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SANJARIM, KAKO BO, KO BOM VDOVA 

Ž: (sedi na zofi, poleg moža,ki leži, lakira nohte in nagovarja občinstvo): Ime mi 

je Sonja, stara sem 45 let in srečno poročena že 25 let. Z možem imava trden 
zakon, je uspešen poslovnež. Otroka, dvojčka, sta že velika in samostojna. 

Slikam na svilo in steklo, veliko tečem in se ukvarjam z jogo. Moža pogosto ni 
doma, zato imam veliko časa zase. Zdaj pa k moji težavi. Zalotila sem se, da 
zadnje čase pogosto premišljujem, kako bi bilo, če bi bila vdova. Predstavljam si 
sočutje ljudi okoli sebe, cvetje, telegrame, nakupovanje črnih oblačil, izbiranje 
marmornatega nagrobnika in črk. Pred nekaj dnevi sem imela zanimive sanje, 
zelo žive. Sanjala sem, da je moj mož umrl, imeli smo sedmino, hiša je bila 
polna ljudi, jaz pa sem se v črni obleki s klobukom in tančico čez obraz in s 
kozarcem šampanjca v roki drsala po stopniščni ograji iz zgornjega nadstropja v 
pritličje. Ko sem sanje zjutraj omenila možu, je rekel... 

M: (se preteguje, zeha) A si mela modrc tut črn? 

Ž: (nejevoljno, ogorčeno, ker je ne jemlje resno) Joj, no. 

M: Čipkast, tak kot tist k si ga mela včeraj na žurki... pejt mal bliži, no. Mmmm, 
veš, kaj sem pa jaz sanjal? 

Ž: (vzdihne, kljubovalno, jedko) Kaj? 

M: (poželjivo) Hmmm... Ti bom pokazal. Dej obrn se... 

Ž: Ne bom. 

M: (poželjivo, razigrano) Pa dej, no, lej ga, kako razgraja... kako ti maha... 

Ž: Posprav tiča. 

M: (nejevoljno) Baba tečna. 

Ž: Jaz bi se rada pogovarjala. 

M: Poklič sestro. Jaz grem pod tuš. (Vstane in gre z odra.) 

Ž: (gleda za njim, vzdihne, nadaljuje) ... Saj ne, da ga ne maram ali da sem 

frigidna, samo, če sem čisto odkrita, se mi zdi, da sem mu samo še za seks 
servis. Postavo imam kljub letom zelo lepo, saj tudi veliko delam na tem. Lani 

sem si dala malo povečati dojke, da je lepši dekolte. Pa malo so mi nos 
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popravili. Vaginoplastiko sem imela pred dvema letoma. Res lepó so mi naredili. 

Zdi se mi zamalo, da tako skrbim zase, on si pa ne vzame časa za pogovor z 
mano. Ali pa da bi me peljal na večerjo ali šel z mano po nakupih. Potem mu pa 
odrečem. Na enem od forumov z ženskimi nasveti sem brala, da je dobro, da 
moža ves čas malo prikrajšuješ, potem je bolj pozoren. Ampak zdaj se pa bojim, 
da me na potovanjih vara. S kakšno tako, za plačat. Bom še hepatitis dobila od 
njega. Kaj naj naredim? 

 

*** PRVO LOČILO MED GLASBO *** 

Moški in ženska spet na zofi, kot v postelji. 

Ž: (vabeče) Čarli... a ti pokažem, kaj sem včeraj kupila? 

M: (zeha, tipka po telefinu) A lahko sam še en mejl pošljem? Nujno. 

Ž: (prijazno) Ja, seveda. 

Premor. 

M: Evo, evo. No, kaj si kupila? A kej zame? 

Ž: (zapeljivo) Mhm. 

M: (razmišljujoče, nato s humorjem) Ene klešče bi rabu. Ene cvikcange... Pa se 
najbrž nisi na to spomnla. 

Ž: (se hihita) N-n. 

M: Hmm. Kaj pa pol? 

Ž: (tišje, zapeljivo) A boš sam pogledal? 

M: Kam pa naj pogledam? 

Ž: (se hihita) Ja, išči. 

M: Tuki? 

Ž: (nasmehljano, prede) N-n. Hladno. 

M: Tuki? 
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Ž: (prede) Hmmm, ne, malo bolj toplo, pa ne še čist... 

M. (ugotavlja, se razvnema) Aaa, tuki bo. Pod spalno srajčko. 

Ž: Mhm. (zapeljivo) Jaaaaa. 

M: Mmm, čipke.... Uffff. O, madona, kako to diši... A sem našu? 

Ž: Mhm. (šepeta) Vročeeee. Aaaahhh. Vroče.... 

M: (šepeta, strastno) A to si ti čist sam zame kupla? A? 

Ž: Mhm. Mhm. Aaahhhhh. 

Seksata, vse skupaj je hitro pri koncu. Njen orgazem je precej ponarejen. 

M: Mmmmm. 

Ž: Oh, kolk si dober z mano. 

M. Mmm? 

Ž: (začne pogovor, rahlo patetično) Jst sploh ne bi mogla žvet brez tebe. 

M: Ooo, to je pa lepo slišat... K sreč sem kar pri močeh, a? 

Ž: (precej resno) Mnja, zadnje čase sem kar precej na to mislila. 

Premor. 

Ž: Čarli? 

M: (zaspano) M? 

Ž: (rahlo ogorčeno) Pa ne boš zdej spal? 

