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Come in and win!

“Kva je, Antiša, stojiš pr vratih ko posran? Šestica ni padla že 
pou ure!”

Zagledal je ogromnega, ki ga kličejo Krompir, verjetno zaradi 
nepravilnega nosu, ki zgleda, kot da bi ga nekdo na hitro oblikoval 
iz gline. Bil je res precej grd – visok, debel, okoren, z nagubanim 
obrazom, gostimi črnimi obrvmi in dlakavimi prsi, ki jih je na-
merno razkrival, tako da je imel srajco zapeto samo napol. “Pri 
milmu Jezusu, mogoč ti bo zdej padla!”

“Kaj je, Krompir, a si na terapiji zaman klical Boga? A ti je Bog 
dal dvojko? In te spustil tako ogromnega in dvoličnega z neba na 
Zemljo! Tresk, ha ha,” mu odvrne Ante.

“Nism več ko prej, jest samo igram tko, zadnjč, za slovo. Prsežm 
pr lastni materi. Sm pršu, da vidm, kolk sm napredovau, če se lohk 
ustavm, če se lohk kontroliram. Evo, boš vidu, da bom ob prvmu 
dobitku šou. Naj me uzame hudič, če lažm.”

“Ajd, ajd … zdej bo … o jebem ti mater! Dvojka dvakrat, ena za 
drugo! Dvakrat čist ob moji številki!” zakriči Krompir in udari z 
dlanjo ob steklo rulete. “Mater ti …”

“Gospod, brez razbijanja!” ga opozori človek iz osebja, Krom-
pir mu vrne: “Tud v saboru se grejo burke, kaj zdej ti v igralnci 
usiljuješ bonton? Jest sm poslanc igralske stranke in mam pravico 
udart, ko zgubim!”
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“Čaki, čaki, zdej bo …” nadaljuje Krompir in se zagleda v ruleto, 
ki se je vrtela hitro, pa vse počasneje, medtem ko je pet glav strme-
lo v krog, kot da so mrtvaške, ne pa žive.

“Evo, petka! Sem vam reko, da bo petka!” se zadere nek starec, 
poskoči in z desnim laktom podre steklenico na tla.

“Spet nč,” zastoka Krompir. “O, Bog, kaj sm jest zagrešu! In zdej 
spet od začetka na uno kongo… birevijalno terapijo. Jovo nanovo! 
Marš u tri krasne!”

“Ne reče se kongo-birevijalna, ampak kognitivno-behavioralna 
terapija,” mu odvrne neka brhka črnolaska in si popravi pramen 
las. “Jaz sem, drugače, diplomirala iz psihologije.”

“Dej, mala, jezik za zobe! Kaj mi nakladaš! Čes psihologinja, pol 
pa povej, kera številka bo zdej padla. Ne šaraj ti po moji psihi, ne 
vtikaj se vame!”

“Želim, da pade ta vaša številka. Potem boste najbrž bolj dostoj-
ni in me boste počastili s pijačo!”

“Počastu te bom, lepotička, tud če ne pade. Ne igram jest, ker 
nimam, ampak ker se mi igra. Me štekaš? Igra tist, ki ne ve, kaj bi 
s kešom! Jest sm kavalir! Hej, kelner, prid sm! Draga moja, naroč, 
kar ti srce poželi. To ti je igralnca. Vsi se majo radi, vsak vsakmu 
želi srečo. Kmetijska deluvna zadruga. Sej veš, bratstvo in enot-
nost! Socializm se je zrušu, pa je pršu kapitalizm, pa se je spet 
vrnu socializm. A samo v igralncah, ker smo samo v njih brati pa 
sestre v nesreč. Hej, mala, na zdrauje!”

“Pardon, pardon, prosim vas, nisem namerno razbil,” se obr-
ne starec k človeku iz osebja, ki je spet pritekel, zagledal razbito 
steklenico na tleh in se komaj zadržal, da ni nekaj zabrusil.
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“Gospod, ja sn včeraj zgubo penzijo, zaj sem jo nadoknado, če 
pa bom dobo še, si bom v hrano dau še pol kile meseka! Pa še žena 
je bolana, vete, zaj moraš plačati tudi recepte, tak je to po noven 
zakoni. Kak naj plačan s penzijo, štiristo kun na mesec za recepte, 
gospod, si predstavlate! Za zimske stroške dava osemsto kun, ker 
Rusi nečejo dat plina, nam pa so pol zvišali ceno, nemreš tu nič … 
In vse vas bom počasto, poslušajte, prosim lepo, tudi moj oče je bil 
gospod, vedno je často!” doda starec in z drhtavo roko nadaljuje 
pritiskati številke za stavo.

“Ti boš propadu ko jaz, pa boš od lakote zgubu tud svoje meso. 
In ko ne boš mel kaj za jest, ne boš mogu niti prdnit, niti svojga 
plina ne boš spušču, ha, ha,” mu odvrne nek raztrganec in odpije 
iz steklenice.

“O, uboga država, samo v tej ulici pet igralnic. In v naslednji 
pet. Še v Londonu jih ni na vsakem vogalu. Pet igralnic v vsakem 
kvartu! Kam smo prišli, ljudje moji!” spregovori nek dolgolas mla-
denič. Starec pa doda:“Ja, ja, pet igralnic, petka bo spet pala, bote 
vidli. Jaz zaj vse stavim na petko!”

“Ne počni tega, dedek, tudi jaz sem vse stavil na trojko, zdaj pa 
spim v drvarnici. Dedek, pojdi domov, to ni pravi kraj zate. Ne boš 
tu zaslužil pokojnine, ne trapaj, stari!” mu odvrne eden.

Ante je starca poznal. Stari Pero, hišnik iz gimnazije, ki jo je obis-
koval, tam, dve ulici desno. Vedno marljiv, lepo obrit in ostrižen, 
s ključi v rokah, oblečen v popolno zlikan moder delovni plašč. 
“Dobro jutro, Ante! Kaj spet zamujaš? Daj, daj, pohiti, pouk se je 
začel!” bi mu rekel in se nasmejal. Potem pa bi potarnal: “Joj, deca, 
deca, ki mate disciplino, motori pa alkohol namesto knig, naj me 
vrag pocitra, če bote vi gdaj penzijo vidli!”

