
1. poglavje 

 

"Kva dogaja, dohtar?" 

Nekaj prav umetelno grdega, zanemarjenega in sršeče kocinastega je sililo vanj, pa 

ni bila njegova sestra. 

Povsem se je ovedel, kar je imelo za neizbežno posledico, da mu je postalo 

neznosno slabo. Skušal se je umakniti mešanici vonjev po alkoholu, sesirjenemu mleku 

in tobačni gnilobi, ki je prihajala iz ust starega, a je lahko samo lezel s hrbtom gor po 

zidu. Pa še to ne ravno uspešno.  

Bolečina je očitno potrebovala še trenutek več, da se je dokončno zbudila, a ko se 

je, ga je takoj vrgla po tleh. Nikoli je ni dobro prenašal, zdaj pa je prav živalsko zacvilil - 

kot bi mu puščala duša. In toliko, da mu ni res; rebra so pritiskala noter, medtem ko ga je 

od notri napihovalo ven. Lahko bi ga strlo in razneslo naenkrat. 

Kdor bi ga sedaj prvič videl, bi imel najbrž dokaj slabo mnenje o avstroogrski 

policiji. Toda resnica je, da je bil dohtar takole slabo videti skoraj vsako jutro zadnjih 

nekaj let, četudi se je zbudil v domači postelji. Bledega, postrganega lica, ki je imelo 

edino to prednost, da ga ni bilo treba pogosto briti, majhnih, solzečih se oči od stalne 

neprespanosti, mastnih, zlepljenih dolgih las, ki so že izgubljali svojo kodravost in siveli 

od dima, v pomečkani obleki, ker se je v njej pogosto zavalil v posteljo, in napihnjenega 

trebuha. Zdaj sicer od vode, vsakodnevno pa od vina. Čeprav je bila razlika med vodo in 

vinom v marsikateri ljubljanski beznici res bolj filozofske narave. 

Seveda to tudi nikakor ne pomeni, da človek, ki se zbudi v hladni celici ljubljanske 

policijske prefekture, nima drugih skrbi kot te, kakšno pričesko ima. A ta trenutek je 

skušal dohtar samo ostati čim bolj pri miru, čim bolj plitvo dihati in tako počakati, da v 

miru umre.  

Stari, ki mu je izrekel dobrodošlico v budnost, se je čez čas umaknil za nekaj 

korakov stran, kar je pomagalo vsaj malo. Čeprav je potem lahko ugotovil, da je bil 

možakarjev zadah kot duh mokrocvetočih rožic v primerjavi s tem, kar je hlapelo od 

njega. Smrdel je po postanem znoju, po človeških iztrebkih, naj so ti šli skozi zgornja ali 

spodnja vrata, po scalnici in crknjenih ribah.  



To je bil brez dvoma vonj po Ljubljanici, toda nikakor mu ni bilo jasno, zakaj bi bil 

prepojen z njim. 

V ustih je imel slab okus, kakor da je skušal čez noč prežvečiti cenzurne predpise. 

Pljunil je in krvavi pljunek se je pridružil zvezdastemu posušenemu madežu na tleh. To 

je pojasnilo vsaj to, od kod občutek, da se mu je obraz skrčil in ga ne more prav 

uporabljati. 

Počasi in previdno se je končno uspel spraviti v sedeč položaj in se z oddihom 

naslonil na kamnito steno. Iz žepa je potegnil robec, ki je bil vlažen in smrdeč kot vse, kar 

je imel na sebi, a manj kot on sam. Obrisal se je okrog ust in strnjeno kri z lic ter se 

useknil vanj.  

Stari ga je napeto gledal z onega kota celice in očitno nekaj potrpežljivo čakal. Vse, 

kar je imel na sebi, je viselo z njega, še najbolj pa spodnja čeljust in dolge žilave roke. Ob 

pogledu na vse to se je dohtar neprijetno zdrznil, a še preden bi lahko sploh začel 

razmišljati, kaj in kako, je starega potrpežljivost minila in se je znova zapodil vanj.  

"Kva ste pa tokrat storil, da je prišel sam hudič po vas?" je zašepetal stari. 

Hotel mu je nekaj odgovoriti, pa je samo rignil. Hotel je ujeti neko misel, pa je njega 

ujela podoba. 

