
 

 

 

DRUŽINSKI PORTRET 

(Radijska igra) 

 

Nastopajo: 

EVA 

SANJA (mama) 

MAGDA (babica) 

BORIS (Sanjin partner) 

MAKS (pes) 

PRIJATELJICA 1 

PRIJATELJICA 2 

 

Kratka vsebina: 

Eva se uči brati. Ko prebere družinsko skrivnost, se nekateri učijo odpuščati. Sanja in Boris se 
spopadata s krizo v zvezi. Med vsem skupaj se obeta še zabava za rojstni dan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šifra: 1371989 

DRUŽINSKI PORTRET 

(Eva se uči brati.) 

EVA: Miš. Ža-ba. Za-jec. Ma-čka. 

SANJA: Bravo Eva! 

EVA: Lahko zdaj greva? 

SANJA: Ne še. 

EVA: Zakaj ne? 

SANJA: Nisva še prebrali knjige. 

EVA: Ah, knjiga! Bolj me zanima, kakšne balone bi imela babi na zabavi! 

SANJA: Ne verjamem, da si babica želi balone na zabavi. Sicer pa ona o zabavi nič ne ve, ker 
je to skrivnost. 

EVA: No, ampak če bi to ne bi bila skrivnost, bi gotovo želela balone na zabavi. Vsak si želi 
balone! 

SANJA: Mogoče vsak, ki je star toliko kot ti Eva! 

EVA: Aha! Potem jih ona noče, ker je že tako stara? 

SANJA: V soboto bo stara šestdeset let. Ni še tako strašno stara. 

EVA: Meni se zdi to strašno veliko! 

SANJA (se zasmeji): No, nikar ji ne reci, da je strašno stara. 

EVA: Zakaj ne? 

SANJA: Eva! Beri še malo. 

EVA: Jaz sem si na zabavi želela zelene balone. 

SANJA: Eva, nikoli ne bova prišli do trgovine, če ne boš brala naprej! 

EVA (zavzdihne): Ko-mar. Pa-jek. Ži-ra-fa. Ko-bi-li-ca. (Ustavi se.) Zakaj moram brati? 

SANJA: Ker je pametno, da se naučiš brati in zato moraš vaditi. 

EVA: Si ti bolj pametna, ker znaš brati?   

SANJA: Seveda. Če ne bi znala brati, tudi v trgovino ne bi mogla, ker tam ne bi znala nič 
prebrati. 

EVA: Prav! No-so-rog. Mo-če-rad.  

SANJA: Še zadnja stran. 

EVA: Ve-te-te-te … 



SANJA: Dajva počasi skupaj.  

EVA in SANJA (počasi bereta): Ve-te-ri-nar. 

EVA: Kdo je veterinar? 

SANJA: To je strokovnjak za živali. Pravzaprav zdravnik. 

EVA: Kdo pa je strokovnjak? 

SANJA: Nekdo, ki o nečem veliko ve. Zagotovo nekdo, ki je veliko prebral. 

EVA: Tudi jaz bom strokovnjak! Tudi, če bo treba za to brati! No, a zdaj sem dovolj pametna 
za v trgovino? 

*** 

(Pogovor Sanje in Borisa. Doma.) 

SANJA: Zabava za mamo bo v soboto. Presenečenje bo. Boš jo ti pred tem peljal na sladoled, 
da bo lepo izpadlo? 

BORIS (nejevoljno): Že to soboto? Ja, prav no. 

SANJA: Odlično. Za naslednji teden sem pa našla odlično ponudbo za vikend v toplicah. 

BORIS: Le zakaj bi šla v toplice, če pa živiva skoraj ob obali? 

SANJA: Malo spremembe bi mi koristilo. Utrujena sem. In tebi bi tudi koristilo, saj si kar 
naprej v službi.  

BORIS: In zakaj misliš, da si želim ravno v toplice? 

SANJA: No, kam pa si potem želiš? 

BORIS: Nikamor. Kar naprej sem na terenu! In zdaj nas še mečejo ven! In zdaj naj grem 
veselo v toplice? Rad bi imel le malo miru! 

SANJA (užaljeno, razburjeno): Miru pred mano, hočeš reči?! 

