
Ko babice ni več  … 
                                       se dedek upre!

Kaj se zgodi z družinskim življenjem, ko babice ni več? Vnuki 
odraščajo v težavne najstnike, njihovi starši so prezaposleni in 
izčrpani, dedek pa mora podpirati vse štiri vogale hiše. Dedek, 
prinesi mi, prosim … dedek, plačaj položnice … dedek, po-
pravi elektriko …  dedek, pojdi v trgovino … Kajpada, vse bo 
uredil naš dobri stari dedek! On ima dovolj časa, saj je vendar 
v penziji! O tem, da živimo v njegovi hiši, da vozimo njegov 
avto, da plačujemo stroške tudi z njegovim denarjem, pa se 
itak nihče več ne sprašuje … Jaka Novak, upokojenec s pol-
no delovno dobo, mora sedaj, ko je ovdovel, delati še »v drugi 
izmeni« v dobrobit svoje družine. Sin se je rosno mlad oženil, 
s praznimi žepi, seveda, na poti je bil prvi vnuk, kmalu mu je 
sledil še drugi … le kdo jim ne bi pomagal? In tako je dedko-
va požrtvovalnost postajala čedalje večja, prerasla je celo v 
dolžnost. Za sinovo družino gre, mladim je treba zagotoviti 
svetlo prihodnost! In sedaj, po mnogih letih razdajanja, je de-
dek pristal na desetem tiru. Nehvaležnost je plačilo sveta, tako 
nas uči slovenski pregovor. Pa vendar … življenje teče dalje, 
vračajo pa se tudi nedorečene stvari iz dedkove preteklosti. 
Nenazadnje jih ima Jaka komaj 61, glavo pa polno iskrivih idej. 
Bosta sin in snaha končno dojela? »Zdaj smo pa tam!«, pravi 
najmlajša v družini.

Bohuslav Novotny (1928-2006) se je rodil v Makarski na Hr-
vaškem, otroštvo pa je preživel v Mariboru, kjer je bil priča gro-
zotam II. svetovne vojne in vsem stiskam povojnega življenja. 
V času študija se je preselil v Ljubljano in se tam kasneje tudi 
zaposlil. Diplomiral je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezi-
jo Ljubljana ter kot inženir dolga leta služboval pri podjetju 
SCT. Karierna pot pa ga ni vodila le po domačih krajih, temveč 
tudi po svetu, tako da je imel priložnost nabirati poklicne iz-
kušnje tudi na Švedskem, v Nemčiji in Iraku. 
Novotny pa ni bil zgolj uspešen gradbenik, v sebi je imel tudi 
precej literarne žilice. Ta ga je gnala, da je sredi osemdesetih 
let prejšnjega stoletja ustvaril dve dramski igri, Dedek se upre 
(1984) in Oglas (1987). Obe sta doživeli gledališko uprizoritev, 
prva v Gornjem Gradu, druga pa v Šentjakobskem gledališču 
Ljubljana. Omenimo še, da je pred desetletji v mariborskem 
dnevniku Večer, v obliki podlistka, izhajal tudi Novotnyjev av-
tobiografski roman, v katerem avtor opisuje svojo mladost, 
medvojne in povojne izkušnje ter lastno politično udejstvo-
vanje. Več o njegovem pogledu na sodobno državno politiko 
in družbene razmere smo bralci lahko izvedeli tudi v prispe-
vkih, ki jih je avtor objavljal v Delovi rubriki Pisma bralcev.
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