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MI, Butalci plemeniti,
 in feniks!

V spomin kronista butalščine, gospoda Frana Milčinskega

nora komedija
z govorjenjem na pamet;
s petjem brez posluha – 

in butalsko veselico
s tombolo in plesom

Uprizarjamo jo »rodoljubi z dežele«, ki nam ni mar, kako bodo zanamci govorili 
o našem stoletju, zato se po butalsko napihujemo in repenčimo na odru, ki ni 

življenje, ni pa daleč od resničnega. Za vse napake, ki jih boste odkrili, izvedeli ali 
slišali za njih in se v njih prepoznali, ne odgovarjamo! Ne odgovarjata (le zakaj 

bi?!) ne z motivi prisoten Fran Milčinski, ki tudi nastopa kot Fridolin Žolna, 
in ne avtor, ki sem od njegovih Butalcev, na začetku napisani M. B., predrzno 

prevzel, priredil po svoje in se zaradi tega gospodu Franu iskreno zahvaljujem, da 
je odstopil od pregona pri visokem butalskem razsodišču, ker sva se pogodila za 

medijajcijo. Kdaj bo ta, se še ne ve. Bo pa, ko bo pravi čas za to. 

V veliki večini sem tudi obdržal imena in priimke, ker so večni. 
Imena in Butalci. So zgodovinski spomin Butal in vseh njihovih sosedov.

Vse pravice pridržane! (po odloku o pridržanju)

Norčevanje iz komedije o plemenitih Butalcih je »najstrožje prepovedano«!

Za Butalijo s čistim Energinom naprej do …!

Godi se v predpretekli prihodnji sedanjosti, v Butalah, Solimuriju, na tržnici, 
v baru, na vasi, v mestu, v velikem svetu in doma. Vsaka podobnost z osebami, 

kraji, navadami, besedami in zgodovino je namerna in nesramno zlobno žaljiva, 
zato ne odgovarjamo za slabo počutje, če se boste prepoznali. Pravni poduk: 
– Toži in sodi se pri vaškopokrajinskem butalskem sodišču, kjer boste prišli na 

vrsto, ko boste prišli na vrsto. Možnosti preko vrste so! (barva kuverte ni važna!, 
glavna je teža vsebine kuverte!!!)

Priče lahko kupite na jeziko-matu, kondomo-matu ali pravdo-matu, če še delujejo.

 Sicer pa se tolažite z mislijo, da to niste vi, temveč vaši sosedje. Prav jim je! 

Želimo jim veliko sivih las in dolgo životarjenje v sedanjosti.
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Nastopajoči osebki:

FRIDOLIN ŽOLNA – napovedovalec, Butal-pek, barman, dr. Dideldač, »luna« 

ČAČKA – Butalec – slikar – član slane delegacije

JANŽEK – Butalec – Fida Kljukec – župan
član slane delegacije
Gregor Copatka – župan
Vrban Podvrbosmuk – župan
Matevžek Žlambora – župan 
Pavluša Očalasti – župan

 PEPON – Butalec – Kozmijan Buta I. – Pra-butal
2. Zabregovec
vodja slane delegacije
Francot Turkavidel – župan 
Anže Meketač – župan 
Mihcasti Kimpež – župan

 NACA ŠTREMLJASTI – Butalec – rocker
član slane delegacije
generalni poglavar
vodja pametne delegacije
kovač

CEFIZELJ – Butalec, 3. Zabregovec 
»luna«, član slane delegacije
Romano zvezdogled
lakaj generalnega poglavarja 
grozanski razbojnik
gost – barski komecialist 
mednarodni posrednik – dandy – piarovec

TONČEK ŠTIBALAR – Butalec, stražnik 
član slane delegacije
Germano zvezdogled 
član pametne delegacije
policaj butalski

ŠPRINCA MAROGLA – Butalka – UŠ = vi. kva. ka. ku.
(visoko kvalificirana kadrovska kuharica)
3. Solimurka, 1.cipa

