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Kratek opis: 

Dogaja se v manjšem podeželskem mestu. Pet žensk se mesečno 

srečuje v knjižnem klubu, kjer debatirajo o prebrani knjigi. Čeprav naj 

bi bila prebrana knjiga osrednja tema pogovora, pa se med debato ne 

morejo izogniti zgodbam, ki krojijo njihova življenja. Vsaka od njih se 

srečuje s svojimi težavami, ki jih sicer ne želi razkrivati v družbi, 

hkrati pa v takem okolju tako ali tako vsi vedo vse o vsakomur. 

 

Osebe: 

Marija - poročena, 4 otroci, eden na poti, verna, spoštuje katoliške 

vrednote, v prostem času katehetinja, potrpežljiva 

Tilka - večno brezposelna, svoj prosti čas preživlja v številnih 

prostovoljnih društvih: pevski zbor, gasilci, lovci, godba, društvo 

podeželskih žena. V bistvu ne išče več službe, ker je zaradi številnih 

zavrnitev izgubila samozavest, izjemno romantična, veselega značaja, 

čaka na svojega princa iz sanj, ki ga vztrajno išče med zvezdniki in 

filmskimi liki 

Neža - zdolgočasena uslužbenka na občini, malce zagrenjena, njena 

strast so njene rože, poročena, ima sina edinca, ki pa je 

homoseksualec, kar večina v vasi ve, le ona ne. 

Pika - večna študentka, ki išče svoj jaz, nezadovoljna, upornica, trpi 

za travmo iz otroštva, ker so jo starši dali v rejo. Zaradi tega se čuti 

nezaželeno in neljubljeno, kar pa se odraža v njenem odnosu do ljudi 

in okolja.  

Fani - poročena, brez otrok, nikoli ni bila v službi, mož uspešen 

podjetnik, ki je veliko službeno odsoten, njen smisel življenja je, da je 

lepa. 
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Štefka - medicinska sestra, malce naduta in osorna, a hkrati zelo 

odgovorna pri svojem delu, všeč so ji ženske. 

 

Scena:  

1. dejanje (knjižni klub) 

2. dejanje (čakalnica porodnišnice) 

3. dejanje (knjižni klub) 
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1. dejanje 

 

 (V knjižni klub vstopi Tilka, oblečena v gasilsko uniformo, v kotu na 

kupu stoji 5 stolov, na drugi strani miza, na kateri je radio) 

Tilka: Dober dan….. vidim, da sem spet prva, kot vedno.(odloži 

stvari na mizo, si prižge radio in prične pripravljati stole za knjižni 

klub, potem pa se spomni, da bi vadila povelja)……Četa ZBOR! Na 

leeeeeVO! poravnaj vrrrrrrrsTO! Pripravi cev in puščaj voooooDO! 

(vstopi Neža, v rokah ima cekar, iz katerega gledajo rože) 

Neža: Ja madonca, kaj se pa dogaja tukaj? 

Tilka: (steče do radia na mizi in ga ugasne) O Neža, pozdravljena, 

sploh te nisem opazila.  

Neža: Tilka, ja kakšna pa si?  

Tilka: Kako kakšna sem? A ja, na uniformo misliš? Veš, sem direktno 

od gasilskih vaj prišla. 

Neža: A zdaj si tudi pri gasilcih? 

Tilka: Kaj ne veš? Saj sem že nekaj časa prostovoljna gasilka.   

Neža: Žal ne sledim več tvojim aktivnostim, jih je za moj spomin 

čisto preveč.  

Tilka: Veš, zdaj sem malce vadila povelja. Ne vem zakaj mi gre tako 

dobro, ko vadim doma, sama, ko pa moram to narediti  pred 

vodom, pa….  

Neža: Oh ti šema, malce več samozavesti, pa bo.  

Tilka: Saj to, vse znam na pamet, ampak…. 

(vstopi Fani, lepo urejena, oblečena v kostim in močno naličena) 
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Fani: Zunaj dežuje, jaz pa ravno od frizerja.  

Neža: (posmehljivo) Joj Fani, to je pa res grozno, a ne? 

Fani:  Ja, res je grozno, ker je zaradi prevelike vlage v zraku frizura 

takoj fuč. 

Tilka: Predlagam ti uporabo tri vremenskega Tafta. . 

Neža:Moje rožice bodo pa zelo vesele tega dežja. 

Fani: Tu ti dam pa prav, plevel se v takih razmerah hitro razbohoti.  

Neža: Kakšen plevel? A moje rože so zate plevel? 

Tilka: Nehajta no, še začeli nismo, pa sta si že v laseh. Tukaj nismo 

zato, da se prepiramo, ampak da se pogovorimo o novi knjigi, ki 

smo jo prebrale. Zato pa smo ustanovile knjižni klub, mar ne? 

Fani: Imaš prav, ampak kaj, ko Neža nikoli ne zna držati jezika za 

zobmi.  

Tilka: Dajmo zdaj začeti. Kako vama je bila všeč knjiga? 

Fani: Meni je bila knjiga všeč, veliko piše o ljubezni in bolečini, 

ampak mi pa to varanje ni bilo všeč.  

Tilka: (zasanjano) Meni je bila pa knjiga zelo všeč, tako romantično 

branje, polno ljubezni in hrepenenja….  

Neža: (zelo ravnodušno) V redu, ampak veliko strani. 

Tilka: Ko te zgodba pritegne k branju, je število strani popolnoma 

nepomembno, a ne Fani? 

Fani: Seveda, jaz sem jo na mah prebrala, čeprav kot sem rekla, mi to 

varanje ni bilo všeč.  

(vstopi Pika, oblečena v vintage stil) 
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Pika: Hojla punce, kaj dogaja? 

Neža: Ooooo, večna študentka Pika je prišla. 

Tilka: No, no, Neža, a nismo rekle, da se ne bomo prepirale, ti pa že 

spet začenjaš. 

Fani: Kot vidiš Pika spet dežuje, jaz pa ravno od frizerja. 

Pika: Ja Fani, to je pa resen problem, ker ti se lahko v dežju stopiš, ko 

si tako pocukrana. 

Fani: Veš Pika, nekatere damo nekaj na svojo zunanjost, druge pa 

očitno ne (očitajoče pogleda v Pikina oblačila) 

Tilka: Dekleta, pa dajte no nehat.  

Pika: Kaj pa ti Tilka, imaš nov imidž?  

Tilka: Ne, ne, samo gasilsko vajo smo imeli, pa sem direktno od tam. 

Fani: Pa res Tilka, prej sploh nisem opazila, da imaš gasilsko 

uniformo, ko je pa tvoj modni stil tako ali tako vedno malce 

poseben.  

(vstopi Marija, v temno oblečena, noseča, s križem za vratom, v roki 

ima torbico) 

Marija: Drage moje, se res opravičujem za tole zamudo, ampak saj 

veste, otroci… 

Neža: Seveda vemo, z njimi je več dela kot veselja. 

Marija: Draga Neža, to pa nikoli. Res, da je veliko dela, ampak 

veselja je pa še toliko več.  

Tilka: Marija kako velik trebušček že imaš. Kdaj pričakuješ? 
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Marija: Sem že zelo pri koncu, tako da je lahko vsak čas. Odkrito 

povedano, sem že naveličana nositi tole žogo s seboj. Kaj pa ti 

Tilka v uniformi? 

Tilka: Zdaj sem članica prostovoljnih gasilcev. Vodja mladinske 

sekcije. 

Marija: Draga Tilka, zelo sem ponosna nate, ker si tako aktivna v 

prostovoljnih društvih in vedno pripravljena pomagati ljudem. Saj 

veš kaj pravijo, človek si pridobi zasluge tako, da nesebično 

pomaga drugim.  

Fani: No, a bomo začele?  

(Tilka in Marija se usedeta, Marija iz torbe vzame pribor za pletenje) 

Neža: Dajmo začeti čim prej, ker potem je na sporedu moja najljubša 

nadaljevanka, Gorski zdravnik in je res ne želim zamuditi.  

Tilka: To pa tudi jaz gledam, super nadaljevanka, pa kako fejst dec je 

tisti Hans. 

Fani: (jo očitajoče pogleda) Tilka! 

Tilka: Kaj?  Aja, knjiga. Torej, kot veste, smo si za ta mesec izbrale 

knjigo Leva Nikolajeviča Tolstoja in to njegovo največje delo 

Ano Karenino. 

Pika: A ni njegovo največje delo Vojna in mir? 

Tilka: Potem je pa to njegov največji ljubezenski roman. 

Fani: Mene je zgodba sicer pritegnila, ni kaj, tale Tolstoj je znal kar 

dobro pisati, ampak mi pa take zgodbe s prešuštvovanjem niso 

najbolj všeč. 

Tilka: Meni je bil pa roman zelo všeč. Sploh nisem mogla prenehati 

brati. Vronski je tako lep, romantičen in čuten mož, on je res en 
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tak«fejst dec«. Ni čudnega, da se je Ana tako zaljubila v njega. 

Jaz bi se tudi na njenem mestu. 

Marija: Draga Tilka, veš, ljubezen ni odvisna zgolj od zunanjega 

videza, prava ljubezen je na preizkušnji vsak dan. 

 Tilka: Ja, ja, vem, ampak a ni fino, če je moški še fejst zraven? 

Pika: Jaz pa ne bi rekla, da je roman izključno ljubezenska drama in 

da se celotna zgodba vrti samo okoli teh zaljubljencev. Kaj pa 

kritika takratne družbe in položaj žensk v družbi? 

