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„Ni pomembno to, kaj ti je Francija dala, ampak to, česar ti 

ni vzela.“

– Gertrude Stein

„Niti ena stvar ni resnična. Vse je res.“

– Ernest Hemingway



- 7 -

PARIŠKA ŽENA

Prolog

Čeprav sem ga pogosto iskala, sem morala končno priznati, 

da za Pariz ni zdravila. Deloma je bila kriva vojna. Svet se je 

enkrat že končal in vsak čas bi se to lahko spet zgodilo. Prišla je 

vojna in nas s tem, ko se je zgodila, čeprav so vsi govorili, da se 

ne more, spremenila. Nihče ni vedel, koliko jih je umrlo, ampak 

ko si slišal številke – devet milijonov ali štirinajst milijonov – si 

si mislil nemogoče. Pariz je bil poln duhov in živih ranjencev. 

Mnogi so se vrnili v Rouen ali Oak Park v Illinoisu prestreljeni 

in za ščitniki pogačic nosili delčke tega, kar so videli, polni 

praznine, ki je nikoli ne bodo mogli pregnati. Na nosilih so 

nosili ljudi in pri tem stopali čez druge; sami so bili na nosilih, 

na počasnih vlakih, polni bolh in plavajočega glasu nekoga, ki 

je hotel, da se ga njegovo dekle doma spominja.

Ni bilo več poti nazaj domov, ne v samem bistvu, in tudi 

to je bil del Pariza. Razlog, zakaj nismo mogli nehati piti ali 
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govoriti ali poljubljati napačnih ljudi, ne glede na to, kaj je to 

uničilo. Nekateri so zrli v obraze mrtvih in se trudili, da se ne 

bi spominjali. Eden takih je bil Ernest. Pogosto je govoril, da je 

v vojni umrl, samo za trenutek; da je njegova duša kakor svilen 

robček zapustila telo, zdrsnila je ven in lebdela nad njegovimi 

prsmi. Vrnila se je, ne da bi jo poklical nazaj, in pogosto sem se 

spraševala, ali je bilo pisanje zanj zavedanje, da je bila njegova 

duša navsezadnje tam, nazaj na svojem mestu. Da je samemu 

sebi povedal, če že ne nikomur drugemu, da je videl, kar je 

videl, in občutil tiste grozne reči in vseeno preživel. Da je umrl, 

vendar ni bil več mrtev.

Ena najboljših stvari v zvezi s Parizom je bila vrnitev, 

potem ko smo odšli. Leta 1923 sva se preselila v Toronto, da 

bi tam rodila najinega sina Bumbyja, in ko smo se vrnili, je 

bilo vse enako, a nekako še bolj intenzivno. Bil je umazan in 

čudovit, poln podgan in cvetov divjega kostanja in poezije. Z 

otrokom so se naše potrebe podvojile, vendar jih je bilo teže 

izpolniti. Pound nama je pomagal najti stanovanje v drugem 

nadstropju bele stavbe s štukaturami na ozki vijugasti ulici blizu 

Luksemburških vrtov. V stanovanju ni bilo ne tople vode, ne 

kadi, ne električne razsvetljave – vendar to ni bil najslabši kraj, 

v katerem sva živela. Še zdaleč ne. Na dvorišču je stalno brnela 

žaga, od sedmih zjutraj do petih ponoči, in nenehno je bilo 

čutiti vonj sveže žaganega lesa in pod okni in vrati je pronical 

prah ter se nam zažiral v oblačila, da smo kašljali. Notri, v 

majhni sobi zgoraj, je bilo slišati nenehen zvok Ernestove 
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Corone. Pisal je zgodbe – vedno so bile zgodbe in črtice – in 

tudi nov roman o �esti v Pamploni, ki ga je začel pisati poleti.

Takrat nisem brala, kar je pisal, vendar sem zaupala 

njegovemu občutku in ritmu vsakdana. Vsako jutro je zgodaj 

vstal, se oblekel in se nato odpravil gor v svojo sobo ter začel 

s pisanjem. Če mu tam ni šlo, je vzel zvezke in nekaj dobro 

ošiljenih svinčnikov ter se sprehodil do Closerie des Lilas na café 

crème za marmornato mizo, ki jo je imel najraje, medtem ko 

sva z Bumbyjem zajtrkovala sama, se nato napravila za sprehod 

ali se odpravila na obisk k prijateljem. Pozno popoldne sva se 

namenila domov, in če je bil ta uspešen pri pisanju, je bil Ernest 

doma in zadovoljno sedel za kuhinjsko mizo z dobrim hladnim 

sauternejem ali brendijem in sodavico ter bil pripravljen na 

pogovor o čemer koli. Ali pa sva skupaj odšla ven in Bumbyja 

pustila pri naši stanodajalki, madame Chautard, ter v Selectu 

ali Dômeju ali Deux Magotsu poiskala krožnik velikih ostrig in 

dober pogovor.

Takrat so bili vsepovsod zanimivi ljudje. Kavarnice 

Montparnassa so bile prežete z njimi, s francoskimi slikarji, 

ruskimi plesalci in ameriškimi pisci. Vsak večer si lahko videl 

Picassa, ki se je sprehodil od Saint-Germaina do svojega 

stanovanja na Rue des Augustins, vedno po točno isti poti, 

medtem ko je tiho opazoval vse in vsakogar. Takrat se je skoraj 

vsak, ki se je sprehajal po pariških ulicah, morda počutil kot 

slikar, saj so tega v tebi prebudili svetloba in sence vzdolž stavb 

in mostovi, ki so delovali, kot bi ti hoteli zlomiti srce, in kot 
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kipi lepe ženske v črnih oprijetih Chanelovih oblekah, ki so 

kadile in v smehu metale glave nazaj. Lahko sva vstopila v vsako 

kavarno in občutila njen čudoviti kaos, naročila pernod ali rum 

St. James, dokler nisva bila čudovito opita in srečna, da sva tam 

skupaj.

„Poslušaj,“ je neke noči rekel Don Stewart, ko smo bili 

v Selectu vsi veseli in pijani kot mavre. „Kar imata vidva s 

Hemom, je popolno. Ne, ne,“ se mu je zatikal jezik in obraz se 

mu je od čustev spačil. „Sveto je. To sem hotel reči.“

„Res lepo od tebe, Don. Tudi ti nisi slab, veš.“ Rahlo sem ga 

prijela za ramo, v strahu, da bo morda zajokal. Bil je humorist 

in vsi so vedeli, da so bili najbolj zabavni pisci pod kožo najbolj 

resne vrste ljudje. Ni še bil poročen, vendar so bili na vidiku 

obeti, in zanj je bilo zelo pomembno, da je videl, da je lahko 

tudi zakon izpeljan na lep način.

Takrat niso vsi verjeli v zakon. Če si se poročil, si verjel v 

prihodnost in tudi v preteklost – da so zgodovina, tradicija 

in upanje lahko ostali prepleteni in te držali pokonci. Ampak 

nastopila je vojna in nam ukradla vse mladeniče in tudi vero. 

Obstajala je samo sedanjost, v katero si se lahko vrgel, ne da 

bi mislil na jutri, kaj šele na večnost. Od razmišljanja te je 

odvračala pijača, celo morje pijače, vse običajne pregrehe in 

vrvi na pretek, da si se lahko obesil. Ampak nekateri, teh nas je 

bilo na koncu zelo malo, smo vsemu navkljub stavili na zakon. 

Čeprav se nisem počutila ravno sveto, se mi je zdelo, da je bilo 
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to, kar sva imela, redko in pristno – da sva bila v zakonu, ki sva 

ga zgradila in ga gradila vsak dan, varna. 

To ni detektivka – nikakor ne. Nočem reči: bodite pozorni 

na dekle, ki bo prišlo in vse uničilo, vendar to vseeno prihaja, 

na poti je v čudovitem plašču iz severnoameriških veveric in 

obuta v elegantne čevlje, njeni gladki rjavi lase poskakujejo tako 

blizu njene lepo oblikovane glave, da bo v moji kuhinji delovala 

kot lepa vidra. Njen lahkotni nasmeh. Njen hitri, bistri govor 

– medtem ko bo Ernest v spalnici, razmršen in neobrit ležal 

razkrečen na postelji kot despotski kralj in bral svojo knjigo ter 

mu ne bo mar zanjo. Sprva že ne. V porcelanastem čajniku bo 

vrel čaj in jaz bom povedala zgodbo o dekletu, ki sva ga obe 

poznali pred mnogimi leti v St. Louisu, in se bova počutili kot 

bežni in pristni prijateljici, medtem ko bo čez dvorišče na žagi 

začel lajati pes in se za nič na svetu ne bo ustavil. 
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1.

Najprej me prikuje s tistimi svojimi čudovitimi rjavimi očmi 

in nato reče: „Morda sem preveč pijan, da bi presojal, ampak 

morda ti uspeva.“

Je oktober leta 1920 in povsod je jazz. Jazza ne poznam, 

zato igram Rahmaninova. Na licih začutim naval rdečice od 

mošta, ki ga je vame zlila moja draga prijateljica Kate Smith, 

da se bom sprostila. Počasi mi uspeva, sekundo po sekundo. 

Začne se v prstih, toplo in sproščeno, in se pomakne po mojih 

živcih in me zaobjame. Pijana nisem bila že več kot leto dni – 

odkar je moja mati resno zbolela – in pogrešala sem občutek, 

ki pride s to popolno meglico in se udobno in čudovito usede 

v mojih možganih. Nočem razmišljati in čutiti, razen če ni 

nekaj tako preprostega, kot je koleno tega prelepega fanta nekaj 

centimetrov stran od mojega.

Že koleno samo po sebi zadostuje, vendar je zraven pritrjen 

cel moški, visok in vitek, z veliko zelo temnih las in jamico v 
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levem licu, v katero bi lahko padel. Njegovi prijatelji ga kličejo 

Hemingstein, Oinbones, Ptič, Nesto, Wemedge, kar koli so si 

lahko izmislili. On kliče Kate z vzdevki, kot sta Jecljavka ali 

Ritonja (ne prav zelo laskavo!), in še enega mladeniča Mala 

vročica in drugega Veliki skrivljeni članek. Zdi se, da vse pozna, 

in zdi se, da vsi poznajo iste šale in zgodbe. Obstreljujejo se 

z bliskovitimi in bistroumnimi iztočnicami. Ne morem jim 

slediti, vendar me to ne moti. Bližina teh vedrih ljudi je kot 

močna transfuzija dobre volje.

Ko se iz predela blizu kuhinje približa Kate, z brado pomigne 

proti meni in reče: „Kako naj poimenujemo svojo novo 

prijateljico?“

„Hash,“ reče Kate.

„Hasheaded je bolje,“ reče. „Hasovič.“

„In ti si Ptič?“ vprašam.

„Vem,“ reče Kate.

„Jaz sem tisti, ki misli, da bi moral kdo plesati.“ Nasmehne 

se z vsem, kar ima, in takoj za tem Katin brat Kenley brcne 

preprogo v dnevni sobi na stran in pripravi Victrolo. Prepustimo 

se in plešemo skozi kup plošč.

Nima naravnega talenta za ples, vendar so njegove roke in 

noge sproščene in vidim, da se v svojem telesu dobro počuti. 

Tudi pri zbliževanju z mano ni niti najmanj sramežljiv. Kot bi 

mignil, so najine roke vlažne in sklenjene, najini lici sta dovolj 

blizu, da čutim njegovo toploto. Takrat mi končno pove, da mu 

je ime Ernest.
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„Vendar razmišljam, da bi se mu odpovedal. Ernest je tako 

dolgočasno, in Hemingway? Kdo hoče Hemingwaya?“

Najbrž vsako dekle od tod do avenije Michigan, pomislim 

in gledam v tla, da ne bi zardela. Ko zopet pogledam gor, so 

njegove rjave oči prikovane name.

„No? Kaj misliš? Naj se ga znebim?“

„Morda ne takoj. Nikoli ne veš. Takšno ime se lahko prime 

in kje bi bil potem, če bi se ga znebil?“

„Prav imaš. To bom upošteval.“

Zaigra počasna pesem, in ne da bi me vprašal, mi seže okrog 

pasu in me povleče proti svojemu telesu, ki je od blizu še boljše. 

Njegove prsi so čvrste in prav tako roke. Dlani rahlo položim 

nanje, medtem ko me vzvratno odvede po prostoru mimo 

Kenleyja, ki veselo vrti Victrolo, mimo Kate, ki nama namenja 

dolg, radoveden pogled. Zaprem oči in se naslonim na Ernesta, 

vonjam burbonec in milo, tobak in vlažen bombaž – in vse v 

zvezi s tem trenutkom je tako jasno in čudovito, da naredim 

nekaj, kar mi nikakor ni podobno: samo prepustim se.