KATRA – Butalka – 2. Solimurka, članica pametne delegacije

MARJETICA – Butalka – 1. Zabregovka, 1. Solimurka
 2. cipa – glavica Kravice

GLASBENIKI – harmonika, pihalni, brenkalni, tolkalni instrument, lahko še kaj drugega
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(Oder: – Zaprta zavesa. Skozi zaveso priplešeta dva Butalca – ČAČKA in 
ŠTIBALAR, nosita govorniški pult/notno stojalo, se ustavita, se zagledata v dvorano 
polno občinstva, ki je razsvetljena, skomigneta z rameni, se nekaj tiho pogovarjata 
in kažeta na levo in na desno. Ne vesta, kam bi postavila pult. Končno se odločita 
in ga postavita na levo stran in pomigneta razsvetljevalcu naj usmeri luč na pult. 
Ko je to gotovo, se obrneta k občinstvu in se dogovarjata, ali naj se poklonita ali ne. 
Poklonita se. Odideta za zaveso. Naj občinstvo ploska ali ne, še enkrat prideta pred 
zaveso, se poklonita in odideta ter se zaletita v Fridolina Žolno, ki se izmotava iz 
zavese. Rad bi na oder, pred zaveso pa ne najde izhoda. Butalca mu pomagata. Ves 
nastop je parodija – klovnijada, do prihoda Fridolina Žolne. Takrat se zresnita in 
pomagata Žolni – galantno, s spoštovanjem. Odideta z odra popolnoma privatno. 
Luč v dvorani ugasne. Žolna ostane sam na desni strani odra. V temi. Luč sveti na 
govorniški pult, ki je na levi.)

ŽOLNA: (zakliče lučkarju) Sem na desni. (Napoti se na levo stran, ko ga lučkar 
išče na desni, tako je Žolna zopet v temi, tleskne s prsti.) Zdaj sem na levi. (In luč 
ga oblije pri govorniškem pultu.)

(V rokah ima papirje, ki jih položi na pult/notno stojalo. Obrne se v dvorano in 
išče »znane« obraze. Pomaha »znancu« in še drugim, ker pa ga luč slepi, preneha 
z iskanjem.)

Spoštovane dame in gospodje … da … (pogleda v dvorano, išče!) in naša zlata 
mladina! Kot vam je najbrž že znano, bi morala biti danes, nocoj, v tej čudoviti 
dvorani … pra … (pogleda v papirje) … da, praizvedba, takorekoč krstna 
predstava … da … kako naj pojasnim … da … zgodovinska praizvedba projekta, 
Da! Vendar!? (pogleda v papirje – pohiti – mimogrede) … Ker, kot sem že povedal 
in opozoril cenjene dame in gospode in seveda našo prihodnost, našo zlato 
mladino na začetku … zaradi okoliščin … premiere, projektne praizvedbe, ne 
bo, ker …

(V dvorano ali na oder nenadoma prihrumijo in pripojejo igralci in glasbeniki. 
Prva kitica: MI smo mi, Butalci plemeniti – nosijo s seboj rekvizite, transparent z 
napisom BUTALE, pelerine, preobleke, ogromen kasetar … pojejo na melodijo »Mi 
Slovenci vinca ne prodamo …«, razglašeno, neubrano, drug čez drugega – šele pri 
repeticiji so uglašeni!!!)
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VSI:  Mi smo mi, Butalci plemeniti,
nam ne seže nihče tja do – pete,
smo od nekdaj tu,    (ponov.) * smo od nekdaj tu,
starega rodu,      starega rodu,
pričajo pradedje naši.*   (maestozo) pričajo pradedje naši!

(Vsi so na odru in razgrinjajo zaveso, ki se nerada odpre, na Žolnin znak se počasi 
umirijo, vendar dovolj hitro, da lahko Žolna nadaljuje.) 

ŽOLNA: (nadaljuje) … Mislim, da sem bil v svojem »izlaganju« dovolj jasen, 
zgodovinsko prepričljiv in razumljiv in … kot vidite, slavno občinstvo, moje 
dame in gospodje …

(Naca Štremljasti se ob tem prav bedasto zareži in kaže v dvorano – a tole so …)

ŽOLNA: … in naša zlata mladina. (pokaže na Naceta in na Marjetico)

(Naca Štremljasti aplavdira in se tolče po prsih: »to ja, to smo mi« – ostali igralci ga 
vlečejo nazaj in mirijo – Marjetica se prikloni občinstvu kot pred kraljico.)