Neža: Meni se knjiga ni zdela nič posebnega. Ena poročena ženska se 

zaljubi v drugega pa kaj? Takih primerov imamo na vasi veliko, 

pa iz tega ne delamo nobenih romanov.  

Fani: To, da je Ana pustila moža in se spustila v afero s tem 

Vronskim, pa saj to  je tragedija, a se ti ne zdi? Karenin je bil tako 

dober do nje, vse ji je dal, položaj, denar, otroka, ona pa gre s ta 

prvim, ki ji pomežikne. 

Tilka: Meni se je zdelo pa tako romantično,  ko je lepi princ osvojil 

srce največje lepotice na plesu. 

Pika: Kako je svet za nekatere enostaven in preprost. Ali res mislite, 

da je poanta celotne zgodbe to, da se je ena poročena baba 

zaljubila v drugega?  Kakšna preprostost. Ta roman je vse prej kot 

samo še en doktor roman, kjer se vse prepleta zgolj okoli 

posteljnih radosti. A družbene spremembe, opisi gnile 

aristokracije in težave ubogih kmetov brez zemlje, se vas pa niso 

dotaknili?  

Fani: Pika, ti pa vedno v vse vpletaš te politične zdrahe. Meni se pa 

zdi, da sta zvestoba in ljubezen dve najbolj pomembni stvari na 

svetu. Jaz in moj dragi sva srečno poročena že celih 20 let in se še 

nikoli nisva skregala.  
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Neža: Nikoli se še  nista skregala? Potem je pa z vama nekaj hudo 

narobe. 

Fani: Z nama ni čisto nič narobe, se imava pač rada.  

Marija: Drage moje, prava ljubezen se ne meri po količini slabih ali 

dobrih dni v odnosih, ampak se ta izraža takrat, ko je to res 

potrebno.  

Tilka: Kako to misliš? 

Marija: Vam bom prebrala nekaj iz svetega pisma. (seže po svetem 

pismu, ki ga ima s seboj v torbi). Prvo pismo Korinčanom, takole 

pravi: »Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva in ni nevoščljiva; 

ljubezen se ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna in ne išče 

svojega. Ljubezen se ne da razdražiti in ne misli hudega. 

Ljubezen vse veruje, vse upa in vse prestane.« 

Neža: Zdaj smo pa že pri lekcijah verouka. 

Tilka: Kako lepo si to prebrala. Oh Marija, ti si tako učena, pa vse veš 

kje kaj piše v svetem pismu. 

Marija: Draga Tilka,  kot katehetinja v našem župnišču preberem 

veliko stvari in moram priznati, da mi je to tudi v veliko veselje. 

Fani: A bi prosim lahko sledili temi, ki je danes na dnevnem redu? 

Tilka: OK, bom jaz začela. Kot sem že rekla,  meni je bil roman zelo, 

zelo všeč, čeprav je na koncu tako zelo, zelo žalosten. Meni se zdi 

zelo, zelo romantično, da se dva najdeta v tako silni ljubezni, kot 

sta se našla Ana in Vronski. 

Fani: Kaj pa Karenin? A njegova ljubezen do Ane pa nič ne šteje? 

Neža: Pa kaj težiš s tem Kareninom, saj mu je rodila sina, a to ni 

dovolj? 
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Marija: Draga Neža, ljubezen se ne šteje samo po rojstvu otrok, 

čeprav je to z moje strani, ko pričakujem že petega otroka, 

smešno slišati.  Otroci so res božji dar, ampak za pravo ljubezen 

se je pa vseeno potrebno potruditi.  

Pika: Meni pa se je zdelo, da se v tem romanu prepletata tako čustvo 

ljubezni kot čustvo  sovraštva?  Je imela še katera takšen občutek? 

Marija: Imaš prav, draga Pika. Se mi zdi, da je Tolstoj lik Ane 

Karenine  tako ljubil, kot ga je sovražil. Včasih je med temi 

dvemi čustvi težko razlikovati, ker sta si tako zelo podobni,  a 

hkrati tudi različni. Zato drage moje, ljubíte sebe in svoje bližnje, 

hkrati pa ljubite tudi svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas 

preganjajo, kajti šele takrat boste popolne, kakor je popoln naš 

nebeški oče. 

Tilka: Joj! Skoraj bi pozabila, naslednjo soboto vas vabim na 

prireditev ob občinskem prazniku, bomo podeželske ženske 

pripravile nekaj domačih jedi.  

Fani: (posmehljivo) No, tega pa res ne moremo zamuditi, mar ne? 

Ponovno priložnost, da pridobimo kakšno kilco brezplačno. 

Marija: Draga Fani, mislim, da bi moral vsak občan kaj prispevati za 

skupno dobro in prav se mi zdi, da društva ob takem prazniku 

sodelujejo in predstavijo svoje aktivnosti. 

Neža: Praviš, da klub podeželskih žena tudi letos sodeluje pri 

občinskem prazniku? Pohvalno. Kaj boste pa dobrega pripravile? 

Tilka: Jaz bom pripravila navihane buhteljne. 

Neža: Uuuu, to se pa dobro sliši. 

Fani: To se sliši tako, kot da ima ta buhtelj res veliko kalorij. 

Pika: Ki se ti napopajo na vsa nezaželena mesta, a ne Fani? 
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Marija: Drage moje, če se včasih malce pregrešimo, pa tudi ni greh, a 

ne? 

Fani: Jaz se raje prehranjujem bolj zdravo. Veste, moj mož je res 

enkraten. 

Pika: (porogljivo) Tokrat se pa strinjam s tabo Fani. Težko bi našla 

katerega, ki je tako »enkraten«.   

Fani: (grdo pogleda Piko in nadaljuje) Poslušajte, zadnjič je prišel iz 

službene poti domov popolnoma utrujen, ampak si je vseeno vzel 

čas za svojo ženo in me peljal v Ljubljano v najboljšo restavracijo 

na »slow food«. 

Tilka: Kaj pa je to za ena jed? Tega pa še nisem poskusila. 

(vse se zasmejejo) 

Pika: Tilka, ti si pa res faca. No, v dobesednem prevodu pomeni slow 

food počasno prehrano. 

Tilka: Nisem vedela Fani, da imata vidva z možem probleme s 

prebavo. 

Fani: Nobeden od naju nima problemov s prebavo, ampak tako se 

prehranjujejo pomembni in slavni ljudje. 

Pika: Res je in zato sežejo precej globoko v žep, kajne Fani? Pojejo 

skoraj nič, plačajo pa za tri normalne večerje. 

Tilka: Potem pa to že ne bi bilo zame. Vam povem, ni ga boljšega kot 

žganci z mlekom. 

Fani: No, to se ti pa malce vidi Tilka. 

Neža: Se mi pa zdi Fani, da si ti zadnje čase tudi na žgance prešaltala. 
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Fani: (si začne živčno popravljati kostim) Jaz? Kaj? A se mi kje kaj 

vidi?  

Marija: Drage moje, a ne bi raje govorile o knjigi, kot pa da se 

nenehno prerekamo okrog malenkosti? 

Fani: Marija, če človek nekomu očita, da se je zredil, to zame niso 

malenkosti. 

Marija: Pa saj ti nihče ničesar ne očita. Super izgledaš, Neža se samo 

malce šali. 

Fani: (grdo pogleda Nežo)Naj ji bo. /…/ Torej, jaz Ane sploh ne 

razumem, kako lahko zapusti moža, ki ji nudi prav vse, kar moški 

lahko nudi ženski. 

Pika: Na podlagi česa si pa ti prišla do dejstva, da je Karenin nudil 

Ani vse, kar si ženska lahko poželi? 

Fani: Ja zelo enostavno. Ničesar ji ni primanjkovalo, imela je denar, 

položaj v družbi in moža, kar je pa tako ali tako najbolj 

pomembno v življenju. Sploh pa ne vem, kaj je videla na tistem 

Vronskem. 

Tilka: Kako ne veš, kaj je videla na Vronskem? V njem je videla 

življenje in strast, vse tisto, za kar je resnično vredno živeti in 

umreti. 

Marija: Drage moje, življenje ni tako črno belo, kot ga želite opisati, 

predvsem pa ni enostavno. Res je, da človeka včasih premamijo 

stvari, ki se na zunaj svetijo, notri pa so votle in prazne. Ampak, 

skušnjavi se je potrebno upreti in poiskati pravo pot.  

Pika: Kaj pa ti misliš o tem Neža? 

Neža: Jaz?  Kaj? O čem? 
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Marija: Kaj ti misliš o Ani? 

Neža: O čigavi Ani? 

Tilka: Kako o čigavi Ani, o Ani Karenini seveda.  

Neža: Aja, to… 

Fani: Kje si pa ti z mislimi Neža?  

Neža: Jaz? Razmišljam, kaj moram še pripraviti za mojega Danija, ker 

gre  spet na službeno pot. 

Marija: Draga Neža, ti si čisto preveč skrbna mama. Fant je že 

odrasel, ti pa skrbiš zanj, kot da je majhen otrok. Čas bi že bil, da 

si sam začne pakirati stvari. 

Neža: Ti tega ne razumeš Marija, saj on to zna, ampak, ko me je pa 

tako lepo prosil. 

Pika: Ne verjamem, da mu je bilo treba sploh kaj prositi. 

Tilka: Meni se je zdela Ana tako pogumna, za svojo ljubezen je 

prestajala pekel, vsemu se je odrekla, ampak svojih čustev ni pa 

nikoli zatajila. 

