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3.
ISTINE

Džastin Vun

Ovo će biti zanimljivo.
– Ja nisam dominantna osoba i nisam sadista, ne palim se 

na bol i ne bičujem žene ali… Moja seksualna partnerka mora 
potpisati ugovor, tim ugovorom ja dobijam nju a ona dobija moje 
telo. Ti nećeš biti moja devojka, verenica ili supruga, ti si moja 
seksualna partnerka koja će biti ograničena samo na jedan deo 
mog života a to je seks, onog trenutka kada poželiš nešto više 
ovaj ugovor prestaje da važi, isto tako prestaje da važi i kada ja 
izgubim interesovanje za tebe, u tom slučaju dobićeš određe-
nu sumu novca – završim svoj uobičajeni monolog i pogledam 
u moju novu slatku i prelepu crvenokosu seksualnu partnerku 
koja me gleda kao da sam sa druge planete. Nisam narcisoidan 
ali svestan sam svoje fizičke privlačnosti.

– Ne izlazim sa tobom, ne vodim te u bioskop, šetnju ili 
kupovinu, ne zanima me tvoj privatni život, interesuje me samo 
tvoje telo. Sa druge strane ni tebe se ne tiče moj privatni život, 
ukratko, ovaj ugovor predstavlja samo seks i ništa više – to je 
to, njen red.

– Kakav si u krevetu? – prekrsti noge i nakrivi glavu. Te 
duge i izvajane noge me na trenutak zbune ali ne dozvoljavam 
da ona to vidi.

– Nijedna se do sada nije žalila – kažem uvereno.
– Dakle treba tek tako da poverujem da si dobar seksualni 

partner? – izaziva me. 
Šta bi ovo trebalo da znači?
– Ne veruješ mi?



24

– Upoznala sam te pre par dana i delovao si kao fin i iskren 
momak, pozoveš me na spoj, i bum. Ponudiš mi seksualne 
usluge i novčanu nadoknadu ukoliko izgubiš interesovanje za 
mene. Ovo lice ima mozak, dakle, koji je tvoj nedostatak?

Udahnem duboko i pažljivo je pogledam, pametne seksu-
alne partnerke nisu nešto čemu težim ali ova me toliko izvela iz 
takta da želim ovde i na ovom stolu da joj demonstriram svoje 
umeće. Ona očigledno nije glupača kojoj ću servirati uobičajeni 
odgovor ali ne želim ni da je oteram.

– Emocionalno sam nedostupan – to je delimično istina. 
– Hoćemo li preći na stvar? Da ne misliš da sam dobar poten-
cijalni seksualni partner ne bi još uvek sedela ovde sa mnom.

– Tačno, želim demonstraciju.

– Demonstraciju? – vidi malu.

– Da, ne kupuješ auto pre probne vožnje, zar ne? – nasme-
ši se i pokaže mi bele zube.

– Ne, ne kupujem – trebalo bi da radi za mene i definitivno 
bi trebalo da je istražim.

– Dakle, pre nego što odlučim da li želim da potpišem tvoj 
ugovor želim probni period od mesec dana – ugrizla se za usnu 
i odmerila me besramno. Ako sam i pomislio da je odbijem to 
se neće dogoditi jer mi je probudila pored seksualnih i lovačke 
nagone.

– Ako si dobar kao što kažeš to ti neće predstavljati pro-
blem.

Jebemu, sve mu jebem, upravo mi je bacila rukavicu u lice. 
Ja ne radim ovo, ne komplikujem seksualni odnos i ne dozvo-
ljavam ženi da određuje pravila ali ovog puta i samo ovog puta 
napraviću izuzetak i to zato što mi je u njenom prisustvu uvek 
dignut.

– U redu Fiona, pristajem na tvoju demonstraciju.
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– Odlično, i usput, ne zovem se Fiona, već Alisa, Alisa Be-
net.

Mala je oprezna, dopada mi se.
– Dobro, Alisa, jesi li slobodna večeras? – želim da napo-

kon vidim šta dobijam za ovaj izuzetak.
– Nisam.
– Zašto? – ovo mi se ne dopada, moje seksualne partnerke 

moraju uvek biti slobodne za mene.
– Provešću dan sa sestrom, obećala sam.
– Sranje, ni ja ne mogu – danas sam kod Stivena i Monike.
– Onda sutra?
– Moram da pogledam nekoliko stanova, slobodna sam tek 

uveče.
– Odgovara mi, uglavnom sam zauzet preko dana tako da 

bismo se viđali uveče.
– Nema problema, kao što si rekao samo ćemo da se kre-

šemo – nasmešila mi se i predsednik moje države se trznuo u 
gaćama.

– Tačno tako, trebalo bi da krenem.
– I ja.
Nakon što smo se rastali nazvao sam Ruperta ali kako je 

on bio na odmoru pozvao sam Tonija koga mi je on preporučio i 
dao mu novo ime za istraživanje. 

. . .

Kod Stivena je bila gužva a ja sam bio gladan i nervozan ali 
raspoloženje mi se popravilo čim me je Toni nazvao.

– Mislim da je ovo najbrže istraživanje na svetu – brži je od 
Ruperta.
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– Nije bilo teško.
– A je l’?
– Džastine, rekao si Alisa Benet, zar ne? 
– Da.
– Dovoljno je da ukucaš njeno ime u „Google“, ona je jedna 

od najpoznatijih svetskih manekenki.
– Stvarno? – to nisam znao.
– Da, nemoj mi reći da tip kao ti ne voli „Viktorijine anđele“?
– Hm, pošalji mi sve o njoj.
– Hoću.
– Vidimo se.
Prekinem vezu zamišljeno. Znao sam da nije detektiv.