BORIS: Ja, tudi to! Samo mir! 

SANJA: Boris, spoznavam, da živiva tako prazno življenje! Komaj kaj se še vidiva! Skoraj 
nič se ne pogovarjava! In ko se že pogovarjava, se skregava! 

BORIS: To je pa čisto res! 

SANJA: Mislim, da bi morala v kakšno posvetovalnico! 

BORIS (zajame sapo): Le kaj ti pride na pamet?! Jaz nikomur ne mislim ničesar razlagati! 

SANJA: Kaj pa potem sploh ti misliš!? 

BORIS: Mislim, da bom kar odšel! Že odkar sem prišel domov, me napadaš! 

SANJA: Kam boš pa odšel?! Nazaj v službo? 



BORIS: K Marjanu. Pred tremi meseci se je ločil. Dovolj prostora ima. 

SANJA: Bi se tudi ti rad ločil?! Seveda, tebi se ne bo potrebno ločiti, ker me tudi nisi poročil! 

BORIS: Sanja, sploh ne vem, kaj naj ti rečem! Dovolj imam vsega!  

SANJA: Česa? 

BORIS: Vsega. Grem. 

SANJA: Res, kar odšel boš?! 

BORIS: Ja, odšel bom. Potrebujem čas. Premisliti moram vse skupaj. (Tišina.) Le nekaj te 
prosim. 

SANJA: A zdaj pa prosiš?! 

BORIS: Naj to ostane med nama.  

SANJA: Med nama? Kako …? 

BORIS: Med nama. Se vidiva v soboto na zabavi. Prosim te, le nekaj časa potrebujem. Adijo 
Sanja.   

(Vrata se zaprejo.) 

SANJA (panično sama pri sebi): Adijo? A kar adijo? Se tako konča vse skupaj? Ne razumem. 
Popolnoma nič mi ni več jasno! (Sama pri sebi.) Dihaj! Pomiri se. Saj to ni res! Lahko res 
nekdo po desetih letih kar tako odide?! (Tišina.) Oh, kaj pa ta pes počne zunaj?! Hej, ti 
potepuh mali, pusti moje perilo! 

*** 

(Sanji zvoni telefon med tekom.) 

SANJA (zadihano): Mami! Povej! 

MAGDA: Sanja, kaj pa počneš, da tako težko dihaš? 

SANJA: Tekla sem.  

MAGDA (poudarjeno): Ti si tekla? Pred kom? 

SANJA: Uf, kako smešno. Pač tekla sem, morda pred sabo. 

MAGDA: Kot zapriseženo sovražnico športa te sprašujem, ali je vse v redu? 

SANJA: Seveda. Vse je v redu. Razen krize srednjih let, morda. 

MAGDA: Ti pa v srednjih letih? Jaz sem v srednjih letih!  

SANJA: Oh, seveda. 

MAGDA: Ta seveda se sliši zafrustriran. Kaj pa Boris pravi? 

SANJA: Nič. 



MAGDA: Kako nič? 

SANJA: Tako … Nič. Ni ga. V bistvu mene ni. 

MAGDA: Hm. Kako te ni? 

SANJA: No, jaz sem. (Se prisiljeno zasmeji.) Na hribu. Tečeva. 

MAGDA (začudeno): S kom tečeš? Z Borisom?! Če praviš, da ga ni … 

SANJA: Z mojim novim prijateljem. 

MAGDA: S prijateljem? 

SANJA: Všeč ti bo. Ime mu je Maks. Več ti pa ne povem. 

MAGDA (sumničavo): Ga poznam? 

SANJA: Verjetno ne.  

MAGDA: Nič več ne razumem …  

SANJA: Vse ti bom razložila. Ne morem zdaj.  

MAGDA: Je vse v redu? 

SANJA (zadihano): Seveda. Moram it! Komaj diham. Maks me tako priganja. Adijo! 

(Prekine linijo.) 

SANJA: Maks! Počakaj! Pridi k nogi! Uf, Maks. Pavza! (Tišina. Globoko dihanje. Sanja (psu) 
Maksu): Ti mali kuža, ti sploh ne veš, kako mi pomagaš! Borisa pogrešam! Ne glede na vse 
ga imam rada! Težko mi je, ampak obenem mi je lažje s teboj! (Tišina.) Saj me ne boš tudi ti 
zapustil?  