Fani: Čustva so lepa stvar, ampak včasih je treba pa tudi z glavo 

misliti. 

Pika: Ko vas takole poslušam se mi zdi, da sem prebrala čisto drugo 

knjigo kot pa ve. Očitno v tekstu  niste zasledile nič drugega,  kot 

zgodbo o dveh tipih, ki se grebeta za eno babo.  

Tilka: (pogleda Piko) Kako si lahko tako hladna in brezčutna?  

Marija: Jaz pa menim, da želi pisatelj prikazati dve življenjski 

zgodbi, eno od Levina in Kitty in drugo o Ani in Vronskem. Mi je 

pa čudno, zakaj je dal knjigi naslov Ana Karenina, ko pa opisuje 
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tudi druge like. A ne bi bilo bolje, če bi dal naslov »Ljubezen in 

sovraštvo«. 

Fani: To se pa sliši zelo podobno kot Vojna in mir. Pa ne more dati 

vsem svojim romanom naslov po istem vzorcu, kako bi pa to 

izgledalo, kot da kopira samega sebe. 

Pika:  Kako sta vidve hecni. Vsebina je tisto kar naredi roman dober 

ali pa slab, ne pa naslov knjige. 

Tilka: Najbolj pomembna v življenju je ljubezen, saj veste kako gre 

tista pesem (zapoje) »BREZ LJUBEZNI MI ŽIVETI NI, SRCE MI 

MOJE TO VELI, V NJEM NI NE SREČE IN NE ŽALOSTI, NI NE 

GORJA NE RADOSTI. …….« 

Pika: (se zelo razburi) Nehaj! Vse to okoli ljubezni je en navaden 

»krep«. To ljubezen tako poveličujete, kot da je edina zveličana 

stvar na tem svetu. Pa ni, da veste! Vse je ena sama laž! 

Fani: Pomiri se Pika. Mislim, da je skrajni čas, da si najdeš enega 

normalnega moškega, ki bo lepo skrbel zate. Zadnje čase si čisto 

preveč jezna in zagrenjena. 

Pika: Praviš, naj si najdem normalnega tipa? Mogoče takšnega kot ga 

imaš ti Fani? Ne, hvala. Sicer pa normalnih moških že dolgo ni 

več na tem svetu. 

Tilka: Dajta se že nehat prepirati. 

Neža: Jaz pa mislim, da je prišel čas za enega ta kratkega. (vzame iz 

cekarja steklenico medice). Kdo bo?  

Tilka: Super Neža, to je pa krasna ideja, da malce pomirimo strasti. 

Pika: Jaz sem za. 

Fani: Alkohol ima čisto preveč kalorij, tako da, ne, hvala. 
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Tilka: Ah, daj no Fani, en štamperle se ti pa res ne more poznati.  

(Tilka, Neža in Pika počasi vlečejo iz svojih torbic vsaka svojo šalčko) 

Fani: Kaj pa vem, res ne bi smela... no… naj vam bo.(seže v torbico 

po šalčko) Saj veste kaj pravijo, eden ni nobeden. 

Neža: Samo, da potem ne boš hotela dva.  

(vse se zasmejejo) 

Tilka: Kaj pa ti Marija, boš enega? 

Marija: Drage moje, jaz pa res ne smem. Saj veste… (se poboža po 

trebuhu). 

(točijo alkohol v kozarce in počasi srkajo medico) 

(….) 

Pika: Uf, tole je bil pa dober intermezzo. 

Tilka: Imaš prav Pika, človeka takle kozarček kar malce sprosti, a ne? 

Neža: Vam povem punce, to je samo zdravje, domača medica, ni ga 

boljšega. 

Marija: Kar zavidam vam, če ne bi imela tega trebuščka, bi z 

veseljem tudi jaz enega. 

Fani: No, kje smo ostale? 

Neža: Pri mojem Daniju. Nikakor ne najde prave, še vedno je samski. 

Pika: Tvoj Dani, tvoj Dani, saj  ni nič čudnega, da si ne najde babe, 

ko pa ima oči samo za (Marija jo špikne s pletilkami) 

Pika: Auuuuu! 

Marija:, Oprosti Pika, ni bilo zanalašč.  
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Neža: (radovedno) Za koga ima oči Pika? 

Tilka: Pustimo to debato. Dani je res zelo zaposlen, pa še dodatno se 

izobražuje, saj ni čudno, da še ni srečal prave.  

Neža: To imaš pa prav Tilka. Tako je priden, cele dneve je v službi, 

čez vikende pa hodi na službene seminarje, danes delavci cel dan 

garamo, da za svoje privatno življenje sploh nimamo več časa.  

Fani: Tebi je pa res hudo Neža, a ne? Zdolgočaseno odbrenkaš tistih 

osem ur v pisarni na občini in to je to. Kot, da si se kdaj pretegnila 

na svojem delovnem mestu.  

Neža: Ta prava se je oglasila! Ki še nikoli ni nič delala, ki nima enega 

dneva zaposlitve, pa bo meni solila pamet. 

Fani: Ti nimaš pojma kako zahtevno je voditi gospodinjstvo! Za vse 

sem sama, vsak dan moram skrbeti za hišo,  urejati zadeve z 

vrtnarjem in kuharico ter prirejati poslovne večerje za moža. 

Neža: Predvsem pa se posvečati svoji frizuri, pedikuri in manikuri. 

Marija: Drage moje, vsako delo je častno, vidve Fani in Neža, pa si 

zapomnita, da nikar ne sodita drugih, da ne bosta sami sojeni, 

kajti… (Neža jo prekine) 

Neža: Marija, a lahko lekcije verouka prestavimo na drugič? 

Marija: (zelo na hitro zdrdra) …s kakršno sodbo sodita druge, s 

takšno bosta tudi sami sojeni.  

Pika: Če bi se vidve bolj posvečali vsaka sebi in se ne ukvarjali toliko 

z drugimi, bi bilo življenje za vse nas lepše. Sicer pa smo tukaj 

zato, da razpravljamo o ruski revoluciji in ne o vajinih osebnih 

zadevah. 

Tilka: O kakšni revoluciji? Jaz nič ne vem o revoluciji. 
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Marija: Draga Tilka, saj ni mislila dobesedno. Hotela je povedati, da 

smo tu zato, da razpravljamo  o knjigi, ki smo jo prebrale. (Marija 

začuti zelo rahle popadke) Uf, se moram malce sprehoditi (vstane 

in se sprehodi po sobi). 

Tilka: Kaj ima pa zdaj Ana Karenina z revolucijo?  

Pika: Veš Tilka, knjiga ne pripoveduje samo o ljubezenski zgodbici, 

ampak razpravlja tudi o takratnem času v Rusiji, o času mnogih 

reform, od katerih je najbolj pomembna odprava tlačanstva. 

Kmetje so končno dobili pravicodo lastne zemlje.  

Tilka: (sarkastično) Pika, ti si tako učena, ampak mene je pa bolj 

pritegnila tista druga plat knjige, torej ljubezenska zgodba, čeprav 

je imela tako nesrečen konec. Zakaj se mora Ana na koncu ubiti? 

A ne bi bilo lepo, če bi oba z Vronskim srečno živela do konca 

svojih dni? Zakaj se morajo vse lepe zgodbe končati tako 

tragično? 

Neža: Ker ljudje ne živimo v pravljici, ampak se je za uspešen zakon 

potrebno potruditi. 

Fani: Tako je, tokrat se pa strinjam z Nežo. Koliko mora ženska 

pretrpeti in požreti, da v zakonu ne škriplje, ampak se splača. 

Imeti moža, lepo hišo in denar, to je cilj vsake uspešne ženske. 

Ampak danes pa ta mladina nima nobenega potrpljenja več.  

Pika: Fani, če mogoče še nisi opazila, je zakon že čisto ven iz mode. 

Kdo se pa sploh še poroča. To so sami stroški, najprej dekliščina, 

pa fantovščina, pa ohcet, pa v cerkvi je treba nekaj dati, No, 

potem pride pa do ločitve, pa spet sami stroški. Tako pa si skupaj 

dokler si, ko ti pa ne paše več, gre pa vsak po svoje. 
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Tilka: (vstane in zapoje na ves glas):»VSAK JE KAR JE KAM GRE 

NE VE, GRE PA VSAK PO SVOJE«  (refren iz filma Gremo mi po 

svoje)  

Fani: Tilka, saj vemo, da si ti tudi pri skavtih aktivna, pa pri 

nonetkah, pa še marsikje, ampak tukaj se pogovarjamo o knjigi. 

Marija: Draga Tilka, tole si pa tako lepo zapela. Ti bi morala biti solo 

pevka, ker tako lepo poješ. Ampak a veš, da še nisem videla tega 

filma, sem pa slišala, da je zelo dober. 

Tilka: Ja super je res, pa glavni igralec je tako fejst. 

Marija: (začuti neprijetne občutek v trebuhu, globoko vdihne) Jaaahh, 

kdo je že igral glavno vlogo? 

Tilka: Jurij Zrnec, on je res pravi kmečki možakar. Sem pa slišala, da 

je zdaj začel peti tudi pri ansamblu Saša Avsenika. A veste kako 

super komad so naredili. A ga hočete slišati?  

(dekleta, razen Marije, odkimavajo, ampak Tilka se ne da motiti).  

Tilka: »Tajkunček« se imenuje.  Takole gre:  (steče do radia na mizi, 

ga prižge in začne prepevati):  

»U NAŠ DEŽEL NI NČ VEČ PUŠTEN, 

 IN VESTE MEN NI NKOK VSEEN. 