Ante sede za ruleto. Pogleda proti črnolaski, ki šteje denar in 
napihuje žvečilno v balonček. Videti je bila kot androidka, kot telo 
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brez duše. Kot popolni primer ‘zlate mladine’ , ki je podedovala 
zlato, nič pa ni skovala. Zaželel si je, da bi zgrabil dolgo, vitko 
nogo in ugriznil vanjo z vso močjo, da bi tudi ona začutila boleči-
no, vsaj fizično, ko je že njena psiha tako, tako … prekleto mirna.

“Hej, kje so moji ključi? Joj, moj jaguar!” vzklikne črnolaska in 
začne brskati po torbi. “A, evo, tu so!” zadovoljno doda in se po-
nosno napoti proti vratom, migajoč s svojo lepo zaobljeno ritjo.

“Naj vrag uzame jaguara! Ti rabš tigra, da te zajaha!” naduto 
odvrne Krompir, ko črnolaska za sabo zapre vrata.

“Kaj je, stari, si fauš? Riba ma dnar, ti, dedec grdi, propadli bra-
nilec, pa z zadnjimi petdesetimi kunami čakaš svojo bogo, edino 
številko!” mu odvrne dolgolasi fant in se mu zasmeje v obraz.

“Kdor čaka, dočaka, tak je zakon žiulenja,” zabrusi Krompir.

“Malo morgen, na borzi čakam že pet let, da me pokličejo. Uni-
čujem podgane, deset kun po komadu, a kar zaslužim, zašpilam!” 
odvrne fant. “Če vidiš kje kako podgano, lahko tudi navadno miš, 
lahko celo deguja …”

Ante stisne ustnici in vloži v režo za denar sto kun. Buljil je samo 
v številke na tipkovnici, črne in rdeče, a svet mu je kar naenkrat 
postal psihadelično bel. Prazen. “Vaše vloge, prosim” se pokaže 
napis na ekranu. Ante stavi petdeset kun na svojo prekleto šesti-
co, z vso močjo udari po tipki, potem pa ponovno zagleda napis 
“Vaše vloge, prosim” in začne z nervoznimi prsti pritiskati po de-
set kun na … številko petindvajset, na trojko, na … sedmico, na 
trinajstico, pa na … ničlo, ker vse je ničla, pa naj potem pade, naj 
pozeleni, mamo ji!

Ruleta se je počasi začela vrteti. Kroglica se požene ven, vrtenje 
se pospeši, Anteju pa začne razbijati srce. “Samo da pade kakšna 
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moja številka. Samo mali dobitek, samo malo upanja,” zašepeče. 
Ruleta se ustavi. Ante zapre oči.

“Štiriintrideset rdeče!” vzklikne fant. “Končno! Osebje, izpla-
čilo!” Vzklike sreče prekinejo stoki, po igralnici se začnejo širiti 
kontrastna čustva, tako radost kot razočaranje, Ante pa ostane v 
nekem medprostoru, žalosten, sam, zmeden.

“Prekleta ruleta! Prekleta!” se zadere nek huligan. “Osebje, ru-
leta je pokvarjena! Kar naprej padajo napačne številke. Stavim na 
ene, padejo druge. Ves denar mi je požrla. To je prevara, rop! Že 
tri ure ni padla štirindvajsetka. Ni mogoče, ni, pa da se jebeš!”

Huligan odide ven in tresne z vrati.

Ante ni dvignil glave. Ni pokazal nikakršnega trzljaja svojega 
bitja. Počutil se je kot androiden stvor, kot ona črnolaska, a z znaki 
življenja v otrplem telesu. Nekdo, nekaj ga je povsem zvezalo, na 
sebi je občutil vrvi, a nič ga ni bolelo, bil je bleda poskusna lutka 
v rokah animatorja. Videl je njihove umetne obraze, a jih ni mo-
gel identificirati, slišal je samo tihe glasove: “Ta je gotov, daj ga v 
oddelek D.” Začutil je, da ga nekdo hoče z vrvmi dvigniti s stola, a 
je vseeno ostal okamenel, nemočen, kot jeklena krogla, ki prenaša 
svojo težo, nihče pa je ne more premakniti. Potem pa se mu je 
začela prebujati zavest, trzal je iz narkoze sredi vrveža igralnice.

“Petka ni pala, ni, pa bi morala,” je zaslišal ječanje starca. Malo 
zatem pa glasove: “Dedek, izvolite sladkor in vodo, a naj pokliče-
mo nujno pomoč? Osebje, pokličite pomoč!” Komaj je obrnil gla-
vo na desno, je videl suhljatega starca, ki je ležal na tleh. Eni so mu 
podpirali glavo in mu govorili: “Ma daj, dedek, to ni nič, vsi smo 
to dali skozi, malo si kolapsiral, dedek.” Potem pa je slišal dedka, 
kako kriči: “Petka ni pala, ruleta mi je vse fkrala, dajte preverit, da 
ni kaka napaka, morala bi pasti petka …”
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Ante je še naprej buljil v številke, medtem ko so prebledelega 
starca na rokah nosili ven. On, Pero, je vedno pokončno pričakal 
druge zgodaj zjutraj pri šolskih vratih, zdaj pa ga odnašajo skozi 
vrata, sredi noči, kot enega od zadnjih igralcev, kot poraženca na 
življenjskem kolesu sreče. “Ruleta, življenje, ruleta …” je pomislil 
Ante, medtem ko se je velik krog na novo vrtel, a brez njegove 
stave, ker je tudi on izpadel iz igre, ta večer zagotovo, mogoče tudi 
jutri, mogoče tudi pojutrišnjem in nikakršen trzljaj, nikakršno 
nenadno obujenje mu ne bo dalo kril, nikoli ne bo poletel proti 
nebu. On je prekleto bitje dna, lahko samo trza z ranjenim krilom, 
lahko …, ne more pa …

Niti ena njegova številka ni padla. Končno je vse bilo vseeno. 
Zadnji poraz. Pusto polje brez trave, zgolj z enim golim drevesom. 
Polje v somrak. Nebo brez zvezd. Daljava brez razgleda. “Še sem 
živ!” je pomislil in začutil, da ga obliva hladen znoj. Kar naenkrat 
občutek vročine. Sonce je hitro vzšlo, zasijalo je z vso močjo, raz-
sulo vročino po polju. Tisto deblo je zgorelo. A nekje globoko v 
zemlji je ostala korenina. Ante jo je občutil. Nekje je ostalo nekaj. 
A kje? To je bilo treba najti.