ŽOLNA: (ironizira) … da je »divjaški prihod« … ta vdor v naše »mirno«, 
meščansko življenje, ta neoliberalizem, ta … neolikanost … Da! – to je – 
barbarizem!!!

(Butalci se v trenutku popolnoma umirijo, ustavijo, »zlovešča« tišina – gledajo 
Pepona – Kozmijana Buto, ali bo reagiral na »barbarizem« ali ne?! Ta stopi naprej 
do Žolne.)

PEPON – KOZMIJAN BUTA I.: (mirno, suvereno) Ma, kej ga ti baciliraš? Mi 
smo najstarši nacion na tem planetu – Butalci – oj! Ne pa barbarizem … oštja!

ŽOLNA: (mirno občinstvu) … moje uvodno predavanje je končano. Želim vam 
prijeten večer … (odhaja)

PEPON – KOZMIJAN BUTA I.: Ma ne hreš nikamor … v Butalah smo mi 
gospodar …

(skoraj zapoje po znani melodiji – ostali osupnejo, negodujejo, tleskajo z jezikom)
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VSI: Tc, tc, tc … Pa daj nehi, no …!

ŽOLNA: Žal, res ne morem ostati. Moje svetovanje v komisiji za odkrivanje 
deviacij …

KATRA: (senzacionalno – čez vse!) Saj res, ali že veste? (vsi jo vprašujoče 
pogledajo) Alpsko mleko se je spet podražilo!

VSI: (zajavkajo) Ojej … ojoj! A že spet?! Že spet!? (drug čez drugega)

KATRA: (nadaljuje v zanosu) … in tista znana oseba, ki je pokradla milijone, ni 
nič kriva, ker je bilo vse zakonito! (si oddahne)

VSI: (se spogledajo in mahnejo z roko, češ, »kaj bi tisto!«) Ah, no ja … pa kaj? … 
pa kaj?

JANŽEK: A boš tiho! (ogorčeno) V tem »slovesnem trenotku, (vzneseno) ko je 
takorekoč na dlani, da gre za naš obstoj« /oprosti I. Cankar/ – (karajoče) pa ti 
pride »takorekoč« s takimi marginalnimi stvarmi! Smešno!

VSI: (se zahahljajo) Smešno! Saj je res smešno! Ha, ha, ha!

KATRA: No, ja, saj nisem mislila … sem mislila … nisem mislila, da bi … 
mislila …

JANŽEK: Ti nimaš kaj misliti! Za to so drugi, da mislijo namesto nas – so naši 
izvoljeni misleci in njih poslanske globoke misli …

PEPON: Pa oštja, dejta no mir. Ma, kej res ne zmoresta svojih strankarsko- 
partijskih razprtij reševati na kongresih? Pa kej pa nas normalne Butalce vse to 
briha? Mi hočmo preživet, ne pa se krehat! 

(nadaljuje: se obrne k Žolni) 

PEPON: Ma, dej Žolna! – pardon! – gospod pisatelj Fran Milčinski, tudi Fridolin 
Žolna imenovan – dajte, začnite od začetka, tako kot v vsaki nori demokraciji – … 
(se zave, kaj je rekel) … mislim – novi – mislim …

