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Že dvainpetdeset tednov hodim k tebi 

V beli srajci s svetlo modrimi črtami na obeh rokavih se sprehajam po praznem mestu. 

Niti pred staro kavarno, katere lastnica je gospa iz Kranjske Gore, ki je petinšestdeset 

let preživela v Gradcu, ne sedijo stare gospe v do tal velikih krznenih plaščih, ki so jih 

kupile z zapuščino svojih preminulih mož. Star porcelan ne zveni pod dvigi in spusti 

zdaj že ohlajene skodelice kave. Zvon v desnem zgornjem kotu, ki zazvoni vsakič, ko 

nekdo vstopi v cvetličarno, visi v takšni tišini, da bi človek ne vedel, ali je sploh še tam. 

Svetloba jutranjih sončnih žarkov se v rumenozelenih odtenkih spušča na prašne 

tlakovane ulice in takšen mir je, da bi si ne upal spregovoriti. S koleni se dotaknem 

ceste in počasi prislonim uho. S spokojno tišino se zlije prvi udarec kladiva, kot bi ga 

nekdo z vso silo udaril ob kovino nekje v daljavi. Po krajšem premoru zaslišim drugi 

udarec, tretji pa pride, še preden ga pričakujem. Udarci so vedno hitrejši in vedno 

glasnejši in cesta me prikuje k sebi, tako da se kolena ne morejo več pobrati z nje. Zazdi 

se mi, da sedaj že boleče glasni udarci prihajajo z leve, zato sunkovito premaknem 

glavo, ko vame trešči sama črnina. Zbudim se. Moje dihanje je globoko, v ušesih pa mi 

odmeva hitro bitje srca. Z golo dlanjo se obrišem po obrazu, a je ta še bolj potna od 

vročine, ki obliva moja lica. Ko se čez kakšno minuto in pol oči privadijo na temo, se 

obrnem na desno in pogledam na uro. Dva sedeminpetdeset.  

Danes je poseben dan. Zobe si umijem z večjo vnemo kot ostale dni, uporabim celo 

ustno vodico, ki na polici poleg pozabljene kolonjske stoji že od lanske pomladi. S 

hladno vodo si zmočim dlan in pogladim svoje goste črne lase, nato pa po zraku 

poškropim parfum in se v tišini sprehodim skozenj. Z obešalnika vzamem temno siv 

suknjič, ki v senci mojega majhnega stanovanja zgleda kot ena sama pomečkana 

črnina, nato pa se dobro minuto odločam med mornarsko modro in krvavo rdečo 

kravato. Izberem slednjo. S črno krtačo pobrišem po elegantnih črnih čevljih, da bi 

zakril čas, ko sem pozabil nanje na visoki omari v kotu hodnika. Zaprem vrata za sabo, 

v en žep porinem ključ, v drugega pa levo dlan. Ustavim se pred cvetličarno na koncu 

ulice, kakor tudi vsak drugi torek. Kot vedno počakam sedem minut. Toliko prezgodaj 

pridem, nato pa ob zvenu zvonca v desnem zgornjem kotu vstopim, kupim dve beli 

narcisi. Kot vsak drugi torek. Z lahkimi koraki nadaljujem pot, z mislimi nekje drugje, 

kot da bi ne bile del istega telesa. Po natanko triintridesetih minutah se ustavim pred 

prehodom za pešce. Takrat se nisem. Pogledam proti ulični svetilki, kjer je ležala njena 

šolska torba, pogledam levo in desno, nato pa prečkam cesto. Ko pridem do konca 

ozke sive poti, ob že poznanem škripanju odprem zarjavelo zeleno ograji in se ustavim 

dva koraka v peti vrsti. Postanem in opazujem, kako rumenozeleni žarki zaspanega  
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jutranjega sonca padajo na bakreno vazo, iz katere poberem oveneli narcisi, vanjo 

postavim novi. Neslišno preberem z zlatimi črkami vtisnjen datum, kot vsak torek, le 

da je tokrat današnji. S koleni se dotaknem tal in prislonim uho. Hlad se dotakne 

mojega telesa, tišina pa je takšna, da si ne upam spregovoriti. Ko zaradi mraza ne čutim 

več dlani, se dvignem s tal in nežno poljubim marmornato ploščo. Kakor vsak drugi 

torek. V smetnjak odložim oveneli narcisi, ob poznanem škripanju zarjavele zelene 

ograje se vrnem in nadaljujem pot proti domu. Nato čakam na naslednji torek.   

 

 

-venus 
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Smrt proti življenju 

Danes je grozen dan. Zopet si želim umreti. Na smrt gledam kot na olajšanje, odrešitev. 

Zavedam se, da naj bi bilo takšno razmišljanje napačno, vendar tega nimam pretirane 

želje spremeniti. Lažje je reči, da hočem umreti, kot pa, da hočem živeti, če ni razloga 

za življenje. Ne da obstaja razlog za smrt, pa vseeno.  

Sprla sem se s prijateljico. Moja napaka je bila, priznam, vendar je ignorirala moje 

poskuse rotenja za odpuščanje. Še zdaj se počutim krivo. Bila je ena izmed mojih že 

tako maloštevilnih prijateljev, pa še njo sem izgubila. Še en razlog za samomorilska 

nagnjenja. Morda se zdi bedast, ampak mi je pomemben. Malo ljudi mi je blizu in le 

redko se najde kdo, ki me razume do te mere, kot me je ona. Pa vendar sem naredila 

napako. Meni se ni zdela velika, njej pa je verjetno pomenila veliko. Ne morem reči. 

Ne razumem najbolje ljudi. Posebej njihovih čustev. Vse je prezapleteno. Ni mi všeč. 

Šla sem v drogerijo. Mami je potrebovala barvo za lase. Videla sem nekaj poceni šmink. 

Všeč so mi bile. Predvsem njihova barva. Nekakšna mešanica vijolične in rdeče. 

Prodajalka me je čakala, da se odločim. Odložila sem jih in ji rekla, da bo to vse. Ne 

maram se sama odločati. Strah me je. Kaj, če se mi ne bo podala? Kaj si bodo mislili 

drugi? Bodo kazali name in govorili, da sem čudna, ker nosim vijolično šminko, ki se 

nikakor ne poda z mojim zdolgočasenim oziroma neobstoječim stilom? Kaj si bodo 

mislili profesorji? Jim bom delovala kot kakšna upornica ali nekakšen čudak? Strah me 

je. Vedno. Ampak vseeno me ni strah umreti, bolj me je strah živeti. 

Ko pridem domov, upam, da sestrice še ni doma, da se lahko zavlečem v sobo in jočem, 

ne da bi me kdo slišal in spraševal, kaj je narobe. Začne se s hlipanjem, težkim 

dihanjem, hlastanjem za zrakom, kakor da ne bi znala jokati, kot da ne bi bila zmožna 

dihati, kakor da moja pljuča zavračajo zrak. To je lažji del. Potem  začnem potiho jokati. 

Še sama ne vem, zakaj. Preprosto tečejo vroče solze, morda edina topla stvar na mojem 

telesu, jok, edino dejanje, da še nekaj čutim, da vseeno boli, čeprav zanikam. To je težje. 

Diham. Potrditev, da še živim.  

Mami vedno govori, da naj varčujemo in ne tratimo denarja, čeprav ga ati ves čas. 

Ampak ne da on kdaj koga posluša. Ne, on ima vedno prav. Ati  tako vedno samo kriči 

ali pa igra igrice za otroke. Sicer ga tako ali tako sovražim, tako da je to bolj v plus 

smrti. Osebni razlogi za sovraštvo, razumite, prosim.  

Imam dva para lepih čevljev. Eni so malce starejši, vendar imajo luknjo na podplatu. 

Spredaj so ozki. Predvidevam, da je tudi to razlog za moje zanohtnice na obeh palcih. 

Drugi so usnjeni. Skoraj novi, z malce višjim podplatom. Kupila sem jih, ker so mi  
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drugi premočili, jasno. Žulijo me spredaj in zadaj. Čudno kost na peti imam, malce je 

izbočena, zato me skoraj vsi čevlji ožulijo. Spredaj so preozki in šivi me skozi podplat 

boleče drgnejo v palec in mezinec. Moj brat je šel na operacijo zaradi zanohtnice. Jaz 

imam dve. Pa saj je v redu. Saj se nihče nikoli ne zmeni zame. 

Z mamico pogosto hodiva na sprehode. Malce bolj odprte sorte je, zato se ji včasih 

odprem. Vseeno pa ne razume. Ni isto. Pomaga pa malce zmanjšati bolečino. Par dni 

me depresija pusti pri miru. 

Mamici sem na zvočnik dala poslušat angleško poezijo o depresiji z naslovom 

Explaining depression to my mother, a conversation. Na sploh imam rada žalostne 

pesmi. Ob njih se vedno zamislim, če to, kar doživljam, sploh je depresija. Potem pa se 

bežno spomnim, da mi je nekdo rekel, da je vseh občutkov več vrst, tudi depresije. 

Malce me pomiri dejstvo, da je verjetno le neka blažja oblika depresije in da se da 

ozdraviti. Ne bom se je poskusila znebiti, samo rahlo boljši občutek mi da, kakor da 

imam kontrolo nad svojimi mislimi. Mami je bila v kuhinji in je poslušala, ati je ležal 

na kavču par metrov stran, v dnevni sobi. Ob koncu posnetka me je vprašal, če sem 

slučajno depresivna. Nisem odgovorila. Mami pa mu je skoraj z rahlim nasmeškom 

dejala, da sem v nekakšni prvi fazi depresije. On je odgovoril: »A tako …« In naprej 

igral igrice na tablici. Nisem razumela, kako je lahko mami to rekla s tako lahkoto, 

kakor da ne bi bilo nič narobe. Verjetno je sicer večina najstnikov takih, saj razumem, 

a to ne pomeni, da ni nič narobe, samo zato, ker tega ne pokažejo. Ni mi jasno. Poleg 

tega, mar ne ve, da je ona edini razlog, zakaj še nisem v žari? Ker me je strah zanjo, ker 

me je strah, kaj se bo z njo in z mojimi bratci in sestrico zgodilo, če umrem? Ali morda 

bolje, ubijem? Prijatelji me lahko nadomestijo, moj grob pa bo moral nekdo čistiti. Ne 

da bi sama to želela, mrtva bom. Zaradi mene bodo lahko moj pepel uporabili kot 

mačje stranišče, moja duša bo tako ali tako nekje v krogu reinkarnacije. Ali pa v peklu. 

Vedno sem si želela spoznati nova obzorja. In s hudičem ter njegovimi sodelavci igrati 

tombolo. Ali pa šah. Hudiča, še v njihovem orkestru lahko igram. Ali pa za božjo voljo, 

po želji. 

Bila sem oziroma sem oziroma naj bi bila zaljubljena. Ne vem, če ga ljubim. Ko sem 

mu priznala, da nekaj čutim do njega, je rekel, da on »isto«. Potem ko sem mu to 

priznala, so vsi metuljčki v trebuhu izginili. Kaj to pomeni? Ali sem samo želela 

nekoga, ki bi me imel rad, in sem ga pravzaprav izkoristila? Ali ne? Ali je to ljubezen? 

Ali so njegovi intimni dotiki, za katere mu sicer nisem dala dovoljenja, nisem pa jih 

zavrnila, pravzaprav spolno nadlegovanje? Ali so stvari, v katere me je prepričal (ker 

ukanil je morda premočna beseda, saj je bil podobne starosti kot jaz) moj sorodnik in 

ki sva jih počela skrivaj (ker iz nekega razloga ni želel, da bi kdo vedel zanje) posilstvo, 

spolna zloraba, perverznost? Ne vem. Ali sploh obstaja kakšna meja, kakšna razlika 

med njimi? Ali sploh kdo ve? 
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Mami nas vedno, ko pride domov, okliče za lenuhe. Kako naj ne bom, če pogosto še 

dihati nimam volje, zato preprosto neham dihati. Ne za dolgo, seveda. Moja pljuča so 

preveč pohlepna. Tudi če sem lačna, ne bom vstala, da bi prigriznila. Ne, za božjo voljo 

… Raje stradam. Sicer pa imam tako vedno zaloge. Prevelik požeruh sem. Tako žal mi 

je  pustiti hrano v restavraciji, da se bom raje prenajedla, dokler ne bom imela že 

prebavljenih ostankov v grlu, kjer jih bom tudi prisilila, da ostanejo. Tudi hrana je 

veliko jabolko spora zame. Nekje sem prebrala, da dokler ješ, imaš voljo do življenja, 

čeprav podzavestno morda sam misliš, da si srčno želiš samo še umreti. Ampak imajo 

prav. Kadar želimo umreti, lahko vedno samo prenehamo jesti. Po drugi strani pa 

želim imeti dobre ocene, za kar potrebujem hrano, drugače si od celotnega dneva 

zapomnim le, kako me je zeblo, ker nisem imela energije, pridobljene iz hranilnih 

snovi. 

 Saj ne vem, če imam prav. Ampak ne želim biti osovražena, zanemarjena, 

nespoštovana, sama, ignorirana, nerazumljena. Želim, da bi imela nekoga blizu sebe. 

Bedno. Zato ne maram čustev. Zato je življenje težko. Toliko bolje bi bilo umreti.  

 

                                                                                                  Depresivni psihopat  
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Ulični princ 

Sonce je prilezlo izza hribov in požgečkalo spečega dečka po licu. Ta je počasi odprl 

oči v novo jutro. Napol speč se je ozrl okoli. Noč je prebil kar na ulici, obkoljen s tujimi 

razpadajočimi hišami, v katerih so bivale revne družine. Lakota ga je postavila na 

noge. Odpravil se je iskat hrano. S tal je pobral kos kartona, na katerem je spal, in staro 

odejo, ki ga je ponoči grela. Bal se je, da ju bo kdo vzel, zato ju je vedno nosil s sabo. 

Karton in odeja sta bila edino dečkovo imetje, zato ju je čuval kot zaklad.   

Pot ga je vodila po hribu navzdol. Ulice so počasi napolnili neznanci. Prebil se je skozi 

gnečo in zavil v ozko ulico. Na koncu ulice se je razprostiral pogled na visoke zidove, 

za katerimi so živeli bogataši. O njih mu je pripovedovala njegova mama, ko je bila še 

živa. Skupaj sta živela v podrtiji na koncu naselja. Leta so minila, odkar jo je odnesla 

bolezen. Deček je ostal sam, brez doma, a mamo je še vedno nosil v srcu. Veliko mu je 

pripovedovala o njegovem očetu. Ta je prišel z mogočno ladjo in bival v eni izmed 

velikih, lepih hiš za visokimi zidovi. Deček ga ni nikoli spoznal, a verjel je, da bo nekoč 

oče prišel ponj.                                                                                                                                                                              

Pred prvim zidom so stali zabojniki, polni zavržene hrane. Pri njih so se gnetli berači 

in se kot psi ruvali za ostanke. Mali revež se je komaj prerinil do roba smetnjaka. Bil je 

šibak, lakota mu je pobrala vse moči in komaj je iztegnil roko ter iz zabojnika vzel star 

kos kruha. Potem ga je eden izmed beračev odrinil, da je padel po tleh in izpustil zajtrk 

iz rok. Komaj se je pobral, ko je njegov kos kruha pristal v gobčku majhnega 

potepuškega psička. »Hej! To je moje!« je zavpil, a psička že ni bilo več. Deček je tekel 

za njim in se znašel v neznani ulici. Psička ni bilo nikjer, svoj karton in odejo pa je 

pustil pri smetnjakih.  Usedel se je na mrzla tla in zajokal. Potem je pomislil na očeta. 

Predstavljal si ga je kot dobrega in ljubečega moža, ki bo nekoč prišel ponj in skupaj 

bosta odšla domov, v veliko hišo, polno hrane. Takrat ne bo več potreboval kartona in 

odeje, saj bo imel svojo sobo s posteljo. Ta misel ga je razvedrila. Ko si je obrisal solze, 

je zagledal kuštravega tatu, ki mu je izmaknil kos kruha. »Ti!«  se je razjezil, a je zastal 

in vzdihnil. »Nima smisla. Tudi ti stradaš.« Vstal je in poiskal pot iz ulice. Psiček mu 

je sledil. »Si tudi ti brez mame?« ga je vprašal fantič. »Ne skrbi,« se je nasmehnil, »lahko 

si moj brat. Nekoč bo pome prišel oče in prosil ga bom, če te lahko vzameva s sabo. 

Potem bomo skupaj živeli v lepi hiši z velikim zidom. Imeli bomo toliko hrane, da jo 

bomo metali stran.« Nato pa se je zamislil: »Ne, jaz hrane ne bom vrgel stran, dal jo 

bom sirotam, kot sva midva.«  

Zvečerilo se je. Sonce je počasi zahajalo za morje. Postalo je hladno. Deček se je ulegel 

na trda tla, kužek pa se je stisnil k njemu in ga grel s svojo kuštravo sivo dlako. To noč  
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je sanjal o svoji mami. V sanjah ni bila bolna, bila je nasmejana, njeni lasje so bili 

spuščeni in sijoči. Zraven nje je stal oče. Tudi on je bil videti srečen. Deček je zelo rad 

sanjal. V sanjah ni bil sirota, imel je starše in z njimi je živel v gradu. Sprehajal se je po 

čudovitih vrtovih in plul z razkošnimi ladjami. Nikoli ga ni zeblo in nikoli ni stradal. 

Ko pa se je prebudil, je znova zaživel v revščini. Nič več ni imel gradu ali ladje, imel 

pa je upanje, da bo nekoč tako, kot je v sanjah. 

Zbudil ga je mraz. Opazil je, da psička ni nikjer. Pomislil je, da se mu je vse le sanjalo 

in da psička nikoli ni bilo. Bil je osamljen in nikogar ni imel za pogovor. Potem pa je 

zaslišal capljanje. Zagledal je sivega kuštravca in se razveselil. Globoko si je oddahnil. 

