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Dež 

 

»Končno!« je pomislil.  

 

Bila je ena tistih morastih, težkih noči, ko se človek nenadoma zbudi iz težkih sanj in ne ve, kateri 

letni čas je. Prav lahko bi bila utrujajoča zgodnja pomlad, ko se pojavijo prve nevihte, ali pa 

mučen začetek jeseni, ko se slednje poslovijo. Bilo je pretoplo za jesen, sam je bil skorajda brez 

sna in tako je vedel, da je poletje. Z žensko sta pozno odšla v posteljo, napovedanega potopa ni 

bilo od nikoder. Previdno sta spustila žaluzije, ki jo je vsake toliko premetaval le veter. Rad bi jih 

dvignil, da bi v sobo pripustile več zraka. 

 

Padla je kaplja. Prva, nato druga. Več ne. Slutil je, kakšno obliko imata, bili sta težki, obilni, 

poletni, in če mu ob pogledu nanjo ne bi tako bilo srce, bi stavil, da sliši, kako polzita po okenski 

polici in naprej po steni, dokler se na poti navzdol ne posušita.   

 

Prva, druga. In spet prva, nato druga. Več ne. 

 

Pramen ulične svetlobe je prodiral v sobo, ravno dovolj, da je osvetlil njeni dojki, ki sta se v ritmu 

dihanja dvigali in spuščali. Še trenutek pred tem ga je taisti pramen sredi mučne noči toliko 

zbistril, da je pomislil, kako bi bilo dobro, če bi vklopil radio, toliko pač, da mu zapolni prostor v 

glavi. In bi se potem splazil čez žensko, segel z roko v temo proti steni, upajoč, da ne prevrne 

kozarcev, ki so zagotovo bili nekje ob postelji. Pa je le klečal ob njej in nepremično strmel vanjo. 

V medli svetlobi se mu je zdela še lepša. 

 

Znova se je pripravljalo k nevihti, znova je zašumelo. Na okensko polico sta spet padli le dve 

kaplji. V istem, ponavljajočem ritmu: najprej prva, trenutek ali dva tišine, potem druga.  

 

Pravzaprav sem priča odmevu njenega dihanja in čutni simbiozi tistega zunaj in tega notri, ga je 

sedečega v poltemi prešinilo, ko je gledal njeni bradavički in avreoli. Prva kaplja, bradavička na 

levi, potem odmev, avreola. Druga kaplja, desna bradavička. Odmev, avreola. Lahko bi 

predstavljali dežni kaplji, je pomislil. Ne, prav gotovo ju predstavljata, je bil nazadnje  že 

prepričan. 

 

Oblil ga je znoj, vendar se ni hotel premakniti.  

 

Spomnil se je, da sta sinoči dolgo poslušala glasbo, oddahnil si je, da ni vklopil radia, saj je bil 

nastavljen preglasno. Zagotovo bi jo prebudil.  
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Znoj mu je spolzel po hrbtu, niti ni vedel natanko zakaj, zaradi vročine, razburjenja ali nekega 

notranjega nemira. 

 

Bila je njegovo tretje dekle. Treča – sreča, se je v sebi zadovoljno nasmehnil. Prva ni marala 

dežja. Nič čudnega, marala ni niti zvezd niti neba in slednjič je postala pomembna lokalna 

pravnica. Druge, njemu ljubše, se vse oblike dežja niso ravno dotaknile, bala se je neviht. Nič 

čudnega, stanovala je ob vznožju velikanskega hriba, nad katerim so se redno zbirale 

najrazličnejše oblačnosti. In ko je treskalo, je res tresnilo. 

 

Sam se neviht nikoli ni bal. Celo nasprotno. V blokovskem naselju je bil znan po tem, da je 

grozeče oblake, orkanski veter in švigajoče strele opazoval do zadnjega. Nekoč ga je ujela 

nevihta, ko se je z bližnje avtobusne postaje vračal proti domu. Ljudje so panično tekali na vse 

strani in bežali v zavetje podhodov, z balkonov trgali skoraj suho perilo in se umikali v 

notranjost stanovanj. Sam je raje sezul čevlje, jih obesil preko ramen, mirno krenil proti domu in 

pustil, da ga je spiral dež. Pri tem se je smehljal in od takrat veljal za nekoliko čudnega človeka. 

Kot da bi tople poletne kaplje lahko koga ubile. 

 

Tokrat pa je bilo drugače. Kdo ve zakaj se je v tistem trenutku spomnil znanca, ki se mu je ob 

priložnostnem pivu potožil, da le stežka najde družico in da na spletu mrgoli čudnih objav še bolj 

čudnih osamljenih ljudi. Da ima dovolj dobre hrane in dolgo odejo za oba, je zapisala neka 

potencialna ljubimka, mu je povedal ta znanec. Pa še v spanju ne brca!  In tako naprej in tako 

nazaj, od presenetljive ponudbe k bizarni, od te pa naprej k še bolj bizarni. Glede na ostalo je bila  

ponudba z odejo še simpatična. 

»Povej mi, se ti to ne zdi čudno?« je vprašujoče butnil znanec, kot bi hotel vedeti, ali imajo 

prijatelji in znanci zdaj že njega samega za čudaka.  

No, ja, ljubezen vsekakor ni kurčev katalog ljubezenskih želja, ga je prešinilo, a tega ni izrekel. 

 

Tokrat pa je bilo vse drugače …  

 

Veter je pojenjal, a ne za dolgo. Novi nalet je dvignil žaluzijo, ki se je ob spuščanju zagozdila. Zdaj 

mu niti ni bilo treba vstati.  Slutil je, da se bo vsak hip ulilo, a na to je, ne da bi vedel, moral še 

dolgo čakati. Zato se je začel spraševati, katere ljubezenske pesmi še ima v spominu, ob kakšnih 

priložnostih si jih je prepeval. In jih kdaj tulil. Prevalil se je na hrbet, takole zraven ljubljene, ki je 

bila v kdove katerih svetovih. Zavil je z očmi, sam sebi se je zazdel cepec. Če bi ga kdo videl, bi si 

najbrž mislil isto. 
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»Tega še v obupanih popoldanskih melodramah, ni,« si je po tihem rekel. Imelo ga je, da bi 

dopolnil kakšno podobo in si v poltemi prižgal cigareto, čeprav nikoli ni kadil. 

»Purple Rain,« je dahnil, ciljajoč na meter in pol velikega glasbenika, ki je s svojo srce parajočo 

skladbo obnorel množice.  

 

»Za pijanko, za pozno pijanko, ki se izteka,« je premleval dalje. In za vse tiste, na dež sklicujoče se 

obupance, ki so se vdali posledicam nesrečnih ljubezni, tulili z njim ali pa on z njimi. In se mu je 

na vsak način hotela prikrasti iz spomina. 

 

Rain, Madonna. November Rain. In zdaj že kakih šestdeset let star dolgolasec redkih las, ki še 

vedno skače po odru, oblečen v kratek hlače. 

»No go, niti slučajno!« je rekel na glas. 

 

V nadaljnjem iskanju bi skorajda iztiril v svet nekdanje disko glasbe, zdaj techna, štance, ki ni 

bila ne izstopajoča in še manj globoka.  

»Let it Rain over me!« je nekoč slišal tulbo iz zvočnika v nekem nakupovalnem centru, ko se je na 

ekranih kakih sto televizij predvajala ista podoba: v belo obleko in modro srajco oblečen 

obritoglavec ki je, kdo ve čemu, skakal po puščavi. Vsega je bilo tam, se je spomnil, škorpijonov, 

klopotač in po Dolini smrti dirjajočih jaguarjev, le tega ni dojel, kaj ima to opraviti z ljubeznijo. 

Tako ali tako je menda hotel le dež priklicati.     

 

Spet je sedel in si z dlanmi zakril obraz.  

Here Comes the Rain Again, ga je prebodlo. 

In – ali izgublja nadzor? Ga je strah?  

Ko bi le prišel dež, ko bi le pogasil to vrelo noč, ko bi ga le ohladil, si je zaželel. Pa ga ni bilo. V 

njegovi glavi je le močneje zadonelo: »Falling on my head like a memory, falling on my head like a 

new emotion!« 

 

Obrnil se je na postelji, se pomaknil stran od okna bliže k steni.  

»I want to walk in the open wind, I want to talk like lovers do, I want to dive into your ocean, is it 

raining with you?«  

 

Skoraj bi prebudil spečo žensko ob sebi, že je z roko segel proti njej, da bi jo stresel … Vedel je, 

kako bi se nadaljevalo, roka bi zgolj sledila notranjemu glasu. 

»So baby talk to me, like lovers do. Walk with me, like lovers do. Here comes the rain again, raining 

in my head like a tragedy, tearing me apart like a new emotion.« 
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Takrat pa je močno zagrmelo in zabliskalo. Potem se je spomnil na Dež. Ne na tega, ki ga je tako 

željno pričakoval, tistega drugega, ki so ga lahko priklicali Demolition Group. Skupina za rušenje. 

»Tesno objeta lebdiva v sanjah,« je zašepetal, »nad blatnim poljem cvetočim. In cvet najlepši 

dišal bo zame, tako kot tvoje telo.« 

 

Pogoltnil je slino, stene osušenega grla so mu bile hvaležne, in skorajda neslišno, a odločno 

zahrepenel: »Naj pesem neba vsuje na najino se ljubezen. Kot kaplje dežja sreče, ki padajo dan na 

dan.« 

 

Še danes se ne ve ali je to priklicalo elegični dež, kot je zapisal kronik v jutranji izdaji časopisa. 

Pravzaprav ga vsi niti niso enako imenovali, še manj doživljali. Da gre za meteorne vode, so 

sporočili meteorologi, ki so jim pritrdile lokalne gasilske postaje, za povodenj, ki je uničila 

pridelke povsod po regiji.  

Da je čisto možno, da so z neba deževale žabe, pa je pomislila umetniška duša, ki je ponoči 

zaspala ob končnem prizoru Magnolije in tretjem pivu preveč. 

 

Jeznih je bilo mnogo, izčrpanih preveč, on pa je zaspal z nasmehom na ustnicah. Zdaj je vedel, da 

tople poletne kaplje nikoli nikogar, predvsem pa ničesar, niso ubile.  

 

 

 

Aljoša Dragaš Dež  
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Govorice 

 

22. junija, ne ve se, katerega leta, je neznani avtor, čigar beležnico so našli pod kamnitim lokom 

dravskega stolpa, zapisal sledeče: 

 

Danes sem obiskal fotografa. V studiu se je obešena sušila komaj razvita fotografija 

nekega srednjeveškega vodnjaka, po katerem so čofotali golobi. V kamniti zid (po načinu 

gradnje in uporabljenih materialih sklepam, da gre za mediteransko okolje; lahko bi bilo 

toskansko, lahko pa tudi dalmatinsko) so bile vgrajene srhljive podobe, ki jim je iz ust 

tekla voda. Pod fotografijo je pisalo Govorice! 

»Pazi se govoric! In ko izveš, je po navadi prepozno!« mi je dejal mojster fotograf. 

 

Beležnica je romala iz roke v roko, dokler nazadnje ni po naključju končala pri meni. Priznam, bil 

sem hinavec, ko sem najbrž edini otipal odebeljeno platnico in upal, da se tam skriva še kaj več. 

