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1. 

Gleda me. S stekleno modrimi očmi, ki begajo od pijače 
na mizi do mene. Zazrem se v svojo pijačo. Vem, da me gleda 
in ocenjuje, ali sem enako zainteresiran kot ona. Namenim ji 
pogled, se nasmehnem, ji dam vedeti, da sem. Vrne mi nasmeh. 
Večina šminke je zdaj na robu kozarca. Sprehodim se do nje in 
prisedem.

Strese z lasmi, ki niso nič posebnega. Običajne barve in 
dolžine so. Ustnice se premaknejo, živijo, oči se ji zasvetijo. Kot 
da jih osvetljuje nekaj iz ozadja.

Fizično jo privlačim kot vsako drugo žensko v lokalu. Star 
sem 39 let, v sijajni formi, z grivo las in globokimi jamicami 
v licih, obleka se mi prilega bolj kot rokavica dlani. Zato me 
je opazovala, zato se mi je smehljala, zato je vesela, da sem 
pristopil. Jaz sem moški, ki ga ima v mislih.

Prednjo potisnem telefon. Na zaslonu lahko prebere 
sporočilo.

Živijo. Jaz sem Tobias.
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Prebere ga in namršči obrvi. Z očmi zmedeno šviga od 
telefona do mene in obratno. Natipkam novo sporočilo.

Gluh sem.

Privzdigne obrvi, si z eno dlanjo prekrije usta, zardi. Ko nam 
je nerodno, se vsi enako odzovemo.

Odkima. S tem mi sporoča: Oprosti, res oprosti. Nisem vedela.

Seveda nisi vedela. Le kako bi lahko?

Nasmehne se. Ne najbolj sproščeno.
Nisem več idealizirana podoba v njeni glavi. In zdaj ne ve, 

kako naprej.
Vzame telefon in odtipka:

Jaz sem Petra.

Odgovorim:

Me veseli, Petra. Si Rusinja?

Odgovor:

Moji starši so Rusi.

Pokimam, se nasmehnem. Kar vidim, kako ji možgani 
meljejo.

Ne želi ostati z mano. Želi najti moškega, ki lahko sliši njen 
smeh, ki mu ni treba komunicirati s sporočili na telefonu.
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Hkrati pa ji vest dopoveduje, da ne sme razlikovati, 
diskriminirati. Petra noče biti plitka ženska, ki moškega zavrne 
samo zato, ker je gluh. Noče me zavrniti, kot me je že kopica 
žensk pred njo.

Tako vsaj domneva.
Notranja bitka je kot igra v treh dejanjih, jaz pa pozoren 

gledalec. Vem, kako se bo končalo. Vsaj v večini primerov se 
konča tako.

Ostane.
Prvo vprašanje se nanaša na moj sluh oziroma pomanjkanje 

tega. Ja, že vse življenje sem gluh. Ne, nikoli nisem slišal niti 
najmanjšega šuma – ne smeha, ne glasu, ne lajanja kužka, ne 
preleta letala.

Petrin obraz izraža žalost. Sploh se ne zaveda, kako 
pokroviteljsko je to. Ničesar ji ne očitam, ker se trudi. Ostala je.

Vpraša, ali berem z ustnic. Pokimam. Začne govoriti.
„Pri dvanajstih sem si na dveh mestih zlomila nogo. Nesreča 

s kolesom.” Ustnice premika pretirano poudarjeno, groteskno. 
„Mavec je segal vse od stopala pa do konca stegna.” Obmolkne, 
s prstom pokaže, če slučajno nisem razumel. Sem, a cenim trud. 
In tudi stegno.

Nadaljuje: „Šest tednov nisem smela stopiti na nogo. V šoli 
sem morala biti na invalidskem vozičku, mavec je bil pretežak 
za bergle.”

Nasmehnem se, si malo Petro predstavljam v velikem mavcu. 
Se vprašam, kakšen bo nauk zgodbe.

„Ne pravim, da vem, kako je živeti na invalidskem vozičku ali 
biti trajni invalid. Le zdi se mi, da … da sem vsaj malo izkusila, 
kako je. Razumeš?”

Pokimam.
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Olajšano se nasmehne. Skrbelo jo je, da me bo z zgodbo 

užalila.

Odtipkam:

Zelo si rahločutna.

Skomigne. Zažari ob poklonu.

Spijeva še eno pijačo.

Povem ji zgodbo, ki nima nič z mojo gluhoto. Povem jo 

o živalci iz otroštva, o žabcu po imenu Sherman. Bil je žaba 

velikanka, ves čas je sedel na največjem kamnu in polovil vse 

muhe. Nikoli ga nisem poskušal uloviti – le opazoval sem ga, 

on pa je opazoval mene. Ker sva se pogosto družila, sem ga imel 

za svojega ljubljenčka.

„Kaj se je zgodilo z njim?” jo zanima.

Skomignem.

Nekega dne ga ni bilo več na kamnu. Nisem ga več videl.

Petra reče, kako žalostno da je to. Odvrnem, da ni. Žalostno 

bi bilo, če bi ga našel poginjenega in bi ga moral pokopati. Tako 

pa sem si le predstavljal, da je odšel k ribniku z več muhami.

To ji je všeč, kar mi tudi pove.

No, o Shermanu ji nisem povedal vsega. Na primer, da je 

z dolgim jezikom švigal tako hitro, da ga skoraj nisem videl. 