Psiček je v gobčku nesel kos pečenke. Ponudil ga je dečku. »Pa menda tega nisi ukradel 

kakšnemu revežu, kaj?« ga je  zaslišal. Tako ga je začel klicati kar Tatič. Postala sta 

najboljša prijatelja. Imela sta samo drug drugega. Psiček je vsako jutro pred svitom 

izginil in se vrnil z raznimi dobrotami, ki jih je izmaknil na tržnici, ali pa našel v 

smeteh. Nekoč pa se ni vrnil. Deček ga je čakal cel dan. Premišljeval je o tem, kaj se mu 

je zgodilo. »Morda so ga ujeli, mogoče pa ga je kdo zastrupil,« je pomislil. Minila sta 

dva dneva in postalo mu je jasno, da ga ne bo nazaj.  

Mali revež je ostal čisto sam vsem svetu, edino, kar mu je ostalo, sta misel na očeta in 

upanje. Ponoči je spet sanjal o gradovih. Njegov oče je kralj sveta, on pa princ. Skupaj 

vladata vsem, ki ostanke hrane mečejo stran, vsem, ki brskajo po smeteh, da bi se 

prebili iz dneva v dan, in vsem psičkom, ki se niso vrnili. Tako je sanjal, dokler ga nista 

pogoltnila mrzla noč in glad.  

                                                                                                        

   Zvonimira 
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Preddvor nebes in pekla 

Dolgčas se me loteva, medtem ko čakam v tem zagrenjenem hodniku. Hladen je in 

skoraj prazen, bel ter z mrkim razpoloženjem preplavljen. Posamezniki vstopijo, eni 

krvavi, drugi zgubani, tretji nezavestni, a nikoli ne izstopijo, vsaj kolikor jaz vidim. Ta 

stavba jih pogoltne, za njihov pristanek pa vedo le delavci v belem. Eden izmed njih 

celo stoji za pultom in sumničavo pogleduje k meni, kot da nekaj vem. Ali on kaj ve?  

Čas izginja z ljudmi in moja glava postaja vedno težja. Edino, kar me odvrača od 

spanca, sta ta neudoben stol in moja boleča zadnjica, ampak ne bom se pritoževal. 

Počasi nato začenjam halucinirati. Sploh nisem prepričan, če temu lahko rečem 

haluciniranje, a nekaj me že oddaljuje od lucidnih misli. Saj ne bom ničesar zamudil, 

če zamižim za nekaj minut, si mislim, zato se prepustim nevidnim silam. Celo prijetno 

mi je. A preden bi se zavedal ali kakor koli oporekal, sem že ujet v vrtincu dogajanja.  

Znajdem se na skoraj istem mestu, vendar z občutki utesnjenosti in mravljincev po 

svoji hrbtenici. Hladen hodnik me spominja na nekakšen preddvor s še hladnejšimi 

stopinjami. Na koncu preddvora opazim, kako se nek skoliozen starček srhljivo trese 

na postelji in vpije od strahu, medtem ko se ga možje v belih haljah in belih maskah, 

ki so brezizrazne, oklepajo z dlanmi in ga priklepajo k postelji. Starček se še dalje trese 

in prosi, naj mu nekdo pomaga, nato pa mu mož v belem zapiči iglo v stegno ter ga 

poljubi na čelo. Starček se nazadnje ustavi in mlahavo obleži. Mož pomigne ostalim, 

naj ga odpeljejo v preddvorski kanal, sam pa stopi v kot preddvora, se pokriža ter 

začne moliti. 

V preddvor priteče solzna mama z nezavestnim otrokom. Možu v belem za pultom 

nekaj hlipajoče razlaga, medtem ko k sebi stiska krhko in bledo hčerko, ki pa je po 

videzu na las podobna Sneguljčici ali vsaj njenem opisu: lička rdeča kot kri in koža bela 

kot sneg. Še črni vranji lasje so pričali o podobnosti med njo in pravljično princesko. 

Morda je ugriznila v strupeno jabolko in se zdaj počasi in spokojno bliža breznu, še 

pred tem pa je njena postojanka tu. In njena mama … Saj vendar Sneguljčica ni imela 

mame. Umrla ji je, kmalu zatem, ko se je princeska rodila.  

Ločijo ju. Možje v belem pograbijo mamo in ji iztrgajo otroka iz naročja in njene prazne 

roke obupano mahajo za svojim ljubljenim otrokom, kriči na ves glas in se otepa mož, 

vendar vse zaman. Njenega otroka so že odvedli v enega izmed kanalov, od koder se 

ni vrnil, mama pa  se kmalu za tem zgrudi in izkrvavi na belem hodniku. Nazadnje 

tudi njo odpeljejo v isti kanal. 
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Na moji levi sedi mladenič in igra igrice na svojem telefonu, medtem pa se pogovarja 

s samim seboj, vendar njegovih besed ne razločim. Osredotočam se na skakajoče like 

v igri in skrivoma navijam za njega. Kadar mu spodleti, se mladenič zahihita in samo 

skomigne z rameni ter nadaljuje, od koder je začel. Kmalu premaga prvi nivo, nato 

drugi in že je pred pragom dvanajstega nivoja, ko se pred njim prikaže mož v belem 

ter mu poda roko. Moje vzdušje izpuhti v zrak v trenutku, ko mladenič pospravi 

telefon, a še preden mu poda roko, se obrne proti meni in se mi otožno nasmehne: 

»Lepo je bilo zadnje trenutke preživeti s teboj.« Nato oba odkorakata v drug usodni 

kanal in že se zdi, kot da mladenič sploh nikoli ni obstajal.  

Z menoj se je torej pogovarjal, si rečem in se nato počutim krivo, saj mu sploh nisem 

odgovarjal. 

Na drugem koncu preddvora skupina mož v belem dirjaje potiska posteljo na 

koleščkih, na kateri leži nekdo, meni zelo poznan. A nikakor mi ne kane, kdo bi to 

lahko bil. Ustavijo se pred pultom in si izmenjajo par besed, nato pa nenadoma 

preusmerijo svoje poglede name, ki sem bil do zdaj neviden. In preden bi lahko kar 

koli rekel, se razblinijo v vse smeri, prostor okoli mene se zatemni in luč pade na osebo 

na postelji. Ostaneva sama, v smrtni tišini. Obsijana z gledališko svetlobo, kot da je 

najin trenutek, da zasijeva.  

Oseba glasno vdihne in poskuša vstati iz ležečega položaja, vendar jo bolečina v 

hrbtenici opozarja, da to ni dobra poteza. Zato se ne trudi več, nepremično obleži in 

hitro mežika z očmi, iz katerih se cedijo solze. Njen obraz je bil groteskno zguban, usta 

pa odprta, kot da želijo posesati še zadnje molekule kisika. Skoraj opazni so bili valovi 

bolečine v njenem telesu, ki so njeno kožo barvali sivo in ji svetlili lase. 

»Zakaj jaz, o Bog? Zakaj jaz?« vzklikne slabotno in meni srce potone v želodec.  

»To ni pravično!« Kako naj razumem, kaj se dogaja pred mojim nosom? Ko navaden 

človek pred menoj preživlja peklenske muke in nima moči, da bi se zvijal od bolečine, 

kaj šele vpil. Kako naj ji pomagam, ko pa ne poznam njene bolečine? Edino, kar ji lahko 

dam v tem groznem trenutku, je svoje sočutje, ki pa ni za nikakršno rabo. 

»To ni pravično, Bog!« Na njeni lobanji opazim, kako nekaj počasi začenja rasti. Tako 

črno in malce rdeče. »Kaj sem kdaj storila narobe, da si to zaslužim? Povej mi!« Z vsako  

slabotno, a odmevajoče izrečeno besedo tisti stvari rasteta in  prvič začutim popoln 

gnus, ko nemočno strmim v njen še bolj spačen obraz. »Povej mi, prekleto!« 

Evo ga, pa sta zrasla. Dva majhna roglja. V istem hipu izdihne brez zadnjih besed in iz 

njenih ust začne izhajati dim. V luč pristopi še nova oseba, njenega obraza ne vidim, 

vendar ponovno dobim občutek, kot da jo poznam. Nekaj časa nepremično stoji ob 

postelji ter strmi v osebo na postelji, nato pade na kolena, poprime za njene dlani, si 

jih stisne k obrazu in začne jokati. Tudi njej nekaj zraste – dolg črno-rdeč nazobčan rep 

in ne mine dolgo, ko obe v zrak izpuščata siv dim.  
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Na vrsti so možje v belem, ki obe trupli nekam odpeljejo, vendar sem že dovolj časa 

tu, da vem, kam. In tisto sploh nista trupli, ampak dve prazni vreči prahu. Pred menoj 

se odvija še zadnje dejanje – mož v belem, z belo, brezizrazno masko, stoji pred menoj 

in me gleda. Samo gleda. Nič ne reče, ne premakne se, le strmi. Mi je on to podtaknil? 

Je to nekakšen preizkus vzdržljivosti? Sočutja? A čeprav ne razločim ničesar za tisto 

masko, ne čutim hladnosti iz njegove smeri. Moj odgovor pričakuje. Kar naenkrat moje 

misli postanejo lucidne. Zavedam se. «Zavedam se«, mu odgovorim, on pa odkima in 

ponovno strmi vame v pričakovanju drugačnega odgovora, ki pa se je kakor strela z 

jasnega neba pojavil v moji glavi. »Ne bom več tratil svojega časa tu, z izjemo drugih, 

ki se ga neizprosno oklepajo, dokler ne napoči njihov čas.« 

 

Mož v belem stopi korak nazaj in se z glavo skloni k tlom, da mu maska pade na tla in 

se razleti na nešteto drobnih koščkov, njegove noge se začnejo tresti, z rokami pa seže 

k svojemu obrazu in temno rdeče zavese padejo na oder.  

Prebudim se in se osuplo razgledam okoli sebe. Vse se je vrnilo v prvotno stanje. Isti 

hodnik, isti stol, ista delavka za pultom, a drugačno osebje, vključno z menoj. Sploh ne 

znam opisati občutka in sploh mi ga ni uspelo, saj je k meni stopil oče in dejal: »Greva 

domov. Mame danes še ne bo nazaj.« 

 

Toby 
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Moje poslanstvo 

 

Nisem razumela njegove smrti, čeprav je bila dokaj običajna. Nisem mogla razumeti 

načina, kako je na vse skupaj odreagiral. Sploh ni bil razočaran, ni se smilil sam sebi. 

Do zadnjega dne je ostal vesel, nasmejan in obdan s svetlobo, ki je nisem razumela. Res 

da je bil precej zamišljen, a je bilo to pri njem nekaj povsem običajnega. Skratka, nisem 

si mogla pomagati, nisem se mogla ustaviti. Šla sem v njegovo sobo in poiskala 

dnevnik, na katerega  je vedno tako skrbno pazil. Našla sem dve pismi z naslovoma 

ODHAJAM in HVALA! ter ju začela brati.  

 

1. PISMO 

ODHAJAM                                                                                                                24. september  

Če sem še živ, ne beri! Ne prepusti se pričakovanju, kaj piše v tem pismu. To bi me uničilo. 

Verjemi, prosim. Ljudje imamo svoje skrivnosti, za katere enostavno ne sme nihče vedeti, ker bi 

nas potem drugi drugače sprejemali. In še nekaj – beri počasi. Ne prehitevaj. Bolje me boš 

razumel. Prehitro bo minilo, zato ga ne krajšaj. Ne pisma, ne življenja.  

Vsi delamo napake. Vsi. Mogoče namenoma, mogoče pa je vse skupaj pomotoma. Mogoče celo 

hočemo delati napake, mogoče ne. Še sam ne vem. Nikoli nisem vedel. Napake so se v mojem 

življenju pojavljale kar naprej.   

Začelo se je z njegovo smrtjo. Nekako je nisem mogel sprejeti. Moje življenje se je obrnilo na 

glavo. Vse je bilo drugače. Od trenutka, ko sem kriknil njegovo ime, je v meni začelo nekaj rasti. 

Kasneje sem razmišljal, da je bilo to mogoče zaradi pretihega krika, katerega del je ostal globoko 

v meni in se zarinil v moje srce,  kot se košček stekla razbite vaze zarine v dlan. Ta krik je v 

meni rasel in rasel. Kar naenkrat sem izgubil vso energijo za življenje, vse veselje – vse je šlo.  

Pojavila se je misel o samomoru. Nisem se je mogel otresti. Zato sem se otresel tega sveta … 

Četudi je bila nesreča, ko sem umrl, sem hvaležen za to, ker si sam očitno nisem upal.  

Toliko stvari je bilo v moji glavi, da nisem več zdržal. Bilo je RAZOČARANJE – nad svetom. 

In bila je UTRUJENOST od praznega življenja. Bila je OSAMLJENOST. Imel sem prijatelje, 

a nihče ne bi razumel. Ne bi mogel. Še sam nisem vedel, kaj se dogaja, kako bi mi lahko kdo drug 

pomagal? Bil je STRAH. Tako negotov sem bil. Kot bi izgubil sebe. Nisem vedel, v katerem kotu 

se skrivam pred sabo in jočem. Večkrat sem tudi zaspal v solzah. Bili so TIHI POGOVORI in 

bili so STRAŠNI BOJI – tisti najhujši – znotraj mene, v  globinah srca. Misli, ki so švigale po 

moji glavi – nešteto jih je bilo. Vse pa so imele enak pomen – tu ni več varno. Bila so 

VPRAŠANJA – koliko vprašanj! Kam gremo? Od kod pravzaprav smo? Zakaj sploh živimo?  
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Kako se je vse začelo? Kaj je za smrtjo? Kaj je svet in kako velik pravzaprav je? To niso bila le 

vprašanja. Bili so KRIKI, glasni in bobneči. Potreboval sem odgovore, na vsak način.  

Nekoč sem slučajno nekje zasledil misel: Najpomembnejša dneva sta tvoje rojstvo in dan, ko 

ugotoviš, zakaj je do tvojega rojstva prišlo. Tega drugega nisem našel. Mogoče ga zame niti ni 

bilo. Mogoče mi enostavno nikoli ni bil namenjen.  

Zato ODHAJAM.  

Zbogom, svet. 

 

2. PISMO 

HVALA!                                                                                                                             2. junij 

Nimam več veliko časa. Mogoče teden, največ dva. Tumor v meni raste in raste. Ne da se ga več 

ustaviti. Prepozno je bil opažen. Zdravniki so sicer še poskušali, a sam nisem več verjel v 

odrešitev. In kako se počutim? Čudno se bo slišalo, a sem odlično.  

Za mano je izjemno leto. Toliko stvari se je zgodilo, toliko novega sem spoznal in tako drugače 

sem začel gledati na svet.  

Za mano je hudo obdobje, a je mimo. Hvaležen sem za vsak dan, ko sem v sebi umiral. Bilo je 

težko, res je bilo. Ampak včasih je potrebno le SPREJETI BOLEČINO. To je dovolj. Sprejeti in 

živeti dalje. ZADIHATI. Vedno bolj mi je uspevalo. Tako sem prišel do konca temnega tunela 

in zagledal svetlo luč. Obrnil sem se in ta mi je pokazala, da je bil pravzaprav tunel od nekdaj 

svetel – le strmel sem v napačno smer. In zdaj? Polni me HVALEŽNOST. Neizmerno hvaležen 

sem za leto, ki sem ga preživel. Začel sem ljubiti svet in se izgubljati v lepoti čudovitih 

podrobnosti, ki svet le še izpopolnjujejo. Spoznal sem, da ima vsaka slaba stvar zagotovo dobro 

plat. Tudi to leto jo je imelo.  

Poglobiti se vase je najtežja pot, kar jo premore svet – a hkrati pomembnejša od vsega. Ni narobe 

imeti temne misli, dokler se te ne razlijejo po duši in jo umorijo. Dobil sem POGLED na svet 

in SPOZNAL SEM SEBE, svoje razmišljanje, dojemanje, odzivanje na vsakodnevne težave …  

BITI HVALEŽEN je eno najboljših stanj v življenju. Ugotoviš, da ti življenje ponuja bogastvo. 

Prej se ga ne zavedaš, ker samo iščeš, česar še nimaš. S hvaležnostjo pa gojiš tisto malo, kar 

imaš, da postane veliko.  

Večkrat sem bil razočaran, ker nečesa nisem dobil ali doživel. Ampak s takšnim mišljenjem 

nisem prišel nikamor. Zato vztrajam pri misli, da v takih primerih enostavno ničesar ne izgubiš, 

le nate čaka nekaj veliko boljšega.  

Najbolj na svetu verjamem, da se prav vsaka stvar zgodi z namenom, v tvoje dobro. Čeprav na 

prvi pogled ne zgleda vedno tako. 

Mislim tudi, da sem našel  svoje poslanstvo, razlog, zakaj sem se rodil. Ne verjamem več, da ga 

za nekatere enostavno ni. Je. Le počakati je potrebno. In dokler ga ne odkriješ zase, ne moreš 

oditi s tega sveta  – vesolje ti enostavno ne odobri odhoda.  
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Obdobje vsakega posameznika na tem svetu je bilo zapisano, še preden smo se sploh rodili. 

Poslanstvo vsakega se skriva nekje v globinah njegovega srca. Sam sem svojega spoznal, zato 

sem pripravljen na odhod. Dosegel sem svoj cilj. Tumor je le oblika odhajanja, ki jo je ustvarila 

moja podzavest, hkrati pa je tudi priznanje, da mi je uspelo.  

Moja naloga je bila, da spoznam skrite skrivnosti in ČAROBNOSTI SVETA, kako živeti in jih 

širiti naprej med ljudi. Moral sem iti skozi težko obdobje, da sem svet spoznal v vsej njegovi 

polnosti. Odkriti sem moral slabe in dobre misli, da sem se naučil stremeti k tistim pravim. 

Spoznati sem moral, da ni bistvo v iskanju svetlobe, ampak v tem, da svetlobo ustvarjaš sam.  

 

 

Tornado 
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Zgodba o nastanku sveta  

 

Morda je najbolj fascinantno na tem svetu to, da ima vsakdo svojo največjo željo, da 

daje vse od sebe, da bi jo uresničil, in da brez nje ne bi mogel živeti.  

Želje nas iz dneva v dan vodijo po poteh življenja. Pomenijo »cilj« in »pot,« ki jo 

moramo prestati, da pridemo do konca. Brez želja je življenje le pusta pot, ki jo pač 

moramo prehoditi.  