*** 

(Eva, Sanja in Maks pred zabavo. Pakirajo se iz avta.) 

EVA: Komaj čakam, da se začne zabava. Obožujem zabave. 

SANJA: Vidiš kje očkov avto?  

EVA: Nobenega avta ni. 

SANJA: Torej vse dobro poteka in je babico že odpeljal na sladoled. 

EVA: To je kot v filmu! 

SANJA: Eva, jaz bom prijela Maksa, ti pa vzemi plakat. Veliko dela naju čaka. 

(Loputanje avtomobilskih vrat.) 

EVA: Mami, poglej kaj počne Maks! 

SANJA: Ne! Maks! Počakaj! Pridi Maks! Eva, ključi so v torbi. Počakaj me v babičini hiši. 
Se vrneva čez pet minut. Takoj zdaj moram z Maksom, da opravi svoje potrebe! 



***  

(Pred Magdino hišo.) 

EVA: Saj je odklenjeno. 

MAGDA: Eva? Kar sama si prišla na obisk? 

EVA: Ne, z mami in Maksom sem, ampak se vrneta čez pet minut. 

MAGDA: Tako praviš, mami in Maks. Kaj pa očka? 

EVA: Moral bi priti pote, da te odpelje na sladoled. Jaz in mami bi v tem času pripravili 
presenečenje. Veliko balonov imam s seboj! 

MAGDA: Presenečenje? 

EVA: Za zabavo. Ups. Ne bi smela povedat. To je bila skrivnost. Babi, imaš rada balone? 

MAGDA (se zasmeji): Seveda imam rada balone. Nič zato, če si mi povedala za zabavo, to bo 
najina skrivnost. Kaj pa imaš v roki? 

EVA: To je darilo. Mami mu pravi družinski portret. 

MAGDA: Je tudi to skrivnost? 

EVA: Ja, ampak če veš že eno skrivnosti, ti pokažem še drugo. (Šumenje papirja.) Poglej, jaz 
sem na papir prilepila slike naše družine, mami pa je pod te slike nekaj napisala. 

MAGDA: To je zelo lepo in dragoceno darilo! 

EVA: Tudi mami pravi tako. 

MAGDA: Prav ima. Družina je nekaj najbolj dragocenega. 

*** 

(Koraki. Zvonec na vratih.) 

EVA: To bo očka! 

MAGDA: Grem odpret. (Koraki.) Ooo Boris! 

BORIS: Dober dan! Ker imate danes rojstni dan, sem prišel, da vas odpeljem na sladoled. 

EVA: Očka! Lahko grem tudi jaz na sladoled? 

BORIS (začudeno): Eva, kaj ti si že tukaj? 

EVA: Ja, jaz, mami in Maks.  

BORIS: Maks? 

MAGDA (nelagodno): Maks je nek Sanjin prijatelj. Teč hodita skupaj. 

BORIS: A tako!? 

EVA: Maks je tudi moj prijatelj! 



BORIS: In kje je zdaj ta Maks?! In Sanja?! 

EVA: Maks ima svoje potrebe, pravi mami. 

BORIS in MAGDA (v en glas): Kaj? 

EVA: Saj bosta že čez pet minut nazaj. 

BORIS: Kaj? Kako? (Tišina.) Prijatelj pravita? Aha! Saj med nama sploh ni šlo za drugega 
kot navaden prepir! Preden sem prišel sem, sem šel domov, da bi se ji opravičil! Zato sem tudi 
zamudil! Ona pa si je že našla drugega! 

MAGDA (zmedeno): Prepir? Opravičil? 

BORIS: Skregala sva se. Za nekaj dni sem odšel, da bi premislil. 

MAGDA (zavzdihne): Tako. Nič nisem vedela. 

BORIS: Zasral sem! Naredil sem napako. Postal sem živčna razvalina zaradi službe. Metali so 
nas ven enega za drugim! Ta pritisk … Iz vseh strani. In potem še Sanja! Pa mi je počilo in 
sem odšel! 

