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Ženska stopi na oder, nagovori občinstvo skrivnostno, zarotniško.  

Ž: Takole, ker vidim, da vas ni prav veliko pa ker se dobro 

poznamo, vam bom nekaj povedala. Ker, nekej sem opazila, pa 

zdaj ne vem, kaj naj si mislim, in si cele dneve glavo s tem 

razbijam… no, mogoče bomo pa skupaj ugotovil, kaj se dogaja.  

Stara sem 67 let, upokojenka. Živim v enem manjšem bloku v 

blokovskem naselju, rada kuham pa vnučke mirkam. Moj je pa 

lovc, gre rad v gozd, pa mam jaz mir pred njim, on pa pred mano.   

 

No, z večino sostanovalcev in sosedov v ulici se dobro poznamo in 

se lepo razumemo. Lani poleti se je pa v stanovanje v drugem 

štuku v bloku nasproti našga vselila ena ženska. Ne več tako zelo 

mlada, tam okoli 35 let. Kar čedna, urejena, če sodim po njenih 

dokaj rednih prihodih in odhodih, najbrž tudi zaposlena. Najbrž. 

Kar me pa mal skrbi, je to, da očitno nima stalnega partnerja. 

Ženska pri njenih letih bi, če je z njo vse v redu, morala biti v 

neke vrste zvezi, se vam ne zdi? Od časa do časa jo vidmo v 

družbi prijaznega možakarja, ki se obnaša, kot da bi lahko bil 

njen partner, ampak on ni edini moški, ki mu naklanja pozornost. 

 

Čez nekaj časa sem opazila, da ima zelo velikrat žehto. Kolkokrat 

da človek prat, če je sam? Tistih par gat, modrc, pa dve rjuhi pa 

pižamo… v glavnem, ona pere vsaj trikrat na teden. In to 

dopoldne, ko je ta drag štrom! Ja! 

Ni mi dalo miru, sem vzela rešpetlin od mojga, pa sem si te njene 

žehte mal boljš ogledala. In kaj sem odkrila? 

(škandalozno) Da obeša tut moške gate! Ijaaaj! Da je ni sram! 



Sem sosedo Novakovo poklicala na en šnopčk, da še ona pogleda. 

In sva gruntale – bi lahko ble njene? Mislim, od te ta nove? Da bi 

ženska nosila moške gate? Mogoče ko ima svoje dneve? Al je to 

kakšna nova moda zdaj? 

Potem sem jo začela še bolj natančno opazovat. Vse sorte sem 

odkrila. Recimo - vsakič jo drug domov pripelje. Ob različnih urah 

in vsakič z drugim avtom. Sami veliki avti, beemveji... audiji pa 

tak. 

Soseda je rekla, da ima mogoče tipa, ki dela kot prodajalc 

avtomobilov. Ah, ona je tko naivna, zmeraj lepo o ljudeh misli… 

Razmišljala sem, razmišljala, potem se mi je pa posvetilo! 

(škandalozno razburjena) Hja, to počne! Te reči, razumete? Danes 

ko je tako težko s službami, ko non stop gre vse gor, kruh se 

draži, energenti vsak dan dražji, položnice je treba plačat, pa se 

znajde. Drugač ne more bit!  

Čeprav, roko na srce, rihta se ne tko. Obleke ima čisto običajne. 

Pete tudi nič posebej visoke. Pa namazana tudi ni ne vem kolk. 

Aaaampak, sevede, saj mora zgledat čim bolj navadna, da 

nobeden ne porajta. Pa zmeraj gre brez besede mimo, glih toliko 

da malo pokima v pozdrav. Sram jo je, ne? Dedci pa hodjo kao na 

obisk... Skrivaj, jasno, bogve kdaj, ker jih zlepa ne zalotiš. Pa kar 

precej opazujem (dramatično) Pol pa črni modrci pa usnje pa biči 

pa kajvemkaj... 

Packa! 

Soseda je malo vprašala naokol in sva od ene tretje sosede, 

Mrakove, izvedle, da ima v najemu. Ja, zdej pa pomislte... 

Dvosobno stanovanje – 450 evrov minimalno daje na mesec. Brez 

stroškov. Kako pa mislte, da ji znese? S tazadno to tik tak 



zaslužiš... Ja, ja... (didaktično) Kakšna spoved ji ne bi škodla... 

(vzdihne) Ah... Kam gre ta svet. Joj, joj, joj. 