Ko sem bil še majhen, sem si silno želel znati žvižgati. Predstavljal sem si, kako se bom 

pogovarjal s pticami. Pa ne zares – nikoli nisem verjel v nemogoče reči – le želel sem 

preizkusiti, če bi ptica mislila, da je žvižganje enako čivkanju in bi zapela v odgovor. 

Slučajno se je nekega dne po televiziji vrtela oddaja o pticah, ki me je navdušila. Vse 

sem dal od sebe. Sprva mi ni šlo, a sem vadil dneve in dneve. In na koncu mi je uspelo. 

Pa sem kdaj preizkusil žvižganje na pticah? Nikoli. Čeprav je bila to ena izmed 

najmočnejših otroških želja, sem nanjo pozabil. 

 

Želje nastajajo iz dneva v dan. Nekatere še isti dan utonejo v pozabo, nekatere z nami 

ostanejo dlje. Iz dneva v dan se tista ena – največja in najmočnejša – širi. Z vsakim 

dnem postaja večja, močnejša od ostalih. Z vsako mislijo se bolj izoblikuje.  

Želeti pomeni znati sanjati, verjeti ter to poskusiti uresničiti. 

Tudi sam sem imel svojo največjo željo. Od nekdaj sem si želel videti čudovit sončni 

vzhod. Marsikdo bi se temu smejal, češ da to seveda ni problem – le zjutraj pogledaš 

skozi okno. Ali pa bi rekel, da današnji svet omogoča, in bi na internetu zagotovo našel 

kakšen posnetek.  

A to ni bilo tisto, kar sem si želel. Želel sem pravi sončni vzhod, takega, ki bi me očaral. 

Živeli smo v centru mesta. Vse, kar sem zjutraj videl, je bila gneča na cestah. Od vseh 

strani si slišal donenje velikih tovornjakov. Visoke stavbe so zatirale vsak najmanjši 

žarek, ki se je poskušal prikrasti v svet ljudi, hitenja in gneče. Vsako minuto se je 

zaslišalo hupanje kakšnega jeznega in neučakanega voznika. Umetna svetloba mestne 

razsvetljave je le še bolj ubijala čar jutra.  

Nisem se imel za »mestno srajco«, kot me je marsikdo poimenoval. Sicer sem res živel 

v mestu, a sem ljubil naravo. Le nikoli je nisem imel čast spoznati. Posnetki na televiziji 

so me privlačili že kot otroka. Mama je večkrat omenila, da sploh nisem maral risank.  
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Da sem zvečer zaspal, sem potreboval le pet minut gledanja narave, pa čeprav skozi 

svetlikajoč se črn okvir, priključen na elektriko. 

Zakaj prav sončni vzhod? Zahod sem imel večkrat priložnost videti. Sicer ne 

velikokrat, a sem ga kdaj doživel, ko smo bili kje na obisku. Marsikdo bi rekel, da je 

vzhod enak zahodu, da se razlikuje le v drugačnem zaporedju. Sonce je na nebu, se 

spušča, zaide in obratno. Sam temu nisem verjel. Prepričan sem bil, da je razlika med 

odtenki barv. Verjel sem, da je mešanica živo oranžne in nežno rožnate barve pri 

vzhodu drugačna, bolj navdihujoča.  

Mamo sem med počitnicami prepričal, da sem smel za nekaj dni k babici in dedku, ki 

sta živela na podeželju. Redkokdaj smo se videli, saj sta živela precej daleč in je bila 

vožnja do tja zelo dolga.  

Zjutraj sem se zbudil zares zgodaj. Stara ura na nočni omarici je kazala pol pet zjutraj. 

Dedek in babica sta še vedno spala. Neslišno sem se oblekel in se odtihotapil iz hiše.  

Zunaj je bilo precej hladno. Vlažen zrak me je mrazil v grlu. Še pred začetkom vzhoda 

sem želel priti na drugo stran gozda. Poiskal sem kotiček v rosni travi in sedel na odejo, 

ki sem jo prinesel s sabo.  

Po nekaj dolgih in mučnih minutah je mrak obupal in se začel umikati. Nebo je 

postajalo svetlejše. O soncu še ni bilo sledu. Kar me je zares presenetilo, je bila barva 

neba. Kljub temu da je bilo še precej temno, je bilo zares čudovite modre barve. Ah, pa 

sem mislil, da vem, kakšne barve je nebo. Tista sivina in prah, ki sta vladala v mestu, 

nista bila niti slab približek tej jasnini. Kako sem lahko verjel tistemu pepelu, 

posipanemu po nebu, in mu pravil milina?!  

Na veji bližnjega drevesa sem opazil ptico, ki se je skrivala in verjetno, tako kot jaz, 

čakala nov dan. Spomnil sem se svoje želje iz otroštva in ji zažvižgal. Začuda se je 

oglasila. Zapela je v pozdrav in odletela na drugo drevo. Nisem si mislil, da bo zares 

delovalo.  

Po makadamski cesti je mimo mene zapeljal traktor. Kmet, ki ga je vozil, se sploh ni 

ozrl proti vzhodu. Takšno srečo je imel, da je živel v takem okolju, kjer so barve vdirale 

v naravo in ji dajale čar. Vsako jutro je imel vzhod pred nosom, pa ga sploh ni opazil. 

Pred sabo je imel zaklad, pa se ga ni zavedal.  

 

V velikem pričakovanju sem nestrpno čakal na vzhod. Pričakovanje le še poveča moč 

želje. 

Iz daljave sem zaslišal šepetanje sveta. Tiho, počasi se je sonce prikazovalo za 

obzorjem.  

Začelo se je. Rob sonca je osvetlil vso pokrajino. Bilo je nepopisno lepo. Živo oranžna 

svetloba je obsijala ves prostor.  Vsi okoliški griči so se v trenutku obarvali v oranžno. 

Skozi liste dreves je pronicala barva zlata in ga obarvala v igrive odtenke jutranje 
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svežine. V vsaki kaplji rose na travniku je nastal kristal, ki se je svetil tako močno, da 

sem se počutil, kot da plavam med solzami sreče. Najbolj so me navdušili oblaki. Sonce 

jih je nežno poljubljalo. Robove puhastih gmot je osvetlilo, da so še sami žareli v 

čarobnosti jutra in so tako prispevali k popolnemu trenutku. Bilo je tako navdihujoče. 

Kar naenkrat je bilo sonce popolnoma odprto svetu. Hitro je minilo, a vzhičenost v 

meni še ni popustila.  Morda je sončni vzhod prav zato tako lep – ker traja le kratek 

čas. 

Zamislil sem se nad vzhodom sonca. Vsak dan se zgodi taka lepota, vsak nov dan se 

rodi prav iz te minute, iz te svetlobe, iz te zlate zarje – pa se sploh ne zavemo te 

mogočnosti.  

Še nikdar se nisem počutil bolje kot takrat. Tako navdihujoče je bilo vse okoli mene. V 

meni je drhtelo. V mojem srcu je rasel prijeten občutek, ki si ga nisem znal razlagati. 

Kot bi naenkrat zaigral glasen akord na klavir, ki bi odmeval v nežnosti in harmoniji 

dura. Kot bi se na travniku odprl nov cvet in pokukal v resničnost. Kot bi se zadnje 

besede v knjigi razpolovile na pol. Ali kot bi bil ponovno rojen.  

Kako malo je potrebno, da se uresniči želja – pa vendar tako veliko.  

Kajti znati je  treba videti veličino v majhnih stvareh. 

 

 

Šepetanje 
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Njena zgodba  

Povedal vam bom zgodbo. Zgodbo o dekletu, ki je spremenilo moje življenje. 

Vse se je začelo 2. 9. 2018, ko sem jo spoznal. Ena izmed mojih prijateljic je praznovala 

rojstni dan. Ko sem prišel, je bilo nekaj deklet že tam. Med njimi je bila tudi ona. 

Spomnim se, da je sedela na sedežni po turško. Njeni temi lasje so ji padali na ramena 

in še poudarjali njene že tako intenzivno modre oči. Njen obraz se mi je zdel znan, a 

nisem vedel, kam naj ga dam. Večer mi je hitro minil in dekle sem kmalu lahko povezal 

z eno izmed pianistk iz glasbene šole. Kar me je na njej najbolj pritegnilo, je bila njena 

energija. Neprestano je oddajala pozitivno energijo, ki je človeka hitro pomirila. Zato 

torej ni presenetljivo, da sva si na koncu izmenjala številki.  

V naslednjih mesecih sva se dobro spoznala in postala dobra prijatelja. Nisem si mogel 

pomagati – počasi sem se zaljubil vanjo. Velikokrat sem se spraševal, kako naj ji 

povem, in vsakič, ko sem ji nameraval povedati, me je nekaj ustavilo. Končno sem ji 

povedal nekega dne, ko tega sploh nisem nameraval. 

Tisti dan sva imela zabavo v pižamah, tokrat pri njej doma. Ležala sva v njeni postelji, 

tako kot vidiš ležati najboljše prijatelje v filmih in si jih predstavljaš v knjigah. 

Ne vem, o čem natančno sva se pogovarjala, a iznenada sem preprosto bleknil: »Všeč 

si mi.« Nasmejala se mi je: »Tudi ti meni.« 

Takrat bi lahko ostal tiho in vse bi ostalo isto, kot je bilo. A nekaj v meni me je prisililo, 

da sem izrekel naslednje besede. Mogoče je bila kriva pozna ura in moja utrujenost: 

»Ne mislim kot prijateljica, mislim kot punca. Zatreskan sem vate.«  

Ko sem izrekel zadnje besede, je nisem gledal v obraz. Ko pa sem končno zbral pogum, 

sem svoj pogled obrnil proti njej.  

Njen odziv me je presenetil. Pričakoval sem šok ali gnus, a namesto tega me je pričakal 

njen nasmeh.   

»Norček. Tudi ti si meni všeč na ta način,« je rekla. Moje oči so se razširile od 

presenečenja. In nato sem jo poljubil.  

Od takrat naprej sva bila par. Pričakoval sem, da bo to ena izmed tistih ljubezni, ki 

počasi umrejo. A namesto da bi moja ljubezen do nje upadala, se je samo večala.  

Približno pol leta po tem, ko sva začela hoditi, me je posedla za mizo in rekla: »Govoriti 

morava.« Moje srce se je skoraj ustavilo. To frazo sem slišal že velikokrat. Ni mi uspelo 

izreči niti besede, ona pa je že nadaljevala: »Mogoče me boš po tem želel zapustiti, 
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ampak vseeno mislim, da imaš pravico, da veš.« Medtem ko je govorila, me ni gledala, 

ampak si je mencala roke.  

Preden bi lahko še karkoli rekla, sem jo prekinil: »Ljubezen, preveč te ljubim, da bi te 

lahko zapustil.« Pokimala je in nadaljevala: »Stvar je, da …« V grlu se ji je naredil cmok: 

»Stvar je, da me je moj dedek spolno zlorabil, ko sem bila še punčka.« Njene oči so se 

orosile.  

Prvih nekaj sekund nisem razumel niti besede, ki jih je izrekla. Nato pa me je vse 

zadelo kot gromozanski val. Do njenega dedka sem občutil gnus. Spomnil sem se vseh 

trenutkov, ko je govorila o njem. Vedno ga je poveličevala. Do nje pa sem občutil še 

več spoštovanja. Da se je lahko po tem pobrala ter se še vedno smejala in raznašala 

pozitivno energijo, je kazalo na izredno močno osebo.  

Vstal sem s stola in odkorakal proti njej. Objel sem jo. 

Po petih letih razmerja sva se skupaj preselila v hišo njene botre, ki ji jo je zapustila. 

Hiša je stala ob gozdu. In tako se je začelo najino skupno življenje. Bil sem tako srečen. 

Ko bi le tako ostalo … 

4. 6. 2024 se je odpravila na tradicionalno srečanje njene družine. Tistega leta nisem 

mogel iti zraven, saj sem imel obveznosti v službi, zato so njeni starši in brat prišli 

ponjo. 

Čez slabe tri ure sem dobil klic. Klicali so me iz bolnice, da so imeli prometno nesrečo. 

Ne da bi pomislil na kar koli drugega, sem zdirjal v bolnišnico. Tam sem izvedel, da 

so njeni starši in brat umrli na kraju nesreče, ona pa je v kritičnem stanju.  

Minil je mesec, preden se je zbudila iz kome. V tem času sem bil neprestano ob njeni 

bolniški postelji.  

Ko se je zbudila, ni bila več ista oseba. Smrt njene družine jo je uničila. Od takrat naprej 

nisem nikoli več slišal njenega smeha. Postala je lupina same sebe. Vse, kar je še počela, 

je bilo, da je sedela ob oknu, ki je gledalo na dovoz, s fotografijo nje, njenih staršev in 

brata v naročju. Izgledalo je, kot da bi čakala, da se pripeljejo po dovozu.  

4. 9. 2024 pa je bil najhujši dan mojega življenja. Ko sem prišel iz službe, je ni bilo na 

njenem običajnem mestu ob oknu. Klical sem jo po imenu, a se mi ni oglasila. Ko sem 

prišel v kuhinjo, sem videl pisemce. Odprl sem ga in začel brati: 

Dragi moj! 

Takole se torej konča. Kdo bi si mislil? Preprosto ne morem več. Vsak dan, ko zaspim, vidim 

njihove obraze, slišim njihove krike. Ne morem. Pogrešam jih. Ni prav, da so oni umrli, jaz pa 

še živim. Vidim, da ti prinašam bolečino. Oprosti, ampak nisem več zmožna veselja. Vedi, da 

te kljub vsemu ljubim. In hvala, da si kljub vsemu ostal z mano. Ne objokuj me. Živi svoje 

življenje naprej. Bolje je tako.  

Zbogom. 
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Ko sem prebral besede, najprej nisem dojel njihovega pomena, a še prehitro me je ujel. 

Edina soba, v katero še nisem pogledal, je bila kopalnica. Stekel sem po stopnicah in 

odrinil vrata. In tam je ležala. Na tleh, obdana s krvjo. Ob njej je ležala sablja, ki ji jo je 

podaril njen oče.  

Spomnim se, da mi je nekoč povedala zgodbo o njej. Oče ji jo je podaril v otroštvu, ko 

je hodila na sabljanje. Bila je edina punca med fanti in vsi so se iz nje norčevali. Oče jo 

je nekega dne našel v kopalnici, ko je zaradi tega jokala. Podaril ji je sabljo in ji dejal, 

da verjame vanjo. 

Padel sem na kolena, oči pa so mi zalile solze. Z rokami sem pograbil njeno truplo.  

Naslednjih nekaj dni je pozaba zavila v meglico. Vem, da je bil pogreb. Spomnim se 

rok, ki so segale k meni, besed sožalja, a nič je ni moglo nadomestiti.  

Še danes mi vedno manjka. Manjka mi njena dlan v moji. Njene tople besede in objem, 

ko me prevzame žalost. A zdaj sem že navajen.  

To je njena zgodba. Ne pripovedujem vam je zato, da bi me pomilovali. Pripovedujem 

vam jo zato, da se zavedate, da včasih ni vse tako, kot izgleda. Včasih so prav tisti, ki 

se zdijo najmočnejši, krhki kakor njeno srce.  

 

Tamlin 
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Zadnja postaja 

»… vse najboljše zate!« je množica odpela še zadnjo kitico pesmi in jaz sem upihnil 

svečko v obliki številke 50. 

Nihče me ni vprašal, kaj je moja želja; mislim, da smo jo vsi poznali. Vsi smo imeli eno 

samo željo: oditi s tega vlaka. 

Čez nekaj trenutkov je bila torta razrezana in razdeljena med potnike. Končno se je 

naše število začelo zmanjševati. Po dvajsetih dolgih letih so se ljudje končno začeli 

odločati, da zapustijo ta prekleti vlak posledicam navkljub.  

Nismo vedeli, kakšne so posledice. Nekega dne smo se vsi zbudili v kupejih samo v 

svojih oblačilih in s sporočilom: »Karkoli naredite, ne izstopite pred zadnjo postajo.« 

Prvi dan smo preživeli v kaosu. Vsi, ki smo poskušali ugotoviti, kako smo prišli na 

vlak, kako dolgo smo že na njem, kaj se je zgodilo z našimi prijatelji in družino, smo v 

odgovor dobili najbolj sumničave poglede. 

Na koncu smo ugotovili, da nas je bilo na vlaku 50, ki smo prihajali s celega sveta. 

Nihče ni nikogar poznal. Niti med dvema osebama ni bilo nobene očitne povezave.  

Na prvo postajo smo prispeli še isto noč. Pet se jih je odločilo, da bodo takoj zapustili 

vlak. Še danes ne vemo, kaj se je zgodilo z njimi. 

Najpogumnejši med nami smo raziskali dolžino vlaka. Naše največje odkritje je bil 

jedilni vagon, ki je bil esencialen za naše preživetje. Vsak večer smo se vsi zbrali v tem 

vagonu ter v njem našli vse možne vrste mesa, sadja, zelenjave in veliko vložene hrane. 

Nekaj potnikov je ostalo v jedilnem vagonu, da bi videli, kdo nam prinaša hrano. Tisti 

dan smo ostali lačni. 

Večina vagonov je bilo standardnih. Tu so bili kupeji, v katerih smo se zbudili, veliko 

bivalnih vagonov in toliko spalnih vagonov, da je lahko vsak spal v svoji postelji. Moj 

najljubši del vlaka je bila opazovalna ploščad na koncu vlaka. Ponujala je razgled na 

pokrajino, skozi katero smo se peljali, in najpomembnejše, imela je vedno poln bar. 

Pokrajina je bila čudovita. Prvi dan smo videli neskončno zelene ravnice, ki so bile 

polne čred bivolov. Nato smo se peljali mimo gora z zasneženimi vrhovi,  prečudovitih 

puščav, temnih gozdov in vseh drugih možnih pokrajin z izjemo mest. Bilo je tudi 

grozno obdobje, ko smo se 28 dni peljali skozi pokrajino leda in snega. Potem je šest 

ljudi zapustilo vlak. To je bila največja skupina, ki je naenkrat zapustila vlak.  
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Najdlje trajajoča vožnja brez postanka je trajala cel mesec. Navadno smo se na postaji 

ustavili vsaj enkrat na teden, čeprav se je čas vožnje med postajami neprestano 

spreminjal in so se spreminjale tudi dolžine postankov. Včasih so postanki trajali samo 

nekaj minut, včasih pa nekaj dni. Nek grozni teden smo imeli petminutne postanke 

vsako uro.  