MAGDA: Aha … 

BORIS: Včeraj sem dal odpoved v službi! Danes sem se hotel opravičiti Sanji! Pa si je že 
poiskala tolažbo drugje! 

MAGDA (vzdihuje): Ne vem. Saj verjetno sta šla le teč … 

BORIS: Teč?! Od kdaj pa Sanja teče? In kakšen je sploh ta Maks? Je mlad?! 

EVA: Mami pravi, da je še mlad. Ampak nikakor ne več mladiček. 

BORIS: Kaj? 

MAGDA: Aaaa, Eva, a bi se ti malo igrala? S tvojim očkom se morava pogovoriti. 

EVA: Seveda. Lahko berem tvoj časopis? Mami pravi, da je pametno veliko brati. 

MAGDA: Oh, izvoli. Še odprla ga nisem. (Borisu.) Pridi Boris. 

*** 

EVA (počasi bere): Letos bo vroče poletje … Po napovedih stro-ko-vn-ja-kov … (Se ustavi.) 
Spet ti strokovnjaki! Tudi jaz hočem biti strokovnjak! (Bere dalje.) Bo živo srebro doseglo … 
Joj, kako je to dolgočasno. (Šum papirja, obrača časopis okoli.) Tudi jaz grem ven. Oh, kaj pa 
je to? Pismo! Nekdo je babici napisal pismo. Jaz še nikoli nisem dobila pisma! (Šum 
odpiranja kuverte, zasliši se melodija rojstnodnevne čestitke) To pismo poje! Čestitka za 
rojstni dan je! (Melodija odpoje do konca.) Kako lepo. (Malo tišine.) Ampak v tem pismu vse 
tako čudno piše! Kaj to pomeni odpustiti? In kdo je Jože? 

*** 

(Koraki. Sanja, Boris in Magda gredo v kuhinjo, kjer Eva bere.) 

SANJA: Maks pridi, saj nisi umazan. (Odpre vrata. Maks zalaja.) 



EVA: Maks! 

BORIS: Maks je pes.  

MAGDA (olajšano): Pes je. 

BORIS: Sanja, jaz sem zasral. Tako in drugače. In še vse sem izblebetal. (Trenutek ali dva 
tišine.) 

SANJA: Aha. Tako … Dogovorila sva se, da bova tiho, da ne uničiva zabave! Zdaj je tako 
presenečenje padlo v vodo. Vse si … Totalno vse si … 

EVA: Zasral? 

SANJA: Eva! (Borisu.) Zamočil si.  

BORIS: Mi boš lahko odpustila? Res sem zamočil … Vse to … (Tišina.) Lahko bi začela na 
novo. 

SANJA: Ne vem. Najino zvezo že nekaj časa zamaka. 

BORIS (nervozno): Zelo mi je žal! Služba je iz mene naredila živčno razvalino! Odpoved sem 
dal! In že tudi našel drugo službo. 

SANJA: Je bil že skrajni čas. Ampak ali misliš, da je kriva le služba? 

BORIS: Ne, ne mislim tega. Jaz sem kriv. (Tišina.) Lahko gremo v toplice. Vzeti si moramo 
čas. (Tišina.) Tudi v tisto posvetovalnico lahko greva. 

SANJA: Prav zanima me, kako to, da si si tako nenadoma premislil. 

BORIS: No, nekaj dni sem bil pri sodelavcu Marjanu. Veliko mi je povedal o svojem zakonu 
in ločitvi. Potem sem ugotovil, da je stvar ista kot v najini zvezi! Potrebujeva spremembe! 
Velikoooo sprememb! Jaz sem pripravljen! Če si mi ti pripravljena odpustiti, seveda. 

EVA: Odpustiti? Kaj to pomeni? 

MAGDA: Šššš. (Zašepeta.) Samo malo Eva. Pridi Eva, greva. 

(Koraki. Odideta.) 

SANJA (razburjeno): To je tisto, kar jaz že dolgo govorim! Spremembe! (Tišina.)  

BORIS: V teh dneh sem ugotovil, kako zelo te pogrešam.  

SANJA: Resno? 

BORIS: Preveč, da bi te lahko preživel brez tebe več kot tri dni.  

