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Higiena meni prav veliko ne pomeni. 
V nekem trenutku mi je postalo jasno, da se dekleta 

in fante drugače uči, da je treba skrbeti za čistočo svojih 
intimnih predelov. Moja mami je higieni moje muce vedno 
pripisovala velik pomen, higieni penisa mojega brata pa 
sploh nobenega. On sme celo lulati, ne da bi se obrisal in 
pustiti, da preostanek steče v spodnjice. 

Pri nas doma se je delalo iz umivanja muce izredno 
hudo znanost. Menda je zelo težko muco zares ohranjati 
čisto. To je seveda čista neumnost. Malo vode, malo mila, 
podrgni-podrgni. Opravljeno. 

Samo ne preveč umivanja. Prvič zaradi pomembne flore 
v muci. Pa tudi zaradi za seks zelo pomembnega okusa 
in vonja sluzi. To pač ne sme proč. Že več časa eksperi-
mentiram z neumito muco. Moj cilj je, da iz hlač rahlo in 
mamljivo diši, tudi skozi debele kavbojke ali smučarske 
hlače. Tega moški potem niti zavestno ne zaznajo, ampak 
prikrito, saj smo ja vsi živali, ki se hočejo pariti. Še najra-
je z ljudmi, ki dišijo po muci. 

Tako zlahka začneš s kakšnim flirtom in se ves čas ra-
hlo zlobno nasmihaš, saj veš, kaj napolnjuje zrak s tem 
sladostrastnim kislo/prijetnim vonjem. To je pravzaprav 
učinek, ki naj bi ga imel parfum. Rečejo pa nam, da s po-
močjo parfuma na druge delujemo erotično. A le zakaj ne 
uporabljamo svojega bistveno bolj učinkovitega lastnega 
parfuma? Dejansko nas vse rajcajo vonji muce, kurca in 
švica. Večina ljudi je zgolj odtujenih in meni, da vse na-
ravno smrdi in da vse umetno diši. Kadar gre mimo mene 
naparfumirana ženska, mi gre na bruhanje. Ne glede na 
to, kako nevsiljivo ga je nanesla. Le kaj prikriva? Ženske 
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tudi po tem, ko so kakale, po javnih straniščih pršijo s 
svojim parfumom. Menijo, da bo potem vse imelo spet 
prijeten vonj. Jaz pa drek vedno zavoham. Vsak star vonj 
po scanju in dreku mi je ljubši kot vsi ti kupljeni odvratni 
parfumi. 

Še slabši od žensk, ki na stranišču naokoli pršijo s par-
fumom, pa je nov izum, ki se vse bolj širi. 

Kadar greš na javno stranišče, ne glede na to, ali v re-
stavraciji ali na železniški postaji, na poti do stranišča 
za seboj zapreš vrata kabine in te od zgoraj do mokrega 
poškropi. Prvič sem se zares prestrašila. Mislila sem, da 
je nekdo iz sosednje kabine čez zlil vodo. Ko pa sem po-
gledala navzgor, pa sem ugotovila, da je zgoraj na vratih 
pritrjen nekakšen milnik, ki popolnoma uradno in na-
merno nedolžnega obiskovalca stranišča poškropi z naj-
bolj zoprnim možnim razpršilom za prostor, takoj ko sle-
dnji zapre vrata. Po laseh, po oblačilih, po obrazu. Če to 
ni ultimativno posilstvo obsedencev s higieno, potem ne 
vem, kaj je. 

Svoj sirček uporabljam tako kot drugi svoje parfumske 
stekleničke. Na hitro potunkam v muco kazalec ali sredi-
nec in za ušesno mečico nanesem in natrem nekaj sluzi. 
Že pri poljubčku ob pozdravu dela čudeže. Še eno pravilo, 
ki ga je imela moja mama glede muce, je bilo, da muce 
hitreje zbolijo kot penisi. Torej so bistveno bolj dovzetne 
za glivice in plesni ter podobno. Zaradi česar se dekleta 
nikoli ne bi smela usesti na tuja ali javna stranišča. Nau-
čili so me, kako v skrčenem, polčepečem položaju lebdeče 
lulati, ne da se fuj!fuj! straniščne opreme pri tem sploh 
dotakneš. Že pri mnogih stvareh, ki so me jih naučili, 
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sem ugotovila, da sploh ne držijo. 
Zato sem postala živ samoeksperiment za higieno 

muce. Zelo me zabava, da se ne vedno in ne povsod v ce-
loti napihnjena usedem na posrano straniščno desko. Še 
preden se usedem nanjo, jo v celem krogu z umetelnim 
vijugastim gibom bokov očistim z muco. Ko se z muco 
prislonim na straniščno desko, se zasliši tak prijeten 
cmokajoč zvok in moja muca vsrka vse tuje sramne dla-
ke, kapljice, madeže in luže vseh barv in konsistenc. To 
že več let počnem na vsakem stranišču. Še najraje tam, 
kjer imajo le eno stranišče za moške in ženske. Pa nisem 
imela še nobene glivice. To lahko potrdi moj ginekolog dr. 
Brökert.

