
Napisala: Klavdija Žnidaršič 

 

Pesem za mamo 

Osebe: 

Mila 

Iva 

Emilija 

Živa 

Prodajalka Lara 

Soseda Eva 

Babi Alenka  

Gospa Milena 

Opis: 

Emilija in Živa sta bili zadolženi, da morata svoji mami napisati pesem ob materinskem dnevu. Ker jima 

zmanjkuje časa, prosita za pomoč še Milo in Ivo. Skupaj se odločijo, da bodo navdih poiskale pri sosedi Evi, pri 

prodajalki Lari, pri babi Alenki in gospe Mileni. 

 

Prizor 1 

Emilija in Živa sedita za mizo. Na njej so čaj in piškoti. Obe zamišljeno strmita v prazen list papirja pred njima. 

Emilija: No Živa … že kakšna ideja? 

Živa (zavzdihne): Niti ne … imam samo nekaj rim, pa še te niso prav dobre. 

Emilija: Bolje kot nič je že. Daj, povej. 

Živa: Mama – jama, rada – limonada, rože – kože, darila – kadila, hvala – padala … 

Emilija (se obupano nasloni na mizo): Prav si imela, res so zanič … Zakaj je pisanje ene pesmi tako težko? 

Živa: Veš kaj Emilija? Mislim da potrebujeva pomoč.  

Emilija: Škoditi ne more … Daj, pokliči Ivo in jo vprašaj, če nama lahko pomaga.   

Živa vzame svoj telefon in kliče. Iz ozadja slišimo Ivin glas, ko dvigne telefon. 

Iva: Ojla Živa! Kaj bo dobrega?  

Živa: Hej Iva! Zate imam eno vprašanje… 

Iva: Ok … Povej. 

Živa: Imaš mogoče kaj preveč časa? Z Emilijo morava napisati pesem za najino mami, pa nama nikakor ne 

gre… Bi pomagala? 

Iva: Ja, seveda, ni problema. Samo oblečem se pa sem pri vama. Aja. Lahko pride še Mila? Ravno je na obisku.  

Živa: Seveda! Več glav več ve, kar naj pride.  

Iva: Ok. 3 minute in sva tam. Adijo! 



Živa: Adijo! (prekine klic) 

Emilija: Torej? Dobiva okrepitve? 

Živa: Jap. Še Mila pride, ker je ravno pri Ivi na obisku. 

Emilija: Odlično!  

Pozvoni pri vhodnih vratih. Emilija odpre vrata in spusti notri Milo in Ivo. 

Iva: Ojla! Mila in Iva sta prišli na pomoč!  

Mila: Torej. Za kakšno pesem se gre? 

Emilija: V šoli nam je učiteljica predlagala, naj namesto voščilnice poskusimo za naše mame ob materinskem 

dnevu napisati pesem.  

Živa: Ampak, ker nobena od naju ni preveč dobra v tem, rabiva pomoč. 

Mila: Hmmm. Zveni kot izziv. Kaj sta pa do sedaj že napisali? 

Emilija: Ammm… nič…? 

Iva: Ok. Nič hudega. Mogoče lahko začnemo z nekaj rimami.  

Živa: Ja, tudi to sva poskusili, ampak res niso bile dobre… 

Mila: Imam idejo! Mogoče lahko začnemo tako, da se vsaka spomni eno dobro lastnost svoje mame. Potem 

pa nanje najdemo rime.  

Emilija: Bravo Mila! Mislim, da je to super ideja. Kaj mislite, da si naše mame želijo slišati? Samo nekaj lepih 

besed? 

Živa: Kaj pa če naredimo en krog po okolici in vprašamo kakšno mamo, kaj ji veliko pomeni? 

Iva: Kaj ji veliko pomeni? Kot mami? 

Živa: Ja. Natanko tako. Kaj si želi slišati. Katere stvari si želi, da bi njeni otroci večkrat opazili… take stvari. Kaj 

pravite? 

Iva: meni se ne zdi slaba ideja. Poskusimo. Izgubiti nimamo kaj.  

Vse 4 se odpravijo ven.  

 

Prizor 2 

Med sprehodom srečajo sosedo Eva. 

Emilija: Pozdravljena gospa Eva. Kako ste? 

Eva: Ooo dober dan Emilija. Dobro sem, dobro. Pa ti? Vidim, da greste na sprehod. 

Emilija: Drži. Ali vas lahko nekaj vprašamo? 

Eva: Seveda, seveda. Kar na dan z besedo. 

Živa: Kaj si vi želite, da bi vam vaši otroci večkrat povedali?  

Eva: Hmmm… dobro vprašanje. Nič posebnega. Bolj kot povedali, si želim, da bi kdaj ko kuham ali pospravljam 

prišli do mene in rekli: »mami, rabiš kaj pomoči?« To bi mi zares veliko pomenilo.  

Emilija: Zanimivo. Sama nikoli nisem pomislila na kaj takega. Hvala za odgovor! In nasvidenje. 

Dekleta pomahajo sosedi in se odpravijo naprej.  



Iva: Torej? Kam se podamo naprej? 

Mila: Kaj pravite na trgovino? Zagotovo lahko vprašamo kako prodajalko za njeno mnenje.  

Iva: Mhm. Dobra ideja. Pojdimo. 

Dekleta se odpravijo proti trgovini in se ustavijo ob prodajalki Lari. 

