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I.  

 

ŽENSKA: (odločno, zahtevno) Želim si inteligentnega moškega z visoko 

izobrazbo, starega do 45 let. Pravnika, zdravnika ali arhitekta. Neodvisnega, 

samostojnega, razmišljajočega, s smislom za humor. Ki ima rad živali. 

Nekadilca. Višjega od 180 centimetrov. Športnika. Z dobrim avtomobilom. 

 

MOŠKI: (mirno) Iščem žensko, staro med 30 in 35 let. Nekadilko. Dobro 

kuharico. Sproščeno, v dobri telesni pripravljenosti. 

 

 

GLASBA (soft rock, recimo The Scorpions – Wind of Change) fade out. 

 

 

Moški in ženska v postelji. Hitro dihata, živahno seksata. 

 

MOŠKI: (zagnano, mačistično) A tkole? Ah? A tkole? 

ŽENSKA: (ne čisto prepričana) Oh, ja, tam, tko, aahh, ... čakaj, čakaj, (z 

rahlim nelagodjem) aaah, ne tam tko močno... 

MOŠKI: (še vedno mačistično, skozi zobe) Kaj ne, kaj ne? A nisi rekla, da ti 

je všeč? (glasno, živalsko) Aaah, aaahh, jst bom, hhuuuhh, jst bom, aaah 

(orgazem) aaaaahhhhhh. 

ŽENSKA: (ni prišla do konca, ni zadovoljna) Mmmm, cc, mmhhh. (kratek 

premor, razočarano) Oh, no. 

MOŠKI: (mačistično, potešeno) Aaaaahhhh, kolk je to pasal. Aaaaahhhh. 

(zaslišimo tlesk) 
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ŽENSKA: (malce presenečeno) Auuu! 

MOŠKI: Aaaa. (malce zagrči, skozi zobe): Rrrritka! (še en tlesk) 

ŽENSKA: Pa nehi! 

MOŠKI: Kaj si pa tko tečna ratala. 

 

Zvonjene telefona. 

Ženska vzdihne. 

 

MOŠKI: (stvarno) Halo. Ja, povej. .... Ne, jutri ne bo šlo. Kar povej jim. Ker 

mam eno delavnico, rišemo ... ma ne, dolgcajt, ampak je dobr dnar. Ja.... 

Okej, no, naslednji teden. Ja. Adijo. (konča pogovor) Aaaahhhhh. 

 

Premor. 

 

MOŠKI: (zadovoljno, mačistično) No? 

ŽENSKA: Kaj? 

MOŠKI: (zadovoljno, mačistično) A ti je blo všeč? 

ŽENSKA: (vdihne in izdihne) Hm. 

MOŠKI: Kaj hm? 

ŽENSKA: Sej veš. 

MOŠKI: Kaj vem? 

ŽENSKA: Ja, jaz nisem. 

MOŠKI: Nisi. 

ŽENSKA: Ne. 

MOŠKI: (zadovoljno) Ampak je blo vseen lepo, ane? 

ŽENSKA: C, hm, (prijazno, zapeljivo) A se boš zdej mal potrudu zame? 

MOŠKI: V bistvu se mi že mal mudi. 
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ŽENSKA: Aja? 

MOŠKI: Ja, moram it psa sprehodit. Zadnjič se mi je v dnevni posral. Pa čist 

nov tepih. (oblači hlače, slišimo škripanje postelje, morda žvenketanje 

zaponke na pasu) Tko da, lej, se slišva. 

ŽENSKA: A zdej boš pa kr šel? 

MOŠKI: Ja, kaj pa naj? Pa še avto moram pelat k mehaniku, neki mi ga 

računalnik biksa. 

ŽENSKA. Ja, pa pejt, pejt že. 

MOŠKI: (neprizadeto) OK, se slišva. Adijo. 

 

GLASBA nekaj sekund, kot na začetku. 
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II. 

 

ŽENSKA: (dovolj odločno, z malce daljšimi premori, kot da premišljuje) 

Želim si inteligentnega, razgledanega moškega z visoko izobrazbo. 

Dobrosrčnega. Neodvisnega, s smislom za humor. Ki ima rad živali, pse ali 

mačke, Visokega vsaj 175 centimetrov. Športnika. 

 

MOŠKI: (mirno) Iščem žensko, staro med 30 in 35 let. Nekadilko. Dobro 

kuharico. Sproščeno, v dobri telesni pripravljenosti. 

 

GLASBA (počasna, recimo James Last Orchestra) fade out. 

 

 

Moški in ženska v postelji. Počasi dihata, seksata. Moški naj bo s svojimi 

Mmmm-ji malce, čisto malce pretiran, karikiran. 

 

MOŠKI: Mmmmm. Mmmmm. Mmmmmmm. 