Sem si ga pa vedno želel zgrabiti. Sedel sem ob ribniku in se 

spraševal, ali je prav, da si tega želim. Kako grozen človek si, če 

si želiš žabca zgrabiti za jezik? Bi ga bolelo? Če bi poginil, bi jaz 

potem bil morilec? Nisem ga poskušal zgrabiti za jezik, in tudi 
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če bi, mi ne bi uspelo. Sem pa o tem razmišljal. Ob tem me je 
prešinilo, da nisem ravno Shermanov najboljši prijatelj.

Petra mi pove o svojem mačkonu po imenu Lionel. Ime mu 
je dala v spomin na mačka, ki ga je imela v otroštvu. Rečem, 
kako smešno je to, a o svojih besedah nisem prepričan. Pokaže 
mi fotke. Lionel je kot formalna moška oprava, črno-bel. Preveč 
je zoprn, da bi bil kjut.

Petra melje naprej, zdaj govori o službi. Dela kot brand 
manager, odgovorna je za krepitev prepoznavnosti blagovnih 
znamk proizvodov in podjetij. Pravi, da je to najlaže in hkrati 
najzahtevnejše delo na svetu. Najzahtevnejše na začetku, dokler 
potrošnike seznanjaš z blagovno znamko. Ko ta postane dovolj 
prepoznavna, delo steče samo od sebe.

„Na neki točki sploh več ni pomembno, kaj prodajamo. 
Blagovna znamka postane bolj pomembna od proizvoda 
samega.” S prstom pokaže na moj telefon in vpraša, ali sem ga 
kupil zaradi znamke ali ker mi je všeč.

Obojega?

Nasmehne se. „Vidiš? Še sam ne veš.”

Verjetno res ne.

„S čim se pa ti ukvarjaš?”

Računovodstvo.

Pokima. To je najbolj dolgočasna služba na svetu, vendar 
cenjena, stabilna, nekaj, kar je gluhec možen opravljati. Številke 
ne govorijo.
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Pristopi točaj. Lepo urejen, verjetno študent. Petra prevzame 
pobudo, ker sem gluh, seveda. Ženske vedno mislijo, da morajo 
poskrbeti zame. In to počnejo z veseljem, ker mislijo, da sem 
šibak, ranljiv.

Petra naroči pijačo in prigrizke. Nasmehne se, vsa ponosna 
nase. To me spravi v smeh. V sebi se smejim.

Skloni se naprej, dlan položi na mojo. Je ne umakne. Pozabila 
je, da nisem idealen moški, nadaljevanje je zelo predvidljivo. 
Kmalu se odpraviva k njej domov. Odločitev je padla laže, kot 
bi morala, a ne zato, ker bi se mi zdela posebej privlačna. Za 
izbiro gre. Predala mi je moč odločanja, trenutno sem jaz tisti, 
ki reče ja.

Živi v centru, v bližini bara, sredi vseh tistih reklamnih 
zaslonov. Stanovanje ni tako urejeno, kot sem pričakoval. 
Razmetano ima: kupi papirjev, oblačila, posoda. Pomislim, da 
verjetno večkrat izgubi ključe.

„Lionel je nekje v bližini. Verjetno se skriva.”
Dol mi visi za zoprnega mačka.
Šviga po prostoru. Torbico odloži v en kot, sezuje se v drugem. 

Pojavi se s kozarcema rdečega vina, preseliva se v spalnico. 
Obrne se k meni, se mi smehlja. Postala je privlačnejša – zdi se 
mi celo, da so se ji pusti lasje začeli lesketati. Zaradi alkohola, 
seveda, a tudi zaradi veselega izraza na njenem obrazu. Dozdeva 
se mi, da že kar nekaj časa ni srečna. Res ne vem, zakaj. Dovolj 
privlačna je.

Pritisne se obme, s toplim telesom, vinsko sapo. Iz roke mi 
vzame kozarec in ga odloži.

Vino spijem šele precej pozneje, ko sva v temi. Edini vir 
svetlobe je moj telefon. Tipkava sporočila, se norčujeva iz sebe 
in dejstva, da se sploh ne poznava.
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Vprašam:

Najljubša barva?

Limetasto zelena. Sladoled?

Žvečilni gumi.

Žvečilni gumi? Tisti modri?

Ja.

Kdo to pravi?

Tvoj najljubši?

Francoska vanilja. Pica?

S šunko.

Končala sva.

Res?

Čakaj. Še vedno govoriva o pici?

Ne govoriva več o pici.
Potem zaspi. Pomislim, da bi odšel. Pomislim, da bi ostal. 

Tako dolgo premišljujem, da zadremam.
Ko se zbudim, je še vedno tema. Zdrsnem iz postelje, da je 



- 12 -

Samantha Downing

ne bi zbudil. Spi na hrbtu. Eno nogo ima pokrčeno, lasje so 
razprostrti po vzglavniku. Ne morem se odločiti, ali mi je všeč 
ali ne. Zato se ne odločim. Nobene potrebe po tem ni.

Uhane je položila na nočno omarico. Narejeni so iz barvnega 
stekla, iz kopice odtenkov modre. Spominjajo na njene oči. 
Oblečem se in uhane spustim v žep. Vzamem jih kot opomnik, 
naj tega ne počnem več. Skoraj se mi uspe prepričati, da bo 
delovalo.

Odkorakam do vhodnih vrat, ne da bi se ozrl.
„Si res gluh?”
Besede izgovori glasno, za mojim hrbtom.
Slišim jo, ker nisem gluh.
Zato nadaljujem svojo pot.
Pretvarjam se, da je nisem slišal. Zaprem vrata za sabo. 

Hodim, dokler ne stopim iz bloka. Naprej po pločniku, okoli 
vogala. Šele tedaj obstanem in se sprašujem, kako je ugotovila. 
Očitno sem se nekako izdal.