(Žolna, ga pusti, da obvisi v zraku in začne zelo mirno.)
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ŽOLNA: Prav! Pa ponovno od začetka … (Vsi se umirijo.) Spoštovano 
občinstvo! (slovesno izklicuje) … Predstavljam vam predstavnike, tako rekoč 
izvoljeni cvet butalstva (Vsi Butalci se postavljajo v vrsto in se držijo na moč 
imenitno.), njihovo eks-celenco, esenco začetnikov rodu: gospoda Kozmijana 
Buto – Prvega, (ta stopi naprej, poklon), ki je zarodil temelje butalstva (stopi 
nazaj), njegovega naslednika Fido Kljukca (vse nadaljnje predstavljanje je 
»naprej – nazaj«), naslednika naslednika Francota Turkavidel, naslednika 
njegovega naslednika Gregorja Copatko, naslednika naslednika njegovega 
naslednika Anžeta Meketača, njegovega naslednika Vrbana Podvrbosmuka, 
naslednika njegovega naslednika … (se nasmehne in vzdihne) in Mihcastega 
Kimpeža, Matevžka Žlamboro, Pavlušo Očalastega in (mehansko našteva) Naca 
Štremljastega, Tončka Štiblarja … Cefizlja … Čačko … (globoko vzdihne in si 
oddahne) Veste spoštovani, saj nima pravega smisla nadaljevati z naštevanjem 
vseh naslednikov, ker so (si) vsi-podobni-ki, govorijo enako, so kot enojajčni 
dvojčki, enaki kot jajce jajcu, včasih užitni, včasih klopotci … vendar so zelo 
zvesti svojim vrednotam in izročilu. – Roke imajo obrnjene k sebi, včasih jih 
imajo tudi v tujem žepu – so verni – predvsem sebi. Ne verujejo, so pa zelo 
»pobožnjakarski«, in če jim kdo to očita, pravijo: »bog je najprej sebi brado 
ustvaril!!!« … kaj hočete (se kislo smehlja), … taki smo (se zave, kaj je rekel, se 
popravi) … So … taki so, … SO! … (z nasmehom, skomigne z rameni, kaj hočem 
sem … eden od njih)

(Butalci stopijo v vrsto, Katra, Janžek, Šprinca, Pepon, Marjetica, Nace; Čačka in 
Štiblar prineseta drog, ga postavita in Cefizelj obesi nanj tablo BUTALE. Drog ima 
narobe semafor: zeleno-rumeno-rdeče, po potrebi ga Žolna prižiga ali ugaša. Butalci 
pojejo na melodijo »Mi Slovenci vinca ne prodamo …«)

ŽOLNA: (prižge zeleno luč na semaforju) Pa dajmo! Janžek! 

JANŽEK: (stopi naprej, solo – »kot štirje tenorji« – vsi ostali spremljajo z gestami)

Mi Butalci smo prišli iz raja,
práded Buta tam je jahal zmaja,
malo delal je,                    VSI: (ponovijo) malo delal je,
malo kradel je         malo kradel je
in »pošteno« rod preživljal.*       in »pošteno« rod preživljal.

ŽOLNA: Cefizelj!
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CEFIZELJ: (enako kot Janžek)

Ko »sposodil« si je od soseda, 
nekaj repov lepega goveda,
so tožili ga,     * VSI: (ponov.) so tožili ga,
tja do »angela«,     tja do «angela”,
ki nadzira tam lastnino. *   ki nadzira tam lastnino.

ŽOLNA: Naca!

NACA: (enako – rapanje) 

Je priletel »angel« tja do deda,
kot revizor tam vse pregleda, 
in ukaže zdaj,    * VSI: (ponov.) in ukaže zdaj
zapustiti raj,     zapustiti raj,
ker tam takih ne trpijo. *   ker tam takih ne trpijo!

ŽOLNA: Štibalar!

ŠTIBALAR: (nastop enako – petje mimo melodije – odrezavo, glasbeniki obupajo)

Rekel deda raju je adijo,
več Butalcev noter ne dobijo,
so zgubili nas,    * VSI: (ponov.) so zgubili nas,
vsak od nas je »AS«,    vsak od nas je »AS«,
gremo zdaj v nove kraje! *   gremo zdaj v nove kraje! 

ŽOLNA: (prižge še utripajočo rumeno luč na semaforju) Vsi! …! Dajmo! Tri, 
štiri!