Lara: Živijo, punce. Kaj bo dobrega? Ste prišle po kakšno rožico za materinski dan? 

Emilija: Pravzaprav nas nekaj zanima. Nam lahko pomagate? 

Lara: Z veseljem. Če le ne bo pretežko vprašanje.  

Iva: Zanima nas, kaj je nekaj, kar si vi želite od svojih otrok za materinski dan.  

Lara: Oh, to je pa precej lahko. Najraje vidim, kadar si vzamejo čas in se z mano igrajo kakšno družabno igro. 

Takrat je tudi največ časa za kakšen zanimiv pogovor.  

Živa: Pa se to pogosto zgodi? 

Lara: Žal, vedno manj. Večji kot so, manj so doma in manj časa imajo. Ko pridem iz službe so navadno kje s 

svojimi prijatelji, ali pa vsak v svoji sobi počne nekaj svojega. Med vikendi pa jih pogosto ni doma.  

Emilija (prikima): Razumem. Hvala za vaš odgovor. Nasvidenje. 

Lara: Srečno. 

Iva: Nisem vedela, da bomo dobile tako različna odgovora.  

Mila: Zato je verjetno dobro, da vprašamo še koga. Imam že nekaj idej za našo pesem, ampak vseeno 

nadaljujmo. Koga bi še lahko obiskale? 

Živa: Kaj pa mojo babi? Živi tukaj čisto blizu. Ona nam bo zagotovo znala svetovati. Zelo je modra in ima veliko 

izkušenj.  

Dekleta stopijo do bližnjih vrat in glasno potrkajo.  

Babi: Ooo, Živa! Kaj je pa tebe prineslo naokoli? 

Živa: Živijo babi. S prijateljicami smo te prišle nekaj vprašat. Imaš čas? 

Babi: Seveda, seveda, kar naprej. Ravno je Milena na kavi, ampak vas bo tudi ona vesela.  

Milena: Kdo pa je Alenka? Si dobila kakšno pošto? 

Babi: Ne, ne. Živa je prišla na obisk, pa še nekaj njenih prijateljic. Kar usedite se dekleta. Boste čaj? 

Iva: Ne hvala. Samo na hitro smo se ustavile. Se nam mudi naprej. 

Babi: No, potem pa na dan z besedo. Kakšno vprašanje imate zame? 

Emilija: Zanima nas, kaj si želite od svojih otrok za materinski dan.  

Babi: Hja, to pa je dobro vprašanje. Pri mojih letih najraje vidim, da mi prinesejo vsake toliko kakšno rožico. 

Sama grem težko v cvetličarno ponjo, in rože imam zelo rada. Zato mi največ pomeni, če dobim kakšno v dar. 

Potem jo dam v vazo in na jedilno mizo. Kuhinja takoj postane bolj vesela in svetla.  

Milena: Ja, rože vedno polepšajo prostor.  

Mila: Kaj pa vi gospa Milena? Kaj si pa vi želite? 

Milena: Jaz? Nič posebnega. Topel objem in iskren hvala. Zelo veliko mi pomeni, ko moji otroci na vsake toliko 

opazijo moj trud in mi kdaj pa kdaj rečejo iskren hvala. Ali pa me za kakšno stvar, na katero sem tudi sama 

ponosna pohvalijo. Objem pa tudi nikoli ne škodi.  



Živa: Tudi vajina odgovora sta drugačna od drugih. Nisem vedela, da si mame želijo toliko različnih stvari.  

Iva: Vsaka je rekla nekaj drugega. Kako bomo vse to vključile v pesem? 

Alenka: Pesem?  

Živa: Mhm. Za mami skušam napisati pesem, pa smo se odločile, da poiščemo nekaj navdiha še pri drugih 

mamah.  

Alenka: To je pa kar dober projekt. Tvoji mami bo zagotovo všeč. Že od malega ima rada pesmi. Mislim, da jih 

je nekaj tudi sama napisala. 

Živa: Upam samo, da ji bo všeč. 

Milena: Seveda ji bo všeč. Vsaka mama je vesela kadar ji otroci za materinski dan pripravijo nekaj iz srca.  

Emilija (pogleda na uro): Mislim, da se moramo počasi vrniti domov, drugače bo tvoja mami prej iz službe.  

Iva: Pa še vse te ideje moramo spraviti v verze. Dajmo, pohitimo. 

Živa: Hvala za pomoč! 

Dekleta pohitijo domov. 

 

Prizor 3  

Usedejo se za mizo in začnejo pisati. Čez nekaj časa odložijo svinčnik in zadovoljno pogledajo list papirja na 

mizi.  

Mila: Tako! Končano!  

Iva: Mislim, da je popolna! 

Živa: ali res mislite, da ji bo všeč? 

Emilija: Ja. Zagotovo. Saj si slišala gospo Mileno. Vse kar je iz srca, je vredno zlata.  

Iva: Daj, Živa. Preberi še enkrat na glas preden jo daš mami. 

Živa (stopi pred mizo in prebere občinstvu):  

Moja draga mamica, 
kaj naj ti podarim? 
Naj poiščem najlepši cvet 
in ti ga izročim? 
 
Emilija (nadaljuje):  

Kako naj ti pokažem,  
da te rada imam, 
k čudovitem cvetu 
še objem dodam. 
 
Mila (dokonča):  

Da na tvojem licu  
razleze se nasmeh, 
da srce ti zaigra, 
pokaže sreča v tvojih se očeh. 
 

KONEC 