ŽENSKA: (tišje, samo globoko diha, ne preveč strastno)  

MOŠKI: Mmmmm. Mmm. Mmmm. Mmmmmmm. (orgazem) 

Mmmmmmmm. 

ŽENSKA: (ni prišla do konca, ni zadovoljna) Mmmm, oh, mmhhh. (kratek 

premor, razočarano) Oh, no. 

MOŠKI: (potešeno, omamljeno) Mmmmmmmmm. Pejd sem, muca moja. 

ŽENSKA: Mmmmm. (vzdihne) Jst bi tut. (kratek premor, se dobrika)  Eeej, 

jst bi še. 

MOŠKI: (zadovoljen z njeno zahtevnostjo in predvsem sam s seboj)  

Ooohoohhooo. Ja, bo treba pa mal počakat. 
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ŽENSKA: (prijazno, zapeljivo) Kolk pa? 

MOŠKI: Mmmmmmm. Ja, zdej sva oba mal zmatrana. (se zadovoljno 

zahahlja) On in jst. 

ŽENSKA: (prijazno, zapeljivo) Oh, dej no. Dej, no. Sej lahko kako drgač. 

MOŠKI: (zaspano) Mmmm. (slišimo škripanje vzmetnice) Jutr moram 

zgodej vstat. 

ŽENSKA: Ah, dej no. (prijazno, zapeljivo) Ne morš me kar pustit tkole, no. 

MOŠKI: (zaspano) Mmmmm. (ljubkovalno) Pa ne bit taka feministka. 

ŽENSKA: (budno, trezno, začudeno) Kaj? Saj nisem feministka. 

MOŠKI (zaspano) Mmmmmm. (ljubkovalno) Kaj pa si? 

ŽENSKA: Ah, pejd se solit. 

MOŠKI: (zaspano) Mmmm... Lahko noč, muca. Mmmm. 

 

GLASBA nekaj sekund, kot na začetku. 
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III. 

 

ŽENSKA: (precej manj odločno) Želim si ... inteligentnega in prijaznega 

moškega s smislom za humor... Nekadilca. Športnika. 

 

MOŠKI: (mirno) Iščem žensko, staro med 30 in 35 let. Nekadilko. Dobro 

kuharico. Sproščeno, v dobri telesni pripravljenosti. 

 

GLASBA. (W. Allen klarinet – živahen, humoren jazz) fade out. 

 

 

Moški in ženska, seksata v avtu. Hitro dihata. 

 

MOŠKI: Tuki pejd. Ooohhh, ooohhh. Lej, tuki. (zvok troblje) 

 

Ženska in moški se nasmejeta.  

 

MOŠKI: Tut tut. (sopiha) Aaaah, aaah. Dej se mi gor used. Gor se mi used. 

ŽENSKA: (sopiha) Ja, ja. (ne gre po načrtih) Au, ah, jebenti, kolk je to trdo. 

Aaaaauu. 

MOŠKI: (sopiha) Čist je trd. Čist je trd. Aaah, dej. Dej. 

ŽENSKA: Pa če je ročna tle. Kolen me boli. 

MOŠKI: (sopiha) Pust kolen. Ahh. Pust. Ahh. Dej. 

ŽENSKA: Au, pejva zad, a? 

MOŠKI: (sopiha) Hrr, hrr, Ti bi odzad? 

ŽENSKA: Ja, je več prostora. 

MOŠKI: (sopiha) Obrn se. Hitr. 
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ŽENSKA: Pa kam nej se obrnem? A greva kr čez? (razume) Ej! Ah, ne od 

odzad. Na zadnjih zicih. 

MOŠKI: Uf, maš dobro rit. Hudo. Aaah. Še mal, še mal... (orgazem, glasno) 

Aaaaahhhhh. 

ŽENSKA: (po kratkem premoru, razočarano, razločno) A, ne morem verjet. 

MOŠKI: (upehan) Ooooh, jst tut ne. Huuuu. Uau. Kolk si huda. Tole je bil d 

best fuk. 

ŽENSKA: (razočarano, budno) C, hm. Ma, dej. Čist bom mela črn kolen 

jutr. Pa sestank mamo pr šefu. 

MOŠKI: Aaaahhh. Uuhh. Fuuhhuuhhhuuu. 

ŽENSKA: (trezno, naveličano) A me lohk dam peleš? 

MOŠKI: (se še vedno oddihuje) Fhuuu, huuuooaaahh. (potegne zrak noter 

skozi zobe) Sss. Ah, ja, veš da. 

 

Zaganja motor. Avto noče vžgati. 

 

MOŠKI: Pa kaj je to? 

 

Poskusi znova. Avto še vedno noče vžgati. 

 

MOŠKI: Pa kaj je to? Pa sej je blo še pred desetimi minutami vse okej. 

ŽENSKA: (kratek premor, avto še vedno noče vžgati, vzdihne) Mislim, da 

bom šla kr s taksijem. 