*

Podstrešje v stari zgradbi v Ilici je bilo mračno – osvetljevala ga 
je le mesečeva svetloba, ravno dovolj je osvetljevala obrise, da je 
Ante lahko odprl razmajano rjavo omaro v predsobi in zagrabil 
svečo. Vzel je vžigalnik iz žepa in jo prižgal. Sveča je s slabotnim 
plamenom razkrila skico osovraženega prostora – malo dvokril-
no okno z ukrivljeno staro roleto, kavč v levem kotu, kup zmeč-
kanih časopisov na njem, velika rjava miza na sredi, rjava kuhi-
nja na desni, polna odprtih konzerv in umazane posode, na tleh 
pa zlizan oranžen tepih, prepoln madežev, ki jih zdaj, na srečo, 
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ni videl. Elektriko so mu izklopili, eno leto ni plačeval računov, 
s pritožbami pa ni uspel nikomur vključiti možganov – nihče ni 
niti pomislil, da je on propadli, socialni primer in ima pravico do 
brezplačne elektrike, nikomur ni uspel osvetliti svoje preteklosti, 
ki je ostajala v temi, točno tako kot to podstrešje, bratovo darilo iz 
sočutja. Brat mu je kupil to luknjo kot bedniku, zato v njej nikoli 
ni bilo svetlobe, celo ko so gorele žarnice. Brat pa lepo živi na Ni-
zozemskem, kamor je odletel pred vojno kot metuljček, medtem 
ko on živi kot gosenica in trza, da se po vojni ponovno rodi.

“O, brat, brat! Povojni kavalir,” vzdihne Ante, postavi svečo na 
svečnik na mizi, potem pa leže na trosed in se zastrmi v zid.

Propad. Ničesar več ni. Niti kovanca. No, vseeno je ostala po-
slednja nit na njegovi ubogi, krhki življenjski mreži. Dvesto kun 
pod vzglavnikom. Poniževalnih. Ona jih je pustila pred tednom 
dni. Ena od njegovih davnih ljubic iz žage, iz tiste lepe zgradbe ob 
Ribnjaku, v kateri je marljivo delal, dvigoval plačo, v kateri je vla-
gal v svoje običajno, a varno življenje, zaščiteno pred kakršnokoli 
negotovostjo. Srce mu je naglo zaigralo, delček lastne preteklosti 
ga je ogrel v ledeni atmosferi doma. Žaga … Njegova žaga, mesto, 
kjer so obstajale radosti v odmorih, vino na delovnih mizah, kjer 
so delovne knjižice bile zaščitene pred odpovedjo, vse dokler … 
Zavesa. Črna zavesa. Tam za zaveso stojijo brezčutni novi lastniki 
v novourejenih pisarnah, molčeči težaki, ki vozijo tovornjake in 
iztovarjajo drva, in uglajeni šefi v oblekah in z mobiteli, ki merijo 
sekunde in minute. Nov čas je opustošil vse prostore. Mučni, praz-
ni in brezšumni takti nove dobe so odmevali v ljudeh, vsak pa je 
slišal samo svoje žalostne note. Vsak igra za sebe, nihče ne slavi 
dobička, nihče se ne pritožuje zaradi izgube.

Mesta in svetovi so prepolni nemih simfonij, ljudje pa hitijo in 
hitijo, kot da je karneval.
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*

Njo, Ljiljano, strastno delavko, ljubimko in prijateljico iz edine-
ga lepega obdobja svojega življenja, je srečal v Zrinjevcu, ko je 
kupoval kostanje. Nedavno, pred kakima dvema tednoma.

“Ante, kaj ti bodo kostanji, greva v hotel, jaz častim!” je zaslišal 
glas in se obrnil. Stala je pred njim v odpetem plašču, našmin-
kana, smejala se mu je kot izkušena salonska lutka, on pa se je 
odmaknil od nje, ker je tudi na ulici začutil vonj lisice, ne pa stari 
vonj Ljiljane.

“Od kod tebi, čistilki, lisica? A si se vklopila, kaj? Si se znašla v 
raju kapitalizma. Ti, Ljiljana? Kdo jo je ulovil?” je vprašal in vrgel 
kostanj na tla. Ona je zbegana molčala.

“To lisico mislim. Mogoče niti ni pomembno. Človek in žival. 
Žival in človek. Vsak nekoga lovi, a ne? Lov je nuja, tudi tebe je 
ulovil nov čas,” je dodal, pobral kostanj s tal, se ji približal, nasme-
jal in nežno vrgel kostanj v dekolte.

Tudi ona se je nasmejala in ga objela.

“Samo ne mi o spominih! Meni so vsi ostali v tisti shrambi za 
metle, kjer sva se … ups!”

“Morda je zdaj, ko nas več ni, mislim, ko so nas odpustili, tista 
metla še tam!” je rekel nenadoma oživel, se nasmejal, ji dal roko 
prek ramen in krenil z njo po poti, ki jo je izbrala ona. Odšla sta 
na kavo v hotel Palace, mrzel Zagreb mu je naenkrat postal topel. 
Najprej sta pila – ona koktajl, on žganje – in molčala. Dolgo sta 
razmišljala in gledala vsak na svojo stran, čeprav so se jima misli, 
tako se je zdelo, križale kot na križanki.

“Bogato sem se poročila,” je rekla tiho. “Mož je podjetnik.”
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“Krasno,” je odvrnil monotono. “Potem si najbrž srečna.”

“Ne, nisem,” je z vzdihom rekla, nežno ga je pogledala in on je 
začutil neke skupne niti, ki so se spletle v neviden vozel.

“Kaj bi pa bilo, če bi se poročila s tabo?” je vprašala in se na-
smejala.

“Najverjetneje nič. Jaz nisem podjeten.”

“Spomini so vedno podjetni,” je rekla. “Da zaradi nečesa nekaj 
obžalujemo, vsaj na kratko.”

“Zakaj imaš solzne oči?” je vprašal in jo prijel za roko.

“Ante, jaz sploh ne vem, na kakšen način je ta moj podjetnik 
podjeten. Niti v poslu niti z mano,” je zajokala. Potegnila je dolge 
prste skozi rdeče lase in se zagledala v kozarec na mizi.

“Ne vem, s čim služi, vem pa, kje zapravlja. Igra poker v Esplana-
di, hazarderski gnoj, doma pa … Ne boš verjel, Ante, v hladilniku 
so samo maslo in marmelada in že posušeni listi zelene solate. Si 
mislil, da jem kaviar, kaj? Da sem bogata gospa v plašču? Daj, no!”

“Nič čudnega,” je rekel.

