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 Boris A. Novak 

 POSLOVILNI DIPTIH ZA DUŠANA JOVANOVIĆA 

 (govor na pogrebu) 

 

1. DUŠAN, ŠE EN KROG!   

 (vilanela)   

 Dušan, lep je ta najin ritual. Pojdiva še en krog 

 okoli jezera! … Grebeni Alp so zdaj pogrebni venec.  

 Malo je manjkalo, pa bi rešila svet skoz dialog.  

 

 Ti, po očetu Srb, po dedu Grk, po materi pa Nemec, 

 po jeziku Slovenec in pol, po Slovencih pritepenec,   

 in jaz, vse to po malem in po žalem: greva še en krog! 

 

 Jaz, vajenec, in ti, žareč, režeč se režiserski Bog, 

 raziskovalec Igre in iskalec Graala iGraalcev, pene 

 dejanj in razdejanj: prižgiva svet kot oder, dialog!  

 

 Razkaži mi pogrez intimnih najdb, spominski arheolog, 

 osvoboditelj Skopja in teatrskega poslopja, mag esence! …  

 Lep je ta najin ritual. Pojdiva ritensko še zadnji krog!   

 

 Skupaj! Ti, ki si po nazorih zajebant, in jaz, ves tog … 

  Kako naj zdaj, brez tebe, rešim svet? Vse sanje, slike, sence   

 čakajo, da jim daš umetno dihanje, smeh, dialog!  

 

 Kako naj sam igram prijateljski prizor? Obeh vlog 

 ne znam. In monodrama Sprehod sred samotne mizanscene  

 Zidu, jezera me straší … Igrajva rajši najin dialog! …  

 Pa kaj, če si neviden?! … Slišim te, Dušan. Greva še en krog! …  
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2. DUŠAN JE CAR! 

 

 Dušan je Dušan in je Jovanović 

 Dušan je duša in je Dušanović 

 

 Dušan je Jovo 

 Jovo za včeraj  

 In Jovo za zmeraj  

 In Jovo na novo  

 

 Dušan je po očetu Srb 

 Po dedu pa Grk 

 Po materi Nemec 

 Po jeziku pa Slovenec 

 Slovenec in pol 

 

 Dušan je povsod doma 

 Kar kaže z obilo šarma in srca 

 

 Dušan je pritepenec 

 Zato je pogosto pretepenec 

 Zato se brani in se tepe     

  

 Dušan je gastarbajter  

 In Dušan je fajter 
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 Dušan je naturalizirani Slovenec 

 Dušan je izumitelj in prvenec  

 Ozemljene slovenščine  

 Dušanova slovenščina je svež venec 

 Venec ki zveni 

  

 S talentom igralca 

 Dušan doživeto igrà Gorenjca 

 

 Dušan je podeželski plejboj 

 Po drugi svetovni vojni  

 Dušan je urbani stroj 

 Dušan je kozmopolit 

 Umetniških elit 

 

 Dušan je mojster 

 Dušan je ojster 

  

 Dušan je topel 

 In zmeraj zasopel 

 

 Dušan je grd  

 In je trd 

    

 Dušanova duša  

 Nehote puša 

 Smeh in strah in srh in srd  

  

  

  



4 
 

 Dušan rajši zamolči 

 Kar ga boli 

 Le v igrah zakrinka in pomolze 

 Lastne sólze 

 

 Dušan je frajgajst in je frajer in je gajsten  

 Dušan je glasen  

 Dušan je krasen 

 

 Dušan je norec in Dušan je borec 

 Kar je eno in isto  

 Tvegano in čisto  

  

 Dušan je lovec na ideje 

 Dušan rad prestopa meje 

 In se pri tem na ves glas smeje 

 

 Dušanov glas je gromoglas  

 Ima barvo njegovih ognjeno rdečih las 

 

 Dušan je drn in Dušan je strn      

 Dušan je zoprn 

 Dušan je zoprnik 

 Upornik in coprnik   

 

 Dušan oder popopra in zacopra 

 Dušan oder odere do kosti 

 Da ostanejo le ostí 

 Le jaz in ti   
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 Dušan je samosvoj 

 Sam svoj kroj in opoj   

 Nikogaršnja kopija 

 Dušan je osvoboditelj Skopja 

 

 Dušan zna biti naježen 

 Ali neskončno nežen 

 Odprt in sredobežen  

 

 Dušan je ves od tega sveta 

 Dušan je zvit  

 In duhovit  

 Dušan ima duha  

 Dušan ni suh  

 Je pa Dušan en hud duh  

 

 Dušan ima nezgrešljiv posluh 

 Posluh neskončno fin in strog 

 Za slednji monolog in dialog 

 Za slednji log in družbeni krog 

 

 Dušan je dramatik 

 Kot dramatik pa empatik 

 Razume vse in vsakogar 

 Razume greh in smeh 

 In solze v očeh 

 Obsoja dvoličnost 

 Še bolj pa enoličnost    
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 Dušan je režiser 

 Kot režiser pa kolerik 

 In preroški praktik  

 Vsemogočni stvarnik scen  

 In mizanscen in pen   

 Na ustih, smrtno smešnih mimik 

 Dušan je Bog in batina 

 Vseh igralskih taktik 

  

 Režiser Dušan  

 Tekst rad reže  

 Režiser Dušan se rad reži 

 In žari   

  

 Dušan išče Sveti Graal 

 Dušanov Graal  

 So iGraalke in iGraalci 

 

 Dušanov esej 

 Je kritika 

 Vseh riti 

 In revolucionarni klic 

 Naprej! Naprej! 

 

 Dušan je umetniški um 

 Dušan je žrtev  

 mode bum-bum 

   

 Dušan je mrtev 

 Dušan ni mrtev 
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 Dušan je tu 

 In Dušan bo tu 

  

 Tu ni tujina 

 Tu je spomin 

 V spominu bo Dušan 

 V spominu bo Duša doma 

  

 Dušan ima čar 

 Dušan ima dar 

 Dušanov dar ni Nikdàr 

 Dušanov dar je Vsekdàr  

   

 Dušan je duša ki puša 

 Dušan je duh potepuh  

 Dušan je dih    

 Dušan je navdih   

  

 Dušan je zdaj prvič tih 

 Tako tih  

 Tako nepojmljivo tih  

  

 Zato ta stih 

 Da zakriči   

 

 Dušan je car! 

 Dušan je car!   

 

 


