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Preživetje v negotovih časih 
 
V nekem momentu sem se zdrznil, iz sna sem planil; roke se mi poletele v posodo na 
pladnju pred menoj; konice prstov so scela pristale na koži piščanca, ki je nisem 
pojedel. Ko sem pogledal Drewja, je bil še kar na drugi strani prehoda med sedeži. Na 
drugi strani izhodov blizu naju so smrčali še drugi, ki so bili na istem otoku, med 
njimi tudi oče petih otrok, ki je bil prej še kar pijan visel čez stopniščno ograjo z 
mulcem na ramah, medtem ko se je počasna vrsta, zaspana in mrka, že plazila proti 
letalu. Le še bežen spomin, kako so se vsi izogibali robi iz duty-freeja, ki se je usipala 
iz torbe tega tipa, in spet sem potonil v sen.  
Nekaj pozneje je zazvonilo: pripnite se za pristanek, hvala, ker ste leteli z nami, itd. 
Tokrat se zbudiva oba, obrneva se in se zazreva drug v drugega. Nisem bil pri stvari – 
sem priznal, sam. Drew je pokimal, se zarežal, rekel, »Mimogrede, super imitacija 
Tommyja Cooperja, tisto prejle!« 
»A, se pravi, si videl?« 
Oborožen s strelivom za opravljanja se je znova zarežal.  
»Prasica! Ti pa nikoli nič ne zamudiš, a ne da?« 
Vživel se je in začel oponašati Cooperjev čarovniški trik z rokami, kot sem ga odigral 
jaz. Pladnje s hrano so medtem odnesli. 
 
Pristali smo. Najhujša zima stoletja: policija je svetovala, naj nihče ne hodi ven, če ni 
nujno. Za naju je bilo nujno. Drew je vozil, pot od letališča proti severu je bila dolga, 
ves čas v najnižji možni prestavi, počasno plazenje, zbranost. Čisto mogoče, da so 
doma napeljave že popokale in da sta stanovanji v popolnem razsulu. 
»Strašni trik!« je spet citiral, kot strela z jasnega, in planil v smeh. Tudi jaz sem se 
zasmejal, pa naj mu bo, medtem ko je on jamral »u-ju« in si brisal prste. Le še stvar 
več, ki ji je bil priča, v kateri sva bila skupaj, sem pomislil. A smeh je potihnil: 
njegove oči so me proučevale, čakale na odziv. 
»A ti lahko nekaj povem?« je vprašal.  
Menda sem se malo obotavljal, preden sem prikimal. 
»Nekaj ti moram povedati,« je rekel. 
 
Vrnil se je k večeru po božiču na Fuerventuri. Juha iz rakovic, paella na vrtu 
restavracije. Čisto dobro sem se spomnil. Spomnil sem se tudi punce, ki je pela, 
njenega kolega na klaviaturah, njune serije evrovizijskih hitov. 
Zdaj je pokimal Drew, videl sem, da se mu zdi varno nadaljevati. 
»No, stari, tisto noč sem se zbudil, moral sem scat, in ko sem prišel nazaj: kako si 
ležal – to bi moral videti!« 
Ustavil se je, morda je preizkušal, kako topla je voda. 
»Ajde, reci, prasica,« sem se zasmejal, kot da nič ničesar, česar bi se bal. »Kaj je bilo 
z mano?« 
»Niti ne toliko s tabo, ampak s povštrom,« je rekel. 
»S povštrom?« sem vprašal. Ta kurba je v tem užival. 
»Ma, ni bil toliko počez čez posteljo, kolikor je bil podolgem!« 
»Ma, ne!« sem zastokal. »Se pravi, da sem fukal povšter, ti, prasica, si pa to gledal. 
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Ti nesramna…« 
To reakcijo je čakal, jasno: maščevanje za takrat, ko je bil on v Stirlingu koma in sem 
jaz trdil, da se je zalizoval s Susie Fraser. 
Naj se jebem, če bom še kaj rekel. Ne bom mu dal tega zadovoljstva, ti boga. Ampak 
iztegnil se je čez in me nekako sunil v ramo. »Saj ni to, kar misliš,« je rekel. 
»Ej, ti, roke na volan!« sem zalajal in se ga otresel. »Še sploh v teh razmerah.« 
»Saj ni nič takega, stari,« je ugovarjal. »Čisto v redu je. Nekaj dobrega pove o tebi. 
Zato sem ti hotel povedati…« 
»Okej, to je to! Ustavi ta kurčev avto!« sem rekel. »Naj bo to hitro pa ne boli – boljše 
zate. Ustavi se kje, kjer se da, pa se izlajaj, stari!« 
»Pa ne pozabi na vse štiri žmigavce!« sem dodal, ko se je ustavil. Glede na to, kako 
sem se počutil, jih bo rabil. 
 