“Veš kaj, tudi stila nimava,” je odvrnila. “Vidiš človeka v najno-
vejšem mercedesu in si misliš … A limuzino je kupil na leasing, 
žena pa mu doma krpa nogavice. Tako moja soseda pohajkuje v 
raztrganih pajkicah, medtem ko se njen mož vozika v tistem bleš-
čečem plehu … kmetavzar. Tudi ona ima neko ocufano lisičjo dla-
ko kot jaz, pa še butik, ampak v stečaju. Ha, ha!”

“Ja, pa kaj? Tudi življenja so v stečajih. Danes imamo vsaj pogre-
be na obroke. Pogreb na master kartici. He, he. Razpadanje trupel 
z odlogom. Fuj!” odvrne Ante in popije požirek.
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“Nehaj s tem! Spomini se razblinjajo z odlogom. Veš, še se poja-
viš v mojih mislih kot mehurček, potem pa … izgineš,” se Ljiljana 
zahihita.

Ante jo je zgrabil za roko in poljubil njeno negovano dlan.

“Komedija? Žajfnica? To ljudje radi gledajo. Ko ljudje izgubijo 
iluzije, se iščejo v koščkih banalne sreče. A se kljub vsemu nikakor 
ne sestavijo.”

“Se spomniš, kako si me zgrabil v tistem grmovju nekje na Trn-
ju, mene, čistilko, v tisti neokusni karirasti oblekici in kako sva 
potem pela Lipe cvatu2? Bilo je mrzlo, bilo je februarja, ni bilo 
enega samega cveta, a sva čutila neki pelod, kaj? Zgodnja osem-
deseta. Vibracije so bile povsod, evo, še zdaj jih čutim, koža se 
mi ježi.“

Spila je žganje v nekaj požirkih.

“To je že tretje,” jo je okaral.

“Lipe … joj!” je rekla žalostno.

“Pusti preteklost. Poročena si.”

“On je gnoj iz hleva!” je glasno rekla in naglo vstala. Udarila je z 
pestjo ob okenski okvir. “Veš, da prihaja s kurvami v stanovanje … 
in pred mojimi očmi … gnida ena … pred mojimi očmi.” Nato je 
zlila koktajl po tepihu in zajokala.

Vsi so ju gledali.

“Draga moja, pijana si. Hej, dama, a zdaj te bo pa en luzer držal 
na nogah! Gnila noga naj drži dragoceno mizo.”

Dal je njeno roko prek svoje rame in jo začel voditi ven.

2 Lipe cvatu (Lipe cvetijo) priljubljena pesem sarajevske rock skupine Bijelo dugme.
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“Ti mene … ti boga … kot tisti Simon iz Cirene. Nosiš mene in 
moj križ, a ne ve se, do kod,” je rekla pri izhodu, se spotaknila in 
prasnila v smeh.

Objeta sta čakala taksi na Zrinjevcu in sredi noči pela Lipe cvatu, 
pa nič ni dišalo, čeprav je bil Zrinjevac poln dreves. In potem sta 
prispela na njegovo podstrešje in potem se je ona pijana slekla in 
začela plesati in peti kot prava vitka barbika, zares, kot barbika, in 
potem je skočila na njega na kavč in mu dvignila majico in potem 
je on zagledal njene dolge, rdeče nohte, ki so mu praskali kožo, in 
potem se mu je spet v zavesti začela razlivati rdeča barva in potem 
je naglo skočil, jo odrinil na tla, potem je zakričal, vstal, se vrgel 
na tla ob njej in se zadrl:

“Barbika, barbika, si še živa?”

Objel jo je in zajokal.

Besna je začela vstajati, se oblačiti, ko pa je nase navlekla zeleni 
sako, ga je mirno pogledala v obraz in rekla:

“Jaz nisem barbika, jaz sem ženska iz krvi in mesa. Ime mi je Lji-
ljana, če se sploh spomniš. Ti nisi več tisti Ante, ti si nekdo drug.”

“Kopija iz devetdesetih,” je rekel.

“Slaba kopija,” je rekla, ga sočutno pogledala in zajokala. “V 
tem mrtvem mestu so tudi avanture mrtve! Tudi spomini so po-
kopani. Tukaj Eros smrči. Tudi on je v depresiji. To mesto je pre-
kleto! Mislila pa sem … mislila sem, da bova preživela prijetno 
noč.”

“Ljiljana, žal mi je, ne morem,” je rekel, zagrabil cigareto z mize 
in jo prižgal. “Slab sem, kot je žar te cigarete. Tlim, a nikakor, da 
zagorim. Jebi ga, oprosti.”
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Iz torbice je vzela dvesto kun in jih položila na mizo. Potuhnjeno 
in vdano je molčal, v mislih se je klofutal, občutil je celo opekline 
plamena samoobtožbe. S pomilovanjem, s sočutjem je nagradila 
njegovo impotenco. Odšla je brez besed. Ležal je na tleh in gledal 
njen zeleni sako. Pomembno je, da je zelen. Zelen, ne pa rdeč. Ze-
len, bleščeče zelen, kot so zelene lipe v cvetju.

*

Na podstrešju je začutil piš vetra. Predramil se je iz spominov, 
ki so mu kdaj pa kdaj dajali privid življenja. Od spominov je ostal 
samo bankovec. Začel ga je mečkati s prsti, praskati po njem z 
nohti, potem pa ga je stisnil kot žogico in ga z vso silo zalučal v 
zid. Zadnja sled spomina se je nekam odkotalila.

A vedel je, da je ta žogica nekje tu. Vedel je, da bo vsaj ena noč 
odvisna od nje.

To ga je poniževalo – to, da stvari ni mogel vreči daleč stran od 
sebe, izbrisati sledov, pozabiti na svojo zamrlo moškost. Stresal 
je z glavo. Ostala mu je samo nesestavljena duša. Od nekdaj je 
bil konzerva za vsakršna čustva, za toplo, hladno, grenko, sladko, 
pekoče, lahko se je kisal, vsak trenutek bi lahko razneslo njegov 
pokrov in vse v njem bi se razletelo naokrog.

Vstal je in se začel sprehajati okrog mize. Hotel je zavrteti svet 
okrog sebe. Začel je teči. Maraton v malem krogu, mnogo vdihov 
in izdihov, osebna ruleta v boju z resnično.