VSI: Zdaj smo tu, Butalci plemeniti,
 smo postali močno jeznoriti,
 se prepiramo    *VSI: (ponov.) se prepiramo 
 in tožarimo,      in tožarimo, 
 hočemo svoj prav imeti! – JA!*   hočemo svoj prav imeti! – JA!
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VSI: (ponovijo refren – sprva še pojejo – potem pa drug čez drugega …) Se prepiramo 
in tožarimo … jaz imam prav … ne jaz … jaz … kaj boš ti … ti nisi bil na pravi 
strani … kaj da ne, jaz sem se boril … ja, ti si se … usral … ko smo se mi …

(Žolna ugasne vse luči na semaforju – Butalci so zmedeni in se prerivajo.)

(Žolna prižge rdeči semafor in vsi v trenutku utihnejo, se postavijo v vrsto in čakajo, 
kaj bo naredil Žolna. Ko je tišina, ugasne rdečo luč in prižge samo utripajočo 
rumeno.)

ŽOLNA: Pa še tri zapeljivke nežnejšega, »šibkega« butalskega spola naj vam 
predstavim, spoštovani … Katra (stopi naprej) – »nežna« preprosta soproga 
butalskega občana, Šprinca Marogla (stopi naprej) – posvetovalka vsako-
kratnega župana, Vi. Kva. Ka. Ku. – to pomeni: visoko kvalificirana kadrovska 
kuharica, ljudsko tudi občinska UŠ imenovana … in najnežnejša, otrok od vseh 
in od vsakogar – Marjetica. (stopi naprej, med njiju) Ona je še najbolj … kako naj 
rečem … »nedolžno« poštena, vendar Butalci upajo in to upravičeno, da bo, ko 
bo »dozorela«, z leti postala prava Butalka.

MARJETICA: (zapoje v altu) Sem deklica mlada vesela, sem pravo … (se ustavi 
in ozre okoli sebe – VSI ji šepetajo »butalsko dekle« – ponavlja kot gramofonska 
plošča) … – … sem pravo … sem pravo … sem pravo … (ne zapoje njihove fraze)

KATRA in ŠPRINCA MAROGLA: (v duetu, znanih pevk »landlerjev«) … sem 
pravo butalsko dekle … dekle … (čez) … dekle!

MARJETICA: (Ju pogleda – pazita se! in se umakne v ozadje, Žolna ji čestita.)

ŠPRINCA: (Katri) Lepo poje, lep glas … samo?!

KATRA: (Šprinci) Ja-ja, glas, že, glas! Kaj pa ideja, notranja vsebina, butalstvo, a? 

ŠTIBALAR: (stopi med njiju) Pustita jo no, saj je še mlada, ko bo taka kot ve-
dve …

OBE: (ga napadeta) Kaj? Kakšni sva me-dve?

ŠIIBALAR: (se brani) No, pravi Butalki. Pravim samo, da … ko bo Marjetica 
imela toliko za seboj kot ve-dve … 
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ŠPRINCA: (grozeče) Kaj imava me-dve za seboj? A??!

ŠTIBALAR: (se brani) Ja, življenjske izkušnje, nič drugega nisem mislil in tudi 
rekel nisem nič drugega. 

ŠPRINCA: Ti, pazi se! … saj veš, kaj lahko povem o, o, o … in komu …

KATRA: Ja! Pazi kaj govoriš … res da smo zdaj v drugačni … pazi kaj govoriš!

CEFIZELJ: Pa dajta no mir, za vraga, kaj človek tudi sedaj, ko smo v … ne sme 
izreči kakšne pametne besede? 

ŠPRINCA: (ga napade) TI! – ti pa kar lepo tiho! … saj veš, kje si bil (pokaže z roko 
na roko – lisice), in te samo zato trpimo v naši butalski skupnosti, da nam ne bi 
kdo od zunaj očital, da nismo popolna družba, da nismo tolerantni … do takih … 

CEFIZELJ: (zagodrnja) Saj vem … pa ne bom nič več rekel …

KATRA in ŠPRINCA: (svarilno) Bo boljše … bo boljše!!!

(Žolna ugasne rumeno in prižge rdečo luč. Vsi utihnejo. Iz skupine Butalcev se 
izločijo Pepon, Marjetica in Cefizelj in gredo za zaveso, da se prelevijo v Zabregovce.)