SEM VEČKRAT LAČEN KT PA SIT, 

JA DELAM SAM ŠE ZA KREDIT…« 

Pika: (ugasne radio) Tilka, daj umiri se malo no, saj se ti je že čisto 

odpeljalo. 

Neža: Bravo Tilka, mal na poskok, pa smo takoj vsi boljše volje. 

Tilka: Veš kako Jurij dobro poje, pa kako postaven je v narodni noši. 

(strastno) Uauuuu! 
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Fani: To, kako moški izgleda sploh ni važno, važno je, da te ima rad. 

Pika: Predvsem je važno, kako se ujameš z njegovim orodjem. 

Neža: Ženska se privadi na vsako orodje, samo prakso potrebuje. 

Tilka: Kako to misliš? Kakšnim orodjem?  

Fani: Najbolj pomembno je, da orodje deluje in da je tvoje, zato se ga 

drži, dokler ga imaš. 

Tilka: Pa dajte mi že povedat za kakšno orodje gre, madonca? 

Marija: (ogorčeno) Drage moje, tale razprava je zašla na čisto čudna 

pota. Najbolj pomembna v zvezi je ljubezen! Kdor ne ljubi, Boga 

ni spoznal, ker Bog je ljubezen. 

Tilka: Kaj ima pa zdaj orodje z  ljubeznijo in Bogom? 

Neža: Tilka, daj ti raje še enega rukni, ker tega še dolgo ne boš 

razumela. 

Fani: Joj Neža, veš, ta tvoja zategnjenost ti žal ne bo zgladila tistih 

gubic na obrazu. 

Neža: A tako? Da jih ne bo zgladila praviš. No, to pa ti veš vsekakor 

najbolje Fani. Tebe so že tolikokrat zategnili! 

Fani: Veš kaj Neža! 

Neža: Ja vem, od prevelike zategnjenosti človek težko govori (zraven 

se pači). 

Pika: Mislim, da bi morala naša nacionalna televizija najeti Fani in 

Nežo za kakšen resničnosti šov. Sta izvirni in sarkastični, včasih 

celo malo smešni.  
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Tilka: Če bi bili pa onidve v resničnostnem šovu, ju pa jaz sigurno ne 

bi gledala. Tega njunega večnega prepiranja imam že tukaj 

dovolj. 

Pika: Mogoče jih pa vaški »Radio Mlajko« vzame v svojo ekipo. 

Tilka: Samo se je za bati, da jim potem ne bi bili prevelika 

konkurenca  in bi drugi igralci ostali brez dela. 

Neža: Vidve kar jezikajta, tudi o vama bi imele marsikaj povedati. 

Fani: Ja, res je, bi bilo gradiva za samostojno oddajo. 

Marija: Drage moje, dajte se malce umiriti, pa mi raje povejte, če 

vam je tale vzorec, ki ga pletem, všeč. Delam namreč odejico za 

najmlajšega.  

Tilka: A bo fantek? 

Marija: Tega pa še ne vem. 

Tilka: Saj si rekla za najmlajšega. 

Pika: S tem je mislila za najmlajšega otroka, a ne Marija? Sicer pa, a 

ni čisto vseeno kaj je. Otrok je otrok. 

Neža: To pa ni čisto res. Moškim je sin izjemno pomemben. Se 

spomnim, ko sem jaz rodila mojega Danija. Ta starega tri dni ni 

bilo domov, od samega veselja. 

Fani: Zdaj ga pa tri dni ni domov od same žalosti. 

Neža: Tvojega ni domov po cel teden ali pa še več, pa naj bo to zaradi 

veselja ali pa žalosti. Sicer pa ga doma čaka samo ena 

zdolgočasena žena pa nikjer nobenega otroka.  
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Marija: Neža! Tale pripomba je bila pa skrajno neprimerna. Vsak od 

nas se trudi po svojih močeh in nekaterim je pač dano imeti več 

otrok, nekateri pa žal te sreče ne užijejo.  

Fani: (zelo žalostno, malce ji gre na jok) Neža, kako mi to sploh 

lahko očitaš. Zdaj si me pa zadela naravnost v srce. Ti ne veš, 

kako to boli. Kaj vse sem prestala in poskusila, pa nič. 

Neža: Oprosti Fani, res mi je žal. Ampak, ti si začela, že prej si me 

špikala……….. Sva še vedno prijateljici? 

Fani: Prijateljici?? …Seveda sva prijateljici, kako pa drugače….. sicer 

imaš pa prav Neža, sama sva, imava samo drug drugega, zato je 

zdaj on moje življenje in jaz sem njegovo.  

Pika: Ha, ha, ha,  Fani. To so pa žal  samo tvoje pobožne želje. 

Fani: Kaj si pa s tem mislila povedati Pika? 

Marija: Drage moje! Zdaj je pa tega dovolj! Nihče naj ne gradi svoje 

sreče na nesreči drugih. Zato predlagam, da takoj  prenehamo s to 

debato in se ponovno posvetimo knjigi.   

Tilka: Tudi jaz imam tega dovolj. Sem sem se prišla zabavati, zdaj pa 

poslušam tole nerganje. Ajde, Neža, ti še nič nisi povedala o 

knjigi, torej, kakšna se je tebi zdela knjiga? 

Neža: (presenečeno) Meni? No, v redu,…..veliko strani. 

Pika: Kateri del ti je pa najbolj ostal v spominu Neža? 

Neža: V spominu? Joj, jaz takoj vse pozabim. Veš, imamo 

alzhajmerja v družini.  

Marija: Neža! S takimi zadevami se pa ni za hecati. To je resna 

bolezen in ti vsekakor nimaš nič opraviti z alchajmerjem, ker veš 

o vsakem v vasi povedati čisto vse in še več.  
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Fani: To pa res Neža, ti si kot vaška trobla. Očitno tam na občini 

nimate bolj pametnega dela kot obirati vaščane. 

Pika: O vsakemu ve povedati vse, o sebi in svojih se ji pa sanja ne. 

Tilka: Mislim, da je prišel čas še za enega ta kratkega, ker tale 

pogovor ne pelje nikamor. 

Pika: Imaš prav Tilka, jaz sem za. 

Neža: Fani, boš ti tudi še enega? 

Fani: Joj, zdaj pa res ne bi smela. 

Pika: Daj ne kompliciraj, saj si rekla, da eden ni nobeden, torej če 

enega, pa potem še enega, je to tako, kot če ne bi nobenega. 

Fani: No, pa daj še enega. 

Neža: Marija, si si že premislila? 

Marija: Kaj pa vem, saj veste, da ne bi smela.  

Tilka: Saj si rekla, da bo mogoče fant, torej naj se čim prej privadi na 

alkohol. 

Marija: Pa naj bo, eden mi pa res ne more škoditi. 

Neža: Tako je, moški mora znati piti, drugače je pa bolj baba kot dec.   

(vse si natočijo  v svoje šalčke in ga počasi srkajo) 

/…./ 

Tilka: Poslušajte, kaj pa če bi šle me skupaj na en koncert? Sem 

slišala, da bodo v soboto v Ideal centru špilali Modrijani. Oni 

imajo pa tako dobre komade. 

Marija: Jaz bi šla z veseljem Tilka, če ne bi imela tele prtljage v 

trebuhu, tako pa boste morale tokrat iti brez mene. 
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Fani: Niti pod razno ne bi šla na tak koncert. Jaz hodim samo na 

koncerte klasične glasbe ali pa v opero. 

Tilka: Joj, kako smo fini. 

Neža: Če pa Fani ne gre, potem grem pa jaz zagotovo zraven. Končno 

en sproščen in zabaven večer brez nerganja in javkanja.  

Pika: Mene tudi ne štejte zraven, v soboto grem na Alternativo. 

Špilajo Septic Order.  

Tilka: Kakšen Septic? Da se ne boš kaj okužila. 

Fani: Joj, Tilka, ti sploh ne štekaš te mladine. 

Tilka: Torej  greva jaz in Neža. Super. Zrihtam karte. Boš videla 

Neža, kako znajo fantje narediti dobro vzdušje. Sploh, ko 

zažingajo tisto (na ves glas zapoje, pridruži se ji Neža) »TI, TI, TI, 

TI, TI, TI, TI, TI MOJA ROŽICA…..« 

Fani: Zdaj je pa res dovolj tega prepevanja! Saj nismo v pevskem, 

ampak v knjižnem klubu. (pogleda na uro) Joj, koliko je že ura, 

dajmo hitro zaključiti, sem mislila zvečer pogledati en super film.  

Neža: Madonca Fani, tole te je pa čisto iz tira vrglo, a nimaš tiste 

funkcije na televiziji, ko lahko za nazaj gledaš? Meni je moj vse 

to uštimal, tako da se zdaj ne pregovarjava več,  kaj bova gledala, 

ampak kdaj bo kdo gledal. 

Marija: (bolečina ob popadku jo vrže iz tira) Saj, zaradi tega, kar nam 

tehnologija danes ponuja pa ljudje po cele dneve strmijo samo še 

v tisto štirioglato škatlo in iščejo svoje najljubše nadaljevanke, ki 

jim ni ne konca, ne kraja. Resnično živeti, ste pa vsi že čisto 

pozabili. 

(vse šokirano pogledajo Marijo) 
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Fani: A lahko prosim nadaljujemo z analizo knjige? Že celo uro se 

pogovarjamo o knjigi, pa nismo prišle še do nobenega pametnega 

zaključka.  