SANJA: Vendar si me zapustil. 

BORIS: Le umaknil sem se, da sem lahko malo premislil. Saj res mislila, da sem te kar 
naenkrat zapustil? 

SANJA: Meni tvoj odhod ni izgledal preveč obetaven. 



BORIS: Priznam, v zadnjem času nisem naredil nič preveč obetavnega. Sanja, vem da ne 
morem spremeniti preteklosti, ampak lahko pa vplivam na prihodnost.  

SANJA: In kaj bi lahko prinesla prihodnost? 

BORIS: Smeh. Veselje. Izlete. Skupno ustvarjanje. Ljubezen. Povezano družino. Veliko sem 
razmišljal o tem. 

(Tišina.) 

SANJA: To je tisto! To je izpuhtelo mimo vsakdanje rutine!  

BORIS: Bomo pač spremenili rutino! 

SANJA: Že dolgo sem čutila, da nekaj manjka, vendar nisem točno vedela kaj. Mislim … Je 
možno, da sva oba malo pozabila na te vrednote?! Lahko to dobiva nazaj? Skupaj? 

BORIS: Vse bom naredil za to! Skupaj bova naredila, če si za. (Tišina.) Danes, ko sem 
pomislil, da imaš drugega … nekega Maksa… Groza! (Globoko zavzdihne): Brez vaju z Evo 
si prihodnosti sploh ne morem zamisliti. Le praznina je. Obrisi brez vsebine. (Tišina.) Zdi se 
mi, kot da sem se ravno prebudil iz dolgega spanja! 

SANJA (zavzdihne): Res sva zabredla. 

BORIS: Ampak bova splavala. Mi boš odpustila? 

SANJA: Bom. 

BORIS: Oh, Sanja! Tako sem vesel! 

SANJA: Tudi jaz. Tako sem vesela, da je že skoraj pocukrano. (Se smeji.) 

BORIS: No, nekaj sladkega si pa lahko privoščiva po vseh teh limonah! Sanja, vse bi naredil 
zate! 

SANJA (veselo): Kaj res? Nečesa mislim, da se še zmeraj bojiš kot maček vode. (Tišina.) 

BORIS: Bojim? 

SANJA (zavzdihne): Ah, to bi pa bilo že preveč pocukrano … Kot v limonadah. No, saj ne 
mislim resno. 

BORIS: No. Kako bi rekel … Jaz mislim resno. In če ti to veliko pomeni. Samo trenutek, da 
se zberem … 

(Pogovor izzveni.) 

*** 

(Eva, Sanja, Boris in Magda v kuhinji.) 

SANJA (veselo): Bomo zdaj pripravili zabavo?   

EVA: Lahko jaz končno izvem, kaj to pomeni odpustiti? 

BORIS: To je tako, če nekomu rečeš oprosti in ti ta oprosti. 



SANJA: A tako enostavno je?! 

BORIS: Ne, kje pa! Sploh ni enostavno! Odpuščanje Eva, lahko zelo dolgo traja. Včasih je res 
težko odpustiti.  

EVA: Ampak to pomeni tudi oditi nekam daleč stran? 

BORIS: Aaa. Ne. No, včasih tudi odide kdo, ki mu ni odpuščeno ali pa ne more odpustiti. 

EVA: Hm. Odpustiti je pa strašno zapleteno. Babi, torej ti ta, ki je napisal to pismo, ni rekel 
oprosti? 

MAGDA: Kakšno pismo? 

SANJA: Kakšno pismo? 

EVA: To pismo, ki poje. (Voščilnica zapoje.) 

SANJA: Eva, to ni tvoje pismo! Ali si ga odprla? 

EVA: Hotela sem brati, da bom bolj pametna. Sama si rekla, da moram brati, če hočem biti 
pametna! Ampak časopis je bil tako dolgočasen. Potem sem videla pismo. In sem pomislila, 
da bo gotovo bolj zanimivo. (Malo jezno.) Ampak ga nisem razumela! In jaz si želim postati 
strokovnjak! 

MAGDA: Oh Eva! Mi vrneš pismo? 

EVA (rahlo jezno): Tu je! 

BORIS: Jaz bom počasi zakuril žar. 