Sem pa nekoč posumila, da je moja muca obolela. Vsa-
kič ko sem se usedla na desko in sprostila mišice spodaj, 
da se polulam, sem pozneje, ko sem pogledala navzdol 
– kar zelo rada počnem –, opazila, da tam v vodi leži veli-
ka, bela, mehka, lepa gruda sluzi. Ki tako kot šampanjec 
pušča mehurčkom in gostini, da se dviga. 

K temu moram dodati, da sem preko celega dneva tam 
spodaj zelo vlažna, večkrat na dan bi lahko zamenjala 
hlačke. A tega ne počnem, saj rada zbiram. Torej, nada-
ljujmo z grudo sluzi. Sem bila po tem na koncu ves čas 
bolna in je moja spolzka sluz le posledica napada glivic v 
moji muci zaradi mojih straniščnih poskusov?

Gospod dr. Brökert me je uspel pomiriti. Gre za zdravo, 
zelo dejavno izločanje sluzi iz sluznice. Tako se ni izrazil. 
Je pa to mislil. 

Gojim zelo tesne stike s svojimi telesnimi izločki. Na 
to zadevo s sluzjo iz muce sem bila že prej zelo ponosna 
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med petingom s fanti. Ti so se le za kratek čas s prstom 
dotaknili mojih sramnih ustnic, že je v notranjosti navalil 
plaz sluzi.. 

Eden od mojih fantov je pri petingu vedno pel »The Ri-
vers of Babylon«. Zdaj bi lahko iz tega naredila posel in 
presahnjenim ženskam, ki imajo težavo s tvorjenjem slu-
zi, polnila majhne lončke. Vsekakor je bistveno bolje vze-
ti pravo žensko sluz kot pa kako umetno mazivo. Potem 
tudi diši po muci! Morda pa to počnejo le tiste ženske, ki 
te poznajo, morda se tujim ženskam gabi tuja sluz? Bi pa 
lahko kdaj poskusila. Morda s kakšno izsušeno prijate-
ljico. 

Svoj sirček zelo rada jem in ovohavam. Že odkar po-
mnim, se ukvarjam s pregibi na svoji muci. Kaj vse se 
tam lahko najde! Imam zelo dolge lase, namreč na glavi, 
in včasih kakšen izpadel las nekako zaide v lamele moje 
nagubane muce. Vznemirljivo je čisto počasi vleči vzdolž 
lasu in čutiti, kam vse se je zasukal. Zelo me jezi, ko je 
tega občutka konec in si želim še daljših las, da bi imela 
čim dlje kaj od tega. 

To je zelo redka sreča. Tako kot katera koli druga stvar, 
ki me vzburi. Kadar sem sama v kopalni kadi in moram 
prdniti, skušam zračne mehurčke voditi vzdolž sramnih 
ustnic. To mi uspe le redko, še redkeje kot z lasmi, am-
pak kadar pa mi, potem so zračni mehurčki na otip kot 
trde kroglice, ki si utirajo pot med mojimi popackanimi, 
toplimi sramnimi ustnicami. Kadar to kdaj uspe, recimo 
enkrat na mesec, potem gomazi po celotnem trebuhu 
in moja muca tako srbi, da jo moram praskajoče češati 
s svojimi dolgimi nohti, dokler mi ne pride. Srbenje na 
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muci lahko pomirim le z zelo močnim izpraskanjem. Moč-
no se praskam gor in dol in sem ter tja med notranjimi 
sramnimi ustnicami, ki jih imenujem petelinji grebeni, 
in zunanjimi, ki jih imenujem vanilijevi rogljički in ki jih 
odmaknem stran in levo, da jih lahko ravno na sredini 
spraskam in se rešim srbenja. Noge na široko razkrečim, 
dokler ne poči v kolkih in da lahko v mojo luknjo steče 
topla voda. Tik preden mi pride, močno stisnem ščegetav-
ček, ki ga imenujem biserni rilček. To poveča mojo poho-
tnost do neskončnosti. Da, tako se to dela 

Nazaj k sirčku. V leksikonu sem poiskala, kaj sirček 
točno je. Moja najboljša prijateljica Corinna mi je nekoč 
dejala, da imajo smegmo le moški.

