
Pridi!

Pridi.

Ta maček je od nekoga.

Bi res rad,
da te kastriram?

Res to hočeš?

Ne bom, ne da se mi.

Nočem imeti težav.

Dober dan. Prišla sem
po ostale mačke, a spet ni nobene.

Ni jih.
-Jih lahko prikličete?

Včeraj sem videla dve
na tem zidu. -Kje?

Kdaj pa?
-Sinoči, okrog šestih.

Naj pridem pozneje?
-Ne vem več.

Nekaj hrane sem jim vrgla
na tisti krožniček. 

A jih ni bilo …
Ne, prišle so, vse so pojedle.

Jih kličete tudi vi
ali samo vaš mož?

Same pridejo.

Ko jih je včeraj vaš mož klical,
so kar pritekle.

Če jih kličete muc-muc,
pridejo.

Saj sem, pa nič.
Muc-muc ...



Muc-muc …

Muc-muc!

Dober dan.

Dober dan.
Kastriramo mačke, v Sobri.

Bi hoteli,
da kastriramo vašega mačka?

Ne. -Tudi samic ne?
-Ne.

Vsi so samci.
-Ne, tale je samica.

Ne.
-Ne. -V redu.

Ne morem več.

Kje je zdaj?

Dober dan.
V Sobri kastriramo mačke.

Imate kakšnega mačka?
-Imamo, a ne vemo, kje so.

Kje pa so?
Ne najdem jih.

Tam so.
-Tam? -Ja.

Koliko pa računate?
-Nič.

Naj vam bog da zdravja,
če to naredite.

Pojdite k Slavki, tja dol.

Hočete, da odnesem vaše mačke?
-Če jih bomo lahko ulovili.

Zdaj se ravno odpravljam.
-Bom videla, kaj lahko sama storim.



Nehaj.

Nehaj.

Vam je uspelo?
-Ja. Odprite mi, prosim.

Počakajte.
-Nikar, ugriznila vas bo.

Ne držite je prav.

Jebenti …

Vas je opraskala?
-Ja.

Vsa sem razkuštrana,
ker tečem za mačkami.

Jaz tudi.

Bi jih priklicali s hrano?
-Prosim?

Pokličite tista dva, če lahko.
-Pametnejši so od nas.

Na, pridi sem.

Pridi. Nihče ti nič ne bo.

Vam polijem rano s šnopsom?
-Ne, v redu je.

In kaj boste zdaj?
-Odnesla jo bom v avto.

Če pride druga …
Pokličite jo, morda pride.

Potem ju bom odpeljala v Sobro
na sterilizacijo.

Nato pa ju bom pripeljala nazaj.

V vsaki vasi bi morala
preživeti en dan



in loviti mačke,
ker to nima smisla.

Nimam časa za to.

Poklicala vas bom. -Prosim?
-Se slišiva. Nasvidenje.

Kdaj?

Okrog desetih, ne prej.

Torej lahko jutri pridem
okrog 10. ure, da jih steriliziram?

Predvsem po samice.

Kaj boste z njimi?

Sterilizirala jih bom.
-Sterilizirala?

Ja, veterinarke v Sobri
sterilizirajo in kastrirajo mačke.

Kaj je z vami?

Predvsem samice,
da se ne razmnožujejo.

Da jih ne mečete
po okoliških vaseh.

Kdo jih meče po vaseh?
Oni jih nosijo k meni.

Samo samice bi sterilizirala.
Bi šlo?

Kakšna sterilizacija neki …

Lahko?
-Se vam ne smilijo?

Ne, to je zanje super.
Velja za jutri?

Kako je to lahko zanje super?
-Kaj?



Lahko? Prosim vas.
-Uničili jim boste užitek.

Ne gre za užitek,
pri njih je to drugače. Lahko jutri?

Slikate jih lahko,
ampak sterilizirate …

Samo samice.

Kako jih boste polovili?
-Imam opremo.

Vi jih morate samo zbrati.
-Hrano jim moram dati.

Tu je hrana.
-Tudi hrano imate?

Ja.
-Torej imate vse.

Vendar vas potrebujem,
ker se vas ne bojijo.

Samo moje žene se ne bojijo.

Mi lahko pomagate
odnesti škatle tja?

Jaz nimam nič z mačkami.
-Samo škatle prinesite.

Pokličite jih.
-Prav.

Divje so.
-V redu, počasi.

Počasi.
Vem, da so divje.

Mater, kaj je s tabo?

Zakaj nočeš noter, jebenti?

Retardiranec.

Držite tako,



po drugo grem.

Paziti morate ...
-Nehajte pametovati, prosim!

Ne bodite taki.
-Najbolje bo, da greš domov.

Samo zmedo delaš.

Do zdaj smo jih ujeli pet.
-Krasno.

Koliko jih je še?
-Še pet, se mi zdi.

Jutri zjutraj jim ne dajte hrane.
-Ne bova.

Če lahko, jih zaprite v hišo.
Sigurno bom prišla.

Odlično.

Kaj pa, če so breje?
-Nič.

Pa kaj, če so breje?
-Potem naj jih ne vrača.

Si se ohladila?
-Ja.

Veste, zakaj ...
-Vsa čast vam.

Veste, zakaj me to,
kar delate, navdušuje? -Zakaj?

Ker se odzivate
kot moja starejša hči.

Pomislil sem, da sta mogoče
hodili na isto fakulteto.

Ona je študirala biologijo.
-Jaz pa biokemijo.

Potem pa je to ista fakulteta.



Prav sem imel.

Dober dan.

Rumeni samec je bil včeraj
kastriran, vračam ga.

Samico bodo sterilizirali danes,
jutri jo prinesem nazaj.

Nje nam ni treba vrniti.
-Bom, bom.

Pavica, glej, kdo je prišel.

Prišel si domov.
Tudi prijateljica bo kmalu tu.

Ona je njegova žena,
ne prijateljica. -A, tako.

Imela sta mladičke,
a smo jih odnesli v gozd.

Bi kavo?
-V gozd? Kam?

Pustili smo jih na poti.
-Kje pa? -V drugi vasi.

V kateri?

Ampak so se vrnili,
potem pa spet pobegnili.

Ne morem. Kaj pa naj,
če imam pet minut časa za vse?

Sedemletno punčko imamo
in to so njene mačke.

A ko pride sezona,
ne vemo, kaj bi z njimi.

Tudi to punčko
lahko steriliziram.

Prosim? O vnukinji govorim.

Aha, mislila sem,



da govorite o mački.

Ne, ampak ona …
-Kaj ima ona z mačkami?

Razjokala se bo.

Saj jih bom pripeljala nazaj.

Nič ji ne bo, Leona,
to je normalno.

Ni normalno,
da tako prime mojo mucko.

Lahko poskusimo z majico.
-Dol ...

Kaj ti je?
-Nič jim ne bo.

Jutri jih bom pripeljala nazaj.
-Ne! -Ne?

Lahko to vržete v smeti?
Hvala.

Jutri jih prinesem.
-Ne.

Se vidimo jutri.
Nasvidenje.

Brat in sestra sta.

Debila odvratna,
na kurac mi gresta.

Nehaj!

Nehaj!

Veš, kaj ...

Ne dramatiziraj.

Še vedno renčita
drug na drugega.

Super.



Tečem, tečem!

Koliko jih je tam?