Marija: Imaš prav, danes se res nikamor ne premaknemo. Tudi jaz 

bom morala kmalu domov, imam še otroke za poštimati.  

Neža: Prav,jJaz bom kar priznala, knjige nisem prebrala.  

Pika: Se mi je kar zdelo, da je nekaj takega. Se sprašujem, koliko 

knjig si ti do zdaj sploh prebrala! 

Neža: Do zdaj sem še vedno vse prebrala, tako, da veš! Ampak tokrat 

so imele pa moje rože prednost. Pa če sem čisto odkrita, se mi tele 

ljubezenske zgodbice čisto nič ne dopadejo. 

Fani: Tudi meni take ljubezenske zgodbe niso všeč. Samo prešuštvo 

in varanje. Sploh ne vem, zakaj moramo brati takšne romane. 

Pika: Ta roman je bil eden boljših, kar smo jih prebrale. Bil je 

večplasten in zato tudi tako zanimiv. Nekateri kritiki celo trdijo, 

da je lik Levina avtorjev alter ego in če dobro premislim, bi se s 

tem kar strinjala.  

Tilka: Alter kaj? 

Fani: A ti ne slišiš dobro? Rekla je alter ego, pa karkoli že to pomeni, 

saj ni tako pomembno. 

Neža: Vse je pomembno. Še posebej pa tisto, česar ti ne razumeš 

Fani.  

Marija: (jezno) Madonca ženske, a res čisto nič ne razumete?? Alter 

ego pomeni, da je pisatelj v liku Levina opisoval tudi sebe ! 

(vse čisto šokirano gledajo v Marijo, saj niso navajene, da je tako 

agresivna. Marija vstane, se prične sprehajati in si masira križ) 
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/…/ 

Tilka: (zelo previdno in počasi) Ja zakaj je pa sebe opisoval, kaj ni 

imel čisto nič domišljije? 

Pika: Uf, tale knjiga je bila pa za nekatere očitno prevelik zalogaj.  

Tilka: Dajmo za drug mesec izbrati kakšno bolj veselo in preprosto 

branje. Mene take knjige, ki imajo tako nesrečen konec preveč 

žalostijo.  

Pika: Bravo Tilka, torej predlagaš, da naj ne razmišljajmo preveč, naj 

se nas teme ne dotaknejo pregloboko, ampak le toliko, da si 

zapolnimo čas, mar ne? Čtivo naj bo karseda preprosto, všečno in 

ne preveč globoko. Predlagam, da do naslednjič prelistamo kar 

Slovenske novice. Lahko, šokantno in hkrati dovolj pregrešno 

čtivo za zdolgočasene gospodinje.  

Tilka: Ti se samo norca delaš iz mene Pika. Pa kaj če si ti študirana, 

jaz pa nisem, to še ne pomeni, da jaz ne morem po svoje 

razmišljati. 

Neža: Tilka, namesto da preveč razmišljaš, si raje najdi kakšno 

službo. 

Tilka: Tebi se še sanja ne, koliko prošenj za službo sem poslala, pa 

nič, niti odgovora nisem dobila, kaj šele razgovor. Nimamo vsi 

tako dobrih vez kot ti, ko ti je očka pred pol stoletja službico na 

občini zrihtal in od takrat čepiš na tistem stolu kot zalimana. Je 

fino, a ne, če je človek z županom v žlahti?  

Fani: Veš Tilka, če ne bi bila v toliko društvih, bi ti pa tudi kaj časa za 

iskanje službe ostalo. Pri nonetkah poješ, pri podeželkah pečeš, 

pri gasilcih….no ja, , ampak da si se pa včlanila k lovcem, tega pa 

ne razumem. 
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Neža: No ja Fani, kako ne razumeš, moških je tam res veliko in če ne 

drugega, bo mogoče kakšnega ujagala.  

Pika: Ne pozabita na godbo, tiste činele so ji  pisane na kožo. 

Marija: (jezno) Zdaj vas imam pa dovolj! Vsako tele ima svoje 

veselje in če njej tako paše, zakaj pa ne!  

/…/ 

Pika: Veš kaj Tilka, če bi ti res hotela službo, bi jo že imela, je pa res, 

da, če jo človek noče, je najlažje jamrati, kako je ne moreš dobiti.  

Tilka: Ti boš meni očitala, ti večna študentka, ki že toliko let študiraš, 

da so že knjige razpadle na tvoji polici.  

Fani: To pa res Pika, ti pa tvoj večni študij. Si se ga tako lotila, kot da 

je to tvoj življenjski projekt. Pa ne mislim glede na pomembnost 

študija, ampak na dolžino njegovega trajanja. 

Neža: Ta naša Pikica vsakemu soli pamet, sama pa ne zmore 

dokončati niti enega štiriletnega študija. Kakšna ironija. 

Pika: Ironija je to, da z vami sploh posedam na tako glupih razpravah, 

kot je bila današnja. Ena ničesar ne šteka, druga je vzvišena, tretja 

pa tako lena, da knjige še prebere ne! 

Marija: (zakriči) Jooooooojjjjj! 

Fani: Ja Marija, kaj ti pa je? 

/…/ 

Marija: Voda mi je  odtekla.  

Tilka: Kaj ti je? 

Fani: Ja, a ne slišiš dobro? Voda ji je odtekla! 
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Pika: Kaj bomo pa zdaj? 

Neža: Marija, takoj se moraš usesti! 

Tilka: Joj, joj, joj, a bo kar tukaj rodila? 

Fani: Jaz tega ne bom prenesla. 

Neža: Daj ne bodite panične, a še nikoli niste rodile ali kaj? 

Fani, Pika in Tilka: (zabodeno gledajo v Marijo in Nežo in v en glas 

vzkliknejo): Ne! 

Neža: Ja madonca ženske, naj že ena hitro pokliče rešilca! 

(Zatemnitev odra)                           

 

Konec 1. dejanja 
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2. dejanje 

 

Scena: Čakalnica porodnišnice 

(Neža, Pika, Tilka in Fani sedijo v čakalnici porodnišnice. Tiho so, ne 

govorijo med seboj, so pa opazno nervozne.  Fani si ogleduje svoje 

nohte, Neža brska po cekarju in ureja rože, Tilka pogleduje po 

čakalnici gor in dol ter mečka v rokah gasilsko kapo, Pika gleda v tla. 

V sobo vstopi medicinska sestra Štefka)  

Fani: (Fani vstane in jo spremlja čez oder) Sestra, kaj je novega? 

Pika: Ste bili pri njej, kako je? 

Neža: Je že rodila? 

Tilka: Saj bo vse v redu z njo, a ne? 

Štefka: (brez odgovora in malce prevzetno odbrzi čez oder ter izgine 

za zaveso) 

Fani: Kakšna naduta krava. 

Tilka: Ampak res, kdo pa misli, da je? 

Pika: Saj ni čudnega, da je zdravstvo tam kjer je, če zaposlujejo 

takšne trape.  

Neža: Kokoš arogantna. Če ne bi tako hitro odbrzela mimo, bi ji jaz 

že povedala svoje. 

(sedejo nazaj na stole v čakalnici) 

/…./ 

Štefka:  (pride na oder s čistimi rjuhami v rokah in hiti čez oder) 

Fani: Sestra, oprostite da motim, ste mogoče videli Marijo? 
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Štefka: (se ustavi  in pogleda Fani) Katero Marijo? 

Neža: Ja našo Marijo, prej jo je rešilec pripeljal, voda ji je odtekla.  

Tilka: (navdušeno) Veste, že petega otroka bo rodila. 

Štefka: (vzvišeno) A, to Marijo mislite. Kdo pa ste ve? 

Pika: Me smo njene prijateljice. 

Tilka: Tako je, njene najboljše prijateljice. 

Štefka: (neosebno) Informacije posredujemo samo najbližjim 

sorodnikom. (odbrzi iz odra in izgine za zaveso, ostale gledajo za 

njo in so čisto šokirane…..) 

Fani: Ampak res, kakšna naduta krava. 

Neža: Če bi še za kakšno sekundo postala, bi ji jaz že povedala svoje. 

Pika: Lepo smo ji rekle, da smo njene najboljše prijateljice, ona pa 

teži z nekimi sorodniki. Kot, da so ti bolj pomembni kot pa 

prijateljice. 

Tilka: Ampak, saj Marija nima nobenega drugega sorodnika kot 

moža, on pa danes ne more priti, torej ima samo še nas. 

Neža: Seveda ima samo nas, koga pa drugega.  

/…../ 

Fani: Zato bomo danes me poskrbele za njo. Danes bomo Marijina 

družina.  

Tilka: Kako to misliš? 

Fani: Danes bomo njene sestre. 

Pika: Sestre? A ti to resno? 
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Neža: Bravo Fani, končno ena pametna iz tvojih ust.  

Tilka: Ampak, jaz ne vem, če je prav, da lažemo. 

Fani: Tilka, saj to ni laž, to je samo druga beseda za res dobre 

prijateljice. Saj veš, dobre prijateljice so si kakor sestre.  

( Na oder pride Štefka in brzi na drugo stran odra, Fani teče za njo in 

jo ustavi na sredini) 

Fani: Sestra oprostite, bi vas lahko samo za sekundo zmotila? 

Štefka: Sem vam že povedala, da dajemo informacije izključno 

ožjemu sorodstvu. 

Neža: Saj me smo njene sestre. 

Štefka: (sumljivo pogleda Nežo) Kako sestre? Kaj niste prej rekle, da 

ste njene prijateljice? 

