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Vsem mojim Valerijam, Carmen, Lolam in Neream.

Hvala, ker ste moj navdih.
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1

POČITNICE

Stopila sem na balkon v majhnem hotelu v Gandíji in si 

prižgala cigareto. Privoščila sem si prho, s pomočjo katere sem 

se popolnoma sprostila. Gledala sem oblaček dima in pomislila, 

da bi morala nehati kaditi in bi hkrati še prihranila, pa sem se 

že ob sami misli na to stresla od glave do peta. To, da sem si 

govorila stvari in jih potem nisem naredila, mi je prešlo že v 

navado. 

Naslonila sem se na ograjo in si zaželela, da se mi, ko se bo 

zdanilo, ne bi bilo treba vrniti v resničnost. Iz daljave se je 

slišalo valovanje morja, na vodni gladini se je svetlikal odsev 

lune. Vse je bilo tako enostavno. Preprosto in lepo. Brez skrbi, 

brez dvojnih pomenov. Prijetno. Ko bi tista noč trajala! Nisem 

se bila pripravljena vrniti in se spopasti s tem, kar me čaka. 

Sprva se mi je zdelo, da so počitnice slaba zamisel. Vsi so 
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mislili, da bi morala za deset dni nekam, kjer bom sama in 

kjer mi ne bo vedno znova hodilo po glavi eno in isto. Brez 

prestanka. Pri tako zapletenih stvareh se ni dobro vedno znova 

poglabljati v eno in isto. Moj zakon je šel v franže, nato me je 

ujel eden tistih moških, ki niso zame, in me napeljal na ločitev. 

Moj bivši mož je bil prepričan, da bi o tem morala razmišljati 

prej, seveda.

To, da sem znova samska, je v nasprotju z vsem, kar sem 

predvidela, pravi užitek – od trenutka, ko sem sedla na vlak, 

do nocoj, in še vedno mi ni žal, da sem se tako odločila, 

čeprav nekatere poteze niso bile nič kaj elegantne. Če bi že kaj 

spremenila pri vsej zgodbi, bi to bil vrstni red. 

Neizbežno sem skupaj z vso prtljago prinesla tudi nekaj, o 

čemer sem želela razmišljati. Víktorja. Seveda. Víctor, ki je za 

vse poskrbel in mi ni dal misliti na nič drugega.

»Čakal bom, da me pokličeš, Valeria. Vendar ne v nedogled.«

Še sanjala sem o njem in v sanjah me ni nikoli poklical takrat, 

ko sva bila domenjena.

Nič nisem vedela o njem, potem me je poljubil na vratih 

svojega studia, in čeprav sem bila zadovoljna, da mi je 

uspelo ohraniti pokončno držo in neke vrste distanco, so me 

vznemirjali pomisleki, ali se bo držal dogovora in ali bo najina 

zveza ostala takšna, kot je ta hip.

Víctor. Mila mati božja. Kakšen čudež. Še vedno se mi zvrti v 

glavi, kadar pomislim na njegovo goloto med mojimi nogami, 

ko me spravlja do užitka in si me jemlje do nezavesti. Víctor 
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ima to moč. Ob pamet me spravlja. In to ne samo v postelji. 

Ampak kaj, ko sem se komaj ločila od Adriána … toda nisem si 

mogla pomagati, tako zelo sem si ga želela, Víctorja.

Adrián me je nekajkrat poklical, da bi slišal, kako sem in kdaj 

bo izšla moja knjiga. 

Ah … moja knjiga. Ja, ta knjiga govori o zadnjih nekaj 

mesecih mojega življenja. In o mojih dekletih. To bo senzacija. 

Vedela sem, da mnogi niso bili pripravljeni, da bi se videli v 

zgodbi, ki bo razstavljena na policah knjigarn. In bolje zame, 

da se bo dobro prodajala, ker so bili zdaj, ko Adriána ni več pri 

hiši, vsi stroški na mojih plečih. Toda ali bo on sploh razumel, 

da sem ga takole prepodila? Res je, da sem se potrudila in nisem 

uporabila njegovega pravega imena, vendar bo vsem, ki naju 

poznajo, več kot jasno …

Moj urednik, agent ali kar koli je že ta Jose, mi je telefoniral 

še isti dan, ko sem prišla s počitnic, in mi povedal, da so se 

odločili, da želijo mojo knjigo čim prej izdati. Gra�čna podoba 

je že bila narejena in knjiga je v lekturi. In vse to … V roku 

dveh tednov? Kar nisem se mogla načuditi.

