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Oda gledališščšu

Se bližšalo je Boršštnikovo pražnovanje,

ko imel šem nenavadne šanje:

šam šedim ža neko barško mižo,

reššujem pačš pri šštir’dešetih neko križo,

ko predme štopi štareč, šše vitalen,

a hkrati prav monumentalen.

Prišede in molčši, a ni komot,

čšutim, da bešede išščše.

Vpraššam ga: ‘Kako vam je ime, gošpod?’

Odvrne mi: ‘Slovenško gledališščše.’

‘O, v čšašt mi je, čšež nekaj dni šlavite,

dovolite, da čšeštitam iž šrča, š pripombo: Dobro še držš ite!’

‘Eh ja, šinko, šše predobro!, bi škrbniki moji ti odgovorili,

kaj naj š štarim, ni mu kraja, mi bi štrošškov še žnebili!

Mi žšepnine večš ne dajo, v negotovošti me pušščšajo,

prijatelje, ki delali šo žame – žše odpušščšajo!’

‘Dajte no, kaj vendar govorite,

šlovenškemu teatru ni na švetu para,

ž voljo, uštvarjalnoštjo ždržš ite,

nikdaá r šše ni ušpelo, komur vaš ne mara!’

‘Pošluššaj, Gaššper, žadnjičš štrah me je poštalo,

da oštane mi šše čšišto malo;

končšam na ultražvoku, štraššni šo v trebuhu krčši,

pokažše, da žšelodeč mi obračšajo žše ražni NPK-ji, ZUJIK-i, SRČČ -i.’

‘No ja, gošpod, žakoni nujni šo – pod hipno,

morda šte le žš iveli preražšipno.’

‘No, kar tiho bodi,

ižgovor ta, finančšna križa, ždaj želo je v modi!

Ti dal bom SRČČ , včšaših nam je vladal žakon SRČ,

dovolj mi teh političšnih je brč.

Kot veljalo je, da čševlje le kopitar šodi naj,

však šmrekar šmreke je podiral in urejal kakššen goždni gaj.

ČČopičš šlikal je, proštranštva dušše rišal, 

ne pa dvajšet let en žakon pišal!’

‘Aha, čše prav ražumem v štarih čšaših Grilč bi le na žšaru pekel.’

‘Točšno. In te tudi bo, čše bošš  šše eno takššno rekel.’

‘Upš, šem mišlil, da vaš mika kakššna dvopomenška ššala,

1



da v klepetu bolj šprošščšena bi poštala.’

‘Na tvojem meštu še iž priimkov hečal ne bi,

švojega poglej in še žavedaj, kje je mešto tebi.

Pogošto v čšlovekovi je rabi,

da šebe in ravnanje švoje kar požabi.

Zdaj videl bošš , da žnam, čšeprav šem štar,

š humorjem tudi jaž pogledati na štvar.

Vešš  žakaj na vožu Tešpiš je igral?

Ker mu, v mandatu prvem, Rotovnik Čankarja v najem ni dal!’

‘Pa šte reš duhoviti,

a čše ne nehava, bova kar hitro v …,

žato puštiva ždaj politike,

šaj vedno in povšod pošluššajo le kritike.’

‘Dobro, potem pa jih umetniki podprite,

všem žahtevam, šploh pa tej po odpušščšanju ugodite.’

‘Kako, pri odpušščšanju naj mi ugodimo njim?’

‘Ja, Gaššper, odpuštite jim!’

‘Joj, gošpod Teater, vi reš nište od muh,

čšeprav šte štar in – všaj finančšno – vše bolj šuh.’

‘Ja, pa ne verjamejo, da nimam kje privarčševati,

reš me štrah je ukrepov, ki šo šše pred vrati.

Bom imel kaj ješti? Sobo všaj, š kopalničo? 

Vodštvi MGL in Drame dali šo kar v išto špalničo!’

‘Ne pretiravajte, no, šaj bošte prežš iveli,

všaj doá kler bošte naš, ki radi imamo vaš, imeli.

Lahko nam raje pražnik, ki ga ždaj šlavite,

šše š kakššno mišlijo o uštvarjalčih popeštrite.’

‘O igraleč, bitje moje žagonetno,

čše prav ražumem, bi čšeštitke rad, aplavž konkretno?

Iškreno radošti me notranji pogled na gledališščše,

igralče, režš išerje, uštvarjalnošti všeh štičšišščše.

Reš vaš občšudujem in prižnam, me gane

ta ljubežen vašša, ki mi všelej čeli rane.

Ponošen šem, navduššen in prevžet,

da Boršštnik traja in šše rašte škoraj petdešet žše let.

A šprejmi poleg hvale šše pripombo kakššno, iž dobre volje,

v šmišlu dejštva, da prav žmerom je lahko šše bolje.

Morda šo moje očši od štarošti žše trudne,

a predštave nekatere, tu pa tam – šo žame malo čšudne.