– Jesi li gotov? – Stiven me pita.
– Jesam – odgovaram zamišljeno.
– Loše vesti?
– Ne, samo sam dobio neke podatke o jednoj devojci – koja 

očigledno ne želi da sline za njom.
– Loše?
– Ne, samo sam skontao zašto me je slagala za ime. 
– Slagala te, a? 
– Ali opraštam joj, mala izgleda kao avion – to mi popravi 

raspoloženje.
– Nagađam da si već spremio ugovor? – Stiven zna kako 

razmišljam, on je jednostavno moja porodica, brat iz sirotišta.
– Zapravo nisam.
– To je novo – iznenadio se.
– Napravio sam izuzetak.
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– A je l’? – podiže obrve, već njuši nešto.
– Nije to što misliš, ona jednostavno želi da testira moje 

umeće, što bi ona rekla „Probna vožnja pre kupovine automo-
bila“.

– Aha.
– Je li došla ta rođaka? – ne želim da objašnjavam moju 

ishitrenu odluku.
– Jeste, i dalje ruke od rođake moje žene, devojka je fina – 

upozorava me.
– Brate, upoznao sam žensku zbog koje sam odložio potpi-

sivanje ugovora, nema šanse da gubim vreme na rođaku tvoje 
žene.

– Kako ti kažeš. Hajdemo.
Krenem za njim i nasmejem se.

– Crvenokose su vatrene – šapućem Stivenu i setim se 
moje crvenokose.

– Ućuti – upozorava me.
– A evo i njega – Monika, Stivenova supruga mi se nasme-

šila.
– Rođako, želim da te upoznam sa još jedim članom poro-

dice – rekla je svečano.
Njena rođaka se okrenula i ukočio sam se.
– Džastine? 
– Fiona… ovaj Alisa – nisam mogao da verujem da je to 

ona zato sam je odmerio čisto da potvrdim da je to zaista ona. 
E, sranje.
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Alisa Benet

Sranje na kvadrat. Šta on radi ovde? Ne, šta mi radimo 
ovde?

Naravno, Monikin suprug ima dva poslovna partnera, ka-
sno palim. Možda je trebalo da obuzdam jezik i odglumim upo-
znavanje? Ma koga ja zavaravam, ne umem da čuvam tajnu ni 
dva minuta, zato nemam BFF.

– Poznajete se? – Monikin glas me vraća u stvarnost i na-
smešim joj se.

– Upoznali smo se – odgovorim neodređeno.

– Gde?

– U baru, mama – uputim joj moj pogled. Valjda ga se seća. 
Ne želim da me ispituje ispred svih.

– Aha, ručak je postavljen – hvala Bogu, skontala je.

Svi smo prešli u trpezariju i atmosfera se ubrzo popravila, 
nije ni bila loša pre ali je bila ispitivačka.

– Zašto si dala otkaz? – Ema, Stivenova mlađa sestra me 
ljubazno pita.

– Dala je otkaz? – devojka koja sedi pored nje, Emina čini 
mi se da se zove, izgleda opčinjeno mnome. Koliko sam ra-
zumela, Emina je Emina prijateljica a Stiven i Monika su njeni 
staratelji. 

– Rešila sam da malo odmorim.

– Znači, ovde si na odmoru?

– Ne baš.

– Ništa ne razumem – Ema je podigla ruke.
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– Recimo da me moj posao više ne ispunjava – kako deci 
da objasnim da mi je dosta svega?

– Ali ti si svuda. U novinama, na televiziji, na bilbordima…  
– Emina je raširila oči.

– I ta boja kose ti odlično stoji – dodala je.

– Hvala, vas dve ste opasan tandem, Monika ima sigurno 
pune ruke posla sa vama – nasmešim im se.

– Dobre su one – Monika ih brani.

– Ali zato ja imam pune ruke posla – oglasila se Hana, ona 
je supruga drugog Džastinovog partnera, Leona, onog koji meni 
izgleda zastrašujuće.

– Bogami, blizanci? Svaka čast – pogledam njenog supru-
ga Leona, koji se ozari – sad deluje manje strašno.

– Hvala, bio je to mukotrpan posao – čovek mi se zahva-
ljuje.

– Leone, devojku znamo tek dva minuta, budi pristojan – 
Hana ga je blago ukorila.

– Da, Leone, budi pristojan, neki od nas su još uvek nevini 
– odvalim bez pardona i Džastin se zagrcne.

– Brate – Stiven ga potapša po leđima.

– Šalim se – nasmejem se i otpijem gutljaj soka. Možda 
sam preterala.

– Dobro sam – odgovorio je i kratko me pogledao. Nakon 
toga zazvonio mu je telefon i izašao je iz trpezarije.

Nisam bila svesna da sam glasno izdahnula.

– Da čujem, šta ima između Džastina i tebe? – Hana me 
otvoreno pita i odmah mi se dopadne.

– Ništa, još uvek – nasmešim se. – Planiram da ga upecam.

– To volim da čujem. Dopada mi se tvoja rođaka – nami-
gnula ja Moniki.
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– Ukoliko ovo prenesete Džastinu, Stivene i Leone, nema 
seksa šest meseci – Hana je upitno pogledala Moniku.

– Slažem se – Monika joj je zaverenički namignula. Ajme, 
moje cure.

– Da, draga – rekli su zajedno uglas i odvalila sam se od 
smeha.