Knjigo sem pustila v rokah urednikov in nameravala sem se 

pretvarjati, da ne vem, kako se tej stvari streže. Pripovedovati o 

svojem življenju skozi knjigo … Kdaj sem izgubila pamet?

Spet sem pomislila na Víctorja. Nisem bila prepričana, da 

mi bo ostal zvest. Mogoče se ravno ta hip poslavlja od kakšne 

lepotice, jo poljublja nekje na kakšnem vogalu. Ali še huje. 

Mogoče se sprehaja pod roko s katero od tistih trap, ki jih je 
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nekoč že pustil zaradi mene in jih zdaj, ko me ni, spet greje, kaj 

greje, razžarja, da se jim kapljice potu svetijo na goli koži, ko 

vzdihujejo in stokajo. Zaboga, pa menda ne z njimi! Z mano! 

Z mano!

Víctor je greh na dveh nogah. Pa vendar bo moral počakati. 

Ne smem se prenagliti.

Tehtala sem odločitev, da bi mu poslala sporočilo, ko sem 

bila na počitnicah. Kar tako, iz vljudnosti, seveda. Zdaj, ko 

sem spet samska (v narekovajih), me je bilo strah, da bi izgubil 

zanimanje zame. Saj se ve, zdaj, ko imava prosto pot, mogoče 

ne bo hotel. Ko sem mu povedala, da sem zapustila Adriána, ni 

ravno skakal od veselja. V romantičnih romanih ima tak junak 

gol hrbet, objame svojo glavno junakinjo, vetrič mu lahno mrši 

lase. A nič ne bi moglo biti dlje od resničnosti. V resničnem 

življenju stvari niso nikoli tako idilične.

Če sem hotela kaj izvedeti o njem, ne da bi se izdala, je bilo 

najbolj preprosto, da sem vprašala Lolo, ki je Víctorja pogosto 

videvala, vendar pa zaenkrat še nisem želela, da bi Lola ugotovila, 

kako močan vtis je name naredil. Po pravici povedano, prišel je 

čas, ko bi morala vse priznati, vendar še nisem bila pripravljena 

na to. Raje bom počakala, da bo izšla moja knjiga in bo tam vse 

prebrala. Počutila sem se kot razvalina, ampak tako je v življenju 

in človek mora včasih prevetriti svoje seksualne avanture. 

Obraz sem skrila v dlani. Bil je nehoten gib, ko sem 

pomislila, na kakšna presenečenja bodo naleteli moji znanci, 

ko bodo začeli brati knjigo. Doma pri mojih starših bo knjiga 
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strogo prepovedana. Kaj pa, če bi jo izdala pod psevdonimom? 

Hja, prepozno. Prav mi je, kaj sem pa tako predrzna.

Na nočni omarici se je oglasil mobi. Sporočilo. Medtem 

ko sem ugašala cigareto, sem se spraševala, kdo bi lahko bil. 

Dva dneva sta že minila, odkar sem govorila z Lolo. Teden 

dni, odkar sem poklicala Nereo in Carmen. Danes zjutraj sem 

govorila z mamo in s sestro, da bi ju vprašala, kako se sestra 

počuti med nosečnostjo. Pozneje, ko sem bila že na vlaku, me je 

poklical Adrián in njegovo slovo je zvenelo kot: »Tako, jaz sem 

te poklical, zdaj si ti na vrsti, da pokličeš.« Niti črhnila nisem o 

tem, da za nekaj dni odhajam iz mesta. 

Želela sem si, da bi sporočilo prišlo od Víctorja. To bi mi 

polepšalo večer. Koga sploh vlečem za nos? Ves teden ali celo 

mesec bi bila vesela, odvisno od tega, v kakšnem tonu bi napisal 

sporočilo. Zmečkala sem ogorek v pepelniku, ki je bil na mizici 

na terasi, in stopila v sobo. Hkrati pa sem si govorila, naj si 

ne delam iluzij, ker je verjetno telefonska družba, ki mi pošilja 

opomin zaradi neplačane položnice. Pograbila sem mobi in 

globoko dihala, tako kot atleti, preden presežejo rekord. In …

Pisalo je: »Vem, da ti ne bi smel poslati tega sporočila, ker sva 

se dogovorila, da bom počakal, da ti pokličeš in vse to, toda rad 

bi ti povedal, da bom čakal na tisti dan, ko boš prišla, ne da bi 

prej poklicala. Nekaj mi pravi, da boš tako naredila. Moje rjuhe 

te pogrešajo. Víctor.«

Vsaj petkrat zaporedoma sem prebrala, kar je napisal. Ker 

sem bila pri �irtanju še precej zelena, sem poskušala izluščiti 
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pomen vsake besede posebej, vsakega stavka. Vzdihnila sem, 

