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Radnja se odvija jedno proljetno popodne, na drvenoj klupi ispred bolnice. 

Tvrtko, muškarac u  tridesetima sjedi na klupi, hrani golubove. Ispod njegovih nogu nalazi se 
lokva koju je donijela proljetna kiša, pa sjeme baca što dalje kako se ne bi namočilo. 

Jasna, žena u četrdesetima prilazi klupi i bez riječi sjedne do njega.

Tišina. 

Jasna vadi blok i nešto piše. Tvrtko pokušava sjemenke baciti pred vrapčiće, ali ih golubovi 
svaki puta uspiju preduhitriti. 

Tvrtko pogleda prema nebu. 

 

 

***

 

 

TVRTKO: Nebo je danas neobično čisto.

Tišina.

TVRTKO: Ni oblačka.

Jasna zapisuje nešto u svoj blok, nad kojim se zaštitnički nadvila poput majke nad djetetom. 
Djeluje zatvoreno. Odsutno. 

Tvrtko se naprotiv, otvorio. Raširenih ruku i nogu, kao da se potpuno predao sunčevim 
zrakama.

TVRTKO: Imate li vi koju želju...da je niste ostvarili? 

Jasna na trenutak podigne pogled s bloka, ali ne odgovori. 

TVRTKO: Ja recimo... sanjao sam da ću biti putnik.

Pogleda u Jasnu koja i dalje piše u blok.



TVRTKO: Živim pored željezničkog kolodvora. Kad smo bili djeca i nismo imali što za 
raditi, išli smo gledati vlakove koji dolaze i odlaze. Često smo igrali igru otići na put, svaki 
dan morali smo izmisliti tajni život koji bi živjeli u drugom gradu. 

Jasna i dalje šuti. 

Tišina. 

TVRTKO: Uvijek me smetalo to što nismo mogli sami birati grad, takva su pravila; onaj vlak 
koji prvi vidite u tom danu - u njega sjedate. I gradite tajni život.

JASNA (ne dižući pogled, nezainteresirano): I, kakav ste život izgradili?

TVRTKO: Kako koji, bilo je boljih i lošijih. Kad bi mi se posrećilo, vidio bih isti vlak dva 
dana za redom. Teško mi je bilo rastajati se s prijateljima iz rjeđe viđanih mjesta. 

JASNA (pogleda u Tvrtka): Kakvim prijateljima, o čemu vi? 

TVRTKO: O prijateljima koje sam susretao u tajnim životima. 

JASNA: Aha. Čekajte, zašto bi se uopće s njima rastajali kad ustvari ne postoje?

 TVRTKO: Nikad ne znate kad ćete ih sljedeći put vidjeti.

Jasna ne odgovori. Nastavi pisati u blok.

TVRTKO: Vi često pišete. 

JASNA (zastane): Otkud vam to?

TVRTKO: Pa sjedite tu i pišete svaki dan. 

JASNA: Danas izgleda neću.

TVRTKO: Smetam vam?

JASNA: Vi kao ne čujete ovo rondanje s gradilišta?

Tišina. 

TVRTKO: Iskreno, nisam ni primijetio dosad.

Tvrtko se nasmije. 

TVRTKO: Sad kad ste rekli... stvarno su bučni.

Jasna promatra Tvrtka koji zuri u daljinu sa smiješkom na licu.

 Zatvara blok.

JASNA: Vi često hranite golubove.

Tišina. 

TVRTKO: Nisu li predivni? Tako slobodni. 

JASNA: Tko? 

TVRTKO: Golubovi. Idu kamo žele.

JASNA: Što vas sprječava?



Tvrtko ne odgovori.

TVRTKO: Volim osjetiti kako mi jedu iz ruke. Kljunovi su im kao iglice. Probajte.

Pruža Jasni malo sjemena.

JASNA: Ne, hvala. Ne zanimaju me ptice. 

Tišina. 

Tvrtko sprema sjemenje u vrećicu i vadi iz nje prospekt turističkih putovanja.

Uzima kemijsku i počinje križati. 

TVRTKO (sam sa sobom): Bio, nikada, nikada, bio...

Jasna pogleda u prospekt.

JASNA: To su mjesta u kojima ste vodili te vaše tajne živote?

TVRTKO: To su imena gradova koje sam cijeli život vrtio u glavi. Samo neke sam stigao 
obići za stvarno.

Šute. Nastavlja križati.

TVRTKO: Bio, nikada, skoro...

Jasna zaviruje u njegov prospekt.

JASNA: Kako to mislite skoro ste bili u Rimu?

TVRTKO: Kupio sam kartu, ali nešto me spriječilo.

JASNA (vadi papir iz torbe): Inače nikad ne uzimam te prospekte, ali evo, nećete vjerovati. 
Trebala sam hitno zapisati jedan broj, stajalo je na stolu pored mene u banci.

TVRTKO: Što je to? 

JASNA: Nekakva kršćanska mladež, što ja znam, organiziraju volonterska besplatna 
putovanja. Čini mi se baš u Rim. 

TVRTKO: Kakva slučajnost! Samo ja nisam vjernik.

JASNA: Što ima veze. Istrpite par zdravomarija, očenaša i ostalih pajdaša u autobusu.

Tvrtko se nasmije.

TVRTKO: Kojeg datuma je polazak?

Pruža Tvrtku. 

JASNA: Uzmite, no. Meni ne treba. 

Tvrtko uzima prospekt i nekoliko trenutaka čita.

TVRTKO: Pa tko još organizira putovanje tri mjeseca unaprijed. 

Tvrtko zamišljeno bulji u letak i zatim ga vraća Jasni. 

TVRTKO: Zašto vi ne idete?

JASNA: Ne privlači me. 



TVRTKO: Besplatno putovanje?

JASNA: Ne zanimaju me putovanja. 

TVRTKO: Vi ste ozbiljni?

JASNA: Nebo je svugdje isto.

Tišina. 

(...)


