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Za Mario. Ni dovolj besed na svetu,

da bi ji povedala, kako rada jo imam.
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ZAČNEVA NA POLNO

Víctor je klečal na postelji, bil je gol. Prečudoviti goli Víctor. 

Kapljice so se mu svetile na vlažnih, razkuštranih laseh, naprezal 

se je. Mišice na rokah in nogah so se mu ritmično napenjale, 

sopel je v ritmu s sunki, ki so postajali čedalje bolj odrezani in 

divji. Prsi so se mu dvigale in spuščale … tako moške, močne 

in pokrite z božanskimi dlačicami, ki so se ožile proti popku v 

tanko črto. Pod to črto pa najini boki, ki so se skladno zlili v 

užitek.

Pokrčil je noge, me dvignil nase, usločila sem hrbet in se mu 

ponudila. Medlela sem, prepuščena na milost in nemilost. Ne 

vem, kaj je v tej pozi, toda ob njej sem vedno pozabila na vse 

svoje težave in predvsem na novi dogovor glede najine zveze. 
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Zdaj je bilo jasno. Nisva bila par, drug drugemu nisva bila 

dolžna polagati računov, kje in s kom sva bila. Odvratno, če 

smo že pri tem. Vsaj zame. Želela sem si čisto nekaj drugega; 

zvezo, v kateri si ljubimca po seksu obljubita večno ljubezen.

Toda kaj, ko sem imela Víctorja med nogami, bi mi lahko 

rekel, da mi bo odslej pošiljal samo še sporočila v Morsejevi 

abecedi, pa bi mi bilo povsem vseeno. 

Víctor je vrgel glavo nazaj in zastokal s stisnjenimi zobmi, kar 

mi je bilo vedno strahovito všeč. Ta stok mi je poslal ščemenje 

po nogah navzgor in zatrepetala sem po vsem telesu. Zadržala 

sem se. Nisem še želela končati. Ko sem premaknila boke, sem 

začutila trenje, ko je njegova erekcija suvala vame. 

»Ves nor sem nate,« je zamrmral. »Zasvojen sem s tem. Nikoli 

te ne bi nehal porivati.« 

Iz grla se mi je izvil stok, zadržan dah in s pestjo sem grabila 

po rjuhi.

»Še, še … Ne prenehaj,« sem ga prosila.

Víctor je pospešil gibanje in bradavički sta mi otrdeli, ko je 

skozme švistnila elektrika, ki me je kot bič zadela od srčike čez 

vse telo. 

Niti zakričati nisem mogla, ko sem čutila, da mi je telo 

eksplodiralo v orgazmu, intenzivnem in sočnem. Zrušila sem se 

na posteljo in nepremično obležala, kot bi bila v komi, dokler ni 

Víctorju ob vedno hitrejših sunkih prišlo vame in je upočasnil 

gibanje in počasi uplahnil. 

»Bog nebeški,« je izdavil.
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Slednjič se je gibanje povsem umirilo in Víctor je nekaj 

sekund z zaprtimi očmi ostal v meni. V tistih sekundah je dal 

občutek, da okuša trenutek, ko se par ljubi in ne ko dva seksata. 

Nato se je kot vedno otresel te misli in padel na posteljo ob 

meni ter se zagledal v strop.

Včasih se je Víctor obrnil in mi kaj rekel. Kaj trapastega, 

seveda, kajti kaj bi lahko rekel v takšnem trenutku, razen 

»ljubim te«? Rekel je »uf!« ali »tole je bilo fantastično« ali »daj 

mi pol ure pa ponoviva«. Bolj všeč mi je bilo, če je kar molčal. 

Ženske smo takšne. Ni nam všeč tišina, ker vanjo padejo vse 

stvari, za katere si želimo, da bi jih moški čutili ali mislili. Bolje 

negotovost kot védenje, da razmišlja o tem, kako bi se mu 

prileglo pivo. 

Víctor se je v postelji obrnil k meni in si popravil blazino. 

Pobožal me je, me poljubil na vrat in vprašal, ali bi želela z njim 

pod prho. Víctor in prekleta dolga in hladna prha po seksu, ki 

se je vedno končala s še enim naskokom.

»Ne, kje pa. Grem. Jutri imam veliko opravkov,« sem rekla in 

lovila sapo.

»Kaj pa?«

»Prtljago moram pripraviti. In mojemu agentu ali kar koli je 

že moram poslati članek.«

»Članek?« je vprašal z veliko zanimanja.

»Morda bom sodelovala z neko revijo. Ne vem, ali se bo izšlo. 