prestrašena nad tem, kar bi utegnilo sporočilo pomeniti. Se 

pravi, pogreša me. Ampak … Kaj, če hrepenijo po meni samo 

rjuhe? Kdaj za božjo voljo je pravi čas, da se vrnem? Sploh pa, 

ali to sporočilo zdaj pomeni, da začenja zgubljati upanje, ali 

preprosto to, da …?

Kako zoprno je, če si samski.

Povezala sem obe misli. Víctor in moja knjiga. O, bog, 

knjiga! Kaj za vraga me je udarilo po glavi, da sem šla in prodala 

svoj dnevnik uredniku? In tam so lepo razkrita vsa moja čustva. 

Kot da nisem že sama dovolj nemogoča. Izvoli, Víctor, preberi 

me. Do dna. 

Znova sem obraz zakopala v dlani.
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2

VRNITEV V REALNOST

Domov sem se vrnila slabe volje. Zdelo se mi je, da bo, 

ko bom odprla vrata, Adrián še vedno v postelji in bo gledal 

fotogra�je na svojem mobitelu. Zajela sem sapo. Resničnost 

je bila drugačna in počasi se bom morala na to navaditi. 

Navsezadnje – je to tisto, kar sva iskala, ne? Dobila sva, kar sva 

iskala. 

Morala sem razmišljati pozitivno. Kot je rekla Lola, sem imela 

zdaj vse omare čisto zase. Ko sem postala samska, mi je podarila 

vibra zajčka na baterije, kurbirsko pižamo in steklenico gina, ki 

so me še kar čakali na kavni mizici v dnevni sobi. Kaj bo zdaj 

z mano? Mehanični orgazmi, kos lateksa, ki te ne objame po 

seksu, in kozarček v samoti.

Ne. Raje bi Víctorja. 

In ko sem ravno pri Víctorju …
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Še vedno nisem imela ne moči ne navdiha, da bi odgovorila 

na njegovo sporočilo. Hotela sem, to že, ampak želela sem 

dobro napisati. Da bi zvenelo naravno in duhovito, nekoliko 

skrivnostno in seksi. In brezskrbno. Predvsem brezskrbno. 

Nič, s čimer bi mu dala vedeti, da vsako noč sanjam, kako me 

priveže na posteljo in postanem njegova sužnja.

Seveda, kot da bi bilo tako lahko biti popolna. Poleg tega 

sem se čisto na dnu počutila kot nekdo, ki mu polzi pesek 

skozi prste. Kdo pravi, da Víctor ne bo zbežal, ko bo videl, da 

so moji nameni vse kaj drugega kot bežna avantura? Eno je, 

kar človek reče v znoju in vročici bitke, čisto nekaj drugega pa 

je, ko se vse umiri. In na mojo ločitev se Víctor že ni preveč 

dobro odzval. …

Sedla sem na tla, vklopila klimo in segla po mobilcu. Nisem 

vedela, ali je bilo res tako vroče ali je misel na Víctorja segrela 

mojo notranjo pečico. Začela sem se potiti. Kako čisto nič seksi. 

Kaj sploh vidi ta moški na meni?

Trikrat sem začela tipkati, pa sem vse zbrisala. Vrgla sem 

se na posteljo in pomislila, koliko žensk je bilo v podobnem 

položaju, kot sem jaz z Víctorjem. In on je gotovo dobival 

sporočila od raznih nespodobnic: vroča, zabavna, so�sticirana, 

navadna, pretirana … Kakšen je pravzaprav moj stil?