SANJA: In jaz bom pripravila solato. 

EVA: Ampak, jaz … 

MAGDA (zamišljeno): Počakajte! Prišel je čas. Odločila sem se. Ko smo ravno pri 
odpuščanju. Tole … Tole bi vam morala že davno povedati … Bom raje kar prebrala. 
(Tišina.) Draga Magda! Za tvoj rojstni dan ti želim vse najboljše in naj ti zdravje služi. Letos 
mineva že petintrideset let, odkar sem odšel daleč stran in sva se zadnjič videla. Upam, da si 
mi resnično odpustila, ker sem te tako grdo zapustil. Vesel bi bil kakšne slike tebe ali tvojih. 
Jože. (Tišina.) 

SANJA: Kaj pa je to, mama?  

MAGDA (zavzdihne): To je moja največja skrivnost. Zdaj vam bom povedala nekaj, kar vas 
bo šokiralo. Sanja, to je tvoj oče.  

SANJA (razburjeno): Kako …Prosim? 

(Tišina.) 

MAGDA: Z Jožetom sva se nameravala poročiti. Ker je bila njegova družina strašno revna, se 
je odločil, da gre za nekaj mesecev delat na Švedsko. Kmalu po njegovem odhodu, sem 
ugotovila, da sem noseča. Ker nisem želela, da se odpove svojim sanjam po boljšem zaslužku, 
mu za nosečnost nisem takoj povedala.  



SANJA: Kaj?! 

MAGDA: Ja. Seveda sem mu nameravala novico sporočiti najkasneje ob tvojem rojstvu. 
Njegova pisma pa so postajala vse redkejša. Na začetku sva si pisala vsak teden. Potem je 
sporočil, da bo ostal še eno leto. Jaz pa sem mu odgovorila, da sem rodila hčerko. 

SANJA: In potem? Je prišel domov?! 

MAGDA: Ne. Po tistem dolgo ni bilo odgovora. Potem je prišlo čisto kratko pismo. Napisal 
je, da zelo dobro služi, ampak da se bo takoj vrnil domov, če želim. Bilo je precej hudo. 
Ljudje so grdo govorili. Hotela sem, da se vrne, vendar sem odločitev prepustila njemu.  

SANJA: Komaj verjamem kaj takega! 

MAGDA: Potem je podaljšal še za eno leto. Pisma so prihajala zelo poredko in notri je bilo 
več denarja kot besed. Jasno mi je postajalo, da si verjetno sploh ne želi domov. Nato sem 
spoznala Vlada. Zaljubila sva se. Prav nič ga ni motilo, da že imam tebe, Sanja. In tako sem 
Jožetu v pismu napisala, da se bom poročila. Odgovor je prišel hitro. Skozi kesanje in 
opravičila, se je čutilo olajšanje. Potem se dolgo nisva slišala. Pred tremi leti pa se mi je spet 
oglasil. Ostal je na Švedskem. 

SANJA: Ne morem verjet! Zakaj, res zakaj, mi nisi povedala?! 

MAGDA (zavzdihne): Bili so težki časi. Z Vladom sva se zelo trudila, da bi dobila še 
kakšnega otroka. Vendar otrok ni bilo več. Tebe Sanja, je Vlado sprejel kot svojo in o tem 
nisva več govorila. Večkrat sem razmišljala, da bi vam povedala, še posebej zdaj, ko Vlada že 
štiri leta ni več … Ampak se mi je bilo pretežko odločiti.  (Tišina.) 

BORIS: Aaa … Jaz mislim, da bom kar zakuril za žar. 

SANJA: In jaz … Eva, pojdi se igrat z Maksom! 

EVA: Ne, jaz poslušam! To je kot v filmu! In še balone moram obesiti! 

SANJA (zmedeno): Ah, ne vem. Sploh ne vem kaj naj …  

MAGDA (razburjeno): Počakajte! 