A ima kdo od vas kakšne izkušnje s tem? Da bi mi malo svetoval? 

Kaj naj zdaj naredim? A? 

 

(seveda nihče nič ne reče, haha, tu se jih malo pusti, da se začnejo 

spogledovati in hihitati) 

 

Naj jo prijavim? Ker bolj ko razmišljam, bolj verjetno se mi zdi, da 

si res služi denar s… to … svojo … obrtjo. Druge razlage sploh ne 

vidim. To pa meče slabo luč na celotno sosesko. Le kaj si bodo 

ljudje mislili, če bodo izvedel, da živim praktično v rdeči četrti? 

Kako naj tukaj vzgajam vnuka? Kako naj ga peljem na sprehod? A 

ta ženska sploh pomisli, koliko je v njeni okolici mladoletnih, 

šoloobveznih otrok? Najstniki so tko firbčni! Kaj, če zberejo denar 

in jo obiščejo? Na televiziji sem gledala film o tem. (zarotniško) Bi 

jo prijavla, ampak mi je nerodno svoje sume razlagati policiji, 

razumete? Za tiste gate prav soseda Mrakova, da en tip k njej 

hodi s celo žehto vsak teden... Ga je vidla, ko je kar v vreči 

prinesu. Škandal! 

Lahko bi poklicala na anonimno telefonsko številko in spremenila 

glas. Bolj ko jo opazujem, bolj se mi zdi vse skupaj sumljivo. 

Ampak, kaj če policaji tut k njej hodjo?! Dedci pa zmeraj skup 

držijo. Pa bom imela na koncu jaz probleme… Sramota. 

Zazvoni telefon v žepu. 

Sam mal. Aha, soseda! Jaaa? (šepet) Kaj si zvedla? Neeeeee. A 

deeej. (rahlo razočarano) A tko? Jah… Hja… Kaj čmo … Jaaa, no, 

le dej župco kuhat, le. Jaaa. Adijooo. (spravi telefon v žep) 



No, da vam pojasnim. Mrakova je zdej povedala tej moji sosedi, da 

je ženska učitlca... To je zvedla. Tečaje angleščine ima po firmah. 

Baje celo zelo dobro uči. Ja, in da ima brata, ki je v tujini delal, 

kao nek strokovnjak, pa mu je žena zbolela, je zdej v bolnci, 

obsevanje, kemoterapija, vse živo. Ni imel izbire, je moral prit 

sem, otroka je dal k babici, sta še majhna, ona mu pa tukaj pere 

pa ga rihta za ta cajt... In jo njegovi kolegi iz službe vozjo, da ji je 

vsaj malo lažje. 

(tragično) Ja, ja. Rak nč ne izbira. (kratek premor) Zato tut ni nič 

razpoložena za kakšno rečt... 

(vzdihne) Aaaahh, ja…. (nekaj časa razmišlja, nato se nagne 

naprej, dramatično): Samo, veste kaj... Tist tip, ki živi nasprot, nje, 

ne... En tak, rjavolas, široka ramena, tam blizu petdeset … On se 

je pa tut pred kratkim priselu... Je kar sumljiv. Res. Mora bit nek 

mafijc. Švercer. Sem ga mal opazovala... Tri avte ima… (s slastjo) 

Enga tacga čist nizkega, zelenga, za dirkat, pa enga starga 

Volvota... tko, dvejst let starga, vem, k je naš mel včas tacga... 

ropota k traktor... (sumničavo) Pa en kombi...Volksvagnov... Ja, 

ja, bogve kaj prevaža z njim, ker ma firnke not na oknih, pa zmeri 

vse zagrnen... Enkrat je štiri pakete sekret papirja noter imel, sem 

pokukala, ker se je vidlo mim firenka! Kam to voz? Tako da sem 

že z gospo Mrakovo govorla... Ga bo ona mal popazla. Sosedje 

mormo pazit drug na druzga, ane? Samo, policajem pa boljš nič 

rečt, da ne bo zgledalo, kot da mam kej zravn…  Pa ne pred mojim 

nč rečt, me je že parkrat sfluhtal, k me je z rešpetlinom zalotu... 

Eh, dedci zmeraj skup držijo. No, grem. Moram tudi jaz kaj 

skuhat. Pa fajn se imejte. Je bilo lepo poklepetat. 

 



Odide z odra. Konec. 
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