Prijatelji so bili zatopljeni v točenje piva, ki smo si ga na vroč poletni predvečer naročili na bližnji 

terasi, in tega nihče med njimi niti opazil ni. 

 

»Khm, khm,« sem se odkašljal, beležnico hitro pospravil v žep in se izgovoril, da moram na 

stranišče. 

Stopil sem v prijetno hladno, a neprijetno smrdeče scališče, imenovano moška toaleta, in se 

naslonil na zid. Znova sem otipal beležnico. Iz odebeljene platnice sem potegnil tri fotografije. 

Vse tri so bile oštevilčene, kasneje, ko sem prelistal beležnico, pa sem ugotovil, da vsaki pripada 

v kratka zgodba. A fotografije so bile tri, zgodb pa pet.  

 

Opredelitev prve je bila enostavna, neposredna, a hkrati tudi neprizanesljiva. Pisalo je: Norci. 

Mestni. Moram priznati, da mi ni sedlo. Kateri koli avtor že, lahko bi zapisal kako drugače. 

Posebneži denimo ali pa Odtujenci. Čeravno zgodb v tistem trenutku nisem prebral. Sploh pa še 

danes zgolj sklepam, komu pripada katera. Četudi bi šlo za norce, sem pomislil, si zaslužijo 

spoštovanje. Po Mediteranu imajo zanje posebne oznake – oridžinali ali pa redikuli. V 

Dubrovniku jim rečejo tudi lero. Pravijo, da so pripovedi o njih mutirale v zgodbe o 

srednjeveških dvornih norčkih, ljudeh, ki se jim vsi smejijo, pa vendar imajo pravico govoriti 

resnico. Tudi o kraljih in kraljicah. Zaradi bremena, ki ga nosijo. 

 

Prva zgodba je bila o človeku, najbrž kratke pameti, ki je trdil, da nima vranice. V nekem lokalu, 

kamor so ga, najbrž za kakšen fičnik plačila, iz bližnjega frizerskega salona pošiljali po kavo, so se 

gostje pošalili z njim. Prepričevali so ga, da ima vranico. 
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»Nimam vranice, nimam! Pa kdo to govori o meni?! Nimam vranice, to ni res!« je malodane 

zajokal. 

 

Sledilo je še nekaj enakovrednih zapisov: 

 

Sinoči je trdil, da redno spremlja letošnje evropsko nogometno prvenstvo. Ko smo ga 

vprašali, kdo bo igral v polfinalu, je odgovoril: »Prvi par Gana-Nemčija in drugi 

Argentina-Italija!« Buahahahahaha! 

 

K tej zgodbi pripadajoče fotografije ni bilo. Navsezadnje so bile samo tri. Morda je tako bolje, 

zato nikoli ne bom izvedel, o kom je govora, sem si rekel. 

 

Druga zgodba je bila tako neumna, da je ni vredno ponavljati. Šlo je za nekaj nesmiselnih vrstic, 

ki zagotovo nikomur ne bi polepšale življenja. Vsaj meni ga niso. 

 

Tretji zapis se je smiselno ujemal s četrtim in zadnjim zapisom. V telegrafskem slogu je pisalo:  

 

Samomorilec. Najbrž. Odpuščeni delavec. Najbrž. Vsak dan ob isti uri prečka železniški 

most. Danes ga ni. Čakam!  

 

Izvlekel sem fotografijo in jo primerjal z zapisanim. Ponovno prebral, tokrat bolj pozorno in 

počasi. Fotografija, ki bi lahko pripadala zgodbi, je bila temačna, depresivna in mučna, lahko bi 

napeljala k neželenemu učinku, na katerega je opozarjal avtor. Prikazovala je možakarja 

petdesetih let, odetega v težko usnjeno jakno, ki s sklonjeno glavo prečka star železniški most. V 

rokah nosi  aktovko, v kateri najbrž že dolgo ni ničesar, niti jabolka niti sendviča za malico.  

»Ja, to bo to!« sem rekel na glas in se šele takrat zavedel, da govorim sam s seboj.  

Še dobro, da ni nikogar drugega na stranišču, sem pomislil. Še nekaj časa bo minilo, preden bo 

pivo koga pognalo v mojo smer in se bo morda spomnil na beležnico.  

 

V tistem trenutku pa je kot po nekem čudežu beležnica padla na tla. Bilo ni ne vetra ne prepiha, 

nihče me ni porinil, kaj šele da bi kar tako izgubil ravnotežje. Ko sem s tal pobiral raztreseno 

vsebino, sem jo zagledal. Fotografijo mladega dekleta, vsa zamišljena nekam gleda, ob njej se vali 

reka. Lepa, tiha, nema. Kot samo takrat, ko te nekdo ovekoveči, pa se sploh ne zavedaš. V 

beležnici nisem odkril nobenega zapisa, le na hrbtni strani fotografije je pisalo Številka 1.  
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Na zadnji, panoramski fotografiji je bil mož, sredi zgodnjega zimskega dopoldneva sedeč na klopi 

nad mestom, ki se razprostira pod njim. Videti je, kot da sta si z mestom blizu, a hkrati tako 

daleč. Vse na fotografiji je rahlo zabrisano, le Snagin koš ob klopi je izostren.  

V beležnici je zapisano vprašanje: Koga bomo danes vrgli v smeti? In zraven odgovor: Župana. 

In oboje prečrtano z divjo rdečo barvo, razmazano od sledi kulija. 

 

Prebral sem preostali zapis.  

 

To je moj oče, debil! Ki hodi na Piramido, ker ne more več k reki! In punca na prvi 

fotografiji je moja sestra! Ki je prav tam pustila svoje življenje! Ker jo je prav tam pustil 

fant, kakor zdaj jaz zapuščam tebe! Vse ostalo so govorice! Zalezovalec! GNOJ! CRKNI!!! 

 

»Kaj zdaj, stari, prideš?« me je predramil glas kolega, ki se je primajal v stranišče. 

Zdrznil sem se. »Evo, že grem!« sem odgovoril. 

 

Med potjo sem fotografije skrbno potisnil za ovitek beležnice. Položil sem jo na mizo poleg 

kozarca piva.  

 

Potem sem molče poslušal govorice. 

 

 

Aljoša Dragaš Knjige 
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Dron in balon 

 

Moški si je kupil dron. Tak, rabljen. Ki ni stal preveč, pa tudi ne premalo. Ki bi mu omogočil, da si, 

kot je zapisal v odgovor na oglas, razširi svoje obzorje. In ker niti slučajno ni pomislil na to, kako 

negativne konotacije lahko ima nekaj podobnega danes in kakšne neumne zaključke lahko to 

sproži, se mu je celo izšlo. 

 

Našel je mašinco, ne predrago, da bi prodajalec resnično verjel, da ne gre za kake posebne 

namene, ne prepoceni, da si z njo ne bi imel kaj početi razen tega, da jo pač ima. Če bi mu šlo 

zgolj za to, da nekaj njegovega leta po nebu, potem bi spuščal zmaja, kot je to rad počel v 

otroštvu. 

 

Šel je do polja, po potki mimo manjšega ravninskega gozda, ki mu lokalci pravijo šuma. Ta mu bo 

nudil zavetrje, je pomislil in rahlo pomemben se je zdel samemu sebi že, ko je stopal po ulicah na 

rob mesta. Godilo mu je, da ga opazujejo in se sprašujejo, kaj le ima v veliki opravi. Pozornosti se 

je dobro zavedal in morda mu je prav to manjkalo. Zato po poti ni opazil podrobnosti, vsega 

tistega, čemur se je po navadi posvečal in mu je izpolnilo dan:  

Da po mestu vozi avtobus, ki na displeju nima označene proge pa kljub temu pobira potnike, ti 

pa vstopajo tako prepričani, da gre za pravega, da je to že naravnost osupljivo.  

Da po robu železniškega nasipa, za korak preblizu progi, hodita najstnika, ki se držita za roke. 

Najbrž gre za zaljubljeni par.  

Da pred nakupovalnim središčem stoji starec in zamišljeno strmi v neki plakat, medtem ko se 

potrošniška množica vali mimo njega v vse smeri.  

Da tistega dne še ni slišal sirene reševalnega vozila in da še ni srečal nikogar s prižgano cigareto 

ali majavo hojo.  

In še mnogo tega, česar se ne da videti, opisati ali zabeležiti. In zakaj? 

Ker si je resnično želel razširiti obzorja. Prezgodnja invalidska upokojitev zaradi nesreče, ločitev 

od žene, izguba prijateljev, odtujenost ožje in širše družine ... Vse to ga je zaprlo v lupino in zdaj, 

ko je končno prilezel na plano, se je želel čimprej dvigniti nad ... nad vse to. Hecno, a v odgovoru 

na oglas ni lagal. Ni zamolčal kot tolikokrat poprej, v vseh tistih upokojitvenih, ločitvenih, 

komisijskih, sodnih postopkih. Želel je videti drugače. Pa ni prav vedel, kako. 

 

Hodil je in hodil, manj časa, kot se mu je dozdevalo, in dosti več, kot bi si želel. Res je obšel gozd, 

res je šel po potki preko polja, ob stiku obeh pa se je nenadoma ustavil. Zastal je, kot bi za hip 

užival v zmagoslavnem trenutku, nato pa pokleknil in s hrbta snel opremo. Previdno jo je 

razložil, sestavil, kar je bilo sestaviti, in se pripravil na zadnje dejanje.  
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Vzlet! 

 

Od nekod je potegnil še pločevinko piva, zaradi hoje že dovolj pretreseno, da je ob odprtju 

mutirala v slavnostni šampanjec, in nič se mu ni zdelo narobe, ko je kar vnaprej nazdravil 

samemu sebi in pomembnemu dogodku.   

 

Nič se ni zgodilo.     

 

Odložil je pločevinko, pokleknil in preveril, ali je morda kaj sestavil narobe. Ob tem je s kolenom 

nerodno zadel ob pločevinko, pivo se je razlilo po suhi zemlji. Ni je pobral, ni skušal ustaviti 

odtekanja. V rokah je držal neuporabno umetno inteligenco. 

 

Pred očmi mu švignilo nekaj nedoločljivega. Sunkovito ga je preletelo in se hitro vzpelo nadenj. S 

pogledom je sledil in kaj hitro ugotovil, da gre za balon. Presenečenje se še ni prav poleglo, ko je 

ob sebi opazil dečka, ki je v rokah stiskal še enega.  

»Z mami sva prišla spuščat balone!« 

»A res, zakaj pa imaš dva?« ga  je vprašal. 

»Ker imam dve roki, kot bi imel dvoje kril!« 

Balon, to mi ne bi padlo na kraj pameti, je pomislil. Baloni se dobivajo na prireditvah od 

sponzorjev! Kupite srečko in vzemite butasti balon, mater! Nad poljem se spuščajo zmaji, ne 

baloni!  

»Mami pravi, da nimava dovolj denarja za pravega zmaja!« je zdaj, kot bi mu bral misli, dejal 

deček.  

»A zato si si omislil balon?« je ponovil nekoliko v zadregi. 