ŽOLNA: Zaradi nekakšnih žaljivk in govoric in užaljenosti se Butalci tudi z 
Zabregovci nič kaj prijazno ne gledajo. – A, ja! – vi ne veste, kdo so Zabregovci?!? 
(se čudi) To so vsi njihovi najbližji sosedje, ki so tako izdatno obdarjeni s 
prepričanjem in »s pametjo«, da hočejo imeti vedno prav. Tako kot njihovi 
najbližji sosedje – Butalci.

(Žolna ugasne rdečo – prižge zeleno na semaforju – glasbena spremljava iz 
Carmen-toreador. »Zabregovci« pridejo izza zavese, se obrnejo v občinstvo, vidimo 
»preobrazbo« Pepona, Marjetice in Cefizlja, v rokah držijo »ščite« – table z igro 
»Človek ne jezi se«. Na njih je napis: SPORT KLUB ZA-BREGOVCE – na 
glavah imajo »toreadorske kape«, ogrnjeni so v bikoborske »mantilje« – hodijo in 
gestikulirajo kot baletniki.)

BUTALCI: (skandirajo) Zabregovec gre! … Pahni Zabregovca, pahni Zabregov-
ca … (grozijo na mestu, mahajo z rokami – »južna meja!«)

ŽOLNA: (miri) Ljudje! Imejte pamet! Ne norite! (stoji na sredini med skupinama)
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PEPON: Pravijo … tako sem čul … (sprenevedajoče, vendar tako, da ga Butalci 
slišijo), da imajo v slavnih Butalah, tam, kjer se sredi »vasi« cedi rjava mlakuža, 
pa ji pravijo reka, da imajo – UuuuŠšššš! (gesta z roko)

CEFIZELJ: Sem čul, sem čul … To je tista vas, ki leži tri ure hoje za pustno 
nedeljo; ja, tam jo imajo, tudi jaz sem tako čul, občinsko UŠ, v občinski pisarni jo 
rede in tej uši je ime (glasno šepeta – skrivnostno) Šprinca Marogla. (gesta z roko)

MARJETICA: Jaaa … sem čula, da je v davnih časih, ko so Butalci še vsi po 
vrsti imeli dolge košate brade, ob volitvah župana Šprinca Marogla zlezla v brado 
tistega, ki je imel najbolj kosmato brado in tisti je bil izvoljen za … (gesta z roko)

PEPON: Zdaj pa ni več tako in najbrž nič več ne bo tako, kot je včasih bilo, ker 
sedaj kandidati za butalskega župana nimajo več kosmatih brad, ampak … duše.

MARJETICA: Pa saj to ni važno! Važno je, da sedaj iz-»volilno telo«, Vi Kva 
kadrovska kuharica Šprinca Marogla, zleze v naročje kandidata, in pri tistem, ki 
ima najbolj trd-den … (se posmehne, hitro) … najbolj trden značaj … torej, kjer 
se najbolj trd(n)o počuti, tisti je izvoljen za župana … (viteški poklon)

VSI TRIJE: (v zboru) … dokler mu ne poteče mandat … (baletni trikratni poklon, 
odhajajo z odra – glasba cvileče: Vsi so prihajali … odidejo v globino odra, se 
»preoblečejo« v Butalce in se pridružijo ostalim)

NACE: … ali pa ga ne odstopijo … bull shit!

ČAČKA: (občinstvu) Ali pa se sam ne odstopi!

VSI BUTALCI: (v zboru – občinstvu) … brez krivde kriv! … ni dokazano!

CEFIZELJ: (pride nazaj kot Butalec) … z mastno odpravnino!

VSI: (kažejo nase in na druge – melodični recitativ) Jaz nisem kriv, krivi so drugi; 
jaz sem nedolžen – dokler ne dokažete … zahtevam odškodnino … zahtevam 
opravičilo … zahtevam … zaht …

(Žolna ugasne zeleno, prižge rdečo luč in Butalci v trenutku utihnejo.)

ŽOLNA: (naprej v sredino) Ko je torej kadrovska Vi-Kva-Ka-Ku, Šprinca 
Marogla, zlezla v naročje Fide Kljukca (Šprinca mu natakne župansko verigo in 