Pika: Kdo ti je lahko boljša prijateljica, če ne tvoja lastna sestra? 

Fani: Tako je, me smo hkrati njene sestre in njene najboljše 

prijateljice. 

Štefka: (sumljivo) Zanimivo. Ampak, nič si niste podobne. Ali ima 

vsaka drugega očeta ali kaj? 

Tilka: (zgroženo) Lepo vas prosim, to so pa že zelo osebna vprašanja. 

Štefka: (popustljivo) Naj vam bo. Marijo smo sprejeli, ni še rodila, 

ampak drugih informacij pa ne dajemo.  

(Štefka izgine za zaveso) 

/…./  

Neža: Na koncu jezika sem imela, da bi ji povedala ta svoje. 

Tilka: Kaj, če je  kaj narobe z Marijo? Mene tako zelo skrbi. 
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Fani: Vse nas skrbi Tilka, drugače ne bi bile tukaj. 

Pika: Marija je res super ženska, ena redkih, s katero sem imela v 

knjižnem klubu kaj razpravljati. 

Neža: (ogorčeno) A me smo bile pa namesto fikusa zraven, ali kaj? 

(Štefka pribrzi na oder s steklenico za infuzijo) 

Fani: Sestra! 

Štefka: (glasno in odločno) Zdaj nimam časa (izgine iz odra) 

Neža: Naslednjič ji bom pa res povedala kar ji gre. 

Fani: Seveda ji boš. 

Neža: Kaj, a ne verjameš? A misliš, da si ne upam ali kaj? 

Fani: Vem samo to, da zelo rada veliko govoriš, z dejanji si pa bolj 

tako, tako. 

Tilka: Dajta nehat, zdaj ni ne pravi čas, ne pravi kraj za vajina 

pregovarjanja.  

(Štefka se pojavi na odru z okrvavljenimi rjuhami) 

Neža: (se postavi pred Štefko, ter odločno reče) Sestra, zahtevamo, da 

nam takoj poveste, kako je z našo Marijo! 

Štefka: (odrine Nežo) Pustite me, moram po zdravnika. (odbrzi iz 

odra) 

Fani: (presenečeno) Po zdravnika? Kako po zdravnika, kaj ni že 

kakšen pri njej? 

Tilka: Joj, joj, tole mi ni čisto nič všeč. 

Pika: Sliši se zelo resno. 
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Fani: Neža, imaš še kaj v tisti steklenici? 

Neža: Kateri steklenici? (jo čudno pogleda, potem pa se spomni) A 

medico misliš? Seveda imam. 

Pika: Fani, kaj pa kalorije? 

Fani: Pusti kalorije, zdaj gre za življenje. 

Pika: Končno Fani, me veseli, da si se malce sprostila in nehala 

preštevati kalorije. 

Tilka: Danes so posebne okoliščine, vse se moramo malce sprostiti. 

(si natočijo medico v šalčke) 

Neža: Na zdravje Mariji! 

Vse: Na zdravje Mariji! (počasi srkajo medico) 

/…../ 

(Štefka pridrvi na oder in vihra čez njega, Fani jo ustavi) 

Fani: Sestra, je že kaj novega? 

Štefka: (jezno) Nič novega, vse po starem, spet nikjer nobenega 

zdravnika, ko bi ga človek nujno potreboval! Eden je na dopustu, 

drugi na izobraževanju, tretji pa v operacijski. Tako je to pri nas. 

(odbrzi z odra) 

Neža: Pa kaj je zdaj to ali so že vsi ponoreli? 

Pika: To je ta naša gnila država. No, pa začnimo kar pri zdravstvu. Ko 

jih človek resnično potrebuje, ni nikjer nobenega, ko pa hočejo 

višje plače in neomejene koncesije, se pa namnožijo kot podgane. 

Fani: Jaz nimam slabih izkušenj, ko sem kaj rabila, sem to tudi 

dobila. 



33 

 

Pika: Seveda, kdor si lahko privošči (pokaže s prsti štetje denarja) se 

vedno znajde na prednostni listi. 

Fani: Da se ne boš razpočila od ljubosumja. Živimo pač v državi, kjer 

veze in poznanstva odpirajo vrata. In ne vem, zakaj človek tega ne 

bi izkoristil, če lahko. 

Pika: Saj to je tisto, kar je narobe. Ker ti misliš, da to lahko narediš 

brez posledic za druge. Ampak, a se ti sploh zavedaš, da delaš to 

na račun tistih, ki teh privilegijev nimajo in so odvisni zgolj od 

dobre volje drugih? 

Neža: Mislim, da me sistema ne bomo spremenile, zato se jaz držim 

načela - plavaj s tokom. 

Tilka: Pika, ne jezi se tako, to škoduje zdravju. 

Pika: Da škoduje zdravju? Ne, draga moja Tilka, to škoduje 

človeštvu!  

Fani: Iz muhe delaš slona, samo da si v središču pozornosti. 

Pika: Saj ne morem verjeti, kar slišim. Kako lahko mirno gledate to 

gnilo državo. Vse je skorumpirano do skrajnosti, zdravstvo, 

šolstvo, da ne govorim o tej pofukani sociali, ki si podaja otroke 

iz ene družine v drugo, pri tem pa se nihče ne vpraša, kako se 

otroci počutijo.  

Neža: Umiri se deklica, vem, da nisi imela najbolj rožnatega otroštva, 

ampak za to ne moreš kriviti vse okoli sebe. 

Tilka: Res ni lepo, če te starši zapustijo in celo življenje tavaš od ene 

do druge rejniške družine, ampak saj se je kar dobro končalo, a 

ne? 
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Pika: Kaj pa se je dobro končalo Tilka? Celo življenje so se me 

podajali kot kos odvečnega pohištva! Nikjer in nikoli nisem bila 

zaželena. Pojma nimaš, kako je biti resnično sam. Ko te  nikoli 

nihče ne objame in ti reče, da te ima rad. Oh, ta tvoja preprosta 

duša me vedno znova preseneča. Kako lepo je živeti v nevednosti.  

Tilka: Mene pa preseneča to, da misliš, da si vedno najbolj pametna 

in najbolj učena. Študiraš že celo večnost, pa nisi še nič 

doštudirala. Zato ni čudno, da je naše šolstvo na psu, če pa 

podpira take lenuhe kot si ti. 

Pika: Sploh ne vem, kaj počnem v tem vašem glupem knjižnem 

klubu.  

Fani: Me pa že nismo glupe, smrklja! Si pa čisto prezelena, da boš 

nam govorila, da smo glupe. 

Pika: Mi je zelo žal Fani, ampak če je pa kdo res glup, si to ti. Ker ne 

vidiš dva metra pred sabo. 

Fani: Jaz še zelo dobro vidim, ne rabim nobenih očal,  ne na blizu, ne 

na daleč. 

Neža: Očala za realnost  bi ti hudičevo prav prišla. 

Fani: Kaj si pa s tem hotela povedati? 

Pika: Hotela ti je odpreti oči, da ne bi več gledala na svojega moža 

kot boga, kajti on je daleč od čudovitega in ljubečega moža. 

Fani: Kako pa ti to veš smrklja?  

Neža: Ker to, da povoha vsako kiklo, ve že cela vas, se pa strinjam, da 

je enkraten. Vsako povoha samo enkrat, potem mu ni pa več 

zanimiva. 
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Pika: Fani, Fani, ti misliš, da je tvoj mož ves tvoj svet, ampak žal, ti 

še zdaleč nisi njegov. Si samo lepa vaza, ki jo je postavil v svoje 

dragoceno stanovanje in vsake toliko časa z nje obriše prah, tako, 

zaradi miru v hiši. 

Fani: (šokirana in prizadeta) Kako lahko rečeta kaj takega? Midva se 

imava rada! Res  rada! 

Neža: Ampak on ima rad tudi druge in skrajni čas je, da ti odpremo 

oči. Svoje življenje posvečaš moškemu, ki si te niti pod razno ne 

zasluži.  

Fani: Ve ste samo ljubosumne, ker imam jaz pač idealnega moža. 

Pika: Madonca Fani, pa saj ne izgledaš tako zabita, kot se delaš. 

Idealnih moških ni in skrajni čas je, da tudi ti spregledaš.  

Fani: Nikoli več ne pridem v ta vaš neumni knjižni klub! 

Pika: Sva že dve. 

Tilka: Nikar se tako ne kregajte, saj smo vendar prijateljice. 

Neža: Če se ti ne bi tako obešala na prijateljice, bi si tudi že  kakšnega 

prijatelja našla. 

Tilka: Kaj si pa s tem hotela povedati? 

Pika: Hotela ti je povedati, da živiš v oblakih in da sanjaš o princih, ki 

jih  ni. 

Fani: Tako je, vedno se zaljubljaš samo v slavne osebe, ki so ti 

popolnoma nedosegljive. Nisi pa sposobna razmišljati o fantih, ki 

živijo v tvoji bližini.  

Neža: Si skrajno nesamozavestna, neodločna in nezaupljiva oseba. Ni 

čudnega, da ne najdeš ne dedca, ne službe.  
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Tilka: (hlipajoče) Jaz sem vas imela za prijateljice, resnične 

prijateljice, ve pa ste hujše kot največji sovražnik. Nikoli več ne 

pridem v knjižni klub, nikoli, da veste! 

Fani: Smo že tri. 

/…./ 

Pika: Sicer pa Neža, toliko imaš za povedati o Fani in Tilki, kaj pa če 

bi eno rekle še o tvojem Daniju?  