Ob dečku je stala ženska, najbrž mama, prijetnega videza in nasmejanega obraza. Objela je 

fantiča, ga pobožala po laseh in šele takrat je opazil, da se sonce tega dne ni prav razvilo, da 

sprehajalcev ni veliko, in prešinilo ga je, da se njegove zadrege pravzaprav nihče sploh ne 

zaveda.   

»Delala sva zmaja, papirnatega. Pa se nama je raztrgal že v sobi« se je zasmejala. »Mali je rekel, 

naj narediva novega. Pri lepljenju prečne gredi sva raztrgala še tega!«  

Zajela je sapo in nič ni kazalo, da bi je bilo sram lastne nerodnosti, prav nasprotno, še zabavala jo 

je: »Potem se  je mali spomnil na balone!« 

»Ampak,« je nejeverno rekel, »baloni se vendar ne spuščajo. Čvrsto se stiskajo v dlani, z vrvico 

privezani na roki, da ne pobegnejo! Nisem vedel, da se balone lahko spušča.« 

»Zdaj veste! Saj ne, da še niste naredili česa nenavadnega, morda neodgovornega? Ali pač?« ga je 

zbodla. 
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Takrat se je spomnil, zakaj si je želel kupiti dron. Ni bila samo lupina, ni šlo samo za dviganje nad 

vse. Šlo je za izgubljene trenutke, za vse tisto, česar ni nikoli doživel, pa bi se morda lahko 

prepričal, ali se je enako zgodilo tudi drugim. Preleteti meglo, posneti želod, kako pada z drevesa 

in tolče v listje in veje, zvok vode, ki se skozi počeni žleb zliva proti dnu stolpnice. Družinski 

prepir, ki iz kuhinje doni na balkon. Vse tisto. 

Zato se je sklonil, fantiča, ki mu ni vedel niti imena, je nežno prijel pod roki in vprašal:  

»Pa ti, zakaj si si ti želel balon?« 

»Ker nimam kril! In ker sem hotel vse videti od zgoraj!« je odgovoril otrok. 

»In če bi imel krila,« je mirno nadaljeval, »kaj je tisto, kar bi hotel videti?« 

»Avtobus, ki pobira potnike! Pa debelajso, ki ji je pred trgovino na tla padel sladoled. Da vidim, 

ali joče. Naj joče, itak jih preveč poje, ker jo poznam! Kako vozijo vlaki pa kje je kaka nogometna 

žoga, ki jo je kdo pozabil in bi ostala meni. Veš, ko bom velik, bom pilot!«  

 

»Pa ti, zakaj si žalosten?« ga je vprašal deček, se obrnil in v tistem trenutku v zrak spustil še 

drugi balon.  

 

Nekaj časa so skupaj gledali za njim, ko se je slednjič obrnil in se hotel zahvaliti, mame in otroka 

ni bilo več. 

 

 

 

Aljoša Dragaš (Ne)mir 
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Starec 

 

Tri sporočila je spisal ta, ki ga niste ne videli ne slišali, zato tudi ne veste, kdo je. Kar je dobro, 

kajti rado se zgodi, da bi ga takoj popredalčkali, mu pripisali lastnosti, ki jih nima in jih nikoli ni 

imel, in prisegli, da ste ga videli tam, kjer ni nikoli bil, in počel, česar ni in nikoli ne bi. In tudi ko 

jih je predal na za to najbolj neverjetnih mestih, vas ni bilo zraven. O njem ve pripovedovati zgolj 

ta, ki ga je pri njegovem početju zaznal, čeravno mu sprva ni bilo namenjeno. Jaz. 

 

Hodil je, kot pač hodijo ljudje njegovih misli in značaja. Težko bi to opisal, a zagotovo ni posedal 

po parkih blizu bolnišnic, kot posedajo tisti, ki so vse življenje nekoga neusmiljeno tlačili zgolj 

zato, da bi si zagotovili debelejši kos kruha, če me razumete. Zdaj pa, neprizanesljivo soočeni s 

koncem, tresočih rok tipkajo po prenosnih telefonih, kličoč nekoga, ki bi zagotovo lahko kaj 

storil. V taistem trenutku, ko jih izvidi, ki so jih odrinili ob rob njihovega življenja, kot bi ne hoteli 

priznati, da so tam, s svojim lahnim šelestenjem opominjajo, da ne bodo ušli. Na tisti še od včeraj 

vlažni klopi, na katero sicer nikoli ne bi sedli in na kateri zdaj brez pritoževanja sedijo. V 

pretankih oblačilih izpostavljeni rahlemu, a prehladnemu, zdaj zagotovo ledenemu zgodnje 

jesenskem vetru. In spet niso prepoznali trenutka, kot že tolikrat poprej. Za razliko od starca, o 

katerem vam pripovedujem. On tega zagotovo ne bi počel.  

 

Saj niti ne vem, ali je bil star, pač pa to sklepam po sporočilih, o katerih sem vam sklenil 

pripovedovati. Čeravno so mnoge danes mlade duše to samo po letih bivanja tukaj, med nami, v 

občestvu, marsikatera stara pa je živosti bolj polna. 

Kakor koli; ni jih malo, teh medijcev, ki iz samo njim znanega razloga ohranjajo rubriko 

Izgubljeno-najdeno. Natanko tako kot lastniki nakupovalnih središč na stene še vedno montirajo 

predimenzionirane table, s katerih se blešči Prodam-kupim. Prav tja je pristopil ta, o katerem 

pišem, prav tja je nalepil svoje prvo sporočilo.  

 

»Pred mnogimi leti sem stopil v gozd. Nisem padel v luknjo, kot bi pričakovali, in ker 

nisem padel v luknjo, me tudi ni odneslo stran. Pa tudi čudežnih bitij ni bilo od nikoder. 

Hodil sem globlje in globlje in nekje na pol poti izgubil občutek za čas. Potem sem se 

naslonil na drevo, mlado in upogljivo, nežnega listja in čudovitih barv, ki me je zaobjelo, 

da sva se stopila v eno. Občutek sreče je prešel v blaženost, in še preden sem se zavedel, 

kako utrujen sem, naju je posekalo. Zdaj vem: hotel sem zrasti više in se dvigniti nad 

gozd. Namesto šelestenja je ostal panj, na njem pa par oči. Mojih. Za vedno sem ostal 

tam.«     
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Nabil ga je čez listek, na katerem je pisalo Prodam zazidljivo parcelo, ki je bil nabit čez neslano 

šalo Prodam brata! Na risalnem žebljičku je bilo še vedno videti sled krvi. 

 

Drugo sporočilo sem našel na straneh debilnega priročnika Kako obogateti. 

»Komur koli že!« je bilo z majavimi črkami pripisano na prvi strani in šele takrat sem opazil, da 

je pri tem izpod platnice proti tlom poletel šop bankovcev. 

»Moje, to je moje!« je pri tem zakričalo staro babše, ki sem si ga v tistih redkih trenutkih, ko sem 

ga srečeval, zapomnil po tem, da je bilo vedno oblečeno v isto. Vedno. Isto. Ne enako! Isto! 

 

Za več tisoč evrov bankovcev se je nabralo, babše pa je še kar krililo, padalo po tleh in grabilo, 

kjer je bilo pač kaj zagrabiti. Takrat sem odmaknil drugo platnico, tisto na koncu, in na njej je 

pisalo: »NO LUCK!« 

Pograbil sem priročnik, ga odnesel k bližnjemu kesonu in odvrgel.  

Babše pa je še kar tulilo, odeto v vedno isto. 

 

Natančno se spomnim dne, ko sem naletel na tretje sporočilo. Bilo je na glavni železniški postaji, 

ki je bila glavna zgolj po imenu. Že dolgo ni bilo več toliko prometa kot leta poprej, sicer pa je bila 

tako ali tako razglašena epidemija, tako da so vlaki šele začeli znova voziti. 

Na umazanih vratih stare kante, s katero sem se vozil še kot otrok, je frfotal papir. Nihče ga ni 

opazil, ne strojevodja, ki je zapuščal upravljavsko kabino, ne otročad, ki se ji je po dolgem času 

mudilo v šolo, še najmanj sprevodnik, ki že nekaj let ni več luknjal vozovnic, pa mu je gib roke 

vseeno vsake toliko pobegnil. 

Počakal sem, da se je peron izpraznil, nato pa stopil bliže.  

 

»Danes sem srečal fantka. Bil je z babico, ki ji je pravil stara mama. Otrok je zgledal bister 

in bil nasmejan, kar ga je delalo lepega. Na vse, kar so mu tega dne rekli, mu zapovedali, 

je odgovarjal z Ne bom! To vem, ker sem kar precej časa hodil za njima, na primerno 

varni razdalji. Na koncu so prišli še starši in skupaj so dečka peljali na sladoled. 

Družinsko plemstvo si ga je naročilo v steklenih kupicah, ozaljšanih s smetano, prelitega 

s čokolado in posutega s sadjem, njemu pa so v roke potisnili kornet z eno samo kepico. 

Prijel ga je v roko in si ga nalimal na čelo! In pri tem se je smejal. Ko se bom vrnil, če se 

bom kdaj, bi rad bil tak otrok!« 

 

Zatopljen v branje nisem opazil, da se je vlak vmes spet začel polniti. Za čuda ni nihče vstopil pri 

vratih, kjer sem stal. Morda ker sem se jim zdel čuden, morda ker je bila to vendarle umazana 

stara kanta s smrdečo zamaščeno kljuko. 
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Vlak je speljal, sporočilo je padlo podenj, od tam pa sta ga trušč in sila premikajoče se pošasti 

odpihnila čezenj, na tire sosednjega perona. Morda ga je kaj zamastilo, morda zavorno olje ali pa 

kaj drugega, a na tej visoki poletni temperaturi mu ni bilo dano obstati. Še zadnjič se je dvignilo, 

zvilo, kot bi se upiralo pravilom stvarstva, potem pa za vedno izginilo v tem ekstatičnem 

samovžigu. 

 

»Prešel je!« sem pomislil.  

 

Starca in sporočil nisem nikoli več srečal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aljoša Dragaš Šah-mat 
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Kruh naš vsakdanji 

 

Pozvonilo je. 

Prišel je. Ponovno. 

 

Spoznal sem ga po načinu zvonjenja. Ko sem odprl, je ponovil isto pesem, predme na enak način 

pomolil približek bukve in butnil: »Vprašaj me!« 

Bil sem šokiran. Spet. Priznam, videl ga nisem dolgo, predolgo. Kar naenkrat je izginil iz mojega 

življenja in lagal bi, če bi trdil, da mi ni odleglo. Vsaj za tisti kratki čas, dokler ga ni bilo, dokler se 

ni pojavil dvakrat zapored.  

 

Zakaj?  

 

Po svoje je bil zabaven, to že, a sčasoma tudi naporen. Razmerje njegove zabavnosti in 

napornosti je bilo najbrž enakovredno razmerju njegovega zavedanja in nezavedanja samega 

sebe. Ali bolje: zanikanja samega sebe. Pravzaprav se nikoli ni zavedal, kako originalen in 

neponovljiv je, in to je bilo hkrati njegovo največje prekletstvo. Vse življenje si je prizadeval, da 

bi bil kot drugi, in tako je nekje na poti pozabil na samega sebe.  