Kaj mi je povedal, je bilo mega. 
Menda sem bil obrnjen k steni, odeja pa je bila potegnjena čisto na konec postelje, 
praktično dol z mene. Ampak on je videl predvsem povšter, ki je bil vzporedno z 
mojim hrbtom, za mano: tam, kjer je bila Claire do pred šestimi meseci; kjer je bila 
vse od drugega letnika faksa. 
»In to je torej fora? Da sva šla narazen?« 
»Pst,« je rekel. 
Menda je moja leva roka molela izpod mene in čez pa okoli povštra. »Okoli nje,« kot 
je rekel Drew. »Okoli Claire,« je rekel, ko sem ga pogledal; nisem mogel verjeti, kaj 
slišim. Na počitnice greš s to prasico, deset dni čez božič in novo leto, in na poti 
domov ti začne igrati nekakšnega amaterskega psihoanalitičnega kurca? 
»Se pravi, da je še po šestih mesecih nisem prebolel, da jo pogrešam. To mi hočeš 
povedati?« sem vprašal. »Moje objemanje povštra postavlja vse na laž, kar sem ti 
rekel ob bazenu, kar sem ti zaupal, ko sva se potepala tam po tisti okameneli lavi. A 
je to tvoja štorija? Sploh ni res, da bi bil še zmeraj zaljubljen vanjo, če to misliš.« 
»Ne, ne to, stari. Več kot to. To mislim: v tistem momentu, ko sem te videl, pa ko 
sem videl povšter, sem videl, kaj vse je punca pustila. Videl sem, kakšno ljubezen 
znaš dajati – pa tega drugače ravno ne morem videti, a ne?« je hitro dodal. Menda je 
videl, da ne vem čisto, kako naj to sprejmem. »Samo to pravim, stari: to, kar sem 
videl, samo potrjuje, kar sem ti že rekel: ti si dec…« 
Iztegnil se je čez in me spet potrepljal po rami: pogledal me je v oči. 
»Njej je lahko žal,« je rekel. 
 
Pardon, ampak sem mislil, da je to že vse: da je najhujše že mimo in da sem lahko 
zdaj miren. Ampak ko je bil že pri stvari, se je odločil, da mi pove še to: da je 
izgledalo, kot da spim v upočasnjenem posnetku. Spet sem ga pogledal: kakšno sranje 
je pa zdaj to? 
Lahko bi bilo tudi hujše: preden je sam zaspal nazaj, je videl, kako se v spanju 
obračam. Menda sem to delal drobec za drobcem, milimeter za milimetrom. Kot da bi 
mi nekdo sedel nasproti z videodaljincem in izmenično pritiskal gumb za pavzo in 
upočasnjeni posnetek. »Ja, ti na primer, prasica perverzna!« sem se trudil ugovarjati, 
ampak njega se ni dalo ustaviti. V nekem momentu, je rekel, je že mislil, da sem zdaj 
dosegel rob, da sem bom zdaj zrušil in prevalil čez. Ampak tudi takrat sem se menda 
samo čisto obvladano obrnil na hrbet. 
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Ko je to videl, je začel tuhtati, če tudi sam spi v upočasnjenem posnetku. Mogoče vsi 
to delamo? Hecno, kako da ni tega nikoli opazil prej, pri Sandri ali Ann ali Marie, je 
rekel. Ali pri Clare, njegovi Clare, je hitro dodal, Clare brez »i«, ali pri Valerie ali 
Sam, ko smo že pri tem. Prišel je že do Naomi, Pamele in Sharon, potem pa se že več 
ni mogel držati resno. Usekal sem ga. »Pizda protestantarska važna!« sem rekel. 
»Se vsaj imam s čim hvaliti!« sem mislil, da bo rekel. Ampak v resnici je rekel: 
»Mogoče pa mora človek kdaj pa kdaj biti pri kom na drugi strani sobe, da vidi, kaj 
se dogaja.« 
 