Počutil sem se, kot da sem na podzemni železnici v mestu, ampak nikjer ni bilo 

nobenega mesta. Nikoli nismo videli nobenega mesta, nobene hiše in nobenega znaka 

civilizacije, razen vlaka, tračnic in postaj. 

»O čem razmišljaš, Jošt?« me je vprašala Karla, medtem ko sem gledal skozi okno. 

»Kdo pravi, da sploh razmišljam?« sem ji odgovoril s skromnim nasmehom. 

»Torte se nisi niti dotaknil,« je izpostavila. »In vedno gledaš skozi okno, ko si žalosten.« 

»Hm, vedno bolj očiten postajam.« 

»Druživa se že dvajset let, Jošt. Čudno bi bilo, če ne bi postal očiten.« 

Zagodrnjal sem in še naprej gledal skozi okno. Danes je bila pokrajina spet takšna kot 

prvi dan. Zelene ravnice, le da si tokrat v daljavi lahko videl gore.  

»O njih razmišljaš, a ne?« me je tiho vprašala. 

»Kot si rekla, dvajset let je že minilo. Se me sploh še spomnijo?« 

»Ali je sploh preteklo kaj časa? Ne vemo.« Vzdihnila je. 

»Mogoče ne. Ampak mi se še vedno staramo, ali ne?« Popraskal sem se po bradi. Pred 

nekaj leti se je začela barvati na sivo in zdelo se mi je, da sem vsak dan našel nov siv 

las. »Edina logična razlaga bi bila, da je tudi v svetu minil čas.« 

»Res je,« je priznala Karla, »ampak še vedno lahko upam.« 

Pomel sem si utrujene oči. »Želim si. Res si želim. Ampak …« 

»Saj morda ne razmišljaš, da …, da bi zapustil vlak, kajne?« me je vprašala. Njene oči 

so se v grozi razširile. 

Ostal sem tiho. 

»Oh, Jošt …« Roke je ovila okoli mene in lahko sem čutil solze, ki so se ji ulile in počasi 

kapljale na mojo majico.  

»Tam nekje je moja družina, Karla. Moram poskusiti.« 

»Kaj če umreš? Ne smeš poskusiti!« 

»Danes je dvajset let. Mogoče je danes zadnja postaja.« 

Usmrknila se je. »Mogoče.« Videl sem, da mi ne verjame. »Kaj če ni nobene postaje?« 
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»Bo,« sem rekel. »Ob najtežjih trenutkih je vedno postaja. Po enem letu, petih, desetih. 

Ena bo.« 

Vlak se je na postaji ustavil še tisto noč, kot sem predvideval. Preostali potniki so se 

tiho postavili okoli vrat. Zdaj jih je bilo samo še dvanajst, če ne štejemo mene.  

Globoko sem vdihnil. 

»Glejte me, ko bom izstopil,« sem rekel. »Tukaj ne bom umrl, četudi to ni zadnja 

postaja.« 

Stopil sem na postajo. Moje noge so se dotaknile trdnih tal prvič po dvajsetih letih. 

Ogledal sem si ravnino in gore, zajel globok dih, zaprl oči in stal tam za trenutek. Čez 

nekaj sekund se je vlak začel ponovno premikati in njegova kolesa so se počasi 

ponovno zavrtela v premikanje. 

Spodletelo mi je. To ni bila zadnja postaja. 

Odprl sem oči. Počutil sem se pomirjenega. Ravnina je izginila. Ponovno sem stal pred 

svojo staro hišo. V zadnjih dvajsetih letih se je spremenila. Dovoz je bil obrabljen in 

fasada je bila nove barve.  

Kot sem predvideval, je minilo dvajset let mojega življenja. 

Vzdihnil sem in dal roko v žep. 

V njem je bil nov list. 

Na katerikoli postaji izstopiš, je ta postaja tvoja zadnja. 

List mi je padel na tla. 

»Hudiča!« 

 

 

Feyre 
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Kako naj ti povem? 

Glasba je grenko razbijala skozi tanke, rahlo vijolično prepleskane stene garderobe. 

Angela si ni mogla pomagati, da ne bi ob vsem te hrupu zavijala z očmi. Njene dolge 

goste trepalnice, posute z bleščicami in obtežene z maskaro, so ji preprečevale, da bi 

pokazala kakršnokoli drug izraz razen njenega večnega kislega nasmeška. In ta je bil 

celo rezerviran za pomembnejše večere. Peturno nastopanje na dan je bilo utrujajoče, 

vendar so bili rezultati njenega truda vidni, če že ne izjemno pričakovani. V rosnih 

tridesetih se je na podiju še vedno lahko gibala kot mačka in očarala mnoge. Iz sebe je 

izžarevala samozavest, ki ni bila primerljiva. Vendar bi Angela, očarljiva Angležinja  

porcelanaste kože in bujnih kodrov lagala, če bi komurkoli dala vedeti, da se veseli 

nocojšnjega nastopa. Kostumov ji ni primanjkovalo. Dizajnerskih petk in dragocenih 

kamnov prav tako ne.  

Torej, kaj je bil vzrok za divino nelagodje? Kaj je bilo tisto, kar ji je povzročilo dvome? 

Strah, ki jo je že več dni zapored pripeljal k neprespanim nočem?  

V njeni glavi so se vrtele zmeraj iste besede.  

»Če bi vedela, da bo takšen …« 

»Kaj bi potem naredila? Povej!« 

Angelina sestra se je redko kdaj poskušala izmakniti njenim pogledom, a vendar… Njun 

pogovor je bil zdaleč boleč. »Prej bi ga poskušala spremeniti … A zdaj? Zdaj je prepozno. Še 

udarci ne pomagajo.« 

 

Rahel zvok na drugi strani vrat jo je prebudil iz globokega razmišljanja. »Kaj je?« je 

zagodrnjala in na stežaj odprla vrata. »Oh, ti si.«  

Angelina asistentka, Karla ali Oprah, se je tresla pred predirnim pogledom Angležinje, 

ki jo je prekašala ne le po neverjetno velikem egu, ampak tudi po višini. Če bi bila 

Karla, ali Oprah ali nekaj, oblečena v sivo, se pomanjšala za tri glave in si lase spletla 

v dve kitki, bi jo lahko kdorkoli zamenjal za izgubljeno miško.  

»Clara me je prosila, če lahko …» 

»Clara?« Angela je pogledala čez asistentkina ramena proti polnemu hodniku ljudi. 

»Je že tukaj?« Po tiho je izdihnila vso zadržanost v sebi in poravnala gube na kratkem 

krilu. Všeč ji je bila točnost te osebe. To je pomenilo, da jemlje sebe resno. Ima upanje.   

»Karla,« se je Angela oglasila čez minutko, ne da bi namenila kakršenkoli pogled proti 

punci.  

»Jaz sem Elena.« 

»Seveda, Oprah. Zapiši si to. Nerada se ponavljam. Rezerviraj mi termin ob 15.30 za 

odvetnika. Moj termin ob 18.30 prestavi na 19.00, termin ob 19.00 pa za en mesec. Če 

imajo s tem težavo, škoda zanje.« 
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In že je odpeketala po hodniku proti pravkar prispeli osebi. Niti zdrznila se ni, ko sta 

se oba osvetljevalca, uročena od njene samozavesti in lepote, zaletela v bližnji steber in 

hkrati ustvarila domino efekt na vseh zaposlenih. Na kratko, potem ko Angeline petke 

niso več odmevale na marmornih tleh, so vsi nekako obsedeli v zmešnjavi.  

 

»Nič na svetu ne bo spremenilo dejstva, da se je rodil takšen. Udarci so le udarci. In besede? Z 

njimi ga boš le ranila. Ubila.« 

»Kaj pa ti veš, saj nimaš otrok!« 

Angela se je s praznim očmi lahko le ozrla proti sestri. »Vem, kako je, ko si tik pred tem, da se 

zlomiš. In to je dovolj.« 

*** 

»Clara.«  

V odgovor je oseba nasproti pokimala, vendar bolj odsotno in nekam sključeno. Roke 

je prepletala pred seboj in Angelin pogled je ujel to pozornost.  

»Živčna?« 

»… Ne … Ja … Mislim, ne vem.«  

»Glej,« pomaknila se je bližje in položila roke na nečakinjina ramena, »nisem postala 

super zvezda z nepripravljenostjo, zato se transportiraj v garderobo in bodi tiho. 

Prepusti vse meni!« 

»Kaj pa … Mama?« Clara je pogledala stran.  

Tišina je padla mednju.   

»Koga zanima, kaj si misli ona?« Angela ji je poslala zmagovalen nasmešek. »Imaš 

najbolj neverjetno teto, ki te podpira. Kaj več potrebuješ?« Ker ni dobila nobenega 

odziva, je lahko le zavzdihnila in nepotrpežljivo pomignila proti vratom. »Pojdi, 

kostum te že čaka. In naj ne vidim tega kislega obraza. Bodi no malo bolj pozitivna.« 

»…« 

Kako? Je pomislila Clara, preden je smuknila izza črnih vrat v srednje veliko sobo. Na 

obešalniku je poleg ogromnega ogledala res visel kostum. 

Clarino srce je takoj vzplamtelo, močneje razbijalo. Oči so se ji svetlikale med 

pregledovanjem drobcenih malenkosti na modri tkanini. Hrepenela je po svobodi, ko 

je previdno božala drobne dragulje in pod prsti občutila lahkost obleke.  

Prepoznala je neprijetno bolečino v prsih, ko so se neodobravajoči obrazi jeze, 

razočaranja … tudi gnusa … pojavili v njenih mislih. Močno je stisnila oči in se 

poskušala vrniti nazaj v realnost. »Pozabi nanje, pozabi nanje.« Globoko je izdihnila. 

»Samo poskusila bom. Nič takega.« Žalostno je zamajala z glavo. »Ali sem res napaka?«  

Ne glede na to, kako zelo se je poskušala razveseliti, je v njej prebivalo zajedljivo 

čustvo, ki se ga ni in ni mogla otresti.  

Pogled ji je podzavestno zdrsnil gor proti ogledalu. Iz oči v oči se je soočila z visoko, 

previsoko osebo, katere ličnice so bile nevidne, obraz preveč ovalen – vsekakor ne 

nežen in mil, kakor pri drugih dekletih. Oči prav tako niso bile kot čajne skodelice, 

okrogle in prikupne. Bile so ostre. 

Kakopak, ona je bila mršava. Nekaj linij mišic je od časa do časa pokukalo izza 

vrečastih majic, ki so leno visele na Clari, vendar to je bilo vse. Pogledala je nižje. Na 
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žalost tudi z bujnimi oblinami ni bila obdarjena kot nekatera dekleta. Sprijazniti se je 

morala z uporabo večjih modrcev, veliko make-upa, veliko iluzij.  

Njen dolgi prsti so šli skozi dolge, preveč neresnične lase, ki nikoli niso odpadali ali 

doživljali jutranje razmršenosti.  

Kako dolgo se bom še lahko pretvarjala?  

Počasi si je na glavo poveznila lasuljo, ki je bila sorodna njeni naravni barvi, ampak z 

več prameni in ornamenti. Čez nekaj časa je tudi teta stopila v garderobo in nečakinjo 

brez besed posedla za mizico. S preciznostjo in hitrimi gibi ji je nanesla senčilo, šminko, 

trepalnice … In na koncu …  

Na koncu je Clara izgledala … Kot lutka. Prikupna.  

Skoraj se ni prepoznala. Stopila je bližje ogledala in z izbuljenimi očmi ogledovala 

čudež. Koža se ji je svetila in senčilo ji je poudarilo linije, ki prej niti obstajale niso.  

»Sem to res … jaz?« Obrnila se je proti teti. »K-kako?« 

»Zato … Ker si lepa. Ličila to le poudarijo. Ni drugega pojasnila, draga. Zdaj pa,« 

zamahnila je po zraku, »se boš premaknila ali pa bova cel dan stali tukaj? Nič ti ne 

manjka.« 

Clara je pokimala, ampak še preden je prestopila prag, je z obrnjenim hrbtom tiho, 

skoraj neslišno vprašala: »Ali se me ne sramuješ? Ali se me boš sramovala po tem?« 

»Neumno dekle, seveda ne.« Nikoli ne bi niti pomislila na to.  

Dekle še vedno ni pokazalo obraza, a je vendarle rahlo zaprlo oči in se nasmehnilo. 

»To je vse, kar moram vedeti.« 

 

 

 

Glasnost zabave je bil na vrhuncu, ljudje so se prerivali pred odrom in neučakano 

strmeli proti osvetljenem podiju.  

 

Clara ni slišala ničesar.  

Ni slišala napovedovalčevih besed.  

Ni slišala, kako so se druga dekleta vračala nazaj … Njihovih pogovorov.  

Slišala je le bitje svojega srca, ki ji je vsakič močno zaloputnilo po prsnem košu.  

Ni čutila nog, ni čutila teže oblačil, ni čutila časa.  

 

Čutila je težo pričakovanih ogorčenih obrazov. Komentarjev. Zbadanj. Nadlegovanj.  

Čutila je klofuto na licu … Nove pa tudi zbledele modrice pod oblačili.  

 

A vendar je nekaj v njej vseeno hrepenelo po tem, da stopi pred svet.  

Ko se bo končno nehala skrivati pred ljudmi. 

Ko bo lahko v lastni koži na glas povedala svoje ime in brez krivde stopala po ulicah.    

 

Ko je mislila, da je ob njenem vstopu vse v sobi utihnilo, je to bila le njena domišljija –  

vse je bilo dobro. Ko je zapela pesem, ne da bi se zmotila, je bilo vse dobro.  
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»Rada bi nekaj priznala.« Tresoča roka ji je že zdrsnila na vrh glave.  

Lasulja je neslišno padla na tla in razkrila kratke, razmršene, prave črne lase, ki niso 

segali niti do ramen. »Moje ime je Chris in prihajam iz družine, kjer sem napaka. Pred 

mikrofonom je s težko muko govorila. Pogledala je visoko v strop.  

Luči so jo vabile, da nadaljuje. 

»Rodila sem se v napačnem telesu. Ne kot dekle, ampak kot fant.  

Vendar …. Si ž-želim …« še močneje je zahlipala, »želim biti Clara. Nič drugega.« 

Že je pričakovala, da bo izžvižgana. Prizori udarcev so se vrstili v njenih mislih, očetov 

obraz, ki se je popolnoma zaripel sklanjal k njenemu … Ti grozoviti prizori se niso 

ustavili,  dokler se ni začel prvi val odobravajočega ploskanja.  

Popolnoma osupla je pogledala proti množici. 

»Bravo!« 

»Neverjetno!« Niti opazila ni, kako so se ji roke oklenile okoli mikrofona, kakor da bi 

se obdržala pred padcem. Kot riba je stala pred vsemi, presenečena nad …  

Sprejetostjo.  

Bila je kot okamnela, vse dokler se znan glas ni oglasil in preglasil vseh ostalih: »To je 

moja nečakinja! To je moja nečakinja!« 

 

Moja … Ni slišala sramu v njenem glasu. Ni videla, da bi imela potrebo, da se umakne 

od nje, kakor da bi bila kužna.  

Ne … Bila je od nekoga. Nekoga je naredila ponosnega s tem, kar je.  

 

Hvala.  

Beseda se ji je zaustavila v grlu. Solze sreče so ji preprečevale, da bi še kaj drugega 

rekla.  

 

Vesela sem. Smejim se …  

Ali je to znak …, da sem na pravi poti? 

 

 

MIZU 
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Viski v dimu 

 

Danes je četrtek.  

Preoblekel sem se v svojo imenitno obleko. 

Nič me ne bo zmotilo. Tudi če je danes moj zadnji dan. 

 

V kozarcu imam tretji viski. Ta je res dober. Že od nekdaj mi je bilo ekstremno zabavno 
kvazi pomembnežem natakati najcenejše žganje iz najdražje steklenice in jih 
opazovati, kako so ga hvalili. Škoda zapravljati ta dobrega za tiste, ki nimajo pojma. 
Kakorkoli, v zraku je dim cigaret. Prija mi. Že 50 let mi. Še vedno sem bistre glave, 
zdrav in vitalen. Na mizi je dobra knjiga, sem že skoraj pri koncu, zjutraj sem prebral 
prvih tristo strani.  

 

Počutim se izpopolnjenega. Ponosnega. Imam prekrasno ženo, čeprav ji to čisto 
premalokrat povem. Dve izjemni hčeri, tri vnuke. Vsi so pravi biseri. Sem upokojeni 
kirurg. Travmatolog. Dobra služba. Rad sem jo imel. Ponosen sem, da sem že šesta 
generacija intelektualcev. Ponosen sem, da tako hčeri kot vnuki nadaljujejo tradicijo. 
Sicer pa rad kuham. Rad berem. In pa zelo rad lovim. Za svoja leta sem med najboljšimi 
strelci. 

 

Poročila so zadnje čase prepravljena z virusom. Covid. Če mene vprašate, lahko vsak 
izobraženec vidi, da je bil izpuščen iz laboratorija in da so vse skupaj le politične igre 
– nova oblika vojne. Ni mi preveč spremenil življenja. Še vedno vsak dan dobro jem, 
spijem svoj viski, pokadim svoje cigarete, berem knjige, nahranim in prečoham psa, 
gledam vojne filme in igram kralja ali pa občasno trešeto.  