Kaj pa je potem vedno med mojimi ustnicami in v mojih 
hlačkah?

To sem si mislila, a nisem rekla. Ne upam si. V leksi-
konu je bila dolga razlaga, kaj je sirček. Tudi pri ženskah 
se tako imenuje, ha. Vendar pa se me en stavek še danes 
drži: »S prostim očesom vidni skupki smegme se lahko 
tvorijo le pri pomanjkljivi intimni higieni.«

Kako prosim? To je pa višek predrznosti. Vsak konec 
dneva lahko s prostim očesom prepoznam skupke sme-
gme, ne glede na to, kako temeljito sem zjutraj z milnico 
sprala gube na muci.

Kaj vendar s tem mislijo? Da se moram umivati več-
krat na dan? Saj je v redu, če imam vlažno muco, saj je 
pri določenih stvareh zelo v pomoč. Pojem »pomanjkljiva 
intimna higiena« je zelo raztegljiv. Tako kot muca. Točno 
tako.

Iz prozorne plastične škatle vzamem plenico za odrasle. 
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Mater, so velike. Na sredini imajo debel, velik kvadrat iz 
gaze in štiri velika krilca iz tanke plastike za pritrditev na 
pas. Gotovo se prilegajo tudi zares starim, debelim mo-
škim, tako velike so. Česa takega še nočem potrebovati 
kaj kmalu. Prosim. Nekdo potrka na vrata. 

V sobo vstopi nasmejan negovalec s kakadu frizuro. 
»Dober dan, gospa Memel. Ime mi je Robin. Vidim, da ste 
se že seznanili s svojim delovnim materialom za prihaja-
joče dni. Operirali vas bomo na ritniku, na zelo nehigie-
ničnem mestu, pravzaprav najbolj nehigieničnem mestu 
na telesu sploh. Po operaciji lahko popolnoma sami rano 
oskrbite z zadevami iz škatle. In priporočamo vam, da se 
vsaj enkrat dnevno z razkrečenimi nogami postavite pod 
tuš in rano oprhate s tuš ročko. Najbolje tako, da se ne-
kaj vodnih curkov zlije tudi v notranjost. Z malo vaje vam 
bo šlo kar dobro. Čiščenje rane z vodo vam bo povzroča-
lo bistveno manj bolečin, kot če bi jo očistili s krpami. 
Po tuširanju se zgolj pazljivo otrite z brisačo. Tukaj pa 
imam pomirjevalno tableto, ki jo lahko že zdaj vzamete, 
bo prehod v popolno anestezijo mehkejši, kmalu se začne 
zabavno potovanje.«

S temi informacijami nimam težav. S tuš ročko se zelo 
dobro razumem. In točno vem, kako spraviti par vodnih 
curkov vase. Medtem ko me Robin potiska skozi hodni-
ke v moji postelji na kolesih in vidim, kako nad menoj 
švigajo neonske žarnice, na skrivaj položim roko na svoj 
venerin hribček, da se pomirim pred operacijo. Odvračam 
pozornost od strahu tako, da razmišljam o tem, kako sem 
se že kot zelo majhna punčka rajcala s tuš ročko. 

Na začetku sem curke usmerjala na svojo muco le od 
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zunaj, pozneje dvignila vanilijeve rogljičke, da sem lahko 
z vodnim curkom zadela grebene in biserni rilček. Čim 
močneje, tem bolje. To mora biti tako, da začutiš bole-
čino. Poleg tega je eden ali drugi trdi curek popolnoma 
zadel v muco. Takrat sem ugotovila, da je to prava zadeva 
zame. Pustiti, da teče na polno in – kar je prav tako super 
– pustiti, da vse spet izteče. 

