
ARMADILA

Super zgledaš.

Kako sta pristala tu?

Mali me je zvlekel z avtobusa.
Vpil je, da je videl Krleja,

pa sva morala izstopiti.
A ni bil Krle.

Se še ni vrnil?
-Ne.

Mali noče hoditi,
jaz pa ga ne morem nositi.

No, nočem.

Si me zato poklicala?
Da bi ga jaz nesel?

Kaj si pa mislil,
zakaj sem te poklicala?

Ne vem …

Krleja že dolgo ni.
Je že ves čas tak?

Ne. A moji starci so debili.

Rekli so mu, da je šel živet
na morje k drugim kužkom.

In od takrat teži,
naj ga peljejo na morje.

Na koncu smo mu rekli,
da Krleja ni več.

Kdo pravi, da se ne bo vrnil?

Ni prvič izginil.

To sem tudi jaz rekla.

Veš, kaj sem pomislil?



Da ga niso ukradli
Kitajci iz tiste trgovine?

Morda se bliža kak njihov praznik,
pa so namesto svinjine …

Veš, da jedo …
-Nehaj.

Pojdiva.
Ne morem ga več poslušati.

Najebal ga boš, baraba mala!

Počakaj tukaj.

Kam greš, pizda?
Pridi nazaj!

Sanja!

Sanja!

Hej, zakaj se ne oglašaš
na telefon?

Kam si izginila?

Naj čakam,
da se s Ceco nehata loviti?

Te je ona tako popraskala?

Kdo pa?

Ženske si me želijo, Sanja.
S tem se moraš sprijazniti.

Rekel si,
da te lahko samo jaz tepem.

Ni šlo za vprašanje dovoljenja.
Daljše noge ima, ujela me je.

Pa tudi joške ima.

Tudi ti jih imaš.

Daj no, prosim te.



Ni ti treba biti ljubosumna.

Kdo je ljubosumen?

Briga me,
teci okrog, s komer hočeš.

V Daliborjevem telefonu
sem našel posnetek.

Z njim in Ceco.

Poslal sem si ga,
da bi si ga pozneje v miru ogledal.

Kakšen posnetek?
-Kaj misliš?

Ampak pomotoma
sem ga poslal mami.

Ne laži.

Prisežem. Mojo številko ima
shranjeno pod imenom <Moron>,

mamino pa pod <Matka>,
torej eno poleg druge.

Ker sem hitel,
sem ga pomotoma poslal matki.

Potem si pa res moron.

Sem, priznam.

Najprej me je premlatil Dalibor,
zdaj pa še ona. Upam, da je to to.

Na srečo ni bil skupinski seks. 

Kaj je?

Pojdiva čez travnik.

Prav.

Jebenti, sto kil imaš …

Nehaj. Kaj počneš?



Ne moti je, zdaj je na morju.

Vem, da nje ne moti,
ampak mrcvariš črve.

Mrcvarim črve?

Ti režeš deževnike na pol.

Pa kaj?
To jih samo pomnoži.

Pa so te prosili za to?

Daj mi mir, 
tega ne počnem več.

Tako bo nekoč tudi z nami.

Kaj me tako gledaš?

Predstavljam si,
kako črvi jejo tvoje oči.

Morda bi lahko šla v Tibet. 

Tam te vržejo mrhovinarjem,
ko umreš.

To sem videl na televiziji.

Darko …

Povej.

Je bil prej tam spodaj Krle?

Prevedla Tanja Bulajić