 

Se je pa danes zjutraj zgodilo nekaj nevsakdanjega. Bil sem na urgenci. Mama zeta je 
zamešala jesenski podlesek za čemaž in nas zastrupila. Katarina Mediči. Meni je 
standardni viski pred kosilom ublažil učinke toksinov. Ženi in hčeri pa ne kaže dobro. 
Tudi vnuka sta zastrupljena. Danes sem se skregal s hčerjo. Kljub vsem navodilom 
zdravnikov sem se odpeljal domov. Če so to moji zadnji dnevi, jih ne mislim preživeti 
tam. Jedel bom svojo dobro hrano. Oblečen bom v svoja oblačila. Uporabljal bom svoje 
stranišče.  
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Poklical sem vnuke. Rekel sem jim, da sem ponosen nanje. Da jih imam najraje na 

svetu. Naj jih nič ne skrbi. Naj vedo, da sem živel srečno, polno življenje in da sem 

pomirjen. Točno to želim tudi od njih. Dobri so po srcu, lepo življenje bodo imeli. To 

mi prinaša mir.  

 

Pomirjen in srečen vdihujem cigaretni dim, srkam viski, sedim na terasi in opazujem 

nebo na ta četrtkov dan. 

 

Zlat obesek 
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Tek med gnečo 

 

Tekla je med gnečo, v rokah trdno stiskala zavitek, se izogibala telesom, delala ovinke 

okoli vozičkov, ki so jih vlekle shirane mule. Ravno je hotela skočiti čez kup melon, ki 

jih je nekdo prodajal, sedeč kar na sredi ulice, ko je nekdo stopil prednjo. Bila je že v 

zraku in ni mogla preprečiti trka, ko se je od nikoder pojavila roka in jo potegnila na 

stran. 

»Kje imaš pa masko, mala?« Od zgoraj jo je gledal resen obraz policista. Nekako ji je 

uspelo zamomljati nekaj podobnega opravičilu in že se mu je iztrgala in spet tekla, 

skakala čez kupe stvari, ki so jih tja položili mnogi prodajalci, ki so, ne meneč se za 

gnečo in hrup, poskušali prodati svoje blago. Čez množico so se razlegali mnogi klici, 

hupanje avtomobilov in blejanje živali.  

Končno je prispela in splezala po ozkih in strmih požarnih stopnicah, ki so se vile gor, 

gor in še enkrat gor, dokler ni prišla do ravne in nagnetene strehe, kjer se je lastnik hiše 

očitno odločil sušiti svoje preproge in tja privezati svojo kozo. Stekla je in skočila na 

sosednjo streho, kjer je bilo na srečo nekoliko več prostora. Komaj se je stisnila skozi 

majhno loputo, ki je predstavljala edini način, da si prišel do hiše oziroma treh sobic 

njenih staršev, za katere sta morala plačevati dobršen del svojih plač, ki sta jih 

zaslužila. Ona kot prodajalka zapestnic iz plastičnih biserov, ki so jih oboževali turisti, 

on pa kot delavec na obrobju Mumbaja, do koder se je moral vsak dan voziti skoraj 

eno uro. Videla ga je le ob večerih, ko se mu je uspelo prebiti skozi gnečo, ki ni 

presahnila niti ponoči ali sedaj, ko je po ulicah kosila pandemija. 

Mame očitno še ni bilo iz službe, njeni bratci pa so že prišli iz šole, saj je v stanovanju 

vladal kaos. Čeprav so jim starši skoraj vsak dan ponavljali, da naslednje leto ne bodo 

več obiskovali šole, ker si je ne morejo več privoščiti in naj si zato dobro zapomnijo 

abecedo, računanje in zemljepis, je to bolj kot ne naletelo na gluha ušesa. Sedem in 

osem let starih otrok šola pač ni zanimala, ko pa so se lahko lovili in preganjali 

potepuške mačke. Vsaj za silo so znali brati, računanje jim je šlo bolj slabo, o zemljepisu 

pa milo rečeno sploh niso imeli pojma. 

Vseeno jim je zelo zavidala, saj sama ni razumela teh čudnih vijug, iz katerih so oni 

znali razbrati besede. Namesto v šolo so jo starši, ki prav tako niso znali brati, raje 

pošiljali po različnih opravkih.  

Sredi razmišljanja jo je prekinila mama, ki je odprla loputo in se začela spuščati po 

lestvi. Ni se menila za nered, ki so ga povzročili njeni sinovi, samo prijela jih je za  
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ovratnike njihovih majic in jih nagnala na streho. Obrnila se je proti njej in jo pogledala 

z resnim obrazom. 

»Si prinesla?« 

»Sem, imam sveče in ognjemete, pa še spečemu prodajalcu sem uspela izmakniti šop 

datljev,« je veselo izjavila, sicer vedoč, da mama ne odobrava kraje. 

Ta čas je bil seveda izjema. Zaradi te pandemije ni bilo več turistov, ki bi kupovali 

mamine zapestnice, in zdaj skoraj niso imeli za hrano. Okužb je bilo res veliko, na srečo 

vsaj v njihovi četrti še nobene. To je bilo seveda le še vprašanje časa in očetova mama 

skoraj ni več hodila iz hiše, samo čemela je v kotu in momljala. Oče jo je sicer hotel 

odpeljati v bolnišnico, toda zdravnikov je bilo tako ali tako premalo, zdaj pa so se še 

ukvarjali z mnogimi okužbami. Če bi mamo odpeljal tja, bi ga najbrž kar poslali nazaj, 

babica pa bi verjetno še kje staknila okužbo. 

Mama se je nasmehnila. »Saj veš, da ne bi odpovedala Diwalija pod nobenim pogojem, 

tudi zdaj ne, ko imamo manj denarja in se lahko okužimo.« 

Res se je že veselila Diwalija, ko ji ni bilo treba hoditi po opravkih, dobro so jedli in 

celih pet dni in noči spuščali ognjemete ter prižigali svečke. Vlada je sicer svarila, naj 

ga letos ne praznujejo, toda skoraj nihče jih ni poslušal, Diwali se je zdel pomembnejši 

od pandemije. Slišala je, da je okužb že skoraj devet milijonov, čeprav se ji ni sanjalo, 

koliko je to v resnici. Do devet in še več je znala šteti, ampak milijonov? To je komaj 

znala izgovoriti. 

Odložila je zavitek, iz njega izbezala sveče in ognjemete, zgrabila pest datljev in hotela 

oditi, ko jo je mama hitro spet zaposlila. 

»Ne pozabi, obljubila si mi, da boš šla po nekaj kadil. Si jih prinesla?« 

Tako je spet stekla po ulicah, sproti zobala datlje in upala, da nihče ne bo opazil, da na 

sebi nima maske. 

 

- Lisica 
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 Dvojno izgubljena 

Rosvita je deklica najstniških let. Vsi vemo, da so ta leta lahko čudovita, a hkrati tudi 

težka, vendar zanjo so bila še veliko težja in prav nič čudovita. Njeni starši so umrli v 

prometni nesreči, ko je bila še dojenček. Pri njenih trinajstih letih pa sta jo posvojila 

moški in ženska srednjih let s štirimi otroki.  

Rosvita se je zelo veselila, da bo končno lahko imela pravo družino, vendar je kaj 

kmalu ugotovila, da ni vse tako rožnato, kot je sprva mislila. Njena posvojitelja sta jo 

obravnavala veliko drugače kot svoje otroke. Vsak dan sta jo pretepala, žalila in 

stradala. Njen edini obrok je bil v šoli.  

Rosvita je bila zelo pametna, imela je lepe ocene, doma je pospravljala in naredila čisto 

vse, kar so ji rekli. Bila je tako rekoč popolni otrok. Njena posvojitelja nista imela ne 

pravice ne razloga, da bi jo pretepala. Ko bi Rosvita lahko vsaj v šoli odmislila skrbi in 

se malo sprostila, a žal ni imela te sreče. V šoli so jo sošolci zafrkavali zaradi njenega 

načina oblačenja, saj ji njena rejnika sploh nista kupovala oblačil. Imela je ene hlače in 

nekaj puloverjev, da se njene modrice niso videle. Ves čas je bila žrtev nasilja. Tako 

doma kot tv šoli. Ni imela prijateljev, njeni sorojenci so se spravljali nanjo prav tako 

kot njihovi starši, niti učiteljem se ni mogla zaupati, saj jo je bilo ves čas strah. Če pa bi 

to povedala policiji, bi jo verjetno poslali nazaj v dom. Bila je sama.  

Nekega dne, po zares hudem pretepu njenih rejnikov, pa se je odločila, da odide. S 

sabo je vzela samo plastenko vode in malico, ki jo je dobila v šoli. Odločila se je, da gre 

poiskat svojo teto, ki naj bi bila njena edina živa sorodnica. Hotela je oditi k njej, že 

preden je prišla v to rejniško družino, vendar je bila njena teta v zaporu. Vseeno jo je 

želela obiskati, saj je ni še nikoli videla. Ni vedela, zakaj je njena teta v zaporu in kaj 

naj sploh pričakuje od nje. Morda ona sploh ne ve zanjo, morda ve, pa je vseeno ne bo 

želela videti.  

Rosvita si je tetin naslov natančno zapomnila, ko ga je enkrat zasledila na obravnavi. 

Imela je srečo, da je teta v sosednjem mestu. Čeprav je mesto dokaj blizu, bo tja hodila 

kar nekaj dni.  

Ker je bila pametna, je vedela, da jo bodo rejniki in drugi verjetno iskali, zato se je 

odločila za pot skozi gozd, da ne bo tako opazna. Njena odločitev za pobeg je bila zelo 

spontana, zato poti ni imela načrtovane. Vzela je zemljevid, ki je visel na oglasni deski 

v mestu, in preučila pot. Pogledala je tudi, če je v bližini kak potok, da se bo lahko 

odžejala. Začela je hoditi in hodila je nekaj zelo dolgih ur. Vsaj njej so se zdele zelo  
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dolge. Opazila je, da se začenja temniti in da si bo mogla hitro poiskati zatočišče. Med 

hojo je zasledila, da so nedaleč stran od nje skale in bi morda lahko našla kakšno jamo.  

Na poti do tja je zaslišala cviljenje in nedaleč stran od nje našla zelo majhnega kužka, 

ki je izgledal, kot da je nedolgo nazaj prišel na svet. Bil je ves krvav, saj se je zagozdil 

v trnje in ni mogel ven. Izvlekla ga je, mu dala piti vodo iz svoje plastenke, nato pa ga 

je še okopala v potoku, mimo katerega je šla malo prej. Kužek je bil izgubljen, zato ga 

je Rosvita vzela s sabo. Njegove družbe je bila zelo vesela. Odločila se je, da mu da ime 

Olaf, saj je bilo to prvo ime, ki ji je prišlo na misel.  

Ta kužek je bila prva dobra stvar, ki se ji je zgodila v življenju. Na začetku jo je spomnil 

nanjo. Kot je bil on ujet v trnju, tako je bila tudi Rosvita ujeta med občutki, ki jih ni 

poznala.  

Končno je našla jamo, ki jo je iskala. S kužkom sta si najprej razdelila Rosvitino malico 

iz šole, nato pa zaspala. Navsezgodaj zjutraj sta se odpravila dalje. Cel dan sta hodila 

in bila zelo lačna, vendar Rosvita ni imela več hrane.  

Kar naenkrat se ustavita. Znašla sta se pred jamo, v kateri sta včeraj spala. Hodila sta 

v krogu. Cel dan sta hodila in nista prišla nikamor. Rosvito je to tako zelo potrlo, da je 

padla po tleh. Bila je lačna in utrujena. Bila je izgubljena. Ni vedela, kje je. Izgubljena 

pa je bila tudi, ker ni vedela, kaj sploh hoče in za koga sploh živi, saj nima nikogar 

razen tete in Olafa. Najprej mora razčistiti s seboj in potem najti pravo pot.  

Po neprespani noči je Rosvita ugotovila, da se na svetu tudi drugim dogajajo grozne 

stvari in da se bo borila zase, Olafa in otroke s podobnimi težavami. Odločila se je, da 

se ne bo predala, temveč se bo borila. Ko bo prišla do tete, bo naredila nekaj zase in za 

druge. Naredila bo nekaj, po čemer si jo bodo ljudje zapomnili in se po njej zgledovali. 

Ampak najprej morata z Olafom priti do tete. Popila sta nekaj vode in nato nabrala 

sadeže, da sta vsaj nekaj zaužila. Rosvita je nato Olafa vzela v roke in z njim tekla po 

poti, ki jo je zjutraj ponovno preučila. Tokrat je prvič tekla z nasmehom na obrazu. 

Vedela je, da je preživela veliko groznih stvari, a ves čas si je v glavi ponavljala misel, 

da je vsaka stvar za nekaj dobra. Ni podlegla pritisku družbe. Vedela je, da lahko vse 

to spremeni samo ona. Sama.  

Po nekaj dneh sta z Olafom končno prišla do malega mesteca. Najprej sta zavila v 

pekarno, kjer je Rosvita zaprosila za malo vode in kruha. Prijazna prodajalka jima je z 

veseljem pomagala, saj je videla, kako podhranjena in izmučena sta. Nato pa je Rosvita 

povprašala za pot do zapora. Na poti je Rosvita opazila ogromno letakov z njeno 

fotografijo in napisom pogrešana. Njena fotografija je bila izrezana z šolske fotografije, 

saj njena rejnika nista imela niti ene slike, na kateri bi bila ona.  

Ko sta prišla do zapora, se je Rosvita odločila, da bo povedala svojo zgodbo, saj 

drugače ne bo nič spremenila. Povedala jo je policistom. Povprašala je tudi po svoji  
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teti, ki naj bi bila v tem zaporu. Ko so policisti pregledali podatke, so ji povedali, da je 

njena teta po nedolžnem zaprta, da ni ničesar zagrešila in da je bila vsega oproščena 

pred enim letom. Rosviti so povedali, kje jo lahko najde in da bodo pokusili rešiti 

situacijo z njenimi rejniki in domom.  

Ko je Rosvita prišla do svoje tete, so se ji ulile solze. Imela je eno samo fotografijo svojih 

staršev in njena teta je bila tako podobna Rosvitini mami. Teta Greta je svojo nečakinjo 

takoj prepoznala. Po dolgem večurnem pogovoru, ko sta si povedali popolnoma vse, 

sta sprejeli nekaj odločitev. Rosvita in Olaf bosta živela pri teti Greti. Rejništvo bo 

prevzela teta, šolo pa bo Rosvita obiskovala v tem mestecu.  

Rosvita si je zadala nekaj življenjskih ciljev, ki jih bo uresničila. Ko odraste, bo 

neodvisna od drugih in bo pomagala otrokom v stiski.  

Njena grozna zgodba se je tu končala. Obrnila je nov list v svojem življenju in se 

odločila, da bo od zdaj naprej šlo samo še na bolje.  

                                                                                           Klingonka 
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Beli bregovi 

Madžar na desni je postajal že rahlo nadležen, saj je zakašljal že petič v zadnji minuti. 

Oče na levi pa je kazal že znake obrabe po dolgem dnevu na smučišču. »Danes sem se 

v tej gondoli že zagotovo peljal,« sem si dejal v glavi, ker v gondoli pač ni nič bolj 

zanimivega za početi. To sem sklepal po čigumiju, ki je bil nalepljen na sedežu, ki je 

stal nasproti meni. Po mučnih desetih minutah tišine, ki smo jo vzdrževali vsi 

sopotniki, da ne bi širili kakšnih narodnih stereotipov, smo končno stopili na že 

poteptan in rahlo stopljen sneg. Moje noge so bile zelo utrujene od celodnevnega 

potepanja po snegu.  

Ko sva si z očetom končno nadela smuči in pripela palice, sem začutil adrenalin, ki se 

je nabiral v mojem telesu skozi vso pot od doline do vrha. Sledil je sproščujoč spust do 

prve sedežnice, ki bi ga opisal kot povsem povprečnega za tako uničeno progo, kot je 

bila ta ob treh popoldan. Med vožnjo s sedežnico sva se z očetom dogovorila, da bova 

po tem smuku zaključila in se počasi odpravila proti avtobusu. Ta naju je ponesla z 

desne strani smučišča na levega, kjer sva zaradi mraza hitro zapustila vrh. Ljudje 

rečejo, da je smuka najboljša zjutraj, saj so proge takrat lepo zglajene in za krmiljenje 

svojih nog ne porabiš veliko energije, ampak meni je dodaten izziv bankin všeč. Pri 

fizičnih aktivnostih se rad izmučim, da vidim, koliko lahko moje telo zdrži. Veter mi 

je na lica padal kot tisoč šivank in je občasno iz mojega očesa uspel izzvati kakšno 

solzico, čeprav sem imel na glavi modro podkapo, črno čelado in neonska očala, ki so 

podnevi dobro odbijala sonce. Vidljivost je zaradi zahajajočega sonca upadala. Pred 

zadnjim spustom sem se ustavil in še zadnjič pogledal naokoli in občudoval 

prečudovito avstrijsko pokrajino, ki je segala tja, do koder seže pogled. Zajel sem sapo 

in se spustil proti dolini. Začel sem razmišljati, koliko stopinj ima zrak, in se za hip 

izgubil v svojih mislih. V tem trenutku sem spregledal in zgrešil odcep, ki je vodil do 

avtobusa. V hipu sem se odločil, da grem raje z gondolo ponovno do vrha in se spustim 

v dolino ter v drugo zavijem na pravo progo, ki vodi do avtobusa. Na hitro sem sezul 

smuči in odhitel do vstopa na vlečnico. Med mojim dirjanjem v pancerjih sem ujel, da 

je ura petnajst minut do štirih, kar je 15 minut, preden te ne spustijo več na gondolo. 

Hitro sem se sesedel na stol, si snel rokavice in v roke vzel svoj telefon, tako kot sem 

to storil vsakokrat, ko je bilo v kabini dovolj prostora, da si lahko dihal. Poklical sem 

očeta, da mu sporočim, kako sem se odločil rešiti težavo. Menil sem, da je moj načrt 

dober, a ko sem slišal njegov jezni glas, sem ga ponovno preučil. Obljubil sem mu, da 

se bom vrnil, kolikor hitro bom lahko. Med vožnjo me je večkrat klical in spraševal po 

moji lokaciji. Tik pred vrhom sem se od njega poslovil nekoliko nesramno, saj mi je 

njegovo nenehno spraševanje že počasi šlo na živce. Že vsaj devetič danes sem drvel 

po enaki strmini, a ta se je zdela še posebej osamljena, saj naokoli ni bilo nikogar. V  
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kotičku očesa sem zapazil skupino smučarjev, ki so stali ob robu in mi mahali. Ustavil 

sem se in jim prisluhnil. Vprašali so me, če vem, kam vodi pot, po kateri drvim. 