SANJA (razburjeno): Ne, ti počakaj! Mama, z Evo sva ti naredili družinski portret! Poglej! 
(Odvije šumeč papir.) Vidva z Vladom na poroki, jaz pri petih letih, ti in on, za katerega sem 
zmeraj mislila, da je moj oče … Potem jaz, ti, komaj rojena Eva in Vlado, za katerega sem 
mislila, da je Eva dedek … In potem praznovanje Evinega tretjega rojstnega dne, ko je za 
darilo dobila tricikel in zraven na veliko piše - za Evo, od babice in dedka! Mama, ne vem kaj 
naj rečem! (Tiho reče.) To je zlagano. 

MAGDA (vzhičeno): Ne! Ni zlagano! To je naša družina! To je čudovit družinski portret! 

SANJA: Ne vem! Ne zdi se mi več takšen kot pred eno uro! 

EVA: Kako ne? Slike se niso nič spremenile. 

SANJA: Ljudje so se spremenili. 

MAGDA: Mi boš lahko odpustila? Mi boste lahko vsi vi to odpustili? (Tišina.) 



BORIS: Menda si ja ne bosta skuhali zamere? 

SANJA: Ne vem. Kaj se dogaja? Kaj je danes kakšen dan odpuščanja ali kako?! 

MAGDA: Morda res enkrat v življenju pride dan, ko treba takšne stvari hm … očistiti. Mi boš 
lahko odpustila? 

(Tišina.) 

BORIS: Če takole pogledam, je ta Jože tisti, ki je vas Magda zapustil. On je tisti, kateremu bi 
bilo tu karkoli odpustiti. Magda, vi ste le ravnali, kot ste znali. 

MAGDA: Hvala Boris. 

SANJA: Mene boli me že, ker nisem vedela! 

BORIS: Bi te manj bolelo, če bi vedela? Jaz tako … Recimo, da razumem. 

SANJA: Ne, nihče ne more razumeti tega, kako to jaz čutim, ker gre tu za moje starše, za 
mojo družino! 

MAGDA: Žal mi je, da nisem prej spregovorila. Vendar Vlado te je imel tako rad, da mi je 
bilo že zaradi njega težko kaj reči.  

SANJA: Še vedno sem šokirana. 

MAGDA: Tudi zato tega nisem nikoli povedala. Še posebej tebi, Sanja! Bala sem se, da te 
bom prizadela.  

SANJA: To ti je zdaj zelo dobro uspelo! 

MAGDA: Res mi je žal, vendar nisem vedela, kaj je bolje. Zato sem to obdržala kot skrivnost. 

EVA: Torej sem jaz odkrila skrivnost? 

MAGDA: Lahko bi rekli tako. 

EVA: Oh. Je to dobra skrivnost? (Tišina.) Oh, ne.  

SANJA: Le kako se je moglo vse to tako spriditi?! 

MAGDA: Ne! Nič se ni spridilo! Jože mi je, čeprav me je zapustil, dal hčerko. Brez njega, 
brez njega ne bi bilo ne tebe ne Eve, kar bi bila strašna škoda! Brez njega mi ta trenutek ne bi 
sedeli tu! 

EVA: Je zdaj tudi ta Jože naša družina? 

SANJA: Nekdo, ki te zapusti, ni več tvoja družina. 

BORIS: Aja? 

SANJA: V tem primeru gotovo ne. 

EVA: Ampak, če mene brez njega ne bi bilo … 

MAGDA: Nikogar od vas danes ne bi bilo tu. 



EVA: In tudi rojstnega dne danes ne bi praznovali? 

MAGDA: Ne.  

EVA: To bi bilo grozno! 

MAGDA: Prav res bi bilo grozno. Zato tudi ne bi nič spremenila! Zelo srečna sem. In Jože mi 
je dal največje darilo v življenju! 

SANJA: In si mu kar odpustila, ko te je pustil tako samo? 

MAGDA: Že dolgo nazaj sem mu odpustila. Zamera bi me le potlačila pod svojo težo. 

SANJA: Mislim, da razumem. 

MAGDA: On pa sam sebi ni odpustil. Vedno znova se mi v pismih opravičuje. 

SANJA: Tudi to razumem. Vredno je obsojanja. 

MAGDA: Nikoli ga nisem obsojala. Življenje … se pač zgodi. 

SANJA: Mama! Želim si le, da bi mi povedala. 

MAGDA: Naredila sem, kar sem mislila, da je najbolje. Morda je bil moj molk napaka. Ne 
zagovarjam se. Včasih je res težko narediti pravo stvar. 