Neža: O mojem Daniju lahko govorite samo v superlativih, on je 

najboljši sin, kar si ga mati lahko poželi. 

Pika: Seveda je, z eno malo napakico, da so mu všeč moški. 

Neža: (šokirano) Kaj si rekla? 

Fani: Rekla je, da so mu všeč moški, kar sicer ve že cela vas, samo ti 

si še vedno prepričana, da bo domov pripeljal čudovito nevesto. 

Tilka: Kaj je Neža, se ti je zaletelo?  

Neža: Tega pa ne verjamem, tako ste škodoželjne, da bi si izmislile 

tudi kaj tako groznega, samo da bi me ponižale. 

Pika: Nič ni ponižujočega, če je tvoj sin gej. Madonca ženske, saj 

živimo v 21. stoletju, pa se še vedno obnašamo, kot da smo v 

srednjem veku. Vsaka ljubezen je lepa in kdo smo me, da bomo 

sodile, katera je prava. 

Tilka: Mislim, da je tudi Papež rekel nekaj takega. 

Neža: (hlipa) Moj Dani že ni homo……kaj vem kaj. On je moje 

največje bogastvo, moj edini sin, moje srce in duša in on meni že 

ne bi naredil kaj takega! 
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Pika: (zelo jezno) Kaj pa ti je naredil? Pametno se te izogiba, kajti 

tvoja homofobnost bi ga že davno pogubila. 

Štefka: (stopi v čakalnico in zakriči) Kaj pa je zdaj to?! Tukaj je 

porodnišnica in prosim za malce tišine!  

/…/ 

Štefka: (umirjeno) prišla sem vam povedati, da z vašo prijateljico, 

oziroma sestro, žal ni ravno rožnato. Izgubila je veliko krvi 

(pokaže na okrvavljene rjuhe) otrokovega srčnega utripa ni čutiti 

in če takoj ne opravimo carskega reza ne bosta preživela…. žal pa 

še vedno ne najdemo nobenega zdravnika. (odločno odkoraka z 

odra) 

 (Nastane popolna tišina, dekleta se zamislijo) 

/……/ 

Tilka: Kaj pa če bi eno zmolile za Marijo? 

Fani: Prosim?! Molila pa že ne bom. 

Pika: Daj Tilka zresni se, kaj resno misliš, da bo molitev kaj 

pomagala? 

Tilka: Tega ne vem, vem pa, da bi bilo Mariji to všeč. 

Neža: Tilka ima prav. Ena molitev vama pa res ne bo škodila. 

Pika: Nikoli nisem hodila v cerkev in mi na kraj pameti ne pade, da bi 

zdaj molila. 

Fani: Jaz se pa ne spomnim nobene molitve več. 

Neža: Če si jo enkrat znala, jo ne moreš pozabiti, to je tako, kot voziti 

kolo, ko enkrat znaš, pač znaš. 
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Tilka: Mislim, da bi bila najbolj primerna Zdrava Marija, kaj ti misliš 

Neža? 

Neža: Ja, Zdrava Marija bi bila danes kar primerna molitev. Katera bo 

začela? 

Tilka: Bom jaz začela. 

Pika: Sem vam povedala, da ne znam nobene molitve, kako naj potem 

sodelujem? 

Fani: Tudi jaz se ne spomnim več teksta. 

Neža: Nič hudega, važno je, da moliš s srcem in dušo, pa malce 

ponavljajta za nama. 

(Tilka prime Piko in Fani za roko in prične z molitvijo, Neža ji 

pritegne, Fani in Pika pa zraven nekaj mrmrata…..) 

 

(zelo čustveno)  

Zdrava Marija, milosti polna,  

Gospod je s teboj, 

Blagoslovljena si med ženami 

 in blagoslovljen je sad tvojega telesa,  

Jezus. 

 

Fani in Pika:  Amen. 

Tilka: (ju jezno pogleda in zašepeta) Ni še konec.  

Sveta Marija, Mati božja, 
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prosi za nas grešnike zdaj 

in ob naši smrtni uri. 

Amen. 

 

Fani in Pika: (zamudita reči Amen, zato ponovita za njima) Amen. 

Tilka: Marija bi bila zelo ponosna na nas, kar čutim, da nas je slišala. 

Pika: Česa vsega človek ne naredi za prijatelje. 

/…/ 

Neža: Kaj bomo pa zdaj? 

Fani: No kaj? Napile se ga bomo.  

 (Zatemnitev odra) 

 

Konec 2. dejanja 
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3. dejanje 

 

Scena: klubska soba 

 

(Neža vstopi v klubsko sobo. S seboj ima cekar iz katerega gleda 

zelenjava) 

Neža: Dober dan! Ja, kako, a ni še nobene?  za ostale niti nisem tako 

presenečena, ampak da Tilke ni, ki je vedno ta prva, to je pa 

čudno.  

Pika: Hojla punce, kaj dogaja?  

Neža: Za enkrat sem še sama in ne boš verjela, da sva danes prišli prej 

kot Tilka.  

Pika: To je pa zelo nenavadno, ona vedno pride vsaj pet minut pred 

ostalimi. 

Neža: Tudi meni se zdi čudno.  Me prav zanima kaj se je zgodilo, da 

danes zamuja. 

(vstopita Fani in Štefka, Fani  ima čop, oblečena je v hlače in nizke 

pete) 

Fani: Pozdravljene dame, poglejte koga sem pripeljala s seboj. Saj se 

je spomnita, mar ne?  

Neža: Seveda se je spomnimo, naša sestra Štefka. Pozdravljena, kaj 

pa ti tukaj? 

(Štefka se rokuje z Nežo in Piko) 
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Štefka: No, s Fani se večkrat vidiva, pa mi je oni dan pripovedovala o 

vašem knjižnem klubu. Meni se je zdelo to čudovito, pa me je 

povabila, da se vam pridružim. 

Pika: Super,  več ko nas bo, bolj pestra bo debata. 

Neža: Tako je, Pika ima prav, več glav, več ve. Torej dobrodošla v 

našem knjižnem klubu. 

Štefka: Hvala. 

Fani: Ja, kje je pa Tilka? Kaj je še ni? 

Pika: Tudi nama z Nežo se je zdelo čudno, da še ni prišla.,  

Neža: Me prav zanima, kaj je bilo bolj pomembnega od našega 

knjižnega kluba. 

(na oder priteče Tilka, v oblekici in s torbico) 

Tilka: Dober dan. Se opravičujem za zamudo, ampak žal ni šlo prej. 

Pika: Tilka, kaj se pa dogaja s tabo? 

Tilka: Bolje bi bilo vprašati, kaj se ne dogaja. Joj punce, jaz vam 

imam toliko za povedat. 

Neža: Govori punca, govori, že dolgo nismo nič opravljale. 

(Tilka se usede, umiri, ter vsa navdušena začne razlagati) 

Tilka: Prvo, kar vam moram povedati je, da sem dobila službo. 

Pika: Res? Ja bravo Tilka, to je pa super novica. 

Fani: Saj ne morem verjeti, bravo Tilka. 

Neža: Povej več, povej več! 
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Tilka: S prvim sem začela delati na Upravi Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje. Mi je naš poveljnik gasilcev zrihtal.  Sicer 

sem še na poskusni dobi, ampak, če se bom dobro odrezala, me 

bodo vzeli za stalno. 

Fani: Kaj pa delaš tam? 

Tilka: V klicnem centru sem. Na števili 112. (vsa navdušena) Zdaj 

bom lahko prepevala tisto od  Kingstonov: »NE KLIČI 113, LA, 

LA, LA, LA, LA, KER TILKE NA TEJ ŠTEVILKI NI, LA, LA, LA, 

LA, LA…« 

Pika: Ha, ha, ha, ampak iz svoje kože pa ne moreš, a en Tilka? 

Neža: Kakšen imaš pa delovni čas? 

Tilka: Joj, tukaj je pa vse zmešano, enkrat dopoldan, pa drugič 

popoldan, pa včasih ponoči, ampak jaz sem tako zadovoljna, tako 

da mi je čisto vseeno kdaj delam, samo da grem lahko na šiht. 

Fani: Kaj pa pravzaprav delaš? 

Tilka: Veš, delo pa ni enostavno. Sprejemam klice, takšne, nujne. 

Imamo zelo natančna navodila, kako sprejeti klic in kaj vprašati 

tistega, ki kliče. Najprej vprašam kdo kliče, pa potem kaj se je 

zgodilo, pa kje se je zgodilo, pa kdaj se je zgodilo, pa koliko je 

ponesrečencev, pa kakšne so poškodbe,potem moram pa še..  

Pika: Smo razumele Tilka, tvoja služba zahteva odgovornega in 

sposobnega človeka. 

Fani: Jaz sem zelo vesela zate, res. Ampak, kaj bo pa s tvojimi 

prostovoljnimi dejavnostmi? 

Tilka: To sem pa tudi že razmišljala. Torej, če me bodo vzeli za 

stalno.. 



43 

 

Neža: Seveda te bodo vzeli za stalno.  

Tilka: Torej, če me bodo vzeli za stalno, bom morala večino 

prostovoljnih dejavnosti opustiti. Ampak, pri gasilcih bom pa 

sigurno ostala. 

Štefka: Zakaj pa ravno pri gasilcih? 

Tilka: No, to je pa tista druga novica, ki sem vam jo hotela zaupati. 

Veste, poveljnik našega gasilskega društva…no s Tončkom sva 

bila danes že na drugem zmenku, zato sem tudi malce zamudila. 

