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MOŽU SE JE ZMEŠALO OD DELA 

Ženska, nosečnica, sedi na zofi. Zelo je zaskrbljena. Miza je pogrnjena za kosilo. 
Poleg Ženske košara s perilom, iz nje jemlje oblekice za dojenčka in jih zlaga. 
Nagovori občinstvo:  

Ž: Znašla sem se v hudi stiski. Stara sem 33 let, leto dni poročena in pet 
mesecev noseča. Moj mož dela v oglaševalski agenciji. Spoznala sva se pred 
dvema letoma na smučanju. Malo me je bilo že strah, da mi nikoli ne bo uspelo 
najti partnerja, moja starša sta namreč zelo verna in precej stroga; v mladosti 
nisem veliko zahajala v družbo, zato sem s poroko pohitela. Mož je sedem let 
starejši od mene, že takoj, ko sva se spoznala, sem opazila, da je precej napet, 
vendar sem to pripisovala naravi njegovega dela in upala, da se bo sčasoma, ko 
bova imela družino, umiril. Oglaševalska agencija, za katero dela, je močno 
podjetje.  

Moški pride na oder, oblečen je v plašč, ki ga sleče in obesi na obešalnik ali vrže 
čez naslonjalo stola. Odloži tudi torbo, ki jo je imel čez ramo. Stopi do ženske in 
jo poljubi na lice. Nato se vrne do mize in vzame  torbo. 

Ž (nadaljuje, nagovarja občinstvo): Mož ima zelo dobre dohodke, kar se mi je 
zdelo idealno, da bova lahko imela otroke, saj si želim veliko družino. (Gladi se 

po trebuščku) Zadnjih nekaj mesecev pa je postal čuden. Kar naprej dobiva 
zamisli za oglaševalske kampanje, ki so, milo rečeno, sporne. Zamisli mu nikoli 
ni manjkalo, včasih sredi noči plane pokonci in si kaj zapiše. Ko mi pove, česa 
se je domislil, mi je kar slabo... 

M: In, tole, tale je najnovejša, kam sem že dal listek? (šuštenje, iskanje v torbi, 
po žepih in na mizi)... 

Ž: Makarončki se ti bodo shladil, Iztok. Dej, pojejva naprej. 

M: Nima veze... Pa kje je... (najde zapisek) A, evo ga, posluši: Jumbo plakat, ne, 

ogromen oglas, za ozadje strop od Sikstinske kapele... 

Ž: Lepo... 

M: Ja, čaki.... To je za Cerku, ne, za promocijo. (odločno, zagnano) No, zadi 

Sikstinska kapela, pol pa gor z velikimi črkami: Ste nemirni? Slabo spite? ... A 

veš, k za tablete, ne? ... Vas grize slaba vest? Pridite k nam! A? 
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Ž: (dvomeče) Jaj, ne vem, a ni mal hudo? 

M: Čaki, to še ni nč. Mora bit tak plakat, da ti ostane v spominu... Očistite se 
grehov. Naj vaša vest ponovno zasije ... Kt za pralni prašk... A? 

Ž: Joj, to je grozno, Iztok, sej se hecaš, ne? 

M: Ma, ne. V teh cajtih moraš bit agresiven. Moraš. Drgač te drugi povozjo! Pa 
še, recimo: Posebna velikonočna ponudba. Spoved: Štirje grehi za ceno 
treh!... A? 

Ž: (obupano) Joooj, če bi te mami slišala...(nadaljuje, nagovarja občinstvo) Kot 

da bi čisto vse, kar vidi in sliši, pomešal v en neverjeten koktejl. Sploh ne vidi, 
da moraš biti takten. Da ne gre kar vse. Vedno reče, da v teh časih ne smeš biti 
pohleven, ker te pohodijo in da moraš biti agresiven. Postaja me strah, bojim se, 
da bo izgubil službo. Jaz nisem zaposlena in to bi bila katastrofa! Na starše se ne 
morem obrniti, ker ne bi razumeli, čist sem že zmešana!  

 

*** PRVO LOČILO MED GLASBO *** 

Moški in ženska še vedno sedita za mizo. 

M: Ej, Agi, spet sem dobil eno idejo. 

Ž: (nesrečno) Aha? 

M: Ja, táko proti vojni. 

Ž: (bolj veselo) O! 

M: Pa ni plakat, je računalniška igrca.... S tem se da dobr zaslužit. Aplikacija za 
smartfone. 

Ž: Aha? Fajn! (navdušeno, nežno) Ej, dej potipej, kako brca! 