Vdrte črno-vijolične maroge na njenem vratu. Napihnjen trebuh, kot da bo vsak čas 

nekaj planilo iz nje. Izpraznjeno oko, ki je gledalo vanj. Polomljeni prsti na razpraskani 

roki. Za katero jo je tesno držal.  

"Kaj sem storil?" Nenadoma se je spomnil jutra, kolikor se ga je pač sploh zmogel 

spomniti. "Sem kaj storil?" 

"Ježeš, dohtar! A tako ste ga spet nagnili, da se nič ne spomnite, hihi? To pa ne bo 

dobro, sploh ne." Stari se je zabaval, kot se zabava gorenjski kmet, ko mu crkuje krava 

ravno takrat, ko so jo prišli zaplenit biriči. 

Skušal se je strezniti in urediti misli. 

"Bil sem v Peklu ..." Tu se mu je zataknilo, kot navadno. Potem je bilo nenadoma 

jutro, ko se je prebudil ob mrtvem dekletu. Ni vedel, ali ga je streslo ali se je stresel sam. 

"In zdaj je prišel hudič po vas, hihi! Vam je Podbojevka račun zaprla, pa je prišel 

terjat, kar ste zapili …" 



Ni ga poslušal. Za nekaj trenutkov ni mogel slišati sploh ničesar. 

Stari je sédel tesno zraven njega. Bil je nemaren kot večina kranjskih potepuhov, ki 

jih je bilo že težko ločiti od mestnih revežev - še posebno, če si kot večina vrlih meščanov 

bele prestolnice Krajnske neprestano odvračal oči. A izdajalo ga je od težkega dela 

zavozlano in zasušeno telo.  

"Samo kaj, dohtar, ko to ni te vrste hudič." je nadaljeval in ga znova predramil. 

"Katere vrste?" 

"Take vrste, da bi terjal nekaj, kar morebiti še lahko vrnete."  

Počasi je prihajal k sebi. Kar ni pomenilo, da je razumel dosti več kot prej. 

"Verjemite mi, tudi zapitega pri Podbojevki ne morem nikoli več vrniti."  

Starec ga je pogledal od strani, kakor da mu skuša dopovedati, da zdaj pa res ni čas 

za šalo. 

"Ta je dunajski hudič." je skoraj zašepetal. "Iz pekla, ki je samo za Kranjce." 

"Dunajski hudič?" 

"Dunajski." je ponovil in pljunil rjavo po tleh predse. "Naj se moji stari grlo posuši, 

če ni res. Sem bil zraven, ko so odpeljali barona Tauffererja. Prav taki so bili. In če je 

sedaj eden od njih prišel po vas, dohtar … Se Gospod ni usmilil vaše duše." 

"Tauffererja?" Skušal se je spomniti, od kod neki mu je ime zvenelo tako zelo 

znano. 

Toda dlje od tega, da je igral odmev, ni prišel, ker se je stari nenadoma spet pognal 

na noge, kot da bi točno vedel, da prihajajo. Še enkrat je pljunil in se postavil v kot. Takoj 

naslednji trenutek so se odprla vrata v celico in prikorakal je stražnik s ključi in režečim 

se izrazom na obrazu.  

Stari si je vidno oddahnil, kar je najbrž pomenilo, da nista v prisotnosti peklenskih 

služabnikov. Spet se je obrnil k dohtarju. 

"Vam bom gvišno pol eno pesem zapel, hihi. Da boste slišal, da niste edini, ki znate 

verze klepat." 

"Za tebe, hlapec dunajski, imam pa tole." obrnil je zadnjico proti policaju in mastno 

prdnil. "Veter z juga!" 



Stražnik je brcnil proti starcu, ampak ta je imel pošvedrane siromašne čevlje, pa še 

zadel ga ni, saj je stari skočil spet v kot in se hihital, kot bi ga žgečkali. Potem se je nehal 

meniti zanj, še več, tudi sam se je še naprej režal, in je tako raje pomagal dohtarju, ki se je 

medtem skušal pobrati sam, na noge. 

Ko ga je potisnil proti vratom, se je stari zadrl za dohtarjem. 

"Boste povedali, kako vam dopade. Pa bova morda kaj menjala." in še nekaj, toda 

vrata za njim so se že zaprla. 


