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„Glas nekoga drugega“ 
 
 
Režija: I. Ivanov-Vano 
Moskva, 1949 
 
Na tihi jasi našega gozdička je skrit v gosti senci dreves veselo pel slavček. Vse ptice so ga radostno 
poslušale. Dokler ni po dolgem času iz tujih krajev priletela domov sraka. 
 
 

- Naš slavček je pravi balzam za ušesa! 
- Popolnoma me je uročil! 
- Kaj pa je na tem tako veličastnega? Nič novega, za staro šaro! Staromodno, pusto, plehko. 

Dolgočasno, vam rečem, dolgočasno!  
- A? Kaj si rekla? Malo glasneje povej, nekoliko sem naglušen! 
- Rekla sem, da ni v modi, ni vredno moje pozornosti! Ah, v tujini je toliko boljše! Tuje ptice pojejo 

brez okov, vse, kar jim srce poželi! Tole pa ... Kakšna pesem je to?  
- Nobene primerjave ni, draga moja, ampak povej, ali tu kdo poje? 
- Tako so slavčki peli že pred stotimi leti! Ta stil je že zdavnaj preživet. Treba se ga je znebiti, vam 

rečem. Nisi šel v korak s časom. Se ti ne zdi, da si za to že prestar? Daj, naj te naučim peti!  
- No, prav, prosim, zakaj pa ne? Z veseljem! 
- Poznam ptice z grdimi navadami! Ampak v primerjavi s tole kar zbledijo! Ta sraka bo učila peti 

slavčka! 
 
 
 [Napis na transparentu]Sraka – Slavna pevka (nedavno se je vrnila iz tujine) 
 
 

- Ni važno, kaj ali kako poješ. Pomemben je samo vtis, ki ga pustiš pri drugih! 
 
 (koncert) 
 
 

- Vau, to pa je pevka! Kakšna tehnika! 
- Te tuje ptice pa znajo cviliti! 
- Sramota! Kakšna sramota! Kako me to jezi! 
- Kako si ta sraka drzne zastrupljati nam zrak! Tega hrupa nočem poslušati! Če misli, da je 

koncertna pevka, naj vežba svoj glas v deželah, kjer imajo ljudje radi take traparije! 
 
 
Nauk te basni pa ni samo za srake, temveč za vse ptice, ki bi pele le, kar novo je! 
 