“Vse rulete so me prinesle okrog,” je pomislil, “življenje me vrti 
v krogu, ampak tudi Ante lahko zajebe ruleto! Lahko, lahko! Za-
ustavil jo bom, ne, prisilil jo bom, da se bo vrtela v obratni smeri, 
vse bom vrgel s tira, tudi silo teže, če bo treba, zrušil bom planet, 
jaz, Ante Odpisani!”
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Po brezumnem tekanju se je sesedel na stol. Drhtel je kot pes. 
Znoj se mu je scejal po obrazu, kolena so mu klecala, prevzel ga 
je gnus, ker niti moški ni mogel biti več, on, borec, potem pa je 
brcnil v neko steklenico na tleh in se začel naslajati ob koščkih 
stekla, uničenjem vsaj neke oblike v tem brezobličnem, impotent-
nem svetu. V glavi so se rojevale vroče ideje, v sebi je čutil požar 
in moral ga je nekako pogasiti. Lovil se je za grlo in hlastal za 
zrakom … zrakom. V sebi si je govoril: “Ne pusti, da ti kisik po-
begne, strahopetec, žrl si ogenj, prenašal granate!”

Nato se je zvalil na kavč, se zagledal v strop in začel prihajati k 
sebi in dihati umirjeno.

Dolgo je buljil v nekaj visokega, nekaj, kar je bilo enako brez-
osebno in ravno, kot je tudi to tu spodaj, kot je tudi življenje. Tla 
in strop, kot da sta se približevala drug drugemu, kot da bo strašna 
ravnina uničila svet. Hrepenel je po izenačenju, tihi kataklizmi, 
izginotju prostora in preživetju časa samega, neskončnosti brez 
kakršnegakoli življenja.

Potem pa so se misli pričele hladiti in zlagati kot na ravni povr-
šini. Videl je sestavljanko sveta, bila je razmetana, lahko se je zgolj 
igral, ker je vedel, da ne more uobličiti sveta.

Vedel je, da državne rulete ni mogoče razkrinkati. Umori, kri-
minal, prikrivanje resnice – vse to je bilo vrtenje, ki ga ni mogel 
razumeti, niti kdo upravlja z njim niti zakaj. Vedel je, da ne more 
pretentati niti elektronske rulete, ki se vrti v vsaki zagrebški ulici 
– bila mu je vedno pred očmi, a ni mogel prepoznati njene logi-
ke, ni mogel imeti matematičnega izračuna, ni mogel biti na ničli. 
Dobitek je šestintridesetkrat višji od vlog. Ampak tu je tudi ničla, 
strašna sedemintrideseta številka. Če na vsako številko vloži eno 
kuno, pade pa ničla, izgubi šestintrideset kun. Če pade katerakoli 
druga, dobi toliko, kot je vložil. Na ruleti ne moreš biti niti na 
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varni ničli in to se mu je zdelo najbolj grozno – to je bila zanj 
metafora živ ljenja, stalnih minusov na banki, prelivanja iz votlega 
v prazno, izmenjevanja upov in razočaranj, metafora življenja, v 
katerem se več ne hrepeni po dobitku, temveč ničli. Navadni ničli.

“Ni nam pomoči, a propadli ne bomo,” prasne Ante v smeh. 
Prevrne z laktom steklenico na mizi. Steklenica se je zakotalila, 
vino se je izlivalo po mizi in podu, Ante pa je samo gledal curek. 
Slap svojega pijanega življenja. “In steklenica je znorela. Ni pravil, 
nikakršnih pravil! Steklenica se lahko obrača ravno in krivo. Pri-
jatelj te lahko že naslednji dan izda. Delodajalec te lahko vrže na 
cesto kadarkoli hoče. Žena te lahko prevara. Desetkrat zaporedo-
ma je lahko črno. Dvakrat lahko pade ista številka. Edini zakon je 
neskončnost – v neskončnem nizu vrtenj je gotovo, da bodo padle 
vse te jebene številke, da bo nekakšna pravica. A, ruleta izžema 
čas, deli ga na sekunde, kdo bo mislil na neskončnost? Človek je 
končen, mater mu! Svet obstaja večno, življenje pa je končno!” je 
kričal.

Edino večno sled pušča izguba. Dedkova hiša v Novi Kršlji ni 
več njegova. Za vedno jo je zaigral. In hlev in vrt in prte, ki jih je 
vezla mama, in stare vaze in babičino zlatnino … vse. Zaigral je 
tudi svoje otroštvo, zadolžil se je, igra, da plača obresti, prodal je 
preteklost, da si kupi še nekaj časa, samo še nekaj dni, mesecev, 
nekaj let, in zato na družinskih fotografijah ne vidi ničesar več, 
obrazi bližnjih se mu ne želijo prikazati, skrivajo se pred njego-
vimi pogledi, bledijo in ostajajo samo obrisi, ki jih mora na novo 
pretvoriti v obličja s tem, da se na nek način odkupi. Zgrabil se je 
za glavo, zasikal: “Spet bom kupil to hišo, to je moja hiša, vse čaka 
tam, vse je kot prej.” V mislih vidi mater pred hišo, ki veze, oče v 
bližini koplje, slišala sta ga, a nista ga pogledala.

Spomini … Mračijo se mu ter kdaj pa kdaj zabliskajo in ga zasle-
pijo kot neonska svetloba iz nekega neresničnega sveta.
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“Ne,” si je panično rekel v brado in začutil, kako se trese, “tako 
se ne more živeti. Treba je vse obrniti …, za vraga, treba je biti 
king kong, tolči se po prsih, razčetveriti praznino, ustvariti kamen 
obstoja, vrniti se v predzgodovino in kričati, da preživiš.” Imel je 
še misli, imel je upanje.

“Prekleta ruleta!” zakriči in udari s pestjo ob mizo. “Ampak so 
načini, so! Državna me je obvladala s PTSM-om, jaz bom pa elek-
tronsko. Bom! Ne bo številka vplivala name, temveč bom jaz, bog-
me, vplival na številko! Vem, kako! Zdaj vem, kako. Posrani svet, 
v tebi bom tudi jaz obstajal!” Ante brcne ob nogo mize. Miza se 
podre.

“Pa kaj! Podrla se je tudi Hrvaška, zakaj se ne bi ta posrana miza 
iz Nove Kršlje!”

Čudne ideje so ga premaknile, pohitel je do mizice, vzel papir in 
svinčnik ter začel vročično pisati:

Točka ena: Če pade številka 6, bom uperil pištolo v majorja. 
Tega posrbljenega Hrvata! Mene je silil, da s kalašnikovom 
pobijem Srbe! Kapitalist! Ha, ha! Odprl je trgovine na beo-
grajskih Terazijah. Baraba dvolična, zaslužiš si kroglo in živ-
ljenje bo dobilo vsaj malo barve. Major, tvoja usoda je na 
šestici, a veš to?

