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FUL PAZM, KAJ JEM, K BI BLA RADA MANEKENKA 

Glasbena podlaga, v zad jih taktih glas e e podlage zasliši o glas 

Dekleta. 

 

D: Živjo. Pozdravlje i, doktor Dü kelkopf. Bo  kar direkt povedala. Jz 

a  e  ejh  pro le . U istvu č pretresljivga, sa  vsee  i la 

hvalež a za kakše  asvet. Stara se   let. I e a va  tuki e or  

povedat, k vsi moji prijatli, ubistvu prijatlce, no, pa tut prjatli, ful 

spre ljajo vašo oddajo. No, to s  jz. Visoka s  , al pre al, kil 

a  pa , kr je al preveč. Za odel, isl . Drgač s  si kr ušeč. Blo d 

pa odri učki. A pak ta pravi odeli orjo it višji, ta  vsaj  , pa 

kil ne smejo met več kot , s  po vseh foru ih pogledala. Tko da zdej 

x a ted  sa  sadje je , č a a , k so presladke, pa ful telovad , da 

o  ela lepši tre uh.  

PRIZOR 1: Dekliška so a. Glas a All about the Bass. Dekle dela 

tre uš jake. 

D: šteje pri se i, dela po ritmu) 122, raven hrbet, trebuh dela, 123, 124, 

, ... .. Okej. Jutr še deset več. Joj, kaš  tre uh a . ... Nč. Kr v 

kopalnco bo treba. 

Glasno vzdihne, da glasbo bolj na glas. Zvoki bruhanja, nato splakovanje 

WC-ja.  

D: (pri sebi) Oh, šit, šit, po ajci sm se. Kok to smrdi. Joj, pa sm jo hotla 

jutr še et. Kako o  zdej to spu ala... 
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D: (nadaljuje) Včasih tut al ruha , če glih čut , da se  se tolk 

ajedla, da e tišči al pa da i tre uh izstop pa da i gleda čez hlače. Sej 

ne bruham tolk, da bi mela uli ijo. Ne več kot x a ted , vse a  pod 

ko trolo. Vse sošolke so i fouš, k joške a  še kr velike, postav a je pa 

tut sklad a, sa  še par kil  je za ski t dol. Moja at včasih pr večerji al 

živ e zgu i, k tolk vode prej popije , da e i la preveč lač a, pa ful 

počas je  i  vsak grižlaj ful prežveč , da je vse či  lažje pre avt. To je 

itak zdravo, v vseh revijah tko piše, veliko vode pit i  hra o prežvečit, 

halo, osnova! A jz ji ne morem dopovedat. Sam ona ne zastop, da je lajf 

še vs pred a o i  da morm skrbet zase, da se bom lahko uveljavla, k 

konkurenca je ful ful huda. Js sm realistka in vem. Pa tut zato ne more 

zastopit, k je fotr tak, da jo a rad, tut če a al preveč špeha, sa  zdej 

tipi iso več taki. Naj l i je pa groz , k or o večerjat skupi, k najbl se 

zredi , če zvečer je , takoj i tre uh štrli. I  pol ora  z eri ruhat, 

zato prej ful vode spije , da laži ruha , sa  i je vsee  ad, k s  pol 

ful z atra a pa čist rdeče oči a  i  podoč jake.  A pak a i prav, da 

je večerja edi i o rok dneva, k smo skupi, zato morm bit zravn. 

Pliss, kr ra  vaš asvet. Hvala v aprej. Ker jz i res rada la a eke ka 

in vem, da je to taprav job zame. 

Lep pozdrav in hvala. 

Šifra: sladoled 

 

PSIHIATROVO MNENJE: 

Draga Sladoled, 
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Najprej naj vam izrazim globoko spoštova je o  vaši trd i odločitvi za 

tako naporno kariero. Dobro je, da se zavedate realnosti in da ste 

sposobni discipliniranega odnosa do lastnega telesa, venar ne pozabite, 

da življe je i sa o odreka je, je tudi užitek. Pravite, da i ajo oški 

da da es radi sa o vitka dekleta. Ne ve , ali to drži. Moje izkuš je 

a reč kažejo, da oški  ugajajo zelo različ e predstav i e ež ega 

spola, ekateri  so všeč vitke, drugi  olj es ate, verje ite i, da se 

pogosto tudi zgodi, da i ajo ožje vitke že e i  zaobljene ljubice. Ali 

o rat o. No, za to je pri vas še ekoliko prezgodaj. 

Refleks bljuvanja nam je dala narava zato, da se znebimo strupenih ali 

ezažele ih s ovi v telesu. Ne zlora ljajte ga, kakor si tudi e i 

namenoma kvarili vida ali sluha. Bodite ež i do se e i  do drugih. 

Življe je je že sa o po se i huda r i a. 

Če pa se za vaši  a er o izzva i  ljuva je  skriva kakše  glo lji 

vzrok ali če čutite, da stvari uhajajo izpod adzora, ste do rodošli v oji 

ordi a iji. Razu evajoče u strokov jaku je velikokrat lažje izpovedati 

erod o skriv ost kakor svoji  liž ji .  

Nikoli ne pozabite, da prijaznost, vljudnost in sklepanje kompromisov ne 

po e ijo ved o podreja ja ter da je vaš ilj postati sa ostoj o isleča 

osebnost. Pot do tega ni preprosta. 

 

Primarij doktor Olaf Dünkelkopf 

 

PRVI KONEC:  STARŠI NE OPAZIJO, DA JE KAJ NAROBE 

PRIZOR 2: Kuhi ja, čas večerje. Oče, Ma a i  druga 2H hčerka. 
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O: Kje je pa Na či? 