Za to se vedno pod tušem usedem po turško, nekoli-
ko sem nagnjena nazaj, rit je nekoliko dvignjena. Nato 
pomečkam sramne ustnice na stran, kamor spadajo, in 
si čisto počasi in pazljivo potisnem noter tuš ročko. Za 
to ne potrebujem nobenega lubrikanta Pjur, ker moja 
muca že samo ob sami misli na to, da mi bo takoj pri-
šlo, tvori ogromno količino sluzi. Pjur je najboljše maziv-
no sredstvo, ker se ne vpija in je tudi nevtralnega vonja. 
Sovražim parfumirana mazivna sredstva. Ko je enkrat 
tuš ročka končno znotraj, kar res dolgo traja, jo obrnem 
tako, da stran z vodnimi šobami gleda navzgor, torej v 
smeri materničnega vratu, očesa ali ust oziroma kakor 
koli se imenuje tisto tam zgoraj, kamor moški z dolgim 
kurcem pri določenih položajih zlahka nabija. Zdaj vodo 
močno odprem, roke prekrižam za glavo – obe sta prosti, 
ker muca tuš ročko drži sama –, zaprem oči in brundam 
»Amazing Grace«.

Po polnih štirih litrih vodo zaprem in zelo pazljivo tuš 
ročko potegnem spet ven, da izteče čim manj vode. To po-
zneje potrebujem še za izpiranje. S tuš ročko toliko časa 
udarjam na svoje od razpiranja otekle vanilijeve rogljičke, 
dokler mi ne pride. 

To se v večini primerov pri meni zgodi zelo hitro – če me 
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ne zmotijo. Z občutkom, da sem popolnoma napolnjena, 
tako kot zdaj z vodo, mi to uspe že v nekaj sekundah. 
Potem ko mi pride, trepljam svoje podtrebušje in hkrati 
vse prste druge roke potisnem globoko v muco in jih vse 
razprem, da voda izteče prav tako, kakor se je stekala v 
notranjost. Večinoma mi od iztekajoče se vode pride še 
enkrat. 

To je zame lepo, uspešno samozadovoljevanje. Po tako 
velikem brzenju vode moram imeti še ure in ure hlač-
ke nabasane z veliko plastmi toaletnega papirja, saj pri 
vsakem gibu vedno znova izteče precej vode in bi bilo na 
oblačilih videti kot lulanje. Tega pa nočem. 

Še ena vrsta sanitarij, ki je zame izredno primerna, je 
bidé. Moja mama je bide vedno priporočala za to, da se po 
seksu na hitro osvežiš tam spodaj. Zakaj naj bi to počela?

Kadar s kom fukam, potem ponosno nosim njegovo 
spermo na vseh telesnih razpokah, na stegnih, na trebu-
hu ali kjer me je še popolnoma pošprical. Zakaj vedno to 
zoprno umivanje zatem? Če se ti kurci, sperma ali sme-
gma zdijo ogabni, potem je bolje, če s seksom kar pre-
nehaš. Všeč mi je, kadar se sperma posuši na koži, dela 
kraste in se odlušči. 

Kadar z roko komu drkam kurc, vedno pazim, da na 
rokah ostane nekaj sperme. To potem s svojimi dolgimi 
nohti spraskam in pustim, da se spodaj strdi, da lahko 
pozneje v spomin na mojega dobrega fukaškega partnerja 
grizljam z zobmi izza nohtov, se nato s tem igram v ustih, 
prežvekujem in po dolgem okušanju in topljenju pogol-
tnem. Na to odkritje sem zelo ponosna: moj bombon v 
spomin na seks. 
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Enako seveda velja tudi za spermo, ki je pristala v 
muci. Ne je ravno uničiti z bidejem! Ampak ponosno no-
siti. Recimo v šolo. In še ure po seksu se topla izteka iz 
muce kot majhno presenečenje. Sicer sem v razredu, z 
mislimi pa popolnoma tam, od koder je prišla sperma. 
Z blaženim nasmeškom sedim tam v svoji topli lužici iz 
sperme, medtem ko učitelj spredaj govori o dokazih za 
obstoj Boga. Tako se da preživeti šolo. Te tekoče povezave 
med nogami se seveda vedno zelo veselim in takoj pov-
zročitelju pošljem SMS: »Tvoja topla sperma ravno izteka! 
Hvala!«

Vrnimo se z mislimi nazaj k bideju. Hotela sem si še 
predstavljati, kako se z bidejem popolnoma napolnim. 
Vendar za to ni več časa. Zdaj smo prispeli v predopera-
cijsko sobo. O tem ja lahko razmišljam še naprej pozneje. 
Moj narkotizer je že tam in naju čaka. Na moj ramenski 
kanal pritrdi stekleničko, jo narobe obrnjeno obesi na 
drog s kolesci in mi pravi, naj štejem.

Robin, prikupni negovalec, odide in zaželi veliko uspe-
ha. Ena, dva ...
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