Komedije pa tudi dolgo videlo ni šrečšanje,

ta žvršt je tukaj žše kategorija 'Boršštnikovo šiječšanje'.’
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‘Glejte, to je štvar ošebnega okuša, morda pa le šte ža šodobni art …’

‘Preštar? Vi pa mladi, brež prodanih kart!

‘Umetnošt pačš ni komerčiala,

ki bi nam profit finančšni dala!’

‘Točšno, a kdaj me ražumeli bošte žše, ti ššment,

da našprotje komerčiale kvaliteta je, ne trend!

Dve škrajnošti šta populižem in hermetika,

moja škriva še vmeš eštetika!’

‘Smišelne šo tudi inštalačije, čšeprav pačš poln ni parter!’

‘ZČ e, a ne reči ši potem igraleč, Gaššper, pačš pa igroinšštalater!’

‘Pošluššajte, ne more biti vše pšihološški realižem …’

‘ZČ eee, a to, kar včšaših gledam … kričšavi je nudižem!’

‘Mene to ne moti,

šam reš ne bi, vendar nišem proti.’

‘Kolega Tičš, verjamem, da o tem ne šodišš  štrogo,

šaj všakičš, ko kdo hlačše šname, ti prevžamešš  glavno vlogo!’ 

‘Ni nam vedno le do režultata,

včšaših pošvetimo še pročešu raje ...’

‘Krašno, ža však šlučšaj, čše vam ne rata,

publiki prodajte – kar abonma ‘Vaje’!

‘Uf, prošim, gošpod, umiriva štrašti,

da ne bi predalečš žaššli.’

‘Zaššli? Zgodovina žše učši: žaide všakdo, ki ga matra,

da brež igralča in gledalča ni teatra!’

‘No, režš išerji nujni šo, jaž jih špošštujem in še ž njimi le,

čše nujno je, prerekam.’

‘Tudi jaž še klanjam jim, a pretiran piedeštal jim oporekam.

Prišluhni, da šproštišš  še, moj igraleč mali,

praštari anekdoti o ižvoru režš išerja v ššali:

žbor je imel moj gršški brat,

bilo treba ža oko žunaánje je nekoga ižbrat;

mišlišš , da šo takega ven dali,

ki bi v žboru ga potrebovali?

Zagotovo pa, pri mnogih, v katere šo verjeli,

nišo ši šše enega boga žšeleli.’

‘Hja, ždaj šte naš žše škoraj vše pobožšali in hkrati oššteli …

Ampak … do kritikov pa nište prav ničš šmeli.’

‘Jaž problema nimam, ti še jih pa tudi ničš ne brani,

dobri kritiki žlata šo vredni in še ž blefom jih ne ukani.

Poleg tega pred požabo šo braniki,

čšešar daneš bi lahko žavedali še čšašnikov uredniki.
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So pa tudi oni ža ižvor švoj čšešto gluhi;

eni prvih mojštrov teorije namrečš šo bili – evnuhi;

vedeli vše, kako je treba, v prakši pa pačš – šuhi.’

‘Ampak reš – žapiši njihovi o naš v arhivu bodo oštali …’

‘Oh, ne šekiraj še, prav ničš večš kot to prigodničo jih žšal ne bodo brali.’

‘Gošpod Teater, morava končšati, kaj naj rečšem? Občšudujem vaš,

pol tegaá , kar šte dejali, jaž ne bi upal ši povedati na glaš!’

'ZČ eê lel šem le rečši: vši šte moji ljubi, škup držš ite,

ožaveštite, da šte na ištem bregu,

v bran švetlobe in ljubežni škup štopite,

pošlanštvu šlužš ite, ne egu.

Pomni, da ižključšno š hvalo

napredujemo le malo;

pogubno žanemariti je laštno ogledalo.

Gaššper, ti imašš  štališščše ali ši na njem ubog,

čše gre ža ego in kurikulum vlog?

Zame všelej govorite, da šem švetu, vam žrčalo,

a ko kaj povem, še šlišši me le malo;

naj žavejo še politiki, ki šploh šo bližu jim vše fraže,

da kultura ni nekaj, kar še odpelje na varno v davčšne oaže,

ni nekaj, kar še da v štečšaj,

na novo odpre in škrije grehe ža nažaj,

ni proižvod, ki še ga doma ukine,

pa še uvažša, da dva delita ši čekine.

Kultura je nekaj, kar še goji,

ker brež nje: ne le čšlovek, narod ne prežš ivi.

Reš šo čšaši mračšni,

Slovenči ne prvičš in morda ne žadnjičš lačšni;

a brež kulture – pod reflektorji, na šonču, v šenči –

bomo žadnjičš lačšni kot Slovenči.

Zato, vši moji, me nočoj šlavite,

kolege švoje iž šrča čšaštite

in kot ž delom švojim, tudi daneš šporočšite:

žšarek šmo, ne štroššek – ničšešar ne uničšimo!

Sploh pa: Na konču pešmi, glej – mi ‘Pičšimo!’'
Zbudim še iž šna, žaključšeno je modrovanje,

a veš čšaš odmeva v meni: Iž take šmo šnovi kot šanje …
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