Ampak tisto, kar je v resnici matralo prasico, je bilo tole: preden je zašlafal nazaj, je 
opazil, da z desnico držim odejo za zadnji vogal in vedno, vedno, kakorkoli se 
obrnem, pazim, da imam genitalne dele pokrite. Razdalja med odejo in želodcem je 
ostajala konstantna, je trdil; ta natančnost je bila neverjetna. 
»Tako je to torej: nedolžnost je že zdavnaj adijo – ti pa še kar sramežljivi Jože!« me 
je dražil. 
»Se vsaj nisem tam spodaj mečkal, tako kot bi se ti,« sem se zafrkaval. »Ne, to je 
magnetna sila katoliškega popka! Ta skrbi, da si ves čas spadobn. Vi protestantarji 
tega nimate!« 
Nastal je premolk. Začuda ni zagrizel. Jaz pa sem ugotovil, kako in zakaj sem ta 
prijem odeje pravzaprav izpopolnil že takrat, ko sem bil še pod očetovo in mamino 
streho. Spomnil sem se, kakšen kurčev krompir sem imel tisto jutro, ko je oče stopil v 
sobo (tega sicer ni nikoli naredil), da bi mi povedal, da je umrl Janez Pavel I. Včasih 
se pojavi kakšna stvar, da vidiš, da nisi tako zelo svoboden, kot si misliš. – Tudi 
Claire in njena samostanska spalna srajčka sta mi prišli na misel; Claire, ki je jasno 
povedala, da je izpostavljena zijanju, če sem zraven nje kdaj spal gol. Claire, ki je 
sprejemala goloto le v kopalnici ali pa med tistim. Če ni bila za stvar, ni hotela, da bi 
ji tista jebena stvar strmela v ksiht. 
Drew je prebil tišino, začutil je, da je nekaj narobe. 
»Je v redu, da sem ti povedal, stari?« je vprašal. »Za povšter pa to?« 
»Ja, stari. Hvala. Prav si naredil.« 
Srečo sem imel, da me je videl. Srečo, da se je spravil in mi povedal. Kdaj drugič mu 
bom pripovedoval o Claire; pa itak ne bo nič takega, česar še ne bi vedel. Temu bi se 
režal, ja: da mu povem, kako je JP1 umrl – jaz pa nag pa komaj pod tisto kurčevo 
deko. 
Ampak zdajle pa sem hotel samo prebaviti to, kar mi je rekel. Kakšno ljubezen znaš 
dajati. In to je bil isti tip, ki mi je rekel, da zmeraj rajši vlečem, kot pa se predajam 
(tudi to je moja katoliška plat, pravi). In ko sem imitiral užaljenega ježa (kot je temu 
rekel) po tem, ko sem izgubil Claire, me je prav on pripravil do tega, da sem se spet 
odprl; vztrajal je, da če nimaš nikogar, to še ne pomeni, da nimaš nič. 
Predolgo sem bil tiho. Zdaj je bil on na vrsti, da postane živčen. 
»Res, stari?« je pritiskal. »Si ziher? Sem prav naredil, da sem ti rekel?« 
Pogledal sem ga. »Ja, stari, brez skrbi, prav si naredil. Hvala.« 
Počakal sem, dokler nisem videl, da se je pomiril, potem sem ga usekal z »Ampak to 
je bilo zadnjič, da sem bil s  tabo skupaj v sobi, prekleti peder!« 
Zasmejal se je. Dala sva si roko. Štorasto sva si poskusila dati five. Zagledal se mi je 
v obraz, se zarežal, se spravil, da bi prešaltal, potem pa se ustavil, me še enkrat 
pogledal in me objel. 
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»Hvala, stari,« sem zamomljal, ko sem se izmotal iz njegovih rok. 
Preveril je mrtvi kot v ogledalu, pa sva spet speljala. 
 