M: (vzdihne) Na kaj si mislila? 

Ž: Ja... na to kaj bi blo z mano, če bi se teb kaj zgodilo. 

M: Hm. 

Ž: A si ti kej o tem razmišljal? 

M: Hm. Hja. Veš, da sem. 

Ž: In? 



© Mateja Perpar   

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.   

matejaperpar@hotmail.com, 051-259-038 

M: Ja, lej... Stvari so urejene. 

Ž: Kako? 

M: (vzdihne) Ja, če .. če ... mrknem, dobite vsak nekaj. Ti, pa Tjaša pa Rok pa 
mama. 

Ž: Ja, zakaj pa ona? Saj ona bo pa ja prej.... 

M: (jo prekine, nejevoljno) Pa kaj se to pogovarjava zdej? Če si še kej za stvar, 
te lohk še enkrat nabrusim. Če ne, bi pa zdaj mal spal, prosim. Jutr mam sestank 

navsezgodej. 

Ž: Zmeraj si prostaški, če ti kaj ni prov. 

M: A to, da bi me rada fentala, naj bi mi blo prov? 

Ž: (užaljena) Sploh me nisi poslušal. Govorila sem o seb! 

M: Sej o kom drugem tko al tko ne znaš. 

Ž: (smrka) Ziher maš kakšno drugo, k si tko grob do mene. 

M: Ja. 

Ž: Kaj?! 

M: Ja. 

Ž: Kaj 'ja'? 

M: Drugo mam.  

Ž: (smrka) Sej sem vedla... Po vsem, kar sem se trudla zate. (smrka, užaljeno) 
Kolk mlajša je, a? No, povej? 

M: Sploh ni mlajša. Pa nič ni lepa. Joške ma povešene. Pa češplo ma preveliko. 
Je pa normalna. Ne tko utrgana k ti. 

Ž: (užaljena, jezna, smrka) Dost te mam. Gravžaš se mi. Ločla se bom. 

M: (mirno, stvarno) Po mojem se pa ne boš. Se ti preveč dobr godi z mano. 

Ž: (smrka, užaljeno) Pezde. 
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M: (sikne) Če ne boš tih, te bom obrnu pa v rit nabrisal. Tko k zadnjič. (mirno, 

odločno) Lahko noč. (klik stikala nočne lučke) 

Ženska še nekajkrat smrkne, prizor zamrzne. 

 

*** DRUGO LOČILO MED GLASBO *** 

Ž: (vabeče) Čarli... a ti pokažem, kaj sem včeraj kupila? 

M: Kaj si kupila? A kej zame? 

Ž: (zapeljivo) Mhm. 

M: (razmišljujoče, nato s humorjem) Ene cvikcange bi rabu. Pa se najbrž nisi na 
to spomnla. 

Ž: (se hihita) N-n. 

M: Hmm. Kaj pa pol? 

Ž: (tišje, zapeljivo) A boš sam pogledal? 

M: Tuki? 

Ž: (nasmehljano, prede) N-n. Hladno. 

M: Tuki? 

Ž: (prede) Hmmm, ne, malo bolj toplo, pa ne še čist... 

M. (ugotavlja, se razvnema) Aaa, tuki bo. Pod spalno srajčko. 

Ž: Mhm. (zapeljivo) Jaaaaa. 

M: Mmm, čipke.... Uffff. O, madona, kako to diši... A sem našu? 

Ž: Mhm. (šepeta) Vročeeee. Aaaahhh. Vroče.... 

M: (šepeta, strastno) A to si ti čist sam zame kupla? A? 

Ž: Mhm. Mhm. Aaahhhhh. 

Seksata, vse skupaj je hitro pri koncu. Njen orgazem je precej ponarejen. 
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M: Mmmmm. 

Ž: Oh, kolk si dober z mano. 

M. Mmm? 

Ž: (začne pogovor, rahlo patetično) Jst sploh ne bi mogla žvet brez tebe. 

M: Ooo, to je pa lepo slišat. 

Ž: Ja, js sm ena srečna ženska, veš. 

M: (ljubeče) Prid sem. 

Ž: Mmmm. (premor) Čarli, a sem ti še všeč? 

M: (prijazno) Kaj misliš? 

Ž: (vzdihne) C...ahhhh. 

M: Kaj pa je? 

Ž: Mah, ko sem kupvala to perilo, sem se gledala tam v kabini... tko grozna 

svetloba je tam. 

M: (sluti) Mhm? 

Ž: Táko strijasto rit mam. 

M: Ma, dej no... sej so gatke čez. 

Ž: Ja, ne. Pr tangah ne. 

M: Hm. 

Ž: Pa sem mislila... v eni reviji o zdravju pri kozmetičarki sem vidla... majo te 
tretmaje ... ti strije kr odpravjo, veš, z laserjem... Pa če ne veš, kaj bi mi dal za 
obletnico čez štirinajst dni ... 

M: Khm. 

Ž: Sej nisi pozabu? 

M: (se vda) Nisem... (vzdih) A boš šla k tistmu k ponavad? 
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Ž: Ja. on najboljš nardi. Pa pozna me že. Sej... v bistvu sem se kr včerej naročila. 
Za pojutrišnjem. Da bom za obletnico že okej. 1500. A ti je prov? 

M: Veš da... No, lahko noč. (jo poljubi, slišimo klik stikala nočne lučke) 

Ž: (priliznjeno, sladko) Lahko noč, lubi. Mmmm. 

Zatemnitev. 

 