Samozavestno sem jim odgovoril, da v dolino. Odpeljal sem se dalje in za sabo kmalu 

opazil smučarje, s katerimi sem ravnokar govoril. Na levi strani pa v tistem trenutku 

zagledam nekaj, česar si ne želi videti noben smučar. Sedežnica, ki te odnese na drugo 

stran smučišča, ni več obratovala! Nikjer nisem videl kakšnega varnostnika, da bi ga 

vprašal, kaj naj storim. V ozadju mojih misli sem imel, da moram v dolino priti čim 

prej, saj me zdaj verjetno pričakujejo že vsi na avtobusu. Snel sem smuči in prečkal 

cesto, ki je vodila mimo sedežnice. Na drugi strani sem našel gozdno pot, ki je izgledala 

izhojena in je na videz vodila v pravo smer. Dozdevalo se mi je, da mi nekdo sledi, in 

moji sumi so bili potrjeni, ko je moški glas za menoj zaklical, naj počakam, saj se bom 

drugače izgubil. Prepoznal sem ga. Bil je eden od smučarjev. Zadrl sem se, da moram 

v dolino, ker me že pričakujejo.  

Nadaljeval sem po gozdni poti, ki jo je večkrat presekal kakšen potoček, ki je bil po 

vrhu povsem zaledenel. Večino sem jih lahko prevozil oziroma preskočil, a pri 

nekaterih sem moral sezuti smuči jih prenesti čeznje. Skozi krošnje povsem mrtvih in 

zaledenelih dreves se je slišal veter, ki je pihal s takšno silo, da je od časa do časa dvignil 

sneg od tal in ga raznosil po pusti beli pokrajini. Z vsakim prevoženim metrom se je 

dvom o moji presoji stopnjeval. Pred sabo naenkrat v polmraku zagledam slepo ulico. 

Pot se je kar končala. Srce mi je v tistem trenutku prvič v življenju zares padlo v hlače, 

saj sem se začel zavedati, da sem zabredel v hude težave. Zmeden in prestrašen sem  

iz žepa potegnil telefon. Na zaslonu sem opazil okoli 20 neodgovorjenih klicev in v 

zgornjem desnem kotu procente napolnjenosti baterije, ki so bili že krepko pod 

desetico. Poklical sem očeta in mu zakričal, naj pokliče reševalce, saj sem se čisto zares 

izgubil. Spraševal me je po lokaciji, a mu nisem povedal nič oprijemljivega, saj sem bil 

še vedno v šoku, ko ga kar naenkrat prekine. Baterija je prazna! Poskusil sem ga 

napolniti z dodatno baterijo, a je bilo preveč mrzlo, da bi se telefon prebudil. V tistem 

trenutku sem se moral odločiti, ali naj ostanem tu, kjer sem, in imam večjo možnost, 

da me reševalci najdejo, ali pa naj nadaljujem z brodenjem po gozdu in si pot iz njega 

najdem sam. Izbral sem slednje, saj me je že misel o počivanju mrazila. V tistem 

trenutku sem sprejel še eno pomembno odločitev. Za sabo sem pustil smuči, čeprav so 

bile ene od dražjih stvari, ki sta mi jih starša privoščila, a drugače ni šlo, saj sem bil že 

pri koncu z močmi. V glavi sem si nenehno govoril, da moram vztrajati in se ne predati. 

Hodil sem in hodil, a pokrajina se ni in ni spreminjala.  

Sčasoma sem zagledal potok. Voda normalno teče v dolino, mar ne? Presodil sem, da 

je najboljša stvar, ki jo lahko naredim, da sledim potoku, saj bom tako prej ali slej prišel 

v dolino. Vse je teklo tekoče, a hoja v pancerjih ni bila nikoli udobna. Pobočje ob potoku 

je bilo vse bolj strmo. Na koncu nisem imel druge možnosti, kot da sem z vodo do 

kolen brodil po potoku, v katerem je pomirjajoče brbotala ledena voda. »Čof,« je 

naredilo, ko mi je spodrsnilo med hojo po potoku. Panika je spet prišla na plan. Malo 

sem precenil situacijo. Bil sem v tuji državi, izgubljen, premočen do kosti, medtem ko  
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je zunaj okoli -10 stopinj Celzija. Hitro sem vstal in splezal za kak meter na pobočje. 

Ulegel sem se v sneg in za hip zatisnil oči. Poslušal sem okolico. Še vedno je bril enak 

veter in potok je še naprej lepo brbotal. Moj večni mir je nato zmotil znan, a redek zvok. 

Odprl sem oči in videl luč, ki je svetila name. Bil je helikopter! V prepričanju, da so me 

našli, sem začel kričati in mahati z rokami. Naenkrat se je luč umaknila z mene. 

Realnost me je spet preplavila. Niso me našli! Še naprej sem kričal in mahal z rokama, 

čeprav sem vedel, da to ne pomaga. A helikopter mi je vlil upanje. Med vstajanjem 

sem slišal pokanje ledu v mojih hlačah. Medtem ko sem ležal, so moje z vodo prepojene 

hlače zmrznile. Zavedal sem se, da če se še enkrat ustavim, se verjetno ne bom več 

dvignil. Delal sem korak za korakom. Večkrat sem padel nazaj v vodo, a se nisem upal 

predati. Vedel sem, da gre zdaj za moje življenje.  

Med hojo sem premišljeval, ali sem pripravljen umreti. Vedel sem, da sem za situacijo, 

v katero sem se spravil, odgovoren sam, a nihče me ni mogel zdaj rešiti. V življenju je 

še toliko stvari, ki jih nisem še niti poskusil. Prepričanje v to, da moja smrt ne bi bila 

poštena, me je gnalo dalje. A ta motivacija ni trajala tako dolgo, kot bi si človek mislil. 

Vdan v usodo sem se ulegel na rob potoka in čakal na konec oziroma na to da me 

rešijo, a vedel sem, da je prva možnost veliko bolj verjetna. Nad glavo pa v tistem 

zaslišim avto. Sunkovito se obrnem in zagledam cesto na vrhu brega. Nisem verjel 

svojim očem. Po vseh štirih sem preplezal strmino in v procesu izgubil rokavico. 

Preskočil sem ogrado in se postavil na sredo ceste, ki ni bila preveč prometna. Dvignil 

sem roke in se vrgel na kolena, saj nisem mogel več stati.  

 

Maršal 
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Meglenost 

Vanja nikoli ni marala hoditi v cerkev. Zgodnje vstajanje ji ni dišalo in kmalu po 

babičini smrti je ugotovila, da v tem početju ne vidi smisla. Nekaj časa je hodila k 

bogoslužju le še zato, da je lahko opazovala druge ljudi. To ji je pravzaprav prinašalo 

veselje. Vse stare gospe, ki so na videz goreče molile, v resnici pa so v torbici pod klopjo 

skušale na tiho odvijati karamelne bombone in si jih kar se da nevidno vtikati v usta, 

so ji na obraz večkrat narisale nasmeh. Ali pa moški, za katere je bilo očitno, da so se 

prikazali zaradi ohranjanja dobrega imena ali pa zgolj zaradi ljubega miru pod domačo 

streho. Verjetno bi marsikateri izmed njih lahko napisal (skoraj) doktorsko dizertacijo 

analize fresk na cerkvenih stenah in stropu. Njihovi pogledi so počivali povsod, le 

oltar, kjer je stal duhovnik, so ošvrknili redko, če sploh.  

Kadar so pri bogoslužju uporabljali kadilo, je bilo Vanji vedno slabo. Dima od nekdaj 

ni marala. Ko je prišla v srednjepubertetniška leta in so ji doma odpredavali pridigo o 

tem, kako ne sme nikoli kaditi, ker to škoduje zdravju, pa je sklenila, da tudi dim v 

cerkvi škoduje zdravju (pa tudi nedeljske pridige je niso navdajale s pozitivnimi 

mislimi) in da v cerkev ne bo več zahajala. Zdravstveni razlogi pač. V nasprotju z 

nikotinom je bil alkohol doma dobro sprejet. Ona kot ženska in otrok ga seveda ni 

smela nikoli piti. Povedali so ji, da je v mladoletnosti že sama misel na alkohol grešna. 

Kajenje cigaret pa je tako ali tako naravnost za v pekel, da o kakšnih drugih opojnih 

substancah sploh ne govorimo. Zanje bi Vanjini starši najraje videli, da ne bi obstajale. 

Tako kot mladoletnost ni večna, tudi zanikanje obstoja drog ni.  

Vanja je vedno rada brala in ob prebiranju mladinskih romanov je večkrat naletela tudi 

na omenjanje magičnega belega prahu ali pa kakšnih »tabletk za sproščanje«. Ko je 

kasneje malce raziskovala pomen in namen tovrstnih substanc, se je nehote podučila 

o vrstah in delovanju drog. Njihovo uživanje je še vedno ni zanimalo, je pa s tem 

branjem razširila svoje obzorje; za marsikoga na tisto temačno, napačno, nepotrebno 

stran. Doma so menili, da če si o nečem podučen, potem potrebuješ tudi izkušnjo, mar 

ne? Ne. Vsaj v Vanjinem svetu ne. Tudi kadar je v kakšni botanični knjigi prebrala, da 

je neka rastlina strupena, ni čutila potrebe po empiričnem dokazovanju zapisanega.  

Kadar je bila zunaj megla, je bila žalostna. Tudi meglo je namreč dojemala kot dim. In 

dim škodi zdravju. Vedela je, da ni vsaka megla žalostna težka siva meglena gmota. 

Spomladi se je megla velikokrat pojavila zjutraj in se do poldneva že dvignila. Tista je 

ni motila, saj je vedela, da za njo prihaja sonce. Jezila jo je jesenska, gosta in težka 

megla, ki se nikakor ni hotela razbliniti. Ob pogledu skozi okno jo je navdajala s 

tesnobo in z žalostjo. Vedela je, da se bližajo hladnejši dnevi in »veseli« december. In s 

hladnejšimi dnevi je prišel nov dim. Skozi vas se je jeseni in pozimi namreč večkrat vil 
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modro-siv dim. Zrak je imel takrat čuden vonj po žveplu, premogu, zažgani plastiki 

…, skratka vseh možnih kurilnih sredstvih, ki so bila ljudem na voljo. »Je treba šparat', 

ne?«  Neizbežno se je bližal tudi december in z njim čas praznovanja novega leta. Čas, 

ki je Vanjo vedno znova prisilil, da se je dodobra zavedla okolja, v katerem živi. Za 

nekatere sovaščane prehod v novo leto pač ni bil popoln, če ga niso začeli z glasnimi 

ognjemeti praznovati že tri dni prej. Ni več štela, koliko let zapored so jo v zadnjih 

decembrskih dnevih iz sna zbujali glasni poki. In čisto vedno je bila njena prva misel 

nekaj v povezavi s prepričanjem, da le sanja. Tudi letos ni bilo prav nič drugače.  

Bil je 29. december. No, pravzaprav je bil že 30. Ura na telefonu je kazala 00.03, ampak 

Vanja še ni uspela doseči telefona, da bi se tega zavedala. V polzavednem stanju je 

skušala leči nazaj in sanjati naprej. Morda bo spet sanjala o makovih štručkah, ki so 

odgovor na vse … Takrat pa je spet odjeknil močan pok in je ugotovila, da ne sanja. 

Pravzaprav je s široko odprtimi očmi sedela na robu postelje. Nič več ni bilo 

polzavednega stanja in spanec je zbežal iz njenih oči, kot da bi bil golazen v zapuščeni 

hiši, kamor je vstopil naključni mimoidoči. Z naslednjim močnim pokom, pomešanim 

s tuležem vaških psov, je prišlo tudi zavedanje, kaj se dogaja. Pogled skozi slabo zastrte 

žaluzije na oknu jo je zmedel. Bilo je svetlo. Dnevno svetlo. Pograbila je telefon in 

pogledala na uro – 00.11. Odstrla je žaluzije in pozdravilo jo je razsvetljeno nebo. Lune 

ni bilo videti, zrak pa je žarel v mavričnih barvah. Rdeča, zelena, vijolična, modra, 

rumena, oranžna … Ob teh barvah bi človek, kar Vanja zagotovo je, pomislil, da je 

vstopil v kakšno sliko izpod rok mojstrskega abstraktnega slikarja 20. stoletja. Ostri 

poki in rafali kasetnih raket, pomešani s tuljenjem prestrašenih psov, so Vanjo navdali 

z mislijo na fronto. Pomislila je, če so se vojaki med 1. svetovno vojno počutili podobno. 

Jezno, prestrašeno, razdraženo. Beli dim, ki se je vil po ulici in objemal vsak vogal hiše, 

je nakazoval na brezhibno čist zrak, ki sploh ni smrdel po žveplu in na katerega vsa ta 

pirotehnika sploh ni imela vpliva. Figo! Vsakdo, ki je vsaj malo pri možganih, kot je 

rad rekel Vanjin dedek, je takoj razumel, da zrak niti slučajno ni čist in da, zahvaljujoč 

dolinski legi vasi, tudi še nekaj časa ne bo čist. Dežja naj ne bi bilo na spregled še nekaj 

dni, frontno stanje pa se bo zagotovo ponavljalo še vsaj dva večera.  

Leto za letom so bili dnevi, za večino polni pričakovanja in veselja, za Vanjo tako zaviti 

v sivino. Kot zunanji zrak so bile tudi njene misli sive in motne. Lenobno kot dim po 

dolini (ali Vanja v teh časih po sobi) so se vlekle iz enega konca na drugega, brez 

kakršnih koli znakov, da bi se dvignile ali razblinile. Vedela je, da bo sivina minila. 

Čakala je prihod lastovk, ki se vračajo, ko težka jesensko-zimska megla preide v 

lahkotno pomladno. Takrat bodo ob svojem preletu s svojimi perutnicami razblinile 

tudi meglene misli, ki se bodo v obliki majhnih oblačkov ena za drugo dvignile in 

izginile v najgloblji kotiček podzavesti. Tam bodo preživele poletje, nato pa se tiho 

prikradle nazaj na površje s prvo jesensko meglo.   

 

Dimni signal 
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Posmrkane marjetice 

Že trinajstič gledam DiCapria, kako zmrzuje v ledeni vodi. Zagrabim novo pest 

zamaščenih ameriških kokic iz mikrovalovne pečice in se še bolj zavijem v svojo belo 

puhasto odejo. Zopet se mi začno nabirati solze v očeh. V trenutku, ko zasmrkam v 

robček, se začnem cmeriti. Še zadnje besede, ki jih Rose hripavo izdavi, in potonil bo 

v milijon odtenkov modre. Do konca filma spet jočem kot dež. Nato pa se v hipu 

ustavim, kot da bi se ustrašila, da mi bo zmanjkalo solz. Poškilim na uro. Dvajset do 

petih. Hlipajoče si oči obrišem v rokav bledega puloverja, ga nato slečem in vržem v 

košaro z umazanim perilom. Oblečem se v črno, čez ramena vržem težek plašč in se 

odpravim.    

V meglenem dnevu in med občasnim ptičjim cvrčanjem mirnodušno pešačim po levi 

strani ceste. Opazujem ta blazno ravnodušen dan, s katerim bi se skorajda strinjala. 

Med hojo vržem oko še na izložbe, če kje visijo plakati z rdečimi procenti. Nič novega, 

vse po zadnji modi. Čez čas se odpravim po makadamski bankini in kmalu obstanem.  

Postojim pred vrtnimi vrati, ki so obdana s svetlo rožnatimi vrtnicami, rumenimi ter 

škrlatnimi marjeticami, visokimi ivanjščicami in povsod posutimi spominčicami. 

Naenkrat me prsti zasrbijo. Ko po krajšem oklevanju roko rahlo naslonim na stara 

vrata, ta pritajeno zaškripajo in previdno stopim mimo. Pridem do lesenih vhodnih 

vrat z železno kljuko. Potisnem jih in spustim sivo svetlobo v temno, vendar prijetno 

predsobo. Oči begajo od lesenega stropa do hladnih belih sten k obrabljenemu parketu 

pod bordo rdečo preprogo. V hiši pod klopjo ob krušni peči ležita prevrnjeni pručki. 

Pajčevina na njih se srebrno zalesketa ob snopu motne svetline.  

Topel nasmeh se mi zariše na ustnicah ob prijetnem spominu na srkanje bezgovega 

soka s sestro. Na kozarce s hrapavim potiskom. Na izjemno toplino in domačnost tete 

in strica. Ne spomnim se našega zadnjega tako rečenega srečanja, saj je vsako bilo 

skoraj enako, kar niti ni slabo. Vedno isti občutek dobrodošlosti, prijetnega kramljanja, 

ki se je dotaknilo nedeljske pridige, dela na vrtu in zopet malo preveč deroče Savinje. 

Po njej smo spuščali papirnate ladjice, kot pravi mojstri origamija pač počno. Znova in 

znova smo bezljali z ene strani ceste na drugo, kar je bilo, kot šele zdaj vidim, skrajno 

neprevidno.  

Zaprem vrata za sabo in stopim na pločnik. Odpravim se proti vasi. Cesta gre malo 

navkreber, ravno toliko, da roke ne morejo počivati v žepih hlač. Ves čas se oziram 

proti nebu, če se bo ulilo, in razmišljam, kaj narediti v tem primeru, saj nimam dežnika.  
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Nogavic mi ne bo premočilo, ker imam obute elegantne črne gležnarje, ki v trenutku, 

ko bom stopila na travo, ne bodo več črni. Hvala bogu do pokopališča vodi asfaltirana 

cesta.  

V ritmu z zadnjo pesmijo se krajša kolonica premika proti zeleno tapecirani luknji pred 

temnim marmornatim nagrobnikom. Na majhen kupček travniških cvetlic spustim 

škrlaten cvet, ki bi lahko po obliki bil podoben marjetici. Spomni me na prijazne rjave 

oči tete. Oblaki nad mano spominjajo na stričevo belo brado. Medtem ko jih 

odmaknjeno občudujem na robu pokopališča, se med njimi razjasni le tolikšen delček, 

da oko uzre vrh gora na sinje modri podlagi. Kot da se je nebo odprlo. Teti in stricu 

zaželim srečno in se odpravim domov, gledajoč svoje blatne gležnarje.  