Točka dve: Če pade številka 16, bom povabil tistega lopova, laž-
nega branilca, na kosilo in mu bom serviral pasje konzerve. 
Bom!

Točka tri: Če pade številka 11, bom izsiljeval direktorja žage s tisto 
skrivno fotografijo, zaradi katere mu bo zledenela tudi kravata. 
Daj denar, svinja kapitalistična! Tvoja končna številka je enaj-
stica!
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Točka štiri: Če pade številka 25, bom vrgel v nabiralnik tri penzi-
je tistemu siromašnemu hišniku. Milost ponižanim, ker, Bog, 
obstajaš, mar ne? Hej, starec, tvoja srečna številka je 25!

Točka pet: Če pade številka 23, bom zapeljal bratovo ženo. Zdaj je 
v Zagrebu. Hej, bratec, ko je zapokalo, si se kot grlica lepo skril 
v zavetje, kjer si se ugnezdil kot kokoš in grel denar. Poklonil 
si mi to gnilobo od stanovanja. Z obleko, gosposko gesto, lepo 
prosim! Si dal brata v kletko. He, he! Kot papigi mi daješ pše-
nico in govoriš: “Zobaj, ubogi Ante, žveči!” Hvala, bratec. Do-
ber človek si, res bogat. Lepo si se ponižal v tujini in s pravico 
daješ tu miloščino. Kandidiral si tudi za saborskega poslanca. 
Za katero stranko? Globalizacijska Croatia com? Ha, ha! Ob-
vestil si o tem tako ljudstvo kot duhovnike. Human si, bratec. 
Mahaš z denarjem, mene pa, kot vidiš, kapitalizem noče in 
noče. Oddolžil se ti bom za miloščino. Zapeljal ti bom ženo, 
tako ali tako sem pred poroko flirtal z njo, ti pa si na Nizozem-
skem najdi boljšo, he, he.”

Točka šest: Če pade številka 28, bom pozval tistega ubogega pro-
fesorja, če ga spet vidim v kazinu, naj se preseli k meni. Slišim, 
da spi v Paromlinski v tisti zapuščeni hiši brez oken. Jaz, Ante 
Odpisani, bom povrnil enega odpisanega od mrtvih. Bog, ob-
stajaš, a ne?

Točka sedem: Če pade številka 22, bom zapeljal tisto mačko z 
jaguarjem, tisto, ki igra za zabavo, odpeljala se bova nekam, 
ukradel ji bom to limuzino, pustil bom to lutkico iz zlate mla-
dine nekje izven Zagreba, na kaki pusti cesti, pa naj štopa … 
Lutkica sredi ničesar, ha! Lutkica, tvoja prekleta številka je 22!

Točka osem: Če pade ničla … bom pokazal sebi in vsem drugim, 
da Ante Odpisani ni strahopetec. Da mu je za življenje in smrt 
vseeno. Ruleta je dobitek in izguba, življenje in smrt. Hazarder 
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živi, umira, živi, umira … in tako naprej. Tudi človek tako. Če 
pade ničla, se bom ustrelil v srce. Moj ded se je utopil v reki. 
Hazarderji so najbolj hrabri, ne bojijo se več ničesar, a veste 
to, ljudje! Truplo je splavalo na gladino, vaščani so se zbrali in 
kričali: “Je to Mate? Je, to je Mate! Ljudje, ljudje, Mate je v reki! 
Ljudje, bil je hazarder, a je vsakomur zastonj nacepil drva. Nor 
človek, a dober, škoda! Ljudje, kdo ga je porinil, komu je bil 
dolžen? Ljudje, poizvedite, komu je bil dolžen!”

Nihče. Nihče ga ni potisnil. Sam je skočil, utopil se je v smr-
ti. Prejšnjo noč je, medtem ko je ob kaminu kadil domači tobak 
in gledal v tla, dejal: “Ante, ubijal sam tako Nemce kot partizane, 
ko se navadiš na merek, ga zlahka preusmeriš. Tudi države pre-
usmerjajo merke, kako jih ne bi tudi ljudje. Tu pa je še nekaj po-
membnega … nekaj v zvezi s smrtjo.” Ded je vzel trsko in jo vrgel 
v ogenj. Gledal je, kako gori. Gledal in kadil. Gledal je tako celo 
minuto, v prostoru je postajalo vse bolj vroče, Ante pa je začutil 
v dedovem srcu led. “Ko ubijaš ljudi,” je nadaljeval ded, strmeč še 
naprej v ogenj, “je lahko ubiti tudi sebe.” Ded je spet obmolknil. In 
nadaljeval: “Ko se strela, se vse izenači. Mrtev človek, zakockana 
krava – vseeno. Tisti, ki da življenje na kocko, lahko tudi denar. In 
živino. In družino. In sebe. Mali, zdaj pa beži! Ne poslušaj norega 
deda! Pojdi k materi v kuhinjo, pusti me na miru!”

V kuhinji si je mati odvezovala ruto in brisala z njo solzni ob-
raz. “Dve kravi in vso perutnino je zakockal. Spet. Ante, zgini iz 
kuhinje, nimaš ti pojma! Pelji kravo na pašo! Zadnjo kravo. Skrij 
jo, pojdi, ne vračaj se nekaj dni! Pojdi, pojdi, kaj čakaš?”

Ded je vedel, da bo njegovo telo splavalo na gladino in da bodo 
vsi gledali truplo. Hraber je bil in je svojo smrt pokazal javno. Da 
vsi vidijo. Življenje je prepolno skrivnosti. Edino smrt ni skriv-
nost. Je dejstvo. Je konec.
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“Ubiti se,” spregovori Ante in se nasmehne, “ni problem. Vse ali 
nič, to je edina igra, ki se splača, ki daje konkretni rezultat. Vse 
drugo so samo vrtenja brez logike … Ruleta. Ljudje, jaz sem Ante 
Odpisani. Meni je tako vseeno. Jaz sem zato v najboljšem položaju. 
Ker dokler vi, lopovi, državni izdajalci, grabite in rinete naprej, ne 
morete gledati nazaj. Zasledujejo vas, ha ha! Jaz pa, vidite, lahko 
gledam na vse strani sveta. Ker nimam nič. Lahko razširim roke, se 
vrtim kot strašilo okrog svoje osi, lahko stojim, lahko se obračam, 
nimam niti smernic niti meridianov, jaz sem ptica na asfaltu. Lahko 
plešem brez razloga. In se spet ustavim brez pojasnila. In obmiru-
jem tako, dolgo. Lahko načnem tudi bistvo. Lahko kot ničvrednež 
postavim glavo na kocko. Lahko podam roko smrti, zavezniško, saj 
se ne bojim njene zasede. A lahko to storite vi, politiki, kapitalisti, 
karieristi? Ne morete. Bojite se smrti, ki bi vam prekinila življe-
nje, ki ga poljubljate na lica, na usta, na rit. Prilizujete se živ ljenju, 
a boste vseeno umrli. Življenje vam bo obrnilo hrbet. Tudi vam 
bo enkrat padla ničla, številka izven vsakega sistema. In vse vloge 
bodo izničene, ker ste igrali na velike številke. Na grobu vam bo 
pisalo ‘Vlaganje je končano’. Crknili boste, gnide lopovske!”

