
Prolog 

 

Skozi vlažne oči je ravno še videl, kako njeno dolgo krilo drsi za vogal. S težavo se 

je premaknil, se opotekel nekam v tisto smer, skoraj padel in zaklical za njo, naj se 

ustavi.  

Držal se ga je še razposajen in pijan smeh, držala sta se ga dim in zatohli vonj po 

kislem. Odnesel jih je s sabo, kot bi posnel pajčevino. Opravičil bi se zaradi vsega tega, če 

bi le dobil priložnost. Ni bila njegova krivda, da je tako.  

Samo za priložnost je prosil, pa bi lahko vse razložil.  

Udarci njegovih pet so neenakomerno odmevali po prazni ulici. Prijel se je za tisti 

vogal, za katerim je še maloprej izginila in se skušal ozreti okoli. Bil je šibek in mučno mu 

je bilo. Trudil se je dvigniti težko, ogromno glavo. Občutek je imel, da mu nekdo sedi na 

ramenih in se mu naslanja na teme. Mesto je bilo zaradi tega nagnjeno.  

Pa jo je kljub temu še vedno nekako videl. Pravzaprav, videl je zmeraj samo rob 

njenega krila, ki se je vlekel po tleh, a se nanj prah in umazanija nista mogla prijeti. 

Nekako pa ni mogel z očmi zajeti ničesar drugega.  

Znova se je pognal za njo in moledoval. 

Treščil je v zid, pa takoj zatem v drugega, če ne kar v istega. A se je samo odbil, ne 

da bi čutil udarce. Napel je vse žile in se potegnil naprej po steni, se odgnal s svojimi 

drobnimi, a nezmotljivo kmečkimi rokami in ji še naprej sledil. Zdaj mu je bila poševnost 

ljubljanskih ulic še v pomoč. Neslo ga je dol po njih kot po palubi ladje v nevihti. 

Dol in dol.  

Nehal je klicati za njo. Že dihal je težko, suhi zrak je zajemal s suhimi usti in kar ga 

je ujel, ga je rezalo po grlu vse do pljuč. Oči so se mu tudi zaradi tega zapirale in noge so 

se mu tresle. Če bi šlo za karkoli drugega, bi se preprosto vdal. Kar tam bi se ulegel in se 

prepustil spancu ali utrujenosti ... ali kaj je pač bilo tole, kar ga je zmagovalo.  

Naprej ga je gnala globoka žeja.  

Ni je več videl, a na nekakšno vražjo srečo so noge znale naprej same.  



Bolj ko je tekel dol, tišji so bili njegovi koraki in glasnejše njegovo sopenje. Mesto je 

tu molčalo. Tlak sta zamenjala zbit prah in zemlja. Še dol. Ljubljana je ogromen lijak. 

Potem je zamolklo šumenje v glavi, ki ga je ves ta čas, kar je stopil ven, neopazno 

spremljalo, nenadoma napolnilo bronasto donenje zvonov. Za nekaj trenutkov je zastal 

sredi jasnine, kot da bi zakorakal v beli dan. Zdelo se mu je, da se je ustavil, da se ne bo 

mogel več premakniti. Vedel je, da sliši Trnovsko cerkev. Povsem blizu.  

Potem je bilo tudi krilo naenkrat tik pred njim, da je poskočil od presenečenja, in je 

bilo zelene barve ali pa je zdaj prvič opazil, kakšne barve je. In ni stal, niti se ni več 

opotekal, temveč je že drsel po njem.  

Dol, dol po zelenem krilu. 

...  

Naenkrat so bili zvonovi neznansko daleč, kot da je padel iz Ljubljane. Slišal jih je 

visoko nad sabo. Najprej je široko odprl oči, potem še usta, saj ni mogel več dihati. 

Namesto zraka je vanj vdirala mlačna in mastna voda ter ga povsem ohromila s svojo 

živo težo. 

... 

Tako je lebdel celo večnost in se počasi prepuščal. Bil je sredi dolge tišine, na drugi 

strani zrcala. Z robov mu je nasproti prihajal topli mrak.  

... 

Potem pa je izza zadnjega vogala večnosti priplavala njena bela dlan. Kot trava 

dolgi prsti, ki so jih nosili valovi, da je bilo videti, kot da mu otročje, zaspano maha.  

Premaknil se je, brcnil in se stegnil ter jo s skrajnimi močmi zagrabil. To je bilo 

zadnje, kar je hotel in mogel storiti.  

... 

Njena mirna negibnost se je naselila še vanj. Mrak ga je vlekel vse globlje dol in not, 

skozi nos in usta. Nazadnje se ga je v njem nabralo že toliko, da se je strdil v samo temo. 

... 

... 

... 



Prebudila ga je močna brca, ki mu je pognala smrdljivo vodo iz ust in nosu. Zrak je 

sunkoma vdrl vanj. Pljuval je in bruhal in se cedil ter skušal obdržati oči odprte, a se mu 

je pred očmi preveč bliskalo. Sonce mu je vroče sedelo na glavi in ga kljunilo po njih, 

vsakič, ko je pomežiknil.  

Nazadnje se je nekako uspel obrniti toliko, da je imel obraz v senci. Tako je lahko 

previdno odprl oči, medtem ko se je še naprej davil z vodo. 

Najprej je zagledal manjšo množico, ki je stala više zgoraj na obrežju in s 

stisnjenimi ustnicami bolščala vanj. Strogi obrazi Ljubljančanov na poti k nedeljski maši. 

Spet so dobili nekaj, o čemer se bodo lahko šepetajoče zgražali med obredom. 

Potem je pogledal, odkod senca, v katero se je umaknil.  

Nad njim se je dvigal stražnik in se pripravljal, da ga s težkim čevljem dregne še 

enkrat. Tudi to je bil znan, skorajda domač prizor. Še malo pa bi si oddahnil.  

... 

Bil je dovolj le trenutek, ko je ugotovil, da desne roke ne more potegniti k sebi in je 

zasukal glavo, da bi pogledal, kje mu je obtičala.  

Požrl je nazaj vso vodo, ki je še hotela ven.  

Nohte je imel zarite v zmehčano meso koščene bele dlani. Dlani, ki se je nadaljevala 

v mrzlo žensko bakreno zelene barve, ki je ležala zraven njega.  

Razbrcanih nog in napihnjenega trebuha, kot da bo rodila reko. Zadrgnjenega, 

zmečkanega vratu in razbite glave s črnimi, štrlečimi ustnicami. Kar je bilo na prvi 

pogled videti kot prepereli kosi taknine, ostanki obleke, ki bi v trakovih visela z nje, je 

bila v resnici njena koža.  

Glavo je imela ljubeče obrnjeno proti njemu. Strmela je vanj, z odprtim ribjim 

očesom in z gnilo luknjo, ki jo je imela namesto levega.  

Z njo mu je videla tja do dna. 

Hotel je planiti pokonci. Skočiti stran. Spustiti jo iz rok. Zbežati.  

Naslednji trenutek je stražnik uresničil svojo namero. In ni šlo za pomilovalni 

dregljaj. Bila je brca, ki ga je zadela v rebra in ga vrgla proti tistemu dnu. 