M: drugi hčeri  Dej, poklič jo druga hči vza e telefo , zvoki tipk  Joj, pa 

kaj je s tabo, a e oreš po hod iku zavpit?  

2H: (po telefonu) Halo. Prid a večerjo. Kaj se spet o iraš? Ne, js s . Pa 

kaj težiš. Prid jest, o. Kaj, ti si teč a. (prekine) Krava. 

M: No, no. 

H: Če pa vse pro a, sa  da ji e i lo tre a a večerjo. Spet se o 

obirala, js bom pa zamudla Usodno vino. 

M: Večerja je edi i čas d eva... 

2H doko ča je  stavek ... ja, ja, sej vem, ko smo sploh lahko skupej in 

to je po e o, k drgač se sploh č e pogovarja o... sej ve . 

D: (stopi skozi vrata) Sori, sori, sm pozna... 

2H: K si spet tre uš jake delala, pa jih je še  a jkal. 

D: Daah. (materi) Kaj je za jest? 

M: Špageti olog ese. 

D: A je kej solate? Js bi sam solato. zvok vode, ki teče v kozare Pa 

najprej bom kozarc vode.  

M: Pa e oš spet sa o solate... 

O: jo poskuša spraviti v skuš javo  Mamo sladoled za na konc. 

D: Oh, oči, sej veš, da e po sladoledu takoj gru oli. 
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O: prese eče  Aja? 

D: (si naliva drugi kozarec) Ja. Pa itak je v sladoledu preveč ukra. 

M: Pa e zdej tolk vode spit, kako oš pa jedla? 

2H: Itak bo vse v skretu ko čal. 

O+M: Kaj?! 

H: Nč. 

M: Ne se iz tega or a delat, prosi . Veš, kolk pu  a do s težave. 

Dejmo zdej v miru jest. 

D: Js bom sam solato. 

M: Okej, oš sa o solato. 

Premor. 

M: Na či, sej če i lo kaj aro e, i i povedala, a e? 

D: Itak, mami, o. Ni pa ike. Sa  e paše i pašta zdej. Vse je okej. Ne   

i težit. 

M: (pokima) Okej, do ro. Nč e teži . Do er tek vse . 

Vsi si voščijo do er tek.  

 

DRUGI KONEC: DEKLE SE ZAUPA STARŠEM 

PRIZOR 3: Ma a trka a vrata. Ni odziva. Spet potrka. Ker se ič e 

zgodi, odpre vrata. Zvoki bruhanja. 
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M: šokira a  Na či! Ja, kaj pa delaš! A astazija! Kaj pa je to? Js s  ti pa 

rav o hotela rečt, da s  ti s oothie ardila, k si tko al jedla. Kaj je to, 

Na č? A je lo kej ta ga v solati? 

D: N-n. 

Kratek premor. 

M: Na či. Dej, govor z mano. 

Daljši pre or. Dekle podre kupček i  ekajkrat s rk e. 

D: Mami... po moje mam js bulimijo. 

Kratek premor. 

D: K ta ted  s  že štirkrat ruhala, pa je ko i sreda. 

Kraterk premor. 

D: Preveč kil a , a veš? 

M: lju eče  Pejt sem, da te objamem. Ni aš preveč kil, Na či, kras a si. 

D: Ma !  kil a , vsaj tri preveč. 

M: Kje pa? 

D: Va p i čez hlače gleda, lej. Lej to. To je od te večerje. 

M: Pa sej si sam vodo pila. 

D: Js se še od vode redi , a i. 

Premor. 

M: Na č, a to že dolg traja? 
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D: Sej e ve  v res i ... Ne tolk... par es ev... tri, ogoče tri pa pol ... 

Sej js rajš e i ruhala... a pak če hoče  it a eke ka... to je tko 

lepo... Jz bi rada bla tut tko k Karlie Kloss. Ona je  men tko lepa.... 

M: Joooj, Na či. Sej je lepo, a pak je kruto. Te punce odcvetijo zelo 

hitro. 

D: Lahko te , k aš očija, k te a rad tut če aš špeh čez hlače. 

M: prese eče a, a vza e s hu orje  Hm. Okej. Lahko men. Hm. Tut on 

a kr ogoče ... popek, če še is opazla. 

Se smejeta. 

M: A dedci so pa lahko okrogli? 

D: Neeee, lepš je, če ajo sixpa k. A je oči kdaj el sixpa k? 

M:  Ne, nikol. alo pre išljuje  Vedno je mel bl vam-pek. 

Se smejeta. 

M: A pak je pa drugač fejst, veš. Sej v življe ju ikol e orš et vsega. 

Lej, jaz nikol nisem iskala manekena. 

D: Ja, sej ve . Sej e  je tut l važ , da je prijaze . A pak js i la rada 

lepa... Tko me je sram. 

M:Pa sej si lepa, lu i. Če oš ruhala, se oš u ičla. 

D: Sej e o  več, a? Tko a  pol  kufer tre uš jakov. Zad č se i je 

tko pica jedla. Vse jejo, js pa vodo pijem. Lej, ena prjatlca je tut mela te 

pro le e, pa je šla a razgovor s šolsko psihologi jo i  ajo e e 

delav i e. Js i tut šla. 



 

© Mateja Perpar  

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana. 

matejaperpar@hotmail.com, 051-259-038 

M: Okej, super.... Ker mene je zdaj zelo strah ratal. 

Premor. 

D: Nee, dej no mami... Kje je un smuti zame? 

M: Dol v kuhni... veš, kaj, greva hitr, k drgač... ga o oči pojedu. 

Se smejeta. Konec. 

 