M: (na hitro) Ja, o, uau,...  igrca... naslov ma pa Sestavi Talibana. 

Ž: Kaj?! 

M: Ja, najprej se naloži, ne... vidš enga tipa, s turbanom na glavi, pa eksploziv 
ma okol pasu... no, potegne špagco in ga razstreli naokol... Pol pa ti dele iščeš in 
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jih daješ skupi. V čim krajšem času.... Naslednji level maš pa dva, enga Talibana 
pa enga ameriškega vojaka, pa morš oba sestavt. 

Premor. 

M: Po moje bo ful uspeh.  

Ž: (joka) Ti si znoru! Ti si znoru!.. zaprl te bodo... službo boš zgubu... Kaj bo pa 
z mano? A? Pa če se kej zakomplicira, kdo bo skrbel zame? 

M: Kaj? 

Ž: (joka) Sam ti pa tvoje ideje. Sam to je važn. Same blesave fore. Odpadnika 
bova.... izobčenca... Kakšen lajf bova mela? 

M: (jezno, ogorčeno) Lajf? Kakšen pa misliš, da je lajf? Ti nč ne vidš lubca, ti 
misliš, da je svet iz čokolinota narjen. Js pa pr teh kampanjah vidm vse tiste 
mercedeze, k jim števce nazaj odvrtijo pa jih prodajajo, pa nadrogirane male 
kuzle manekenske, ki vse nardijo za par črtic, pa tipe, k se dajo nategnt za to, da 
lahko za eno hudo firmo delajo par mescov, dohtarje, k bi ti raka naredl, da 

prodajo taprava zdravila in si kupjo jahto. Sam dnar se pere, dnar gor, dnar dol. 

Izobčenca... izobčenc si dons, če si pošten! 

Ž: (joka) K mami pa k atu bom šla! 

M: Pejt! Sm ti že zdavnej povedal, da nisva za skup, pa si kr tišala! 

Ž: (joka).... Kaj bo z mano, kaj bo z mano? 

Prizor zamrzne. 

 

*** DRUGO LOČILO MED GLASBO *** 

M: Ej, Agi, spet sem dobil eno idejo. 

Ž: (nesrečno) Aha? 

M: Ja, táko proti vojni. 

Ž: (bolj veselo) O! 
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M: Pa ni plakat, je računalniška igrca.... S tem se da dobr zaslužit. Aplikacija za 
smartfone... naslov ma pa Sestavi Talibana. 

Ž: Kaj?! 

M: Ja, najprej se naloži, ne... vidš enga tipa, s turbanom na glavi, pa eksploziv 

ma okol pasu... pol pa potegne špagco in ga razstreli naokol... Pol pa ti dele iščeš 
in jih daješ skupi. V čim krajšem času.... Naslednji level maš pa dva, enga 
Talibana pa enga ameriškega vojaka, pa morš oba sestavt. 

Ž: Iztok... 

M: To je moje presenečenje in darilo teb za rojstni dan. 

Ž: Iztok, js se bojim zate. Zase pa za dojenčka. 

M: Zakaj? 

Ž: K te tvoje ideje... te lahko... mislm... da ne gre. Kdo bo plačal za tiste 
jumbote? Al pa odkupu tole krvoločno zadevo. 

M: (ponosno) So jo že odkupl. 

Ž: Kdo? 

M: Ena ameriška firma. Célo franšizo bodo nardil. Še računalniško igrco, pa 
lutkice, k razpadejo, k štrikc potegneš, kokr en 3-D puzzle, ena al pa več v 
škatli, pa risanko... 

Ž: Kaj? 

M: Ja, sam ime so spremenil, da ne bi blo sporno: Terrorist Defense je zdej. 

Kao obramba pred teroristi. Pa te teroristi so vseh sort, za različne težavnosti – 

rumeni Kitajci, pa rjavi Arabci, pa čist bledi Norvežani... svašta. Mednarodna 
uspešnca... Dnara bo k peska. 

Ž: Aja... (z olajšanjem) Okej... 

M: (poučuje) Ja, vidš, k mam prov, k rečem, da se ne smeš bat, da moraš bit 
agresiven. Take ideje dons grejo. Zdej bova pa lahko mela tri, štir otroke. Nikol 
ne bo dnarčka zmanjkal.... Pejd sem, da potipam, kako brca... (ponosno) Uau! ... 

Po očiju, a? 
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Ž: Mhm.... 

Se poljubita. Zatemnitev. 

 