Norost. Spet ga je prevzela norost. Norost, ki izstreljuje bes, a 
strelja v prazno.

Pohiti k oknu, ga odpre in glasno zakriči: “Refeissen bank, dan-
ke, danke! Halo! Prodam staro mizo avstrijski starinarnici! A je 
kaj zainteresiranih? Hay, baby, kam greš? V Californija bar? Samo 
ravno in streeet desno, želim ti good zabavo. Pa ti, stari prdec? 
Kam greš? V Night Club?”

“Kam? Ma pojdi v rit, siromaček!” mu odgovori starec, ki se je 
naglo ustavil, uprl pogled navzgor in mu pokazal sredinec. “Pijan-
ček eden, ti boš mene jebal!” doda in pljune na tla.
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“Bravo, stari prdec, ti v tej razprodani državici še govoriš hr-
vaško!” odgovori Ante, se nasmeje se in tresne z okenskimi krili.

“On bo mene jebal! Nihče tu me ne bo jebal!” nadaljuje starec 
sam pri sebi ter vzame iz žepa zdelane jakne stekleničko tropinov-
ca in odpije požirek.

Nek avto s polno hitrostjo zapelje mimo in starec se prestraši.

“Jebal vas vrag, očetovi sinčki! Jaz sem za žepnino moral klati 
perutnino doma in puliti perje. Jaz bi vam tako pulil tudi lase, 
vrag vam vzemi mater!”

“Verde que te quiero verde …” zasliši starec glas človeka, ki je 
za njim hitro hodil in vzdihoval. Zmedeni nočni klatež je s svojo 
ramo zadel ob njegovo.

“Kaj, stari, si se napil?” mu odvrne starec in se bronhitično na-
smeje.

“V kazinu šest ur ni ničle, šest krvavih ur, šest krvavih let, šest 
krvavih stoletij, a moram steči, da padem času v objem, da razši-
rim roke vesolju, v katerem človek pozablja na svojo osebno bole-
čino,” odgovori vzneseni človek z dolgo brado ter zastane, razširi 
roke in pogleda v nebo. “Gospod, zemlja je trda, nebo pa, vidite, 
nebo je tako daleč! Poglejte nebo, gospod! Vidite ga, zdi se, da se 
ga lahko dotaknete, pa je tako visoko!”

“Ne potrebujem še enega bedaka na cesti. Doma me čaka še tretji 
– moja nora baba!” odgovori in gre naprej po svoji poti, medtem 
ko je bradati profesor še naprej, sredi tihe zagrebške noči, tekmoval 
v glasnosti s čuki in sovami ter pel: “Verde que te quiero verde …”

Kmalu prideta dva fanta in zagledata bradača, ki leži na pločniku.

“Nič mu ni!” pravi prvi. “Še maloprej je plesal, se vrtel v krog in 
je padel. Videl sem ga od daleč. Gotovo se je napil kot žolna.”
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“Tudi jaz ga poznam,” odgovori drugi, “tu iz kvarta je. Bivši pro-
fesor književnosti. In nekakšen pisatelj. Baje govori v vsaki trgovi-
ni, da je, kot Pascal, s hudičem igral ruleto in da bo s svojimi spisi 
šel v Vatikan. Hazarder. Jebi ga. Propadel človek.”

“Kako ne bi propadel?” mu odgovori neka babica z okna. “Naj-
brž so mu v banki spet zaračunali petsto kun obresti na nedovo-
ljeni minus. Ne more se več živeti, ne more. Poglejte samo današ-
nje časopise! Piše da upokojenci stradajo, grobovi na Mirogoju pa 
ostajajo prazni! Pa povejte zdaj, a je to sramota ali pa je grehota!”

*

Ante je odprl oči in pogledal v kot sobe, kjer je ležal zmečkan 
dvestokunski bankovec. Sončni žarki so se prebijali skozi uma-
zana stekla. Zdelo se mu je, da niti soncu ni mar zanj. Obračal se 
je v postelji, gnetel z rokami vzglavnik. Naenkrat je nekje zunaj 
zaslišal glas:

“Spet umor. Pravkar so povedali na radiu. Posojevalec je ubil de-
lavca v menjalnici. V Masarykovi. Spet sredi mesta. Vse je blokira-
no. Ljudje, pa kaj se to dogaja v hrvaški metropoli? Poglejte samo 
novi naslov v današnjem časopisu. Piše, da se je človek obesil na 
pravkar vzcvetelo jablano. Predstavljajte si, zdaj je jablana po-
membnejša od človeka!”

“Pa kakšna jablana neki! Celo mesto podpisuje neke peticije. 
Ukinjajo tudi kolektivne pogodbe, oni pa na naslovnico dajejo 
sadno drevje. Danes so se še razpisali o neki babi, ki je videla po-
šast v jezeru. Vse propada, oni pa pisarijo o slepi babi. Marš v 
božjo mater!” odgovori drugi.

“Ne verjamem jaz nobenemu nič,” se naveže tretji. “Lažejo! Vsi 
lažejo! Gremo, ženska, v hišo pa nikoli več ven iz nje!”
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Potem je zabrnel tovornjak Snage.

Anteju se je zazdelo, da brni šest tovornjakov, ki so prišli počistit 
smeti njegovega življenja. In družbe, v kateri se smeti vse bolj ko-
pičijo, tovornjakom pa od tovora kar duši motorje.

*

Vstal je, pripravil kavo, sedel na kavč in si prižgal cigareto. Gle-
dal je v umazan zid preko ceste, vlekel je dim, stresal pepel na tla.