Na koncu sem se odločila za iskrenost. Izraziti sem morala 

tisto, kar sem čutila. Vendar ne, kako sem se obesila nanj in 

počasi obračala hrbet svojemu možu, dokler nisem mogla več 

odvrniti pogleda. Vraga, kakšen plan.
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Takole: »Vesela sem tvojega sporočila. Pojavila se bom, ko me 

boš najmanj pričakoval, svojim rjuham pa le povej, da … No, 

jim bom sama povedala. Prav?»

Prebrala sem, zamižala in pritisnila na pošlji. Nisem si dala 

časa za razmislek.

Mobi sem pustila zakopan pod kupom blazin na postelji in v 

roke vzela stacionarni telefon. Takoj sem poklicala sestro, da ne 

bi več mislila na poslano sporočilo, in si vmes pripravila kavo. 

Ko sem se vrnila, sem na hitro s pogledom ošinila mobi, če je 

prišlo kakšno sporočilo. Pravi džanki sem. Telefonski džanki. 

Na zaslonu je bil znak, da sem dobila sporočilo, kar mi je na 

obraz narisalo pravi bedasti nasmešek.

»Rad bi te videl. Moja hiša me spominja nate. Moja delovna 

soba me spominja nate … Vse, prav čisto vse bi rad počel s 

teboj. Moram te videti (poljubljati, se te dotikati, te objeti, te 

sleči …) in to takoj. Sem zelo neubogljiv? Morala se boš vrniti 

in me spraviti v red.«

Dvignila sem glavo, se zagledala v daljavo in nagrbančila 

obrvi.

Pa poglejmo. Kaj to sploh pomeni? Po pravici povedano 

je zvenelo, kot da je v nizkem startu. Je to znak, da ga naj 

pokličem? Je preteklo že dovolj časa? Je ugotovil, da si želi ostati 

z menoj? Ali pa je potreben in bi rad seksal? Ni imel za takšne 

štose na voljo celega kupa drugih žensk?

Zaboga!

Tako rada bi ga videla … mogoče še preveč. Že dlje časa 
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sem razmišljala, ali ni Víctor samo kaprica mojega seksualnega 

poželenja ali je kaj več, in če nič drugega, je bilo jasno, da sem 

padla nanj. Ampak še je bil čas, da se odlepim, se za vedno 

oddaljim in ga pozabim. Spomniti sem se morala, kakšne vrste 

moški je Víctor. Že dolgo ne verjamem več zgodbicam o tem, 

kako se moški lahko spremeni. Sem bila pripravljena na to, kaj 

bi pomenilo, če bi Víctorja prisilila v monogamijo?

To ni vodilo nikamor. Najboljši odgovor sta bili tišina in 

meditacija. 

Stacionarni telefon je zazvonil in po nekaj minutah prekinil 

meditacijo. Bila je Lola, ki me je klicala iz službe.

»Si doma?« Nič dober dan, zdravo, živijo. Lola gre naravnost.

»Ja,« sem se nasmejala.

»Ljubo doma, kdor ga ima?«

»Ne bi ti znala reči. Saj je kot vsako drugo stanovanje.«

»Pa ja. Stanovanjce za samske, ki ti bo lepo služilo za seksi 

avanturice, ljubica. Toda če ti je dolgčas, lahko greva po 

nakupih,« je odgovorila tako samoumevno, kot da je to edino, 

kar se bo zgodilo.

»Delaš, Lola.«

»Že, vendar me lahko prav zdaj začne boleti zob,« je resno 

odvrnila.

»Še malo pa greš na dopust. Prihrani vse te načrte za takrat, 

ko boš prosta. Takrat bom vsa tvoja.«

Lola se je gromko zasmejala in potem rekla: »Zveni prav 

lezbično. Kdaj izide tvoja knjiga?«
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»Jutri.«

»Boš imela predstavitev?«

»Ne, v časopisih so naredili kampanjo. Ti bom pokazala 

izrezke.«

»Sinoči sem govorila z Víctorjem. Srečala sva se v pivnici.«

Naravnost v živec. Kakšna lisica! Kaj takšnega bi lahko začela 

takole: »Nikoli ne uganeš, koga sem srečala včeraj!«

»Ja, vem, mi je poslal sporočilo,« sem zajecljala in poskusila 

prikriti radovednost.