 

GLASBA nekaj sekund, kot na začetku. 



© Mateja Perpar  

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.  

matejaperpar@hotmail.com, 051-259-038  

IV. 

 

ŽENSKA: (naveličano) Želim si ... enga normalnega moškega. 

 

MOŠKI: (mirno) Iščem žensko, staro med 30 in 35 let. Nekadilko. Dobro 

kuharico. Sproščeno, v dobri telesni pripravljenosti. 

 

GLASBA.... 

Moški in ženska v postelji. Dihata, vzdihujeta, seksata in dobro jima gre . 

 

ŽENSKA: Mmmm, aaahhh, ojoj, (uživa) aaahhh, jaaa, oohh. 

MOŠKI: (se odziva na njen užitek) Ohooo, jaaaa, mmmmm... Kaj pa tuki? 

ŽENSKA: (se odziva, vznemirjena, z malo višjim glasom) Oooo, jaaa, 

uuuhhuhhh, mmm... 

MOŠKI: Mmmm, te je lepo gledat.... mmm...  

ŽENSKA: (blizu orgazma) Aaaah, jaaa, ooohhh, ohhh (še malo ) aaahhh, 

oooh, ooh, ooh (orgazem) Oooohhh..... aaahhhhh.... 

MOŠKI: (gre za njo) aaahhh, aaaaahhhh, aaaahhh, oohhh, (orgazem) 

Oooohhhhh. 

ŽENSKA: (zadovoljna, potešena) Mmmmm... 

MOŠKI: (prijazno, zadovoljno) Mmmm? 

ŽENSKA: (z nasmeškom, pritrdilno) Mhm. 

MOŠKI: (zadovoljno, poznavalsko) Aha. 

 

Slišimo poljub. Kratek premor. 

 

ŽENSKA: (zadovoljno, potešeno) Aaahh, kolk je blo to dobr. 

MOŠKI: (prijazno, poznavalsko) Ajaaa? 
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ŽENSKA: Jaaaa. 

MOŠKI: Kaj je blo najboljš? 

ŽENSKA: (zapeljivo, razmišlja) Hmmm, tole tukaj, mmm... 

MOŠKI: (zapeljivo)A tukaj? 

ŽENSKA: (vznemirjeno) Mmmmm! (se hihita) 

MOŠKI: (zapeljivo) Aaaaahhhh, okej. Tolk da vem. 

 

Poljub, kratek premor. 

 

ŽENSKA: (vdihne in izdihne) 

MOŠKI: Mm? 

ŽENSKA: (prijazno, zapeljivo) A te lahko nekaj vprašam? 

MOŠKI: (prijazno) Vprašaj. 

ŽENSKA: (nagajivo, zapeljivo) Kako to... da... kako ti rata... tko... fajn pa 

dolg časa.... mmmm.... 

MOŠKI: A ti po pravic povem? 

ŽENSKA: (prijazno, velikodušno, odprto) Jaa. 

MOŠKI: Tolk sem lačen, da sem sam na pašto mislu. 

ŽENSKA: Kaj? 

MOŠKI: Lačen sem, ful. Vstal sem zgodaj, noru cel dan, nisem mel časa 

kosit... k si se slekla, sem mal pozabu, ampak pol pa... a nisi nč slišala, kako 

mi je krulil? 

 

Premor. 

 

MOŠKI: Pa ne bit zdej jezna, no. 

ŽENSKA: (očitajoče) Na pašto si mislu. 

MOŠKI: Ah, dej. (nagajivo) Sam da je bil rezultat, ne? 
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Premor. 

 

MOŠKI: Ej. 

 

Premor. 

 

MOŠKI: (malce plašno) Ej, kaj se ti mota po glavi? 

ŽENSKA: (vdihne in izdihne) Razmišljam, a mam kej paradajza. 

 

Se zasmejeta. 

 

ŽENSKA: (malo zaskrbljeno) Samo pašte nimam. (z obžalovanjem) Oohh. 

MOŠKI: Če nardiš omako, skočim po pašto. Pa parmezan. Dvajset minut. 

ŽENSKA: (tehta ponudbo) Hmmm. A ni mal pozno? 

MOŠKI: (odločno) Ni, ker sem lačen...  (zapeljivo) Sej se ne bova nič 

zredila, k če boš dobr skuhala, bom spet pr močeh in potem... potem... te 

bom tuki.... pa tuki.... pa tuki.....(se smeje, strastno) te bom s paradajzom 

namazal.... 

ŽENSKA: (vmes, ko on kaže, kje vse bo počel stvari) Mmmm... mmmm.... 

Mmmmm... 

MOŠKI: (trezno, razločno, lačen) Ampak res, dejva zdaj skuhat... 

ŽENSKA: Okej... 

MOŠKI: Ej... 

ŽENSKA: Mm? 

 

Poljub. 

 

Glasba.... 