“Igral bom vsako noč, ostal bom štiri kroge,” je zašepetal, hre-
peneč, da bi svoje življenje pritisnil ob zid. “Štiri je temeljna šte-
vilka – štirje elementi, štirje letni časi, štiri strani neba. Jemljem 
štirko kot osnovo, začetek in namen vsega. Če v štirih elemen-
tarnih krogih ne pade nobena od navedenih številk, grem do-
mov. To potemtakem pomeni, da me usoda zavrača, ne dovoli 
mi, da bi se maščeval. Če katera pade, grem v akcijo. Grem, pa 
kar bo, bo!”

Gledal je v tla, polna ogorkov, medtem ko so se mu v glavi 
počasi vrtele misli kot na ruleti. Pascal je igral ruleto s hudičem. 
Hudič se je smejal, ta nepremagljivi igralec v puščobi tujih priča-
kovanj. Hudičev smeh odmeva povsod. Ko pa ga pogledaš, da bi 
se mu zazrl v obraz, vidiš angela. Povsod v Zagrebu visijo plakati 
z angeli, radost zveni, tudi ko je vse tiho. Prelepe ženske, lepoti-
ce, ki kot da so prišle iz filmov o Jamesu Bondu, gledajo s plaka-
tov igralnic in vabijo: “You are the Winner!” Tudi ko izgubljamo, 
nas prepričujejo, da dobivamo. James Bond. Družba je film. Ne-
kdo je posnel to resničnost. Ampak ni Jamesa. Ni Conneryja ali 
Brosnana. Nekdo bi moral to razkriti.
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*

Zbudil se je ob desetih zvečer. Spet je prespal cel dan, a naj bo! 
Se je vsaj rešil delčka življenja, v katerem bi tako ali tako samo 
buljil v prazno. Vstal je iz postelje, se zvlekel do kuhinjske mize in 
oblekel umazane kavbojke, srajco in smrdljive nogavice. Niti kave 
ne bo popil – želi se gibati mačkast, želi prehoditi življenje, preseči 
svet v zavesti, morda bo tako naletel tudi na srečo.

Vzel je zmečkanih dvesto kun, ki mu jih je dala Ljiljana, z mize 
je pograbil svoj maščevalni seznam številk, ga strpal v zgornji žep 
srajce, potem pa si je oblekel suknjič, se napotil ven in za sabo 
zaloputnil vrata.

*

Igralnica v mrtvi Ilici se je zdela prav tako mrtva. Škatla, oblep-
ljena z reklamami, kričečimi napisi, slikami iger s pisanimi kar-
tami, zapeljivimi slikami rulet. Mrtva tišina. Ante je spet pustil 
mislim, da zaplešejo. Sive zgradbe in pisana škatla sreče. He! 
Jezljiv kontrast. Iz sivih zgradb ni prihajal noben zvok, iz pisane 
škatle se prav tako ni slišalo ničesar. Je sreča zavajajoča, se skriva 
v pisani škatli, kjer je ob vrvenju življenja in spodbujanja tudi 
mrtvilo in izguba? Zakaj je kazino, bojišče za veselje in srečo, 
zaprt kot karantena? Zakaj je v tem mestu potrebno hermetično 
zapreti edino upanje? Zakaj?

Odprl je vrata. Kar naenkrat šum, preglaševanja glasov, tiha 
elektronska glasba, avtomatska sporočila. Sreča se je kar naenkrat 
razlila po pustih ulicah. Za kratek čas. Čim je zaprl vrata, je vedel, 
da je zunaj spet vse mrtvo.
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Sédel je za ruleto. V desni roki je stiskal tri bankovce po petdeset 
kun, potem pa jih je začel vstavljati in topo toniti v labirint svojega 
maščevanja. Njegov mali svet ga je obkolil, kot da bi bil v celici, 
kar naenkrat je začutil vso utesnjenost eksistence, v kateri mora 
pasti odločitev in oživeti temačni ego. Ven je vzel svoj seznam in 
si ga dal na kolena.

“Ljudje, ljudje, neki norec baje obiskuje vse igralnice in razglaša, 
naj se vrnemo domov. Trdi, da se moramo veseliti umazane poso-
de, ker to pomeni, da smo vsaj nekaj jedli. Pravi, naj sprejmemo 
njegovo pozitivno energijo. Da je on prerok, ki je prebral to spo-
ročilo na Soncu. Predstavljajte si, kakšen tepec!” reče nekdo, ostali 
pa prasnejo v smeh.

“En se je spreobrnil!” pomisli Ante. Predstavlja si psihiatra, kako 
hodi z njim in mu govori: “Bravo, bravo, Ivo, dobro napreduješ!”

“Antiša, si slišal, da je posojevalec ustrelil še enega? Vse jih je 
treba pobiti. Vrag jim vzemi srečo! Komaj smo se rešili vojnih kro-
gel, pa spet švigajo okrog nas. A ne bodo ga ulovili tako lahko. Pri 
nas je hitrejša ovca kot policijski pes. Ha, ha!”

“Hej, Krompir, jebeš ti policijo in zakon! Bil si pri Tigrih, kaj 
vohaš?” ga vpraša nek mulec, ki obsedeno pritiska gumbe.

“Kaj jest voham? Voham kri, to voham. Kri neke ulične hijene. 
Jih je pa, kolkr češ. Trupl in hijen. Ta družba je živalski vrt, zdej 
pa lou, bratec!”

“Baje je bil oblečen v črn balonar s kapuco in nosil je bele te-
niske. In kar izginil je. V tej državi vsak lahko krade, ubija in po-
begne. Jebemti, kakšna svoboda!” odvrne nekdo ob avtomatu in 
se hitro zadere:
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“Spet ena hruška. Samo ena. Jebemti! Nikakor mi ne naniza pet 
hrušk. Vse mi je pokradel, včeraj pa mi je šlo … Lopov! Kako bom 
zdaj plačal elektriko? Ma, naj jo izključijo, jebe se mi! Nimam niti 
za svečo, ta gnoj pa mi požre vse! Bi še? Nimam več ničesar, odje-
bi!” udari človek s pestjo ob steklo avtomata.

“Evo, trojka!” vzklikne en fant. “Zdaj lahko plačam mojstra. Kaj 
buljite v mene? Poklical sem mojstra, da mi popravi pralni stroj, 
uletel sem sém in zaslužil. Pošteno bom plačal, nisem baraba.”

“Vaše vloge, prosim,” prebere Ante na ruleti. Pogleda na svoj 
seznam na kolenih in mirno, kot da je nekje drugje, stavi na vsako 
od svojih številk po pet kun