»Vem. Mi je povedal, da te že nekaj časa želi poklicati, pa 

vendar bi ti hkrati rad dal prostor, da zadihaš. Nekaj je rekel, 

da sta dogovorjena, da si vzameš čas, in kako sentimentalen bla 

bla bla. Ne moreš si misliti, kako čudno je slišati Víctorja tako 

govoriti. Čudno ali ne, tip je do ušes zatrapan vate. Po resnici 

povedano, mislim, da je postal čisto trd, ko je slišal tvoje ime.«

Víctor ves trd? Takoj me je preplavila vizija. Vročina. Na 

pultu v njegovi kuhinji. 

»Val?« je vprašala, da bi se prepričala, ali sem še pri telefonu.

»Ja, ja, še sem tu. No, povej mi, kaj se je zgodilo s tistim ‘ne 

zaupaj mu’?«

»Slej ko prej vsak dobi, kar mu gre.«

»Pregovor gre drugače, se mi zdi.« Šlo mi je na smeh.

»Ah, kaj, saj veš, kaj mislim. Bi ga rada videla?«

»Ja, vendar se ne mislim prenagliti. Da ne bo mislil, da bom 

takoj pritekla k njemu. In tu je še Adrián. Prekmalu je še.«
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Niti besedice mi ni verjela. Neizmerno sem si želela pohiteti 

v njegovo posteljo. In da bi me med rjuhami objel.

»Morala bi se dobiti z Víctorjem in se pogovoriti,« je 

odgovorila Lola.

»Z Víctorjem ne morem govoriti.« Žal mi je bilo, da sem 

sploh kaj zinila, zato sem takoj zamenjala temo. »Povej mi, 

Valeria, ali zdaj navijaš za Víctorja?«

»Nič ne navijam. Adrián me je čustveno tako pobil, da sem 

čisto na tleh, podrl mi je vse hiške iz kart. Bil je edini, ki sem 

mu zaupala. Zaradi njega sem izgubila vero v Človeka.« 

Popravila sem si lase z obraza. Hudiča, še vedno sem tam, o 

tem mi je težko govoriti. 

»Sploh pa sem se tudi jaz grdo obnašala.« Gledala sem v tla.

»Mislim, da je Víctor bolj pogumen.«

»Bolj kot jaz ali Adrián? 

»Bolj od vaju obeh. Vsaj za zdaj.«

»Ko sem mu povedala, da se ločujem, ga je skoraj kap. To ni 

ravno herojsko, kaj?«

»Dajmo mu čas in vse se bo lepo uredilo. Kakor koli že, ne 

vem niti polovice vsega, kar se je zgodilo.«

Umolknila sem. Nisem želela odgovarjati na takšne Loline 

provokacije. Svojih seksualnih avantur z Víctorjem ji že ne 

bom razlagala do podrobnosti. Misliti sem hotela na druge 

reči. Valovi, ki so me oblivali, kadar sem pomislila na Víctorja, 

gotovo niso bili zdravi.

K sreči je spremenila glas in rekla: »Gremo konec tedna ven? 
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Carmen in Nerea prideta. Sama dekleta bomo. Praznovale 

bomo tvojo vrnitev in izid tvoje knjige, ker smo v letih, ko si to 

zaslužimo … Te reči.«

»Zveni super,« sem se nasmejala.

»Slišala sem za imenitno majhno igralnico. Ujamemo nekaj 

tipov, da nas povabijo na pijačo. Lahko napijemo Nereo in jo 

komu prodamo.«

»Ti si pa res pokvarjena. Kako gre pa kaj s Sergiem?«

»Nič ni s Sergiem.«

»Ne delaj se, da si tako težko dostopna.«

»Ta me pa res ne zanima.«

»Toda …« sem odvrnila.

»Glej, kolikor vem, se je vrnil k svojemu dekletu, toda kaj 

hočeš. Bedak, oblečen v frajerja. Res žalostno. Slišiš, tale petek 

bom označila na koledarju, da bo veljalo. Zdaj se ne moreš več 

izmazati.«

Glej, glej, tudi Lola ima teme, ki se jim raje izogne.

»Aaaaaah, moč rdečega koledarčka!« sem vzkliknila, kot da bi 

prišla iz grozljivke. 

»To je Biblija, draga moja. In ta zapoveduje.«

Odložila je, ne da bi še kaj rekla. Kot vedno.

Moja knjiga … sranje. Prižgala sem si cigareto in prste stisnila 

v pesti – tudi tiste na nogah – da bi knjigo jemali s humorjem.