 

Ingeborg 
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Modrost mojstra 

Kaj je življenje in kaj je resnica? Ali bolje rečeno, kaj je življenjska resnica? Vsa 

vprašanja, ki si jih nenehno postavljamo v glavi, a nanje nikoli ne dobimo konkretnega 

odgovora. Kaj je smisel življenja? Ali mora imeti namen? Kako naj ga najdem?  

Takrat še mnogo odgovorov nisem poznal, a tudi če bi jih, jih verjetno ne bi razumel. 

Življenje je bilo prekratko, da bi se lahko posvetil vsakemu njegovemu delčku. Tudi če 

bi se mu, celota ne bi bila nikoli popolna. Zakaj? Zato ker sem stvari napačno razumel. 

Opazoval sem preveč subjektivno, da bi lahko uvidel njihov globlji pomen. Mnogo ur 

sem izgubil, ker jih nisem znal uporabiti. Veliko sem razmišljal in tako pozabil, da čas 

nima omejitev. Posvečal sem se nepomembnim stvarem, ki mi niso koristile. A zdaj je 

drugače. Zdaj vidim vse veliko bolj jasno. Uvidel sem resnico, ki me je pripeljala do 

spoznanja. Zdaj vem, da »jaz sem«. 

Vse se je začelo pred petimi leti, ko sem bil še razvajen študent. Obiskoval sem 

gimnazijo v Ljubljani in večino časa posvečal učenju, branju in razmišljanju, saj 

drugega nisem poznal. Zabave niso prišle v poštev, saj je moja definicija veselja 

vključevala kaj več od polnega kozarca. Že od otroštva sem pripisoval znanju veliko 

pomembnost, a po letih učenja se mi to ni zdelo več tako smiselno. Naveličal sem se 

sedenja za knjigami. Morda so bili krivi časi, v katerih sem živel, ali pa sem bil kriv 

sam. Ne vem. Vse, kar vem, je le to, da mi knjige niso dale želenih odgovorov. 

Prepričan sem bil, da v življenju obstaja nekaj več od šolanja, družine in dela do smrti. 

To je zvenelo preveč običajno za moj okus. Hkrati pa tudi nisem vedel, kaj bi rad počel. 

Kaj je tisto, kar si želim v življenju. Bil sem zmeden in izgubljen.                                                   

Bližal se je konec prvega semestra. Po predavanjih sem rad zahajal v Metelkovo ulico, 

kjer sem ure preživljal v kavarni Sem. Vzdušje je bilo prijetno in strežba prav tako. 

Običajno sem si naročil dolgo kavo in listal kakšen časopis, ki je ležal na mizi. Večino 

člankov sem kar preskočil, saj me politika ni zanimala. Nisem si hotel mazati rok z 

branjem laži, čeprav je veliko ljudi to počelo. Posledično sem jih pa seveda moral 

poslušati. V svojem stanovanju na Levstikovem trgu sem imel zelo nadležno sosedo, 

katere jamranje se ni nikoli končalo. Najlažje sem se izmuznil z izgovorom, da se mi 

mudi. To je seveda razumela, saj se je vsem ljudem vedno nekam mudilo. Kakorkoli, 

po urah sedenja v kavarni sem se odpravil proti mestnemu parku, saj me je to zelo 

sprostilo. Tisti dan sem sedel na klopco in prisluhnil zvokom narave. Bilo je mrzlo in 

veliko ljudi se je že odpravilo v svoja stanovanja. Ostali so le sprehajalci psov, ki niso 

imeli časa, da bi to opravili že prej. Roke sem potisnil v žepe in se zagledal v nebo. 

Misli so spet preplavile moj um in ustvarjale kaos. Ne vem, kako dolgo sem tako 

strmel, verjetno dovolj dolgo, da sem zbudil pozornost.               

»Hej!« Spustil sem pogled in par korakov stran zagledal starca, ki ga je spremljal črni 

pes. »Ja?« je bilo vse, kar sem izustil. Starec pa se je počasi premaknil naprej in se sedel 
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na klopco poleg mene. Njegov pes se je pridno ulegel in me gledal. Nekaj časa sva 

samo nemo sedela, saj nisem vedel, kaj bi rekel. Poznal ga nisem. Čez čas pa je 

spregovoril z globokim, a mirnim glasom.                                                                     

»Življenje je težko, če ne veš, kam si namenjen, kajne?«                                           

Debelo sem ga pogledal, saj ni bilo verjetnosti, da bi lahko bral moje misli.                     

»Na obrazu ti piše,« je odvrnil. Izgleda, da sem bil preveč očiten pri presojanju svojih 

težav. Zravnal sem se in ga pogledal. Imel je modre oči in belo brado. Po starosti bi 

rekel, da je bil v svojih sedemdesetih letih. Oblečen je bil v debelo črno jakno in na 

glavi je imel kapo. Povesil sem pogled in se zagledal v svoje dlani. Sklepal sem, da ne 

bom ničesar izgubil, če se držim resnice, ki morda ni nujno resnična. Lahko, da sem si 

jo le domišljal.                                                                                                                            

 »Ja, zadnje čase ne vidim več smisla nikjer,« sem odvrnil.  »Stvari, ki so mi bile včasih 

logične, so zdaj nejasne, preveč vsakdanje.«                    

Starec me ni pogledal, ampak je še vedno molčal. Počutil sem se butasto. Verjetno mi 

je tudi to pisalo na obrazu, saj se je malo kasneje oglasil.                                           

»Življenje mnogokrat nima smisla, fant. Smisel bo dobilo, ko mu ga boš ti pripisal.« 

Spet sem ga pogledal. Kaj je rekel? Jaz pripisal? Kako naj mu ga pripišem, če ne vem, 

kaj je smisel.                                                                                                                 

»Kaj? Oprostite, ampak ne razumem,, sem dvomljivo odvrnil. Tokrat me je pogledal v 

oči.                                                                                                                                  

»Razumeti je težko, dokler ne veš, kaj moraš razumeti.« Pavza. »Pri tem ne gre za to, 

da razumeš življenje, njegov smisel in namen. Ne gre za to, da razumeš druge, njihova 

dejanja in odločitve, niti ne gre za to, da razumeš, kaj je resnica. Tukaj gre za to, da 

razumeš sebe.«                                                                             

Nepremično sem strmel vanj. Moji možgani so procesirali njegove besede in si jih 

poskušali razložiti.                                                                                                        

»Torej pravite, da moram razumeti sebe, in bom lahko razumel smisel življenja?« sem 

vprašal. Še vedno sem se počutil izgubljeno. Starec se je sklonil in pobožal psa.                

»Ne,« je bilo vse, kar je rekel. Bil je zelo miren. Izgleda, da ga ni motila moja 

frustriranost zaradi nejasnega odgovora.                                                                                        

»Ne? To je vse?« sem izustil in to nič kaj vljudno. Res me je jezila ta nesmiselnost 

njegovih besed. Starec pa je le mirno spregovoril.   

»Fant, poglej. Smisel ima tisto, kar ti misliš, da ga ima. Logična se ti zdi tale klopca in 

veš, zakaj stoji tukaj. Zato, da se lahko usedeš. Stvari, ki nimajo smisla, pa ti tako vidiš. 

Trenutno si nesiguren. Dvomiš vase in ne v življenje. Moraš razumeti, da je tvoja 

realnost slika tvojega razmišljanja o njej.«                                                     
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Zdaj sem se počutil, kot da se pogovarjam z nezemljanom. Krivdo je pripisoval meni.                                                    

»Pravite, da je krivda v meni? Da sem sam kriv, ker se tako počutim?« sem razdraženo 

odvrnil. Kako bi bil sam kriv? Svet nima smisla. Politika nima smisla. Jaz nimam smisla 

zaradi njih. Vedno sem krivdo pripisoval zunanjim dejavnikom, tale starec pa mi 

pravi, da sem kriv sam. To se ni skladalo z mojim razumevanjem sveta. Verjetno je 

spet videl moj obraz in nadaljeval.                                                            

»Ja. Pravim, da si sam kriv. Verjamem, da te je tole razburilo in ne razumeš, kar sem ti 

povedal, ampak zavedaj se, da te vloga, ki jo zdaj igraš, ne bo pripeljala do odgovorov 

in sreče.«                                                                                                              

»Kakšno vlogo pa igram?« sem hotel vedeti. Počasi sem postajal jezen.  

»Žrtve,« je odvrnil. »Pretvarjaš se, da je krivda v drugih. Iščeš odgovore v drugih, 

namesto da bi se ozrl vase. Naveličan si vsega, česar ne moreš spremeniti. Ozri se okoli 

sebe, fant. Vsak živi svoje življenje. Eni so srečni, drugi ne. Razmisli malo. Zakaj bi 

potreboval razlog za vse? Lahko preprosto si. Jaz sem srečen in nimam razloga za to. 

Ne potrebuješ razloga, da bi lahko živel. Lahko samo živiš in izkušaš nove stvari, se 

prepustiš toku življenja in se zavedaš, da ni nič zares pomembno. Edino, kar je 

pomembno, je to, da sprejmeš sebe in si, kar si.«                                                                                        

Zdaj sem bil jaz tisti, ki je molčal. Te besede so me zadele kot kamen. Po vseh letih 

učenja in prebiranja knjig sem spoznal, da ljudje res iščemo razloge za vsako stvar. 

Nismo zadovoljni s preprostimi pojasnitvami. Vse mora imeti namen, da je smiselno. 

Izobrazba in učenje sta se mi zdela smiselna, saj lahko le tako dobim službo. A zdaj ne 

več. Lahko se preprosto učim in vidim smisel v tem, čeprav nima namena. Lahko mi 

spodleti, a nič hudega, nobena stvar ni zares pomembna. Noben padec, noben vzpon. 

Pomembno je, da verjamem vase. Jaz sem, ki sem. Živim in se ne pretvarjam.                                                                                                                   

Na obrazu se mi je zarisal nasmešek. Počutil sem se srečno, a to brez razloga. Razlog 

ni bil pomemben. Jaz sem bil.                                                                            

Dvignil sem pogled, da bi se mu zahvalil, a ga ni bilo nikjer več. Na klopci, kjer je sedel, 

sem opazil listek, na katerem je pisalo: »Edina resnična stvar si ti. V to nikoli ne 

dvomi«. Listek sem spravil v žep in se odpravil proti stanovanju. Bil sem srečen. Komaj 

sem čakal, da sedem za knjige, čeprav nisem imel razloga za to. Hotel sem se učiti in 

izkušati. Hotel sem živeti, a ne v smislu užitka, ampak v smislu občutka notranje 

izpopolnjenosti, notranje sreče. Ta je globlja in neminljiva. Od tistega dne dalje se 

nisem več izmikal sosedi. Poslušal sem jo in jo razumel. Zavedal sem se, da je takšna, 

kot sem bil jaz, le izgubljeni nevednež.                                             

Zdaj je od tega srečanja minilo že pet let, in še vedno sem hvaležen starcu, ki mi je 

pomagal spoznati, da nič ni zares pomembno, razen če se sam tako ne odločiš. Sami se 

odločamo, kako bomo reagirali in živeli, zato moramo najprej spremeniti sebe in svoje 

mišljenje, da lahko spremenimo življenje.            

Mojster 
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Maska ljubezni 

Okupiral je moje misli. Od trenutka, ko sem uzrla tisto iskro v njegovih očeh, kakršne 

še nisem videla v nobenem ognjemetu. Njegove rjave oči, v katerih tonem in tonem, 

dokler me iz sna ne prebudi njegov glas. Oh, njegov glas! Ni lepše melodije, kot tista, 

ki jo med pogovorom poje njegov glas. Besede, ki zvene prav le, kadar jih izgovori on. 

In če plavam na oblaku, ko govori, sem v nebesih, ko mi nameni nasmeh. Nasmeh, 

njegov nasmeh, in samo zame. Poln radosti in sreče, ljubezniv, a hkrati skrivnosten. In 

ostal bi lep, ko se ne bi postavil zame. Tako je od trenutka, ko me je branil, postal angel 

varuh. Moj angel varuh. 

Prvič, ko me je ogovoril kot mene, je bilo nekega sredinega jutra. Še zaspan, a poten 

zaradi teka v šolo, me je vprašal, kako sem. Prepričana, da me je zamenjal, s katero 

izmed drugih, lepših in popularnejših sošolk, sem se ga želela znebiti z v redu. A je 

vztrajal. Očitno mu dogodek prejšnjega dne ni dal miru. Prizadelo ga je bolj kot mene. 

»Ah, saj sem navajena.« »Navajena, da obstajaš le, ko si koristna?« »Saj ni tako slabo 

…« Ni se pustil prepričati. Še istega dne me je pospremil domov … 

Njegov optimizem in dobra volja sta bili osvežujoči kot hladna limonada sredi vročega 

poletja. Čez noč sem postala nekdo. V meni je videl, to kar sama ne morem. To sem si 

želela videti, mogoče sem to res bila…  Kdo bi vedel, da so tudi sončnice vredne 

občudovanja? Preproste, v senci lepote vseh drugih rož, vseeno pa so bile sončnice 

njegove najljubše rože ravno zaradi svoje povprečnosti. »Saj nisem nič posebnega…« 

»Vseeno pa si moja.« 

Medeni tedni zaljubljenosti so trajali in trajali. Četudi me je morda skrbelo, kako bo ob 

prvem prepiru, dvomov ob vseh njegovih besedah nisem mogla slišati. Toda enkrat 

jih je bilo konec. Njegov najboljši prijatelj se je zaljubil… 

Mladi zaljubljeni par, ki nama sedi nasproti, me spominja na najine prve skupne 

trenutke. Sramežljive besede in rdečica na licih, pogledovanje drug k drugemu  s 

kotički očes in pogledi, seveda na skrivaj… Že samo njuna zaljubljenost me navdaja s 

še večjo naklonjenostjo do njega, mojega… Pogledam ga, ne na skrivaj, in pričakujem, 

da bo on že zrl vame, a so njegove oči jezno uprte v mizo. Ne v punco, ne v njegovega 

najboljšega prijatelja, ampak v mizo. Kaj je tako groznega na mizi, da jo je treba 

prebadati s pogledom? Svetloba, ki pade na njegove oči, razkrije nevarne zelene 

odtenke. Nekje v meni, tako globoko, da se zdi, ko da v želodcu, vzklije skeleč občutek. 

Strah. 

Preklinja. Ko se želim dotakniti njegove roke, jo umakne. Celo dvigne jo, tako da se mi 

v nekem trenutku zdi, da se bo dotaknil mojega lica. Ponovno jo spusti. Prime 

steklenico, ki jo imam na mizi. Roko ponovno dvigne. In spusti. Iz njegovih ust 
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prihajajo valovi žaljivk. Roko ponovno dvigne. Kletvica, ki zapusti njegova usta, uniči 

melodijo. »Vsega si kriva ti!« Steklenica se v koščkih razleti po tleh. Obnemim. Niti 

tresem se ne. Jezen se obrne in gre. Tišči me v prsih. Poskušam dihati, a njegove besede 

mi odzvanjajo po vseh kotičkih moje glave. Ne morem priklicati spominov njegovih 

melodij. Pogledam na tla. Koščki. Koščki steklenice in koščki zlomljenega srca v mojih 

prsih. Tiščanje popusti. 

Pokliče me šele zvečer. Moral se je pomiriti. Poslušam ga in njegov piskajoči glas 

slikam v melodije. Ne slišim, kaj mi pravi. Verjetno se mi je opravičil. Mogoče pa je 

rekel nekaj opravičilu podobnega. »Veš, veliko boljše volje bom, če bi lahko morda… 

Kaj pa če poskusiš nositi krila?« »Ampak…« »Nič ampak… Daj no… Poskusi zame… 

In veš, kaj še lahko spremeniva? Mogoče tvoja frizura… Pa tudi ukvarjati bi se lahko 

začela s športom… Veš, ona je atletinja in je moj trener čisto navdušen, da si je našel 

športnico… Pomisli, lahko bova skupaj telovadila…« To nagovarjanje preslišim. 

Verjetno je še razburjen in ne ve, kaj pravi. Da bi se spremenila? Ne. Razen če bi ga to 

resnično osrečilo, potem mogoče… Oprostim mu. 

Ustavim ga na hodniku. Ne potrebujem ničesar več, le njegov nasmeh in tiste iskrive 

oči. A iskre ni. Iztrga svojo roko iz moje in mi ne nameni nasmeha. Odrezav stavek me 

strese od hladu, a mraz me ne strezne. V mene prebudi majhen občutek krivde. Pustim 

ga naj? Zakaj, če nisem naredila ničesar? Naredila nisem ničesar… Je to mogoče 

težava? Mogoče. Mogoče pa le potrebuje še malo časa zase, saj sva tako nenehno 

skupaj. Torej ga pustim. Povesim svojo glavo, izpustim nekaj podobnega šepetu in 

odidem naprej. 

Sediva v kavarni. Nasmehne se mi in vpraša, kako sem. Povem mu, da ga pogrešam. 

Da imam občutek, da je ob meni na dosegu roke, a roko stegujem in stegujem, a ga ne 

dosežem. V svojo dlan vzame mojo in me potolaži z domačo melodijo, katere spomin 

je že zbledel… Sanje prekine udarec njegove roke ob mizo. »Kaj delaš? Pridi, greva.« 

Z zgubljenimi očmi iščem nekaj, česar ne najdem. Razjezim ga, na peti se obrne in 

odvihra iz razreda. V strahu, da bi resnično izginil, kot je pravkar izginil pred mojimi 

očmi, ga poskušam dohiteti. Loči naju le še korak, ko se obrne proti meni. Preseneti 

me in komaj ulovim ravnotežje. Zbadljivo me pogleda. »Nerodna  in vsiljiva… Lahko 

si srečna, da si dovolj lepa, da…« »Da kaj?« Zardi in se izogiba mojemu vprašanju. En 

neroden pogovor kasneje in sediva v kavarni. A me ne vpraša, kako sem. 

