
Zgodba o nesrečnem dilerju 
 
Nekoč se je zgodaj zjutraj nek igričar, ki se je neizmerno rad zabaval, kar vidimo že iz njegovega 
»naziva«, vračal z neke nočne zabave. Seveda to ni bila navadna nočna zabava, kot je sedaj v navadi, 
ampak bolj pristna in odštekana – brali so tabloide in se ob tem neizmerno nasmejali zapisanim 
novicam o dilerjih in njihovem početju. Ob prebiranju so naleteli tudi na veliko pogovork, ki si jih niso 
znali razložiti, ampak to takrat ni bilo pomembno, saj so te besede naredile vse skupaj še bolj 
smešno. 
Skratka takrat, ko se je naš zabavljač vračal domov, je na poti srečal prav dilerja – na majici je imel 

narisan list marihuane – ki je izgledal kot eden tistih, o katerih so še pred slabo uro brali: bil je 

oblečen v črno, poslušal je metal glasbo (vsaj tako je bilo mogoče razbrati iz slik na njegovih 

oblačilih). S seboj pa je na dolvleki peljal najbrž vse svoje imetje. Vendar se je v nečem od onih le 

razlikoval: prav nič nasmejan ni bil, temveč celo nekam čemeren. Ko si je igričar na hitro ogledal vso 

dilerjevo kramo, ki je sicer ni bilo veliko, je njegovo zanimanje poleg dilerjevega nesrečnega izraza na 

obrazu zbudil predmet okrogle puhaste oblike. Sklenil je, da bo dilerja ogovoril: »Ej, ti, kam pa greš?« 

Ker ga mož v črnem ni slišal, je povprašal: »Kaj pa rungliš?« Igričar je ponovil svoje vprašanje. 

Nesrečnik mu je odgovoril, da hodi tako že teden dni. Namenjen pa je na razpočnico, da začne novo 

življenjsko pot, saj je storil veliko napak – začetna je bila že ta, da se je odločil postati diler. Veseli 

mož ga je vprašal, kaj je to razpočnica, čeprav se mu je že nekako svitalo. Diler mu je odgovoril, da 

pravzaprav ne ve, kaj to je in kje to je, zato bi bila igričarjeva pomoč dobrodošla. To besedo je slišal 

od svojega zelo dobrega prijatelja, na katerega se je obrnil, ker svojega načina življenja ni več 

prenesel, in ta mu je svetoval, da poišče razpočnico in se tam s puhasto brisalko spremeni v 

poštenega človeka. Igričar pa le ni bil tako odštekan, kot se nam sprva zazdi – znal je biti tudi precej 

resen, a saj veste, tudi resni ljudje potrebujejo malo zabave in smeha, da so lahko še naprej taki. 

Igričar, ki je že prej razumel vso dilerjevo zgodbo, mu je razložil, da je razpočnica simbol za razpotje, 

ki je lahko kjerkoli, le trdno se mora odločiti, da ga bo našel ter poiskal pravo življenjsko pot, brisalka 

pa je simbol za njegove lastne misli – torej kaj bo storil, da bo drugačen. Diler se mu je prav prijetno 

zahvalil in odšel dalje. Igričar pa še vedno ni bil prepričan, da je oni razumel, kar mu je povedal, zato 

je sklenil, da gre domov in še sam napiše v tabloid smešno zgodbo o dilerju.  
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