Nekoč mi je ob neki priložnosti zaupal, kako navdušen da je, ker je lahko moj prijatelj, in kako 

zelo rad bi mi bil podoben. Vložil bi petdeset odstotkov mene, štirideset odstotkov nekoga, čigar 

imena si nisem zapomnil, in deset odstotkov sebe. Deset odstotkov sebe?  V sebe? Tega nikoli 

nisem razumel. 

 

To je torej ta slavna bukva, sem pomislil, ko mi jo je kar na vhodnih vratih pomolil. To je njegovo 

študijsko gradivo. Vem, da si je vedno želel biti študent, to bi ga najbrž približalo normalnosti. 

Čeprav je minilo le nekaj mesecev, odkar so ga izpustili iz bolnišnice in ga vključili v poseben 

izobraževalni program, s katerim bi mu lahko olajšali vsakdan, je pri njem norost, zapakirana v 

pretirane ambicije, znova zmagala. 

Menda je klical na zavod za zaposlovanje in vprašal, če bi mu sofinancirali študij. 

»No,« so mu odgovorili, »najprej bo treba končati poklicno šolo, nato še srednjo, potem bi se pa 

že lahko kaj dogovorili!«  

»A lahko potem dobim vsaj študentske bone, saj sem zdaj, ko se učim v univerzitetni knjižnici, 

tudi sam en kos študenta,« je menda odgovoril. 

 

Kakor koli že, njegova učena bukva je bila spiralno vezana povezana vsebina, ki je, še preden je 

trikrat romala v stavbo univerzitetne knjižnice in med tamkajšnji živelj, že postala legendarno 

gradivo. 
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Na naslovnici je bila goba, lahko da mušnica ali pa tudi ne, nisem si zapomnil. Nekdo je na njen 

klobuk narisal oči, na bet pa usteca. Zgodilo naj bi se, ko je skočil na stranišče in gradivo pustil na 

mizi v čitalnici. Takrat je goba postala gobica. 

 

»Vprašaj me!« je ponovil in takrat sem se prvič zagledal v to čudo.   

 

Nekakšen približek poznavanja blaga, kemije, biologije, surovin in varstva pri delu. Tečajna 

skripta, morda seminarska, zbrana v gradivo za kdove kateri izpit. Obrnil sem platnico, nato še 

list. Priznam, res sem mu hotel postaviti vprašanje, postati del te njegove nove obsesije. Ravno 

sem se zagnal, da bi vprašal, katere vrste mesa poznamo, pa me je prehitel. 

 

»Katere vrste mesa poznamo? Poznamo teletino, govedino, mlado govedino!« 

»Teletina je mlada govedina!« sem ga prekinil. 

»Koga?« ga je odvzelo. 

»Teletina JE mlada govedina!« sem ponovil. »Nisi nikoli reševal križanke?« 

Topo me je gledal. 

»Kaj piše pod mlado govedo? Štiri črke. Tele, ne?! To moraš vstaviti, dopisati!« 

»Scheiss egal!« je odmahnil z roko. 

 

Njegovih ciničnih nemških fint, kot smo jim rekli, nisem nikoli razumel, nikoli dojel, nikoli 

prebavljal. Nekaj časa je delal v tujini, v italijanski piceriji v Nemčiji. Priučil se ni ne enega ne 

drugega jezika, je pa zato pekel odlične pice, vsaj dokler ni zbolel. 

 

Obrnil sem stran ali dve in sklenil poizkusiti znova. 

»Katere vrste kruha poznamo?« sem vprašal. 

»Poznamo beli kruh, črni kruh ...« je zastal. 

»Počasi,« sem rekel, »greva znova! No, katere vrste kruha poznamo?« sem ponovil. 

»Poznamo beli kruh, črni kruh ... eeee ...«  

 

Zatrokiral je. Kot moped. Ni se dalo ne naprej ne nazaj, pa tudi če potiskaš. 

 

»Katere vrste kruha poznamo,« si je ponovil z vnemo boksarja, ki si v kotu ringa pred odločilno 

rundo popravlja rokavice. Na čelu so se mu pojavile potne srage, kot bi šlo za biti ali ne biti.  

»Poznamo beli kruh, črni kruh … eeee ...« 

 

In spet: »Katere vrste kruha poznamo; poznamo beli kruh, črni kruh ... eeee ...« 

»Ahaaaaa!« sem zategnil, kot bi skušal ustaviti konje.  
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Globoko me je pogledal v oči. 

»Poslušaj,« sem dejal z rahlo pedagoško obarvanim glasom, »skušaj razumeti vsebino. Počuti se 

kot raziskovalec, primerjaj, kar si videl, s tem, kar boš šele doživel!« 

 

Na tem mestu velja dodati, da je na polovici poti med mojo in njegovo stolpnico blokovskega 

naselja, v katerem sva stanovala, stal trgovski center. Ne nakupovalni, temveč trgovski, 

tranzicijski, iz vmesnega obdobja med propadajočim socializmom in porajajočim se 

kapitalizmom. Prevelik za blokovsko naselje, ki mu je pripadal in mu bil namenjen, premajhen za 

pol mesta, ki je hotelo vanj. V njem je bila tudi pekarna. 

 

Priznam, ko sem ga spomnil na to, nisem računal na njegove asociacije na rogljičke, žepke in 

preste, da bo vedel za vrste kruha in morda celo tipe moke, to pa že.  

Nisem protestiral, ko me je s svojo kot lopar za pice težko in široko dlanjo lopnil po hrbtu.  

»To, stari! Ful te cenim in spoštujem!« 

»Torej,« sem zaključil, »vstopil si v pekarno, kaj boš vprašal, kaj rekel?« 

»Katere vrste kruha poznamo?« se je burno odzval in nadaljeval v vedrem tonu. 

»Poznamo beli kruh, črni kruh in pol kile kruha!«  

 

 

 

 

Aljoša Dragaš Vse 
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Številke 

 

Ko se je Vesna ustavila pred oglasno tablo lokalnega zavoda za zaposlovanje, zavarovano s tako 

debelim steklom, kot bi se kdo bal, da bo na ogled postavljeno odtujeno, se je za trenutek 

vprašala o smiselnosti svojega početja. Pa ne da jo je obšel dvom zaradi ponujenih del z vsemi 

možnimi pravili, kontakti in nepotrebnimi podatki, bledo natisnjenimi na slabem papirju, ki za 

nameček niso ponujala ničesar novega?  

 

Kaj sploh počnem pred to tablo, se je vprašala, in ko je hkrati globoko v žepu otipala telefon, jo je 

prešinilo, da nenazadnje ljudje že nekaj časa živijo v digitalni dobi. Na svoji multifunkcijski 

napravi, taistem telefonu v taistem žepu, je imela naloženih kar nekaj aplikacij, s katerimi bi 

lahko vplivala na družbeno življenje, družabno življenje, svoje življenje, pa še na poslovne 

obveznosti, če bi jih v tem trenutku kaj bilo.  

 

Preštela je oglase. Bilo jih je osem. Osem. Kar je bilo natanko toliko, kot je bilo z njo vred ljudi v 

skupini brezposelnih, ki se je usposabljala za vstop na trg dela in vztrajala v pridobivanju 

profesionalnih veščin ter iskanju samospodbude za pisanje tisoč in ene prošnje za zaposlitev. Pa 

saj gre za obstanek, je v sebi zaslišala glas psihoterapevta. Pripomba je bila na mestu, čeravno 

tega v resnici nikoli ni izrekel. Mogoče pa tudi ne, je v že v naslednjem trenutku nasprotovala 

sama sebi. 

 

Česar Vesna ni vedela, je bilo, da je v tistem dnevu pognala kolesje številk v mikrokozmosu 

njihove skupine brezposelnih. Naštela je osem zaposlitvenih oglasov, do prvega mimoidočega, ki 

ga je pozdravila, je naredila dvesto štiriintrideset korakov. 

 

Miran, kolega iz skupine, je najprej na kolobarje narezal dvanajst krompirjev, takoj zatem pa v 

bližnjo posodo ubil še prav toliko jajc.  

 

Katarina, s katero je Vesna večkrat poklepetala pred zaposlitveno tablo, je kmalu zatem, ko se je 

na dnu Miranove posode v morju sluzastih beljakov zableščal še zadnji rumenjak, odprla vrata 

svojim sončkom. Tako je imenovala svoje varovance v zavodu za ljudi s posebnimi potrebami, 

kjer je opravljala praktično usposabljanje. Nikoli jih ni preštela, ni hotela vedeti, koliko jih je 

vseh skupaj. Niso številke, saj jih je vendar klicala po imenih.  

 

Marko, ki je Vesno večkrat povabil na kavo, je sedel pri improviziranem vhodu v galerijo, 

preurejeno zapuščeno tovarniško halo. Z imeni obiskovalcev si ni belil glave. V službeno poročilo 

je zapisal: Število obiskovalcev 7, število grafik 43, število opravljenih ur 6.  
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In sam zase dodal: »Sedem pokajenih cigaret.« 

 

Milica in Barbara sta bili v skupini tisti, ki sta ves dan zlagali: škatlo na škatlo, potem nekaj v 

škatle in nato spet škatlo na škatlo. 

»Si jih preštela?« je Milica vprašala Barbaro.  

»Samo tega se mi še manjka, pa bi se mi res zmešalo!« je nejevoljno dogovorila Barbara. 

In tako je šlo vse do popoldneva. Enako vprašanje, enak odgovor in brez števila škatel. 

 

Marjeta je Vesni večkrat razlagala, kako uživa na svojem usposabljanju. Na sprehod okrog stavbe 

je tisti dan odpeljala že tretjega starostnika. Kar je bilo vsekakor bolje kot čiščenje straniščnih 

školjk, kar je počela še nedolgo nazaj. In jih nikoli ni štela. Vedela je le, da ima njen nekdanji 

delodajalec dva hotela, dve gostilni, dve restavraciji in dve zaposleni. In da mora biti vse čisto. 

 

Tudi Tina je bila v znamenju dvojk. Šla je po svoja dva otroka, ki sta bila v varstvu blizu parka, 

kjer je sedla na klop. A bila je dvajset minut prezgodnja, zato si je po nasvetu nekoga iz skupine v 

bližnji pekarni kupila burek. A ni bil tako dober, kot je zatrjevala Vesna, zato je vrhnjo suho plast 

zmetala pticam. Ob tem je naštela enainštirideset golobov, tri vrabce in eno vrano, ki je od daleč 

opazovala pernato gostijo. 

 

Aljoša je sedel doma in razmišljal, katero fotografijo naj na naslednjem srečanju skupine pokaže 

Vesni, da jo razveseli s počitniškimi doživljaji. Brskal je po računalniku, odpiral datoteko za 

datoteko, nazadnje odkril fotografijo, ki jo je posnel neko vroče popoldne na Mediteranu. Na njej 

je bilo oseminpetdeset motoristov in motoristk, ki so na skuterjih in vespah nekam drveli. S 

trpkostjo se je zavedel, da nikoli ne bo izvedel, kam in čemu naproti so takrat brzeli. In da je to 

dojel šele zdaj. V trenutku, ko je zaključeval svoje pisanje, je mesto štelo 94.370 prebivalcev, vsaj 

nekaj tisoč duš pa se mu je v tistem trenutku približevalo, a sočasno od njega tudi oddaljevalo. 