Neža: Tilka, kaj ne poveš. Ne samo, da imaš službo, še fanta si 

ujagala. 

Fani: A ni to tisti vdovec, s podklanca? 

Tilka: Ja, Rihtarjev Tonček. Veste, on mi je tudi službo zrihtal. Zdaj 

pa dovolj o meni, naj še katera druga pove, kaj je novega. 

(se spogledajo, katera bo nadaljevala) 

/…/ 

Pika: No, tudi jaz nisem sedela križem rok.  

Neža: Kaj? Ne mi reči, da si končala študij? 

Pika: No, to ravno še ne, ampak imam pa zanimivo novico. 

Neža: Dobro ali slabo? 

Pika: Težko rečem ali je dobra ali slaba, mi je pa vsekakor spremenila 

življenje. 

Štefka: To se sliši pa zelo resno. 
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Pika: Saj življenje je resna stvar in ker me je to preganjalo že dalj 

časa, sem šla v akcijo in  poizvedela, kdo so pravzaprav moji 

biološki starši. 

Vse: In? 

Pika: Sem tudi izvedela. 

Neža: Govori že dekle, govori! 

Pika: Starša sta se spoznala na poletnih počitnicah. Bila je ljubezen na 

prvi pogled. Šele kasneje je mami ugotovila, da je noseča. Ker še 

ni bila polnoletna, ji starši niso dovolili poroke, pa tudi obdržati 

me ni smela. Tako sem pristala v reji. Potem se je pa še zaradi 

birokratske napake izgubila vsaka sled za menoj…do danes, ko 

sva se končno videli. 

Tilka: Kaj je prišla v Slovenijo? 

Pika: Ne, preko Skypa sva govorili.  

Tilka: Pika, pa to je super novica. 

Štefka: Novica s srečnim koncem. Take imamo ljudje radi, mar ne? 

(zaljubljeno pogleda Fani) 

Fani: Ja, take novice imamo radi, zato bi vam rada tudi jaz zaupala 

svojo. 

Pika: Samo ne reci, da se ločuješ od svojega enkratnega moža. 

Fani: No ja, to še ne. Sva si pa vzela nekaj časa za premislek. Veste, 

Štefka mi je svetovala, da se ji pridružim kot prostovoljka. Skupaj 

hodiva pomagat v Hospic in moram vam priznati, da se prvič v 

življenju počutim res koristno. 

Tilka: Kaj pa je to Hospic? 



45 

 

Pika: To je prostor, kjer ljudje umirajo dostojanstveno. 

Tilka: Umirajo? 

Štefka: Tilka, v Hospicu se trudimo, da prisluhnemo in pomagamo 

umirajočim bolnikov in njihovim svojcem. 

Pika: Bravo Fani, verjamem, da je bil to zate velik korak. 

Neža: Se mi je zdelo, da se ti nekaj dogaja, ker takole športno 

oblečene te pa še nisem videla. 

Tilka: Pa res Fani, ni frizure, ni kostima. 

Fani: Veš Tilka, pride čas, ko človek spozna, da so na svetu veliko 

bolj pomembne stvari kot zgolj urejena zunanjost. Žal mi je samo, 

da sem to malce pozno spoznala. 

Štefka: (ljubeče) Moja draga Fani, nikoli ni prepozno. 

Fani: Aja, še to, naslednji mesec se vama s Štefko ne bova mogli 

pridružiti v knjižnem klubu. 

Neža: Zakaj pa ne? 

Fani: Potujeva, za nekaj časa se bova pridružili slovenskemu misijonu 

na Madagaskarju. 

Štefka: Res je. Dobila sem ponudbo, da se jim pridružim, pa sem 

zraven povabila še Fani. Mislim, da ji bo sprememba okolja dobro 

dela. 

Neža: No, ko ste pa že ravno vse izlile svojo dušo, vam moram pa še 

jaz nekaj o sebi povedati. 

Pika: To je pa nekaj novega Neža, po navadi ti pripoveduješ samo o 

drugih. 



46 

 

Neža: Torej, moj Dani…..no, da skrajšam, spoznala sem njegovega 

partnerja.  

Pika: Vauuu Neža, to pa ni kar tako. 

Neža: Zdaj vsako nedeljo prideta k nama na kosilo in ….. madonca 

punce, tole mi gre še malce težko z jezika, ampak ne bi si mogla 

želeti boljše neveste. 

Tilka: Kako to misliš, kakšne neveste? 

(Neža zamahne z roko proti Tilki) 

Fani: Da je pa Nežo kdo omehčal, to mora biti pa res posebna oseba. 

Neža: Saj tudi je. Poglejte kaj mi je zadnjič prinesel (potegne iz 

cekarja knjigo Biovrt za začetnike). Kaj ta moški obvlada vrt in 

kuhanje.. Nikoli nisem tako uživala v kuhi kot zdaj. Saj veste, prej 

so bile moja edina  ljubezen rožice. 

Pika: Pa Dani. 

Tilka: Jaz sem opazila, da imaš v cekarju namesto rož zelenjavo, pa 

sem mislila, da si  direktno iz tržnice. 

Neža: Kakšne tržnice, to je vse lastna pridelava. Z našim ta mladim se 

skoraj vsak dan slišiva, samo toliko, da si izmenjava recepte. 

Pika: Neža, če sem pa za koga vesela, sem pa zate. Saj sem vedno 

vedela, da moraš biti globoko v duši dober človek, zdaj sem pa v 

to tudi prepričana. (jo objame) 

Tilka: Kaj pa ti počneš Štefka? Takrat smo se spoznale v 

porodnišnici, lahko bi rekla v dobrem in slabem, ampak  kaj dosti 

pa o tebi ne vemo.  

Štefka: Jaz? No ja, o meni ni kaj dosti povedati. Od kar pomnim, se 

posvečam bolnikom. Že kot otrok sem začutila, da je to moje 
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poslanstvo. Danes pa sem v to še bolj prepričana. Zdaj se mi je 

pridružila še Fani in veselim se najine pustolovščine. Saj veste, 

kaj pravijo, v dvoje je vse lepše (zaljubljeno pogleda Fani) 

(v sobo vstopi Marija z otrokom v naročju) 

Marija: Drage moje, en lep dober večer vama voščiva. 

Vse ostale: Marija! 

(Marija stopi na sredino odra, v rokah pestuje otroka, zavitega v 

pokrivalo, ki ga je zadnjič pletla, ostale stopijo okoli nje in gledajo 

otroka) 

Tilka: To pa je presenečenje! 

Fani: In kako lepo presenečenje! 

Neža: Nikar tako ne vpijte, saj boste še otroka zbudile. 

Marija: Nič ne skrbi Neža, spi kot top, samo kadar je lačna se zbudi. 

Fani: Kakšna lepotica, ta bo mešala moške, boš videla. 

Tilka:  Fani, daj nehaj no, to se ne spodobi. 

Fani: Kaj se ne spodobi? Ženska mora pa ja mešati moške, kako pa 

drugače?  

Štefka: Poglejte te nežne ročice in obrašček, saj izgleda kot angelček. 

Marija: To je res moj angelček, tako zelo blizu smrti sva bili, da je 

božji čudež, da sva obe preživeli. 

Pika: No, nekaj je pa tudi sodobna medicina pripomogla, mar ne? 

(Štefka ji kima, ostale pa jo zgroženo pogledajo)….ampak o tem kdaj 

drugič. 
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Marija: Danes sva se oglasili s posebnim namenom. Naslednjo 

nedeljo imamo namreč krst in želela bi, da ste ve njene krstne botre. 

Neža: A kar vse? 

Marija: Ja, kar vse Neža. Z možem sva se strinjala, da bi bilo prav, da 

ima Vita, oziroma Vita - Viktorija, tako jo bomo namreč krstili, vse 

vas za krstne botre. 

Pika: Kakšno ime, Vita, ki pomeni življenje in Viktorija, ki pomeni 

zmago. Deklica ne bi mogla dobiti boljšega imena, kajti življenje je 

tokrat res zmagalo.  

Marija: Torej velja? Boste botre najini Viti? 

Vse: Seveda bomo. 

Tilka: Saj veste, da ne morem, da ne bi (Tilka prične peti  pesem 

Alenke Godec, Življenje je lepo) 

»ŽIVLJENJE JE LEPO« 

(Neža jo prekine s ŠŠŠŠŠŠŠ!) 

(Marija nežno nadaljuje, kot bi pela uspavanko, vse se ji pridružijo) 

»ČE GA ŽIVIŠ 

TAKO, KOT PONUJA SE SAMO 

IN NE DA DRUGEGA ŽELIŠ.« 

(Vse se smejejo) 

/…/ 

Marija: Zdaj bova pa midve šli, počasi bo čas za večerjo in takrat 

naša Vita pokaže vse svoje pevske sposobnosti.  

Fani: Upam, da bodo boljše, kot so Tilkine! 
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(Vse se smejejo) 

Marija: Super ste dekleta, se vidimo naslednjo nedeljo. 

(Marija odide z odra, ostale gledajo z njo) 

Vse: Se vidimo! 

/…./ (usedejo se nazaj na stole) 

Fani: No dekleta, kje smo ostale? 

Pika: Ostale nismo pravzaprav nikjer, bi pa lahko začele z debato o 

novi knjigi, ki smo jo prebrale. 

Tilka: Imaš prav, katera bo začela? 

Neža: Bom tokrat pa jaz začela (pogleda v cekar in reče) Bi katera  

medico? 
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