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Za zakon je najbolj varno, če se začne z rahlim odporom.
(Richard Brinsley)
Ljubezen je ljudem ljubša kot zakon, prav kot so romani bolj zabavni kot 
zgodovina.
(Sebastien Roch Nicolas)
Niste grešni, če pustite ženske, s katerimi ste stopili v zakon.
(El Bakare)
Za uspešen zakon sta potrebna dva. Eden pa je dovolj, da ne uspe.
(Samuel Herbert Louis)
Ker cerkev ljubezni ni mogla zatreti, jo je poskusila vsaj razkužiti in iznašla 
je zakon.
(Charles Baudlaire)
Bolje je stopiti v zakon, kakor zgoreti.
(Iz Sv. Pisma)

Bolj in manj modrih o zakonu je še ogromno. Še več je izkušenj in še več 
mnenj. Tudi naša odrska zgodba jih skozi svoje junake ponuja kar nekaj, 
jih duhovito prepleta, zapleta in razpleta. In o tem se bo tudi porodilo kar 
nekaj mnenj, sodb, morda celo obsodb. Kajti besedilo je zelo življenjsko, 
zato bodo odrski liki in njihove življenjske izkušnje opazovani in dojeti 
prav skozi prizmo posamičnih tovrstnih izkušenj, mnenj, pogledov… In 
prav je tako. 
Vsekakor pa velja, da bo ogled te predstave možen tudi za neopredeljene. 
Kar zakona tiče. Z velenjskimi gledališčniki smo postavili na oder besedilo 
t.i. “bulvarskega” žanra v žlahtni maniri, kot jo premore avtor Curth 
Flatow. Z veliko pasti, ki so nastavljene zato, da se v njih ujame spontan 
in sproščen smeh občinstva. 
Vam, spoštovani publikum, se iskreno zahvaljujem za družbo ob teh 
srečanjih,  velenjskim gledališčnikom pa za priložnost, zaupanje, izkušnjo, 
predano delo in prijateljstvo, ki ostaja tudi, ko za našim skupnim delom 
pade zastor.
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