Za moje �nančno stanje bi bilo odlično.«

»To je pa krasno.« Udobno se je namestil v postelji in se 

deloma pokril z rjuho. »Kdaj odhajaš?«
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Za milisekundo sem pomislila, da misli, zakaj že ne stopim 

iz postelje in grem domov, in zalila me je rdečica, nato pa sem 

ugotovila, da misli na moje potovanje. 

»Pojutrišnjem,« sem odvrnila. 

»Ob kateri uri gre tvoje letalo?«

»Ob dvajset čez šest, vendar nisem povsem prepričana. 

Morala bi pogledati na vozovnico.«

»Te peljem na letališče?« je vprašal in me božal po roki. 

»Ni treba. Vzela bom taksi,« sem odvrnila in se obrnila k 

njemu.

»Ne, ne, pote pridem. Ob takšni uri ne moreš sama s 

taksijem. Pravzaprav lahko prespim pri tebi, če ti je prav. Potem 

te lahko pred službo odpeljem na letališče in ti pomagam pri 

prtljagi.« 

»Prav,« sem se nasmehnila. 

Nekje globoko sva še vedno bila midva. Meni ta vloga 

modernega psevdopara ni bila niti malo všeč. Vendar sem 

sprejela igro in se pretvarjala, da jemljem življenje, kot se mi 

ponudi. V resnici pa sem ves čas prežala na tiste podrobnosti v 

njegovih kretnjah, besedah, izrazih na obrazu, ki bi mi povedali, 

da gre za kaj več kot seks. Da gre za ljubezen. Vendar če bolje 

pomislim, tudi pri teh gestah ni šlo za ljubezen. 

To isto igrico se je igral tudi sam. Za Víctorja je bila takšna 

zveza, kot sva jo imela, najbolj udobna. In pri tem ne mislim na 

posteljne aktivnosti, temveč na to, da mu ni bilo treba razlagati, 

kje in s kom je bil, in ni mu bilo treba imeti zaročenke. Tega je 
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bil vajen in tako ni čutil pritiska odgovornosti, da bi se potrudil 

in stvari naredil dobro. 

Z mano je hodil na večerje, na pijačo, v posteljo, me klical, 

da bi preživel nedeljo pri meni, ne da bi seksala. Vse brez 

vsakršne obveznosti. Gotovo je svojim prijateljem govoril, da 

sem samo ženska, s katero spi. To se mi je zdelo nelogično 

in nezrelo, kajti sam pri sebi je bil ves čas razdvojen, saj je 

nenehno želel nadzorovati in omejevati nekaj, kar je imenoval 

»brezkompromisno«. Na koncu sva se oba morala potruditi, da 

sva ohranila ta odnos znotraj meja, ki jih je določil. Toda počasi 

mi je začelo iti na živce. 

Segla sem po hlačkah, ki so padle na nočno omarico, in si jih 

oblekla. Vstala sem iz postelje in zgrabila kavbojke, toda preden 

sem si jih oblekla, me je Víctor prijel za zapestja, me potegnil 

k sebi in me znova potisnil na posteljo. Obraz je približal k 

mojemu in me poljubil na ustnice. 

»Ne odhajaj, trmica. Ostani tu nocoj.« Podrgnil je svoj nos 

ob mojega. 

»Zjutraj moram …«

»Te bom že jaz prebudil, preden grem v službo. Pojutrišnjem 

odideš in dolgo ne bom mogel spati s teboj.«

Vidite? Nisem sanjala, da si bom želela to, kar mi on prodaja. 
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KAJ PA JE ZDAJ TO?

Od daleč sem slišala budilko, četudi ni bila nič dlje kot na 

drugi strani sobe. No, že res, da je bilo moje telo tam, jaz pa 

sem še vedno napol sanjala o razprodajah v Bimbi in Loli, kako 

se z dekletom brez obraza besno prepira glede torbice. 

Víctor je z roko utišal budilko in peklenskega hrupa je bilo 

konec. Zavila sem se v odejo, on pa je sedel na rob postelje. 

Slišala sem, kako je dihal, in z vso voljo, kar sem je premogla, 

napol odprla zaspane veke. Pol sedmih je bilo. Neznanka brez 

obraza mi je končno iztrgala močno znižano torbico iz rok. 

Víctor je vstal in se s počasnim korakom napotil proti 

kopalnici. Vedno me je osupljalo, s kakšno lahkoto se je zbudil. 

Nikoli ni želel »samo še pet minut«. Vstal je in pika. 
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Način: ironija – skoraj kot jaz. Način: brez ironije.

Ko je prišel mimo postelje, se nisem mogla premagati, 

opazovala sem njegove noge in zadnjico. Oboževala sem to 

njegovo navado, da je spal v spodnjicah. Mene bi bilo konec od 

mraza. Ta njegova navada me je zjutraj vedno razveseljevala … 

Poslušala sem vodo v kopalnici. Moje veke so bile težke celo 

tono. Še malo sem zadremala. 

Vrata omare so se mehko zaprla.

Odprla sem eno oko. 

Víctor si je oblačil srajco, jo zatlačil za hlače in si zapenjal 

pas. Zaprla sem srečne očke. Božanski prizor!

In sem znova zadremala.

Víctor se je naslonil na posteljo, me poljubil na vrat. Mehko 

sem zabrundala. Zame je bila še vedno noč. 

»Valeria, pol sedmih je, v kuhinji imaš kavo.«

»Še pet minut,« sem zamrmrala. 

»Rekla si, da bi se rada čim prej vrnila domov.«

»Rekla sem zgodaj, ne sredi noči,« sem se pritožila.

»Daj no,« me je plosknil po zadnjici, da je odmevalo po vsej 

spalnici. »Te pokličem kasneje.«

Zatem sem iz hodnika slišala njegove korake, kako se 

oddaljujejo, nato sem slišala, kako je ključe spustil v žep, 

in vrata so se zaprla. Pogledala sem v strop. Da. Nedvomno. 

Najbolj srečna sem bila, kadar me je Víctor ljubil, me objemal, 

mi prinesel zajtrk v posteljo. Kaj se je zgodilo, da je prišlo do 

takšnega koraka nazaj v najini zvezi?
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Saj ni bilo nič posebnega. Stvari so bile takšne, kot so bile, 

in če mi kaj ni bilo všeč, je bilo jasno, kje so vrata. Toda če 

sem samo pomislila, da bi s tem dala prosto pot vsem tistim 

radodajkam, ki so se naravnost silile, da bi mu grele posteljo, 

se nisem počutila prav nič bolje. Obljubil mi je, da med tem, 

ko se midva videvava, ne bo spal z drugimi. Nobena kurbica 

z izklesanim teleščkom, ki je pripravljena uresničiti njegove 

najbolj perverzne sanje, se ne bo polastila te strani postelje, na 

kateri spim jaz. In potem sem prišla do zaključka, da so nečiste 

ljubezenske tehnike tiste, ki me ločujejo od onih radodajk. 

One uporabljajo te tehnike, jaz pa ne. Jaz sem bila samo še ena 

ljubica. Človeški in seksualni nadomestek za termofor. 

Nisem želela več razmišljati o tem. Vstala sem, si prisvojila 

njegovo srajco iz omare in stopila v kuhinjo, kjer sem si 

postregla s skodelico kave. Zdaj seveda nisem imela nobene 

pravice več, da bi imela pri njem kar koli svojega – pižamo, 

copate, sveže spodnje hlačke, zobno ščetko, in ker nisem želela 

kot mula tovoriti stvari sem ter tja, sem se navadila prihajati k 

njemu brez vsega. 

Popila sem kavo, splaknila skodelico in v spalnici pospravila 

posteljo. Morala bi jo pustiti, kot je bila, in tudi spodnje hlačke 

bi morala pustiti med rjuhami, toda nisem si upala. Nato sem 

po sobi poiskala svoja oblačila. 

Pravzaprav sva prejšnjo noč šla k njemu mimogrede, da bi 

vzela avtomobilske ključe, in zatem sva imela namen iti na 

večerjo. Toda strast naju je premagala. Víctor me je pritisnil 
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ob zid in adijo rezervacija v restavraciji. Obleko sva izgubljala 

spotoma, tako da me ni začudilo, ko nisem našla modrčka. 

Opazila sem ga pod dvema okrasnima blazinama na naslonjaču 

v kotu sobe. Bil je bolj pomečkan, kot sem pričakovala.

Najprej me je presenetilo blago. Drugo pa, da mi prsi niso šle 

v košarice. Spominjam se, da sem bila res začudena in da sem 

pomislila, da zadnje čase preveč jem. Toda čakaj malo, sem res 

toliko pojedla od včeraj do danes, da mi modrček ni več prav? 

Odpela sem ga in si ga bolje ogledala. 

Kje naj začnem? Pri znamki, ki je nisem še nikoli kupila? 

Da ni bil moje velikosti? Da ni bil takšne barve, kot sem ga 

nosila včeraj zvečer? Kako naj kombiniram bele hlačke s črnim 

sintetičnim modrčkom? Sintetičen je bil! 

Prav. Vse je bilo precej jasno. Modrc ni bil moj. 

Preden sem odšla iz stanovanja, sem obesila prekleti modrček 

na ogledalo v veži in pripisala: »Boš rekel, da je od tvoje sestre, 

ti prekleti kurbež?«

Tako je, prekleti kurbež. Takšne se znebim, kadar me nekdo 

prav zares razkuri. 