 

Ko se je skupina brezposelnih proti večeru sestala, se je Vesna z nasmehom nagnila k Petri, ki je 

deset dni nazaj dopolnila triintrideset let..  

»Kaj si počela te dni?« 

»Nič,« je odgovorila Petra in se potegnila vase. 

Nato se je osem ljudi pogreznilo v molk. Zavladala je tišina. Zmotilo jo je zvonjenje Vesninega 

mobitela v žepu. 

 

Toda njena čarovnija številk s tem ni bila končana. Šele začela se je. 
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Aljoša Dragaš Terminal 
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Šar planina  

 

V trenutku, ko je Matjaž K. stopil na rob igrišča, po katerem se je vse prevečkrat podil, se je do 

njega prikotalila žoga. Odločno jo je zgrabil, potem pa jo je jezno brcnil visoko in daleč.  

 

Žoga je letela je kakih petdeset metrov, topo je rezala zrak, kot to pač počnejo nastreljane žoge, 

potem pa se je vsaj še enkrat toliko kotalila po cesti mimo vhoda v lokalni supermarket. 

 

Vrstniki, sicer njegovi stalni soigralci košarke in nogometa na taistem igrišču, so ga začudeno 

pogledali in skoraj nihče v tistem trenutku ni opazil, da deluje, kot da ga nekaj tišči in bi že dolgo 

rad to povedal. 

 

»Čuješ,« je nervozno butnil, »kaj pozna kdo koga, ki proda šarplaninca?« 

»Ne,« je nezainteresirano zategnil nekdo iz skupine, »poznam pa enega s Šar planine, ki nima ene 

noge.« 

 

Niso več igrali. Ne takrat ne kdaj drugič. Vsaj skupaj ne. 

 

 

 

 

Aljoša Dragaš Hoja 
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Potovanja 

 

»Dobro se imej, Tanja!« je od daleč zaslišal vzklik. 

 

Žiga je stanoval nad enim izmed gostinskih lokalov, drug za drugim nanizanih po ulici. Ti bolj  

zanikrni kot prestižni bari so imeli tako stalne stranke, kakor iz refrena ponarodele Vsak dan ob 

istem šanku, kot naključne goste. Niti najmanj se mu ni sanjalo, kdo bi Tanja lahko bila. Nobene ni 

poznal, niti barov ni pogosto obiskoval. 

 

A tokrat je že nekaj časa s svojega balkona opazoval dogajanje na terasi Krokodila pod sabo, 

pravzaprav si niti ni znal pojasniti, kaj ga je sililo k temu, da bi  izvedel, kdo je ona. Z očmi je 

preletel goste. Pogled se mu je ustavil na natakarici, prijetnem, ličnem, rahlo okroglem dekletu 

dolgih črnih las, gibkem v strežbi. Bila je ena tistih z neizmernim potrpljenjem do gostov, ki so jo 

ob vsaki priložnosti morili s svojimi osebnimi zgodbami pa modrovali o nogometu, stavah, pivu 

in ženskah. Prvič je pomislil, da je mogoče njej ime Tanja. 

 

Na hitro se je oblekel in se spustil po stopnišču. Treba je bilo le za vogal in ležerna, vsakdanja 

oprava bo zgolj pripomogla k temu, da jo spozna, Tanjo, in izve, kaj se dogaja.  

  

»Dobro se imej!« ji je zaželel moški, ko se je usedel za mizo. Temu so sledile še želje drugih 

gostov.  

»Lepo se imej! Srečno pot! » 

 

Tanja sicer ne ve, kdo je on, on še manj ve, kdo je v resnici Tanja, a v morju naključnih 

obiskovalcev se bo mogoče spomnila, da kdaj pa kdaj poseda na terasi. Če bosta kako rekla, bosta 

najprej oba lagala, četudi bi ji še on zaželel mirno potovanje. Ona zaradi strahu pred potovanjem, 

njega pa je že dolgo strah življenja. Zato se tudi na potovanje zlepa ni spravil, čeprav je že 

dopolnil štirideset in bi mu delo zavarovalniškega agenta na svobodi to lahko omogočilo. Zavidal 

je tistim, ki so se podali v neznano. 

 

Bilo je, kot je predvideval. Naročil je pivo in jo ogovoril. Tanja se je pretvarjala, da se ga spomni, 

saj veš, od tam in tam se poznava, bil si z onimi in onimi. Govorila sta s kratkimi stavki, v katerih 

ni bilo nejasnosti in niso puščali prostora za dvom. Takrat pa se je zgodilo.  

 

»Ali te dolgo ne bo?« jo je vprašal. 

»Deset dni. Na Malto pa tudi ne odpotuješ vsak dan.« 

»Sploh pa ne z letalom,« je dodal. 
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Oba sta prasnila v smeh.  

»A poznaš koga, ki je odpotoval drugače?! Recimo z ladjo, saj je Malta sredi Mediteranskega 

morja.« 

Ponovno sta se oba zasmejala, takrat pa je svežino sproščenega pogovora obremenil težak glas 

izza sosednje mize. 

»Jaz sem, jaz sem tja potoval z ladjo!« 

 

Žiga se je pripravil, da bi v smer, od koder je prišla pripomba, vprašal, če se je spilo preveč ruma.  

Takrat in zdaj, hehe. Pa se je raje najprej obrnil, že zato da bi videl, koga bodo besede zadele. 

Takrat ga je zagledal. Orjaka širokih ramen in močnih rok. V trenutku si je premislil.  

 

»Aja, kdaj pa?« je na videz naivno vprašal. 

»Že pred leti« je kratko odgovoril silak, se zastrmel predse in molčal.  

Tiho sta bila tudi Žiga in Tanja. Nastala je mučna tišina. 

»Pa nam ne bi zaupali kaj več o tej dogodivščini?« jo je prekinil Žiga z naslednjim vprašanjem.  

»Bi, pa nimam lepih spominov!« 

»Na morje?« je znova zavrtal Žiga. 

»Na vse! Čisto na vse!« 

 

Žiga je začel razmišljati, kako se čimprej in s čim manj boleče umakniti. Radovednost v zvezi s 

Tanjo bi ga utegnila drago stati. Zadnje, kar si je želel, da bi si nakopal sitnosti. A se ni zmogel 

umakniti. 

 

»Daj malemu, kar pije, naj posluša, kaj imam povedati,« je pribil orjak. 

 

In moški je začel svojo zgodbo. V njegovem nastopu je bilo nekaj nevsakdanjega, izjemnega, celo 

lepega, kljub orjaškemu telesu in robatemu glasu, terjal je, da se ga posluša. 

 

»Najprej sem odšel v Chicago.« 

»V Šikago?!« se je začudila Tanja. 

»V Čikago!«  

 

Tam je bil kot karateist, osvojil je srebro, za razliko od takratnega prijatelja in soborca, ki se je 

domov vrnil z zlato kolajno. In s celim nosom. 

 

»Poglejte,« je zarjul in s prstom pritisnil na nos, »ne lažem!« 
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V nadaljevanju pripovedi se je razkrilo, da je potem z motorjem prevozil Evropo, nekaj denarja je 

imel prihranjenega, na turo se je podal s svojo ženo. In na poti jo je izgubil.  

 

»Mater, še zdaj ne vem, kako se je zgodilo. Spomnim se le, da je bilo nekje v Španiji, motor je 

preko nekega avtomobila zletel v zrak in zgrmeli smo v prepad. Motor, žena in jaz. Štirinajst dni 

sem bil v komi, preden so me poslali domov. Brez žene. Ona nesreče ni preživela.« 

 

Žiga si je natočil pivo, ki mu ga je plačal nenadni sogovornik, nazdravila sta, na kratko odpila, 

potem pa je Anton, tako je bilo silaku ime, nadaljeval.  

 

»Moral sem preživeti. Zamotil sem se z delom, kot nor sem garal dan in noč, ubijal sem se na 

železnici pa v hostah, pomagal na kmetijah! Sekal sem drva, enkrat sem zgrabil tisto kurčevo 

klado, pa je bil na njej gad.  Zagrizel se mi je v zapestje, usekal me je direkt v žilo. Poglejte!«  

 

Anton je vstal izza mize, v hipu je bil pred Žigo in mu pod nos pomolil zapestje. Na porjaveli koži 

so se razločno videli sledovi strupnikov. Morali so zasekati res globoko. Žigo je streslo ob misli, 

da bi se tudi njemu kaj takega zgodilo. Zastrmel se je v silaka. Bilo je, kot da ga je prvič zares 

pogledal in ga prvič zares videl. Na njem je bilo nekaj nežnega.  Žigo je prijelo, da bi se rokoval z 

njim, pa mu je postalo nerodno. Imel je pisarniške roke, gladko in napeto kožo, raje je roke skril 

v žep in se namesto tega Antonu iskreno zastrmel v oči. 

 

»Kako sem se zvlekel? A to bi rad vedel, mali?« je ta vprašal, kot da mu bere misli. 

»Pograbil sem klado in udaril po buči to kurbo frdamano. Enkrat. Dvakrat. Gad je bil kot potolčen 

šnicl. Potem sem izza pasu potegnil pas in si ga zategnil pod ramo. Do bolnice je bilo kar nekaj 

poti, še petnajst minut dlje bi hodil, je povedal doktor, pa bi bilo prepozno.«  

 

Kaj bi mu lahko na to rekel? Nič, je pomislil Žiga. Steklenico piva je v roki stiskal tako čvrsto, da 

je bila pijača že skoraj topla. Tanja je pogledovala proti njemu, češ, zini že kaj.  

 

»No,« ju je Anton rešil iz zagate. »Jutri odpotujem v Zürich. Jaz na sever, Tanjica na jug. Zato sem 

ji prinesel tortico.« 

 

Odpil je še požirek in glava mu je klonila na prsi. Zaprtih oči je potoval kdo ve kje. 

 

»Pa je vse to res, kar je povedal?« je Žiga šepetaje vprašal Tanjo. 
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»Ne vem, najbrž je. V Krokodil prihaja vedno več takih, njemu podobnih. Vse, kar res vem, je, da 

jaz moram odpotovati. Nujno. Živela Malta!.« 

 

Žiga je hotel poravnati račun za pijačo, pa ni bilo treba.  

»To bo uredil Anton, saj je rekel,« ga je pomnila Tanja. 

 

V popolni tišini je odšel. Tik preden je izginil za vogalom, je s kotičkom očesa ujel Tanjo, ki si je 

na kavnem krožniku postregla s tortico. 

 

Doma si je zavrtel Curiosity Killed the Cat.  

 

Čez teden dni je odpotoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aljoša Dragaš Guliver 
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Kolo  

 

Na robu širokega prostora, kjer manjša cesta križa večpasovno mestno vpadnico, je stalo kolo. 

Najbrž ga večina mimoidočih niti opazila ni. Nihče pravzaprav ne ve, kako dolgo je tam stalo. 

Glede na položaj, ki ga je zavzemalo na enem izmed starih, težkih, železnih stojal, kamor je moč 

privezati vsaj dvajset koles, so mimoidoči najbrž mislili, da je kolo zaklenjeno in ima okovane 

kolesne obroče, zato ga ni bilo vredno poskusiti odpeljati. 

 

Kolo ni bilo lepo, vsekakor pa ni bilo moderno. Kar je bilo dobro, saj tako ni vzbujalo poželenja 

med energičnimi najstniki iz bližnjih blokovskih naselij, ki so se tam okoli, pred nakupovalnim 

središčem, nenehno smukali. Posledično bi ga najbrž težko prodali, če bi si ga že slučajno kdo 

prisvojil. 

 

Ko sem ga prvič videl, sem najprej pomislil, da gledam ostanek kolesa, nato približek kolesa, 

kasneje pa skupek vseh drugih koles, vsega mogočega, kar je z raznih koles, ki so po cestah te 

naselbine nekoč že vozila, odpadlo, pa se je potem v nekem čudežnem, drugem življenju našlo na 

nekem novem ogrodju in se na novo sestavilo. Nelepo, preglasno, drdrajoče, žvenkljajoče, 

ropotaje. In nebogljeno, kajti niti verige ni imelo, podobno tenis copatom brez vezalk, 

sladoledarju brez žlice, šoferju brez ključev vozila. 

 

Skoraj leto dni sem ga opazoval. Stalo je in kljubovalo. Vetru, dežju, pripeki, snegu, mrazu. In 

ljudem, naključnim mimoidočim, zgodnjim delavkam, ki so hitele na prvi avtobus, vreščečim 

mladostnikom, ki so se proti jutru vračali z zabav. Golo, zapuščeno, osamljeno, nikomur 

potrebno.  

 

Bilo je zelene barve, tiste nevsakdanje kot nekdanje uniforme socialističnih vojakov. Barva je 

tako zbledela, da je je bilo zgolj za vzorec. Raztresena je bila po ogrodju, kot bi še sama 

kapitulirala pred neizbežnim koncem.  

 

Tako je prestalo zimo in zgodnjo, še golo pomlad. 

 

Nekaj sem vzljubil pri tem kolesu, nekaj me je pritegnilo. Nekaj človeškega. Bilo je v družbi 

drugih kolesih, lepih, urejenih, zlizanih, športnih, meščanskih, navidezno boemskih, trendovskih. 

A nikoli se ni odpeljalo z njimi. Ne v dvoje, ne v troje, nikakor, nikamor. Bilo je samo. 

 

Odločil sem se kolesu nadeti verigo in mu vrniti smisel obstoja. Hotel sem, da ... zadiha. 

Pritihotapil sem se k stojalom, ko se je mrak prelival v temo, ga odnesel in se z njim vračal, ko je 
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to prelivanje teklo v obratni smeri. Vsakič sem kolesu dodal nekaj novega: verigi so sledila 

pedala, pedalom luči, lučem zvonec in slednjič še barva. Nikoli ga nisem zaklenil, ko sem ga 

pripeljal nazaj. Nikoli. 

 

S svojega balkona, stanujem v bližini, sem opazoval, kako so ga ljudje postopoma začeli opažati. 

Strmeli so vanj, tu in tam je koga zamikalo, da bi storil kaj neprimernega. Na hitro bi pogledali 

levo in desno, tako preko ramena, kot da ne vedo prav, za kaj gre, potem pa bi izginili. Skupaj z 

njim. Kot smo to počeli v zgodnji mladosti … 

 

Spomladi sem prihajal k stojalom za kolesa vsako jutro, ponoči ga nisem več odpeljal in vsakič 

sem pomislil, da ga bom našel vsaj uklenjenega. Pa se tudi to ni zgodilo. Njegove noge še niso bile 

okovane, kolo pa je kar klicalo k temu, da ga nekdo vihravo odpelje. Morda pa vendarle. 

 

»Kaj pravite? Da vi zapisujete zgodbe?« me je nekega jutra vprašal moški, s katerim sva se 

zaklepetala ob kolesu. 

Bil je upokojenec, debelušen, a gibčen in čvrstih rok. Gole glave, a s košatimi brki.  

»Mislite, da se bo to enkrat zgodilo, da bo kolo slednjič nekdo vendarle odpeljal?« sem ugibal. 

On je za hip pomišljal, potem pa vendarle izrekel, kar je mislil. 

»Mislim, da si zaslužite pivo. Pridite, počastim vas! Za vaš trud. Za kolo.« 

 

 

Aljoša Dragaš Vlak 
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Stava 

 

»Pam!« 

 

Zadelo ga je kot strela z jasnega. Kar je bilo noro, saj je šlo za oguljeno frazo. Ne glede na 

pregovorno kreativnost svojega (novinarskega?) poklica se v tistem trenutku ni spomnil nobene 

bolj izvirne. Bil je jezen, neumen, pripit, rahlo umazan in prestreljen. Če prostor, v katerem se je 

nahajal, ne bi bil tako prekleto sterilen, če v njem denarja iz človeka ne bi potegnili z nasmehom, 

da bi jim po vsem skupaj lahko bil celo hvaležen, če ne bi bilo vse tako zelo polikano, poštirkano 

in odmerjeno ...  Potem bi morda celo verjel, da je v pravem filmu. 

 

V kotu zamračenega kletnega prostora bi ga pričakal neznanec, podoben filmskemu zvezdniku in 

zaudarjajoč po viskiju, ki bi globoko potegnil iz cigarete in skupaj z dimom izdahnil:  

»Man, you are one pathetic loozer!«  

In naslonjen na biljard mizo neprizanesljivo dodal: »I can tell that by your face!« 

Tako pa se je zgolj zdrznil. 

Kar je bilo v bistvu dobro, saj se je šele takrat zavedel, kje sploh je. 

 

»Pravim, da si luzer,« je nekje od daleč zaslišal glas, »vidi se ti na obrazu. Na faci!«  

V glavi se mu je zdajci zavrtel film, stopil je v preteklost. 

 

Bil je v pisarni, ta je bila nasproti velike postaje in že dolgo ni več veljala za delovni prostor v 

prestižnem okolju. Okoliš je bil vse preveč drugačen od takrat, ko so se vselili. Poln je bil 

razpadlih klopi, zapuščenih peronov in praznih podhodov, ki so zaudarjali po urinu, zapuščenih 

in zaprtih barov, zadelanih vhodov v stavbo, nekdanjega poganjka storitvenih dejavnosti in 

plevela, ki je rasel iz vsake pore tega utrujenega objekta. Zvečer zaseden z brezdomci, ki so si 

občasno v njem našli streho nad glavo. 

 

Besede o tem, da se mu njegova izgubljenost vidi na obrazu, se mu nenadoma niso zdele več tako 

nesprejemljive. Globoko v sebi se je nasmehnil in se zamajal. Sem pač skladen z okoljem, je 

cinično pomislil. Pa ni šlo samo za to, za videz in zunanjo podobo, za vse nianse blefiranja, ga je 

spreletelo. Tudi posel je škripal, zato je bilo v pisarni manj živo kot nekoč, o kakšni sproščenosti 

pa že dolgo ni bilo moč govoriti. Znova se je zamajal, film se je zavrtel nazaj, prehitro celo zanj, 

kaj šele za druge. Pa čeprav se je odvijal v njegovi glavi. 
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»Spet si nadelan,« mu je ob vstopu v pisarno nejevoljno pripomnil ta, ki so mu vsi pravili šef, in ga 

ošvrknil s pogledom.  

»Nisem, prisežem,« je hitro, prehitro odgovoril, čeprav je vedel, da laže.  

 

Zjutraj se je namreč ustavil na kavi, ki naj bi ga prebudila po prekrokani noči, potem pa se je 

spomnil, da se klin s klinom izbija, in zvrnil še enega. 

 

»Glej, takole se zmeniva! Pojdi tja čez, kjer si bil in kamor vedno zahajaš, pa prinesi še kaj za pit 

nam, sodelavcem! In glej, da se vrneš z dobro zgodbo, in s tem ne mislim kakih gostilniških šal! 

Potem ti bo oproščeno, sicer...« 

»Sicer kaj?« je zajedljivo vprašal.  

»Sicer bomo kmalu razmislili, ali si še primeren za delo, ki ga opravljaš,« je bil šef jasen.  

 

To bi bila odrešitev, je v hipu pomislil, saj šefa ni prenašal. Kar se je odražalo tudi na številu 

zvrnjenih kozarčkov pred in med delovnim časom. Občasno tudi po njem, v kolikor je zdržal tako 

dolgo.  In številu oddanih zgodb, ki se je vztrajno nižalo. 

 

»Še bolj konkreten bom, najdi mi večjega luzerja kot si ti. Ja, kar tam, na postaji,« je spet zaslišal 

šefov glas. 

»Pa ti bo, kot se temu reče, pol oproščeno. Grem stavit, da ga ne najdeš,« je porogljivo dodal.  

 

Ko se je znova ovedel, se mu je zazdelo, da mu nekdo govori o tem, da njemu podobni ljudje v 

take prostore ne prihajajo kar tako. 

 

»Pravzaprav vanje sploh ne bi smeli vstopiti, in to iz treh dobrih razlogov. Prvi in 

najpomembnejši: vanje ne sodijo. Že čisto tako, po videzu. Ko pridejo, s svojo prisotnostjo 

ponižajo vse ostale,« je nadaljeval neznani glas. 

 

Zdelo se mu je, da je levo od šanka opazil dolgina, ki je odpil požirek iz steklenice, si popravil 

zavihek suknjiča in stopil bliže. 

 

»Drugi razlog je ta, da jih zlahka zamenjamo za policijske špiclje. Saj veš, cinkaroše. Tiste, ki se 

jih za majhno protivrednost sprašuje, ali so kaj videli, slišali, čuli. Kdo je komu kaj dal, kdo je kje 

kaj dvignil. Koliko, kdaj in zakaj!« 

 

Zdaj je bil dolgin že čisto ob njem, počasi se je sklonil nadenj in jeznega obraza dvignil roko, kot 

bi hotel zamahniti. Prepozno se je zavedel, da bo prisiljen pogoltniti še udarec ali dva in se ne bo 
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mogel braniti, tudi če bi to hotel. Pa ni bilo potrebno: zamah se je spremenil v objem, grimasa pa 

v nasmeh. 

 

»In tretji razlog,« je smeje se nadaljeval dolgin, ko je položil roko okoli njegova života, »nimajo 

denarja! In to se jim vidi na obrazu. So luzerji in iščejo luzerje, večje od sebe! Kdo ve, zakaj?! 

Edina težava je torej, kdo bo plačal pijačo – jaz tebi ali ti meni. Ti iščeš luzerje, jaz jih poznam. Ti 

bi jih rad spoznal, jaz pa sem žejen! Kako bova, torej?« 

 

Kaj bomo torej, se je zamislil. Film v njegovi glavi je znova stekel. Stisk neznanca je bil premočan 

in z njim je uskladil korak, čeravno nehote, čeravno proti svoji volji. 

 

Ni bilo dolgo nazaj, ko se je pobral iz pisarne in jo ubiral proti avtobusni postaji. In ker tudi tisto 

dopoldne, kot že toliko dopoldnevov poprej, ni bil ravno v dobri koži, se ga tudi posmehljivi pogledi 

sodelavcev ob odhodu niso dotaknili. Tu je bil še gospod šef. Lahko bi mu bilo tako tudi ime, je 

pomislil na glas. Gospod Šef. In prav gotovo ne bi imel nič proti! 

 

Postaja je bila prazna, vsi lokalni avtobusi so ob tisti uri že odpeljali, pa tudi medmestnih in 

mednarodnih kot nalašč ni bilo na spregled. Malo više je zatulil vlak. Ni mu bilo do tega, da bi tekel 

na železniško postajo, iskal usmiljenja vredne družbene kreature in beležil njihove patetične 

zgodbice ... Ne, tega niti za ne vem kakšen denar ne bi hotel početi. 

 

Nenadoma je uzrl neonsko reklamo za igralni salon. Nikoli si je še ni dodobra ogledal, niti se ni 

spraševal, kaj se skriva pod tem imenom. Tokrat pa je bilo drugače.  

Vstopil je v igralni salon, poln avtomatov, ki so oddajali nenavadne zvoke, in ljudi, ki so strmeli 

vanje. Kot bi se zlili v eno, je pomislil. Preštel je avtomate, ne da bi ljudem namenjal pozornost. Niti 

opazil ni, da jih ni bilo veliko. 

 

Z dolginom sta se pomaknila k točilnemu pultu. Pijača je bila postrežena brez naročila. Bila je 

podobna penini. 

 

»Naredil si bistveni napaki,« je znova zaslišal glas.  

»Salon z igralnimi avtomati si zamenjal za kazino. V kazinu nam podobnih nikoli ne najdeš, to bi 

lahko vedel. In če nisi vedel, bi lahko videl. Poglej, no, malo bolje. A res čisto nič ne opaziš?  

Najbrž ne, itak komaj stojiš na nogah. Se počutiš rešenega? Morda, a nekateri te opazujejo, odkar 

si vstopil!« 

 



31 
 

Takrat se je obrnil in spet pregledal prostor, tokrat malo bolje. Sterilen? Poštirkan? Vse polikano 

in odmerjeno? Že res, a prej na nivoju nekega lokala in rezultat denarja, vloženega v preureditev 

luknje. 

 

»Vem, da iščeš zgodbo,« je dolgin nadaljeval, »ne, ker bi ti pisalo na čelu, ampak ker si že tretji ta 

mesec. Najbrž delaš v medijih in vsi vi, ki tam skačete, ste prepričani, da ste neverjetno izvirni. 

Kot da je nekaj samo vaše. V resnici pa se ponavljate kot ruleta. Devetintrideset istih polj, 

devetintrideset istih zgodb, pa samo ena kroglica, samo en mikrofon, samo ena kamera, samo en 

ekran!« 

»No, pa pojdiva, povejva že to zgodbo!« je rekel. 

 

Odpil je nekaj požirkov iz kozarca. Za njim je stal še eden, napolnjen do roba. 

 

»Na neki način je vsakdo luzer prav vsakič, ko zgubi. Še bolj zanimiv od tega pa je razlog, zakaj ti 

usmiljenja vredni idioti sploh rinejo sem. Preprosto je! Magični besedi: eksistencialna stiska. Pa 

naslednji: kratka pamet!«  

 

Izpraznil je prvi kozarec in se zastrmel v drugega. Pomel si je oči. 

 

»Ta igralec, ki ga zdaj opazuješ, čaka na darilni bon. Če vplača pet evrov, mu jih pet pripišejo. Po 

navadi izgubi in jih pusti tukaj vsaj petkrat toliko,« je nadaljeval pripovedovalec. 

 

Zavzdihnil je.  

 

»Kar nas pripelje do naslednje bistvene napake: danes je plačilni dan. A razumeš? Danes je 

enaindvajseti, danes so socialke. Danes si ljudje z družbenega dna skušajo priigrati kakšen evro 

viška. Pa ne, da si prvič tukaj?« se je posmehovanje nadaljevalo.  

 

Nič ni odvrnil, prijel se je za pult, tokrat močneje, in molčal.  

  

»Pa tista,« je končno spregovoril, »tista obilna?« 

»Tista tam,« je oni pozorno gledal žensko v kotu, »komaj shaja. Ne bi rekel, ko jo vidiš tako 

obilno, ne! Ima dva sinova: enega bolnega, drugega prizadetega. A nikar usmiljeno! Pokvarjena je 

do obisti. Preračunljiva!«  

 

Spet je zavzdihnil. 
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»Kocka celo življenje, odkar jo poznam. Njen prizadeti sin se je že rodil takšen, drugi je zbolel 

zaradi nje. Prizadetega je ob ločitvi odpeljal oče, daleč stran v drugo državo. Našla ga je in 

pripeljala nazaj. Uradno na obisk, neuradno pa je zanj zahtevala državljanstvo, da bi v njegovem 

imenu prejemala dodatna sredstva, še nekaj denarja zase.« 

 

Spet je odpil nekaj požirkov in poslušal dalje. 

 

»Kar ji je seveda uspelo, pri nas itak nihče nič ne preverja. A kaj, ko se ji je zalomilo. Najprej je 

denar zapravila tukaj, prav za to mizo, zdaj jo je nekdo prijavil in ga bo morala vračati. Revica 

misli, da si jih bo priigrala nazaj! Dvakratna, trikratna škoda.« 

 

Praznil je naslednji kozarec.  

 

»Pravzaprav štirikratna: sina so ji odvzeli in ga odpeljali nazaj v drugo državo. V ustanovo, 

kajpak. Tam mu je najbrž bolje!« 

 

Požirku je sledil požirek, zgodbi zgodba, usodi usoda. Včasih daljši požirek in bolj grenak, včasih 

krajša, slajša usoda. 

 

»Tisti,« je sogovornik pokazal na tretjega, »čaka na svoj srečni, veliki trenutek že celo življenje in 

najbrž ga tudi nikoli ne bo dočakal! Kako vem? Enostavno – nikoli nič ne vplača! Lahko ga 

vprašam, tako ali tako pa bi mi sam povedal enako: da je videl preveč znancev in prijateljev, ki so 

tukaj ali na stavnici pustili stanovanje. Ali pa hišo.«  

 

»In življenje,« je sam tiho dodal. 

 

»In če me vprašaš, kaj sploh počne tukaj, ti povem, da prihaja na penino. Kot midva. Tudi ta je 

danes zastonj. No, ta približek penine. Danes bi nas radi obrali. Samo on ne prihaja le na penino. 

Pazi še na prijatelje.« 

 

*** 

 

Kot bo kasneje v tednu rajonskim policistom povedala neimenovana uslužbenka sterilnega 

prostora z igralnimi avtomati, se je neznani gost že dalj časa čudno vedel. 

Ko je vstopil, seveda ni bil vinjen, saj vinjenim osebam vendar ne strežejo. Na veliko 

presenečenje vseh prisotnih je govoril sam s seboj in to zelo glasno. Slišati je bilo, kot da se 

prepira, na trenutke celo smeji. Ko so ga po padcu na stopnicah pred glavno mestno avtobusno 
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postajo, na kateri se v tistem trenutku ni nahajalo zanemarljivo število ljudi, oskrbeli reševalci, 

naj bi ob vkrcanju v reševalno vozilo zakričal: »Tito je bil Rus!« 

In drl se je, da je nesramna laž, da ga je po stopnicah vrgel njihov varnostnik, gologlavi dolgin, ki 

je po njegovem eden najbolj prijetnih ljudi, ki še nikoli ni zašel v težave, čeravno opravlja 

nehvaležno delo. 

Vse od takrat neznanca niso več videli, pa tudi sicer ni bil redna stranka. Menda je delal v bližnji 

pisarni, a ne ve se kaj. To je uslužbenki igralnega salona omenil nekdo, ki je tja občasno prihajal. 

Ampak tistega tipa tudi v pisarni nočejo več. Nekdo je menda na vhodna vrata za sprejem v 

pisarno napisal: »Odjeb je lansiran!« 

To je vse, kar je vedela povedati uslužbenka. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aljoša Dragaš SOS 
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Ledena nevihta 

 

Če ste kdaj slišali za ledeno nevihto, potem se vam mogoče sanja, na kaj merim. Če ste jo gledali, 

slutite. In če ste jo doživeli, veste. V istoimenskem filmu eden pomembnih stranskih likov še 

pred končnim razpletom občinstvu razloži, da je bistvo vsega, kar nas obdaja, v sestavi in 

razporedu molekul. 

 

»Življenje je le skupek vesoljne razporeditve in le od nenehnega, večkrat naključnega procesa 

prerazporejanja je odvisno celo, ali boste imeli v danem trenutku srečo ali nesrečo. Vsekakor pa 

nam je življenje v najbolj čisti obliki dano, ko je najhladneje, ko zamrzne. Takrat so tudi naše 

misli najbolj čiste, očiščene vsega odvečnega, kot je vsega odvečnega očiščena narava. In mi smo 

le del nje. Takrat se zaustavijo vsi procesi; vso gnitje, vsa umazanija, ves smrad. Takrat je najbolj 

čist zrak.« 

 

Na to sem se spomnil, ko sem zapuščal stavbo še ene birokratske ustanove več. Stavbo centra za 

socialno delo. Tam naj bi pomagali ljudem. Tako vsaj pravijo, tako vsaj mislimo. 

 

Ko sem vstopal, je bilo vse drugače. Ne ravno, da sem pred tem od veselja in sreče poplesaval po 

ulici, a spomnil sem se na nekoga, ki si je z eno roko kolo pridržal točno v trenutku, ko sem ga 

opazil, z drugo pa v torbo pospravljal fotoaparat. 

 

»Veste,« me je nagovoril, »na fotografijah šele kasneje opazim ptice. Pa ne da bi se tega zavedal, 

ko snemam, a vedno mi pred objektiv uletijo ti krilati stvori!«  

»Nikar tako ostro,« sem ga popravil, »morda pa vas sveti duh spremlja!«  

 

Pogledal me je čudno in ne preveč prizanesljivo, morda si je mojo pripombo razlagal kot 

sarkazem, zato sem sklenil omiliti izrečeno.  

 

»Kot fotograf prav gotovo poznate simboliko. Ali niste vsi fotografi neke vrste simbolisti?« sem 

naivno zvedavo vprašal.  

»Ja, to bo tisto« je nejevoljno odvrnil, »mi smo prevodniki božje volje, frekvence, takšne in 

drugačne!« je pikro pripomnil, sedel na kolo in se odpeljal. 

 

Prenehal sem premišljevati o njem, ko sem potrkal na vrata socialne delavke.  

 

»Prosim?!« je zazvenel naivno zvedavi ton njenega glasu, skoraj takšen, kot je bil še trenutek 

pred tem na ulici moj. 
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Na neki točki vsi fintiramo, sem pomislil. Trideset ali več stopnic, ki so vodile v prvo nadstropje, 

je temu pritrjevalo.  

 

»Težka bo!« sem si tako ali tako rekel že pred vstopom v pisarno. 

 

Raztegnil sem usta v ponarejeni nasmeh strežnice za salamoreznico v lokalnem supermarketu in 

blago vprašal: »Pisali ste mi, naj se nujno oglasim?« 

 

»Ah, seveda,« je odvrnila priložnostna socialna delavka, priložnostno dodeljena temu sektorju 

tega rajona, »nekaj se je pri vas zapletlo, pa rabim dodatna pojasnila!« 

 

»V zvezi s čim?!« sem presenečeno vprašal, dasiravno mi je polovico vsega pojasnila že v dopisu. 

Da sem namreč zlorabil predvidena in nato dodeljena denarna sredstva, mi je bila zapisala, in da 

se morava pomeniti, kako in kaj s tem. Da še obstajajo poti, je namignila, čeravno sploh nisem 

vedel, kaj naj bi bilo narobe. In to trdim, za tem stojim, tudi danes. 

 

»V bistvu je precej enostavno,« je nadaljevala, »kar sedite, bova laže!«  

 

Ne bi mogel reči, da ni bila privlačna, čeravno v standardnem kostimu upravnih delavk, ki so na 

tak način v pisarnah zaključevale standardne postopke. Potem ko so univerzitetno izobrazbo 

zaključile v pričakovanem roku po predvidljivem postopku s standardizirano diplomo na 

sprejemljivo temo. 

 

Tako mi je najbrž laže pojasnila, da sem storil lažji prekršek, ki pa ne bo tako na lahko 

sankcioniran. Ker sem dodeljena sredstva potrošil na nedovoljen način, me bodo pri nadaljnji 

dodelitvi izredne denarne socialne pomoči blokirali za leto in pol. Za – reci in piši – osemnajst 

mesecev. OSEMNAJST! Če slučajno niste dobro prebrali ali morebiti celo slišali. 

 

»Ampak saj gre za borih štiristo evrov, če sploh. Ob tem pa jih nisem potrošil na nedovoljen 

način. Z razliko, ki je nastala pri nakupu grelnih teles, za kar ste mi jo navsezadnje dodelili, sem 

plačal nekaj zapadlih položnic. Ali se vam to ne zdi smiselno in smotrno?« sem ji vprašujoče 

popihal na dušo.  

 

»Že, že!« je hotela nadaljevati, a sem jo brž prekinil in neprizanesljivo vpletel v razplet, saj sem 

že slutil, kam pes taco moli.  
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»Navsezadnje pa sva enako storila lani. Se še spomnite, ko SVA kupila prvo grelno telo in STE mi 

dejali, da naj razliko namenim za plačilo zapadlih obveznosti?« 

 

»Že, že,« je spet nadaljevala in to ne z glasom, ki ne trpi ugovora, pač pa s takim, ki mu je za 

slednjega pravzaprav vseeno.  

»A takrat ste v prošnji navedli, da želite morebitno razliko oziroma ostanek potrošiti za 

omenjeno. Tokrat pa tega niste storili. In ker tega niste storili, tega nisem obravnavala, tako da te 

postavke v odločbi ni!«  

 

Ne bi več vedel, kaj me je bolj zbodlo: to, da ne želi sprejeti svojega deleža krivde, kar je nenehno 

poudarjala s tistimi ste, želite in niste, ali to, da v zenitu svojega življenja sploh stojim pred neko 

gospodično, zbito v za številko premajhen kostim, v katerega je stlačila še svojo standardizirano 

mentaliteto. 

 

Že sem bil na tem, da izbruhnem, in povem vam, treslo bi se kot ob potresu, kaj potresu, kot ob 

izbruhu vulkana. Pa je, tako milo, nedolžno, tolažeče, nadaljevala: »Ampak, veste, naj vas to ne 

potre preveč. Leto hitro mine. Leto, leto in pol je naokrog, kot bi mignil. Poleg tega pa niste edini. 

Ravno zadnjič je en gospod ...« 

 

»Neki gospod,« sem jo popravil in se poskušal pomiriti. 

 

»Ja,« se ni pustila zmesti, »ravno zadnjič je en gospod imel podoben primer!« 

 

»A res?« sem dodal. »Torej trdite, da je zaprosil za sredstva za nakup električnega radiatorja, 

ceno tega so medtem – ker je bil pač lanski model – v prodajalni znižali, s tako nastalo razliko pa 

je plačal elektriko, sicer bi ostal brez nje in mu radiator ne bi prav nič koristil?« 

 

»Ne,« je odvrnila, »gospod je plačal zapadle položnice, pravzaprav sploh ne vem, ali je bila med 

njimi tudi tista za elektriko, in ker so mu odračunali obresti, si je z nastalo razliko kupil knjigo. 

Rekel je, da že dolgo ni nič prebral in da bi bil rad malo sam sabo!« 

 

»Ja,« sem odvrnil, »najbrž si je zaželel spet biti človek. Po dolgem času!« 

 

Čudno, za trenutek se je zazdelo, da se je moja pikrost zajedla v tisti njen upravno  

standardizirani mentalni sklop. 
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»Sicer pa tako ali tako ne bi bilo nič drugače, če bi mu jo odobrila,« je dejala, kot bi se 

opravičevala, »ker bi mu jo tako ali tako odvzela kontrola. Tisti, ki so nad mano.« 

 

Utesnjenost je morda za trenutek popustila, sem pomislil, ujetost pa je, žal, ostala. 

 

Ne vem več, kaj sem ji odvrnil in kako je bilo, ko sem se spuščal po stopnicah v vežo in naprej na 

ulico. Morda sem zinil še kakšno o nenadno znižanem radiatorju večje jakosti, in tudi če bi imel 

frekvenco, tako ali drugačno, bi ga bilo vsekakor vredno kupiti. Kar me je napeljalo k tistemu, za 

katerega bi takrat stavil, da si je še malo prej prav tukaj z eno roko pridržal svoje kolo, z drugo 

pa v torbo tlačil fotoaparat.  

 

A ga seveda ni bilo več na spregled, to zdaj že vem. Še manj golobov in drugih ptic, sploh pa ne 

svetega duha. Ta ne stanuje tukaj, niti ne pride na obisk.   

 

Na ulici je smrdelo po olju iz fritez, včerajšnjem bureku, kebabih in drugi hitro pripravljeni hrani.  

Kako bi prijala ledena nevihta.     

 

 

 

 

    

Aljoša Dragaš Pravila 
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Deset zgodb Aljoše Dragaša 

 

Pripovedovanje zgodb je za človeški rod nekaj tako temeljnega kot uživanje hrane. Pravzaprav še 

bolj. Kajti če nas hrana zgolj ohranja pri življenju, so šele zgodbe tiste, zaradi katerih je vredno 

živeti. Zaradi zgodb naše bivanje postane človeško …, pravi irski filozof Richard Kearney. 

 

Aljoša Dragaš, avtor pričujočih zgodb, s svojimi zapisi temu zagotovo pritrjuje. V svoj pisateljski 

svet bralca popelje z uvodno zgodbo Dež. In kot se v njej pojavlja kaplja za kapljo, kot napoved 

odrešujoče nevihte sredi vročega poletja, nam pisatelj v nadaljevanju kot kapljo za kapljo niza 

tudi svoje zgodbe. Izkaže se, da je mojster ustvarjanja atmosfere, napetih stopnjevanj, 

nenavadnih zasukov in presenetljivih zaključkov. Včasih dogajanje razvije iz asociativnega 

pobliska. Svoje junake upodablja z veliko empatije, poišče jih na robu eksistence, če mu 

pritegnejo pozornost, jim prisluhne v gostilniškem pogovoru, ubesedi njihova hrepenenja in 

pred bralcem razgrne celo paleto različnih občutenj.  

Zna upodobiti tako otroka kot odraslega, razišče njuna stičišča – v Dronu in balonu oba 

protagonista zaznavata podobne stvari. Otrok se nenehno čudi svetu okoli sebe, avtor je le 

prevzel nalogo, da to čudenje prenese v besede. Če je potrebno, vpelje v zgodbo tudi predmete, 

saj ima vse obstoječe svojo pripoved o tem, zakaj je takšno, kot je, in kaj se skriva za videzom 

stvari. Dragaševo Kolo postane več kot kolo.  

V zgodbi Številke, ki vpeljuje nadrealistične elemente, s pomočjo katerih je realnost še bolje 

izrisana, številke niso samo številke. Varovanci zavoda za ljudi s posebnimi potrebami, kjer ima 

Katarina praktično usposabljanje, so zanjo sončki, nikoli jih ne prešteje, saj niso številke, in jih 

kliče po imenih. Ni edinkrat, ko avtor pozove k večji človečnosti v sodobni družbi.  

Starec je zgodba, v kateri prvoosebni pripovedovalec podaja zgodbo skozi sporočila, ki jih starec 

lepi na oglasno tablo Prodam-kupim v nakupovalnem središču. Podobno kot ta zgodba v zgodbi, 

glede na vsebino več kot ustrezen pripovedovalski postopek, deluje tudi zgodba Potovanje. 

Pretresljiva izpoved gostilniškega gosta preobrazi tudi samega pripovedovalca.  

Kdo ne pozna širjenja govoric, prenekatera lahko zaznamuje človekovo usodo. Ta problematika 

je spretno podana v zgodbi Govorice, pa brez žugajočega moralnega nauka, a zato s tem bolj 

močnejšim sporočilom, ki siči iz zapisanih stavkov, in bralca nehote navede k lastnemu 

samoizpraševanju o smiselnosti življenja.  

Dobremu zapisovalcu zgodb ne uidejo podrobnosti. V pripovedi Kruh naš vsakdanji 

pripovedovalec svojega obiskovalca spozna po načinu zvonjenja. In v Šar planini je pozornost 

bralca usmerjena na dogajanje med fanti, ki zaradi izrečenih besed o tistem s Šar planine, ki 

nima ene noge, nikoli več ne bodo igrali skupaj.  
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Kako subtilno Aljoša Dragaš prisluhne ljudem z obrobja, zagotovo izpričuje tudi zgodba Stava, ki 

spominske pobliske spretno prepleta s sprotnim tokom pripovedi, hkrati pa prinaša izpovedi 

nesrečnežev, ki so jih zasvojile igre na srečo.  

Zbirko sklene Ledena nevihta, ki skupaj s prvo zgodbo Dež, predstavlja okvir, v katerega so vpete 

ostale pripovedi. V njej je podana lucidna avtorjeva misel: Življenje je le skupek vesoljne 

razporeditve in le od nenehnega, večkrat naključnega procesa prerazporejanja je odvisno celo, ali 

boste imeli v danem trenutku srečo ali nesrečo. Vsekakor pa nam je življenje v najbolj čisti obliki 

dano, ko je najhladneje, ko zamrzne. Takrat so tudi naše misli najbolj čiste, očiščene vsega 

odvečnega, kot je vsega odvečnega očiščena narava … 

 

In v teh zamrznitvah, ustavljenih trenutkih življenja, se kristalno jasno prikažejo zgodbe, če jih le 

znamo ugledati. Aljoša Dragaš je pretanjen opazovalec (ni naključje, da so zgodbam pridodane 

njegove fotografije), ki ve, da bo podoba izginila, če ne bo izpisana ali ujeta v fotografijo, da bo 

tam lahko bivala dalje. Tudi zaradi tega življenja zapisovalca in bralcev postanejo bolj človeška.  

 

Pozornemu bralcu ne uide, da se pod naslovom Deset zgodb skriva ena več. Toda ali ne narekuje 

vsaka zgodba nove, ali je vsak bralec ali poslušalec ne razume drugače in si ustvarja svojo 

podobo o njej! V njihovem prepletu se pravzaprav odvija naše življenje. 

 

Cvetka Bevc, mentorica 

 