SANJA: Potem ti je bilo zelo težko. 

MAGDA: Res. (Tišina.) 

SANJA: Tudi jaz ne želim živeti z zamero. Oh, kakšen dan! Mama, odpuščam ti tvoj molk. 
Vse najboljše za rojstni dan! (Se objameta, poljubita.) In hvala ti, ker sem! Zdaj pa pripravimo 
to zabavo! 

*** 

(Glasba pomešana s pogovorom. Bevskajoč pes.) 

PRIJATELJICA 1: Vse najboljše Magda! 

MAGDA: Hvala!  

PRIJATELJICA 2: Vse gremo za teboj, Magda. Vse najboljše za rojstni dan!  

MAGDA: Hvala! Bosta našli prostor? Nisem vedela, da bom imela tako veliko zabavo. 

PRIJATELJICA 1: Ne skrbi, vidim dva prazna stola. Še vedno zelo dobro vidim. In sploh 
nimam očal. Kaj sem že hotela …? Aha, psiček je tvoj, Magda? 

MAGDA: Maks je Sanjin. Njegov lastnik je umrl, pa ga je Sanja vzela k sebi. 

PRIJATELJICA 1: Kako lepo! Sem ti rekla Marija, da sem videla tega psa potepati se okoli.  

PRIJATELJICA 2: Oh, Anka, ti pa še res dobro vidiš! 

MAGDA (potrka po kozarcu z vilico). 



SANJA: Pridi Eva. Babica bo imela govor! 

MAGDA: No, tole ne bo nikakršen govor. Dovolj stara sem že, da si lahko dovolim trkati z 
vilico po kozarcu in potem povedati nič pametnega. Čeprav danes imam za povedati nekaj 
zelo posebnega in pametnega! (Tišina.) To, da imam najboljšo družino na svetu že vsi veste. 
Draga hčerka Sanja in Eva, čudovita vnukinja, sta mi naredili lep družinski portret! Nanj sta 
prilepili slike iz naših življenj, slike, ki nas opomnijo na nekatere že zelo davne spomine. 
Vendar za solze ob spominih bo še čas. Danes vam bi rada povedala … 

EVA (vzklikne): Jaz! Jaz bi povedala! 

SANJA in BORIS (v en glas): Eva! 

EVA: Očka je ugotovil, da Maks ni Maks, ampak je Maksica! 

(Smeh.) 

MAGDA: To pa je res zanimiva novica. No, tudi jaz bi povedala nekaj … 

EVA (vzklikne): Ne! To še ni vse! Jaz sem strokovnjakinja za skrivnosti! In odkrila sem eno 
skrivnost! 

SANJA, BORIS, MAGDA ( v en glas): Eva! 

EVA: To je dobra skrivnost! (Tišina.) Mami in očka se bosta končno poročila! (Aplavz, 
žvižgi.) Mami je rekla očku: Boris, ti se še vedno nečesa bojiš kot maček vode! In ker je bil 
očka nekaj časa čisto tiho, sem že pomislila, da ima mami prav! Potem pa je rekel: No, prav! 
Boš imela za poroko belo obleko ali kostim? (Smeh.) Očka, tudi jaz hočem novo belo obleko! 

(Aplavz. Čestitke. Glasba.) 

*** 

(Glasba.) 

PRIJATELJICA 1 (se zasmeji): Mala prisluškuje. To sem tudi jaz počela, ko sem bila majhna. 
Ne misliš si Marija, koliko skrivnosti lahko odkriješ! Skrivnosti kar mrgolijo, prav tako kot 
žužki v travi. In včasih je bolje, da tudi ostanejo tam, skrite kot žužki v zeleni gošči, ker 
nekaterih stvari se ne da odpustiti! Oh, kaj vse bi ti jaz lahko povedala o Magdi! Pa ne bom. 
Ampak kot pravim, le našpičena ušesa in široko odprte oči, moraš imeti, to pa. 

PRIJATELJICA 2: Gotovo, prav gotovo, Anka. Morda zato še vedno tako dobro vidiš. 
Nazdraviva na to! (Trčita s kozarci.) 


