Temni se. Sliši se zvok vode in ptic. Sončni zahod. Od mraza se začne tresti, stiskati pesti, zebe jo. Lačna je. 

Razmišlja, da bi ujela ribo, jo spekla in pojedla. Spleza v čoln in začne loviti. Naposled ji uspe. Ujame ribo. 

Počuti se krivo, saj je bila njena prijateljica. Globoko vdihne, se sprijazni, saj gre za preživetje. V vodi se vidi 

odsev lune. Sonce je že zdavnaj zašlo. Prispe do kopnega. Zaslišijo se koraki. Upa, da jo bo kdo rešil. V 

nasprotnem primeru bo umrla od lahkote in žeje. Zebe jo od mokrih oblačil. Čaka, ali se ji bo kdo približal, če 

jo bo kdo našel. 
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Čutenje. Zadovoljstvo. Povezanost. Mraz. Obveznost. Plavanje. Tudi riba mi je prijateljica. Sem zadnja oseba. 

Nemoč. Upočasnitev, preizpraševanje moči.  Bo zmogel najti izhod? Občutek slabosti zaradi občutka 

manjvrednosti. Toda moram jo ubiti. Voda. Ptice. Krik. Tišina. Škripanje stopinj. V daljavi odzvanja zvok morja. 

Aaaaaaaaaaaa! Tresavica. Stisnjene pesti. Stisnjeni zobje. Topla kri razmazana po koži in čolnu. Zadovoljstvo? 

Krivda? Bolečina v srčni mišici. Pospešen utrip. Bum-bum. Bum-bum. Adrenalin. Vdih, izdih. Sprijaznjenje. 

Umiritev. Zaključek. Konec ali nov začetek?  
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Moja budilka je starost.  

Zbudim se ob 5. uri in ne morem več spati.  

Skuham si kavo in začnem pospravljati.  

Pristavim kosilo.  

Ko se naredi sončen dan, grem malo na sprehod.  

Naužijem se svežega zraka, dokler še lahko.  

 



 

 

Moja budilka je starost.  

Vsako noč se večkrat prebudim, a hitro nazaj zaspim.  

Zbudim se zgodaj, saj je dan zame prekratek za vsa opravila.  

Vsak dan gospodinjska opravila in druge obveznosti.  

Vikende rada preživim z družino (izlet, kino, bazen) ali grem nakupovat za dušo. 

 

Moja budilka je starost. 

Ne morem več spati, da je dan daljši.  

Pogledam najnovejše novice. 

SVETOVNE ZMEDE!  

PREDVOLILNA KAMPANJA!  

POTOP LJUDSTVA!   

Grem po nakupih.  

Z družino skupaj gledamo večerna poročila.  
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 - čuj, stari, spet ni nič ulovil 

 - ja ... vedno je bil nesposoben 

 - raje bi pustil ta foh nam, pa šel drugam 

 - pa saj je že marsikje bil, pa se nikjer ni izkazal 

 - ah ... zdaj bo pa to nesrečo in neznanje še na malega prenesel 

Danes je lepo vreme,  

morski tok je prinesel lepo vreme,  

težko pričakovano osvežitev po vročini in veliko rib. 