Napetost v ozračju bi lahko izmerili. Razmišljam, kako in moje misli se za spremembo 

usmerijo v fiziko, ki bi se jo morala učiti danes zvečer. A sem tukaj nekje z njim. Če mi 

včasih ni bilo mar, kje sva, dokler sva skupaj, mi zdaj ni mar, ker je tako povsod enako. 

Nenehna skrb, kaj sem storila narobe, kaj ne smem narediti narobe in kako popraviti 

najin odnos. Ne vem, kaj so mislili s tem, da te mora razvajati kot kraljico. Z darili, 

pozornostjo? Ali s skrbmi in spremembami? Vsak svoj korak skrbno premišljujem. 

»Kako ti je všeč?« Njegov nasmeh me zaslepi in vidim njegove ljubeznive oči, ki iščejo 

potrditev. Še vedno je on, samo slabe dni ima. S to mislijo se mu nasmehnem: »Zelo.« 

Kriva. Kriva za njegov neuspeh. Za njegovo poškodbo pri košarki, za njegovo 

nezadostno oceno pri angleščini, ker mu nisem pustila prepisovati z mojega testa.  
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Kriva, da je njegov najboljši prijatelj priredil boljšo zabavo kot on in da ga imajo sedaj 

vsi rajši. Kriva, da je ves čas slabe volje. Kriva, da si je oblekel namesto dveh belih, eno 

črno in eno belo nogavico. In da si je nataknil levi čevelj na desno nogo…  Počasi 

dodajam v svoji glavi, ker nočem več poslušati njegovih obtožb. A jih vseeno slišim. 

Sklonim glavo in se nasmehnem tlom, kot da jih pozdravljam v njihovi nesreči, ker 

čutim, kako nekdo hodi po meni. Njegova roka okoli mojega pasu še nikoli ni bila tako 

tuja, a ne želim, da me spusti. Nočem prisluhniti pogovorom, ki polnijo prostor okoli 

mene. Ne želim se počutiti kot nagrada, s katero se hvali. Kot da jaz kaj pripomorem 

k njegovi vrednosti.  

»Sploh me ne razumeš, kar nekaj siliš vame in me poskušaš spremeniti, kot da sem 

samo še ena izmed tvojih nalog.« »Želim ti pomagati.« »Pomagati? Kako? Tako, da me 

skušaš rešiti kot domačo nalogo? Daj, spelji se. Nočem te videti.« Mogoče, pa so imeli 

prav. Vse poskušam rešiti, tudi njega – torej ima prav. Prav v vsem.  

V tistih temnih rjavih očeh končno potonem. 

Rjava tema se je naselila v moje misli. Par oči, ki jih čutim na sebi, kadar v glavi znova 

in znova obračam in zrcalim eno in iste besede. Par oči, s katerimi gledam svet in v 

ogledalo. Vidim, kako se je iskra razplamenela v ogenj in mi ožgala roke, da sedaj le 

nemočno in ponižno visijo ob mojem telesu. Nočna mora, iz katere se ne morem 

prebuditi, niso več sanje. Dan je. Vseh radostnih melodij ni moč slišati ob vsem hrupu, 

ki kot ognjemet izbruhne vsakič, ko zatisnem oči. Pekel nenehnih enakih besed 

enakega obtožujočega tona. Nasmeh bledi. Kot Prometeja me kljuva krivda, naseljena 

nekje v globokih ranah. Vse, kar zgradim, se poruši, ko odprem oči. »Svet ni ustvarjen 

za takšne, kot si ti.« Nočem ga videti, a odprem oči. Z odprtimi očmi ne vidim. Živim 

kot lutka, ujeta v glasovih, ki niso moji. Nisem ga ljubila. A vseeno. Okupiral je moje 

misli.  

 

 

Abba 
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Razširjene žile 

Nekje daleč na levi sem iz teme zaslišal goloba, ki je iskal zavetje, da bo preživel to 

novembrsko noč. Spodaj je veter nežno podrsal nekaj listja po vlažnem asfaltu. Gorele 

so ulične svetilke, a vendar sem imel občutek popolne teme. Kljub temu sem nežno 

zaprl oči in si predse postavil njo - smejala se je. Njeni dolgi, divji lasje so ji prosto 

padali okrog ramen. Njena dih jemajoča postava je stala prav pred mano, lahen vonj 

po njenih laseh je priplesal do mene in mi prebudil nosnice. Stopil sem lahen korak 

naprej in skočil v njen objem. 

Ura na nočni omarici je kazala točno 3:08, ko se je Mattia odločil, da se bo nehal siliti s 

spanjem. Vstal je ter se pod posledicami že današnjega Ledaig enojno sladnega viskija, 

ki mi je okrog ene ponoči pomagal ujeti vsaj malo spanca. Rahlo se je opotekel v 

kopalnico, stopil pod tuš in odprl mrzlo vodo. Pustil je, da mu je tekla po koži, dokler 

nisem drgetal od mraza, potem pa obrnil pipo na desno, ter še vroči vodi pustil, da je 

tekla po meni, dokler ni imela njegova koža pridiha blage roza barve. Stopil je  izpod 

tuša ter še nekaj trenutkov v ogledalu ogledoval svoje brazgotine na prsih, ki jih je 

pustil zadnji primer. Na hitro se je obrisal ter oblekel. Stopil je proti vhodnim vratom 

ter opazil steklenico viskija v kuhinji na mizi. Z velikim olajšanjem je ugotovil, da je 

manjkalo le kakšnih pet centimetrov temno oranžaste tekočine. Hitro je steklenici 

privil zamašek ter jo vrnil v vitrino, med svojo zbirko, na katero je bil precej ponosen, 

saj je štela 52 steklenic prvovrstnih viskijev, večinoma enojno sladnih. Iz predala je vzel 

Marlboro red cigarete ter si jih potisnil globoko v notranji žep svoje jakne, pograbil še 

ključe, denarnico in telefon ter stopil v mrzlo novembrsko noč. Odklenil je svojega 18 

let starega Forda Mustanga, za katerega je verjel, da se nikoli ne pokvari, vendar je 

takoj ko so temperature padle pod 10°C njegov Mustang vžgal šele v četrtem ali petem 

poskusu. Danes se je to zgodilo že v drugem, kar ga je presenetilo. Nekaj časa se je 

brezciljno vozil po mestu, saj ga je vožnja že od nekdaj pomirjala, nato pa se je odločil 

za mestni park. Parkiral je daleč stran ter se do parka sprehodil. V parku se je usedel 

na staro dotrajano klopco, kjer je sedel že nekajkrat. V usta si je vtaknil cigareto, jo 

prižgal in užival v trenutku, ko je nikotin zaokrožil po njegovih žilah. Poigraval se je 

z mislijo da bi preveril svoj telefon, vendar je pretehtala misel o miru sredi parka. 

Zaradi njegovih dolgih, blond svetlih las, ki so bili še vedno mokri od jutranje se je 

vrnil do svojega dobrega starega Mustanga, ga vžgal v (celo) tretjem poskusu ter se 

odpeljal na glavno policijsko postajo v Milanu, na ulici Fatebenefratelli, ki je bila ena 

izmed večjih ulic v mestu, a je bila ob tako zgodnji uri prazna. Hitro je odšel v svojo 

pisarno v tretje nadstropje, kjer je delal v enoti za posebne primere in znotraj te v še 

posebej oblikovani skupini 13 ljudi, ki so reševali posebno okrutne primere in primere 

s posebej veliko medijsko pozornostjo. Njegovo delo je tako vključevalo vse žrtve 
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posebej okrutnih morilcev in serijskih morilcev, ter umore znanih osebnosti, v Milanu 

predvsem modelov in manekenk. Pohitel je po stopnicah mimo vratarja, ki je bil 

povsem vajen njegovih nočnih prihodov in odhodov in se zaprl v svojo razdejano 

pisarno. Prižgal je računalnik in svoj telefon, na katerem so kot navadno čakali 

neodgovorjeni klici. Štirikrat ga je klical poveljnik Colombo, dvakrat glavni mrliški 

oglednik in enkrat njegov najemodajalec. Hitro je poklical mrliškega oglednika nazaj. 

Pogovor je trajal natanko 8 sekund, takoj zatem pa je oddirjal iz pisarne in se odpeljal 

približno 30 km iz jedra mesta v del bolnišnice, kjer so opravljali posmrtne preiskave. 

Tu skozi so šla vsa trupla ljudi, ki so umrli v nenaravnih okoliščinah. Mattia se e po 

tolikih obiskih že navadil hlada in sterilnega izgleda stare stavbe. Vratarju je pokazal 

detektivsko izkaznico in se odpravil v klet, kjer ga je že pričakala drobna ženska, ki je 

nosila službeno izkaznico, na kateri je pisalo dr. Greco. Tako kot Mattia je tudi ona 

imela težave s spanjem in bila čisti deloholik. Šlo je za primer samomora otroka bivše 

manekenke, sedaj velike podjetnice z ličili, sicer ni bilo nič posebnega na tem, kar je 

bilo posebno je bila raztopina v krvi samomorilca. Violin. Nova vrsta sintetične droge, 

ki so jo preprodajali po vsej Evropi, izhajala pa je prav iz Italije. Vse bi bilo v redu, če 

nebi Mattia te kriminalne združbe pred dobrima dvema tednoma razbil in spravil za 

rešetke vse vodilne. Violin je povzročal približno dvakrat hujšo odvisnost kot heroin. 

Bil je tudi veliko dražji in težje dostopen, vendar ni imel stranskih učinkov kot so 

glavobol in slabost kot heroin in druge droge. Tako se je violin razširil po ulicah Milana 

hitreje kot kuga, le ena družba pa ga je prodajala, in so tako imeli celoten monopol. 

Edini problem violina je bil, da se jev telesu že po četrtem odmerku zgodilo takšno 

živčno sproščanje, da je nastopila možganska kap.  

Doktorica je Mattii že poslala vse krvne izvide na telefon, Mattia pa je že oddrvel na 

prizorišče, ki je bilo nekoliko od mestnega vrveža odmaknjena četrt, v kateri si izgledal 

revež z najnovejšim Audijem Q8. Četrt so sestavljale velike vile z bazeni, urejenim 

grmičevjem, fontanami in dragimi avtomobili. Mattia je parkiral svojega zdelanega 

Mustanga pred  rumeni trak ter se mimo par novinarjev napotil na sprednjo stran hiše. 

Policisti so že izprašali vse prebivajoče v štirinadstropni vili v gotskem stilu s katere je 

skočil Lukas, star 16 let, dobro grajen in v šoli dober učenec, sin Elene, super modela, 

ki si je s svojo kariero svetovno znane manekenke prislužila bogastvo, ki ga je sedaj 

porabljala v glamuroznem stilu. Mattia je pobral vse izjave prvih na kraju dogodka, še 

malo ocenjeval mesto dogodka, nato pa oddivjal nazaj v pisarno. Na hitro je preletel 

izjave ljudi, ki so jih zbrali policisti, ko je prišel njegov partner Carlos. Hitro ga je 

opremil z najnovejšimi podatki in družno sta se odpravila na železniško postajo, ki je 

bila največja vroča točka zbiranja preprodajalcev in uživalcev drog v vsem Milanu. Bila 

sta pozorna na ljudi z majico nogometnega kluba Arsenal, ki je še pred dvema 

tednoma označevala vse prodajalce violina. Nič jih ni bilo, zgolj navadni ulični 

preprodajalci, zato sta se vrnila v pisarno, kjer sta pregledala imetje žrtve po slikah, ki 

jima jih je poslala dr. Greco. Imetje Lukasa ob njegovi smrti je bila denarnica z nekaj 

kreditnimi karticami, dvajsetimi evri gotovine, neodprt kondom, svoj novi pametni 

telefon in zmečkan košček papirja, na katerem je bila telefonska številka. Takoj sta 

preverila zadnje klicane številke in med njimi ni bilo tiste napisane na zmečkanem 
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listku. Telefon sta poslala v pregled tehnikom v kletnih prostorih policijske postaje, da 

bi ugotovili, kje se je potikal zadnje dni. Odpravila sta se nazaj h Lukasovi mami Eleni, 

da bi jo izprašala, s kom se je družil, ter kje je bil zadnje dni. Ko sta prispela pred 

ogromno hišo so jo oblegali novinarji, ki so se pritiskali ob rumeni trak ter fotografirali 

hišo, da bi se jim mogoče posrečilo ujeti Lukasovo mamo Eleno. Prerinila sta se mimo 

mrhovinarskih novinarjev, pokazala znački policistu pri traku, da ju je spustil naprej. 

Mama ju je lepo sprejela, sicer objokana in potrta, vendar jima je postregla s kavo. 

Stekel je otožen pogovor, v katerem nista zvedela nič novega, zato sta se zelo hitro 

poslovila in odšla. Na poti na policijsko postajo sta se ustavila v trgovinici na blizu 

postaje, kjer so vsi kupovali kavo in sendviče, in tudi Mattia in Carlos nista storila nič 

drugače. Vzela sta si nekaj časa, da sta pojedla sendviče in spila kavo, Mattia pa je 

prižgal še eno cigareto. Mattia je razmišljal o njegovem najemodajalcu za stanovanje, 

verjetno ga je klical ker je spet pozabil plačati najemnino, pa da saj je še čas, Carlos pa 

je razmišljal kako naprej pri primeru. Mattia se je končno z glavo spravil nazaj k 

primeru, potegnil ven svoj telefon, ter še enkrat pogledal slike zmečkanega listka s 

številko. Bolj kot je gledal številko, bolj se mu je zdela čudna, saj ni bila italijanska niti 

iz kot drugod. Vtipkal je številko kot naslov. Rdeča točke se je pojavila v središču 

Milana, pri parku. Takoj sta oddirjala s Carlosom tja. Bila je stara kapelica. Pograbila 

sta svoja 9mm Glocka in potihoma vstopila. Notranjost je bila temne in stara, ter imela 

močan vonj po plesni. Ločila sta se. Mattia je imel na muhi širok hodnik pred sabo, ko 

je njegovo pozornost pritegnila umetna neonska svetloba na desni. Pomaknil se je v 

prostor. Temna postava je sedela na stolu ter premeščala epruvete naokoli. Mattia je 

zavpil naj se ne premika ter hitro skočil h postavi, ter ji vklenil roke v lisice. 

Z majhno iglico v roki sem stopil skozi okno na streho v hladno novembrsko noč.  
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Škratek Smejko 

Ali se kdaj počutiš izgubljenega? Tudi jaz se, veš? To zagotovo že veš, pa ti bom vseeno 

povedal. Prav vsakdo se kdaj počuti izgubljenega. Enkrat ti, drugič jaz, spet tretjič 

deček na drugi strani sveta. Ampak s tem ni nič narobe.  

Enkrat, ko sem bil še čisto majhen, sem se počutil zares izgubljenega. Nisem 

vedel, kaj storiti, kaj je prav. Čutil sem eno, razum pa je govoril nekaj drugega. Na 

ramenih sem imel dva prijatelja. Na enem se je nagajivo smejal hudiček, ki je 

namigoval nekaj, na drugem pa angelček, ki pa je spet predlagal nekaj drugega. 

Ampak v resnici sploh nisem vedel, kaj kateri govori, saj sem bil čisto zmeden. Nisem 

vedel, kaj je prav. Ti bom opisal, kaj se je zgodilo.  

Imel sem veliko prijateljev in vsi smo se med seboj odlično razumeli! Vedno 

smo si pomagali, držali skupaj, bili prijazni eden do drugega. Nato pa se je nekaj 

spremenilo. Kot bi se nad nami pojavil črn oblaček in poslal nevihto nad nas. Naše 

prijateljstvo se je spremenilo. Nekega dne je moj prijatelj Mimi po pomoti vzel košček 

čokolade enemu od drugih prijateljev, in zato so se vsi odločili, da jim Mimi ne ustreza 

več in da se z njim ne bodo več družili. In tako sem se znašel v zadregi. Prijatelj Mimi, 

ki so ga izločili, je bil moj dober prijatelj in nisem želel, da se ne bi več družila, saj ni 

naredil nič hudega, le malo se je zmotil. V moji glavi so kar naprej švigale misli: »Ne 

morem pustiti Mimija kar samega ... Ampak če se bom družil z njim, se drugi ne bodo 

želeli družiti z mano. Kaj naj zdaj storim?« Želel sem si samo, da bi bili vsi srečni in da 

bi bili vsi spet prijatelji. Niti malo mi niso všeč prepiri, veš? Nekaj noči sploh nisem 

mogel spati, le premišljeval sem o tem, kaj storiti, da bi storil, kar je prav.  

Neke noči pa sem se preprosto spomnil, da očitno ne moremo ugajati vsem in 

da tisto, kar bo zame prav, mogoče za nekoga ne bo. Rekel sem si: »Storim, kar želim, 

in če komu to ne bo všeč, ni moj problem.« Mimi je moj prijatelj in to so tudi vsi drugi 

in če so se med njimi pojavili spori, si želim, da jih bodo rešili, ampak jaz se ne bom 

odločal med njimi. Zbral sem vse prijatelje in jim rekel: »Vsi ste moji prijatelji in če sem 

tudi jaz vaš prijatelj, vas ne bo motilo, če se družim tudi z Mimijem, in Mimi, tebe ne 

bo motilo, če se družim tudi z drugimi.« 

Na žalost se ta zgodba ni ravno lepo končala, saj so se drugi prijatelji čez čas 

resnično nehali družiti z mano. Ampak spoznal sem, da preprosto niso vsi tvoji 

prijatelji. Pomembno pa je, da se ti trudiš in stremiš k temu, da boš pravi in dober 

prijatelj. Na dejanja drugih ne moreš vplivati, lahko pa na svoja. Če bi Mimija pustil 

samega in se odločil, da zaradi mnenja drugih tudi jaz ne bom njegov prijatelj, ne bi 

bil dober prijatelj. Tako pa sem storil vse, kar sem lahko, in zgodilo se je, kar se je 

moralo. Aja, skoraj sem se ti pozabil predstaviti. Sem škratek Smejko in vedno pravim: 

»Smej se!«  

Škratek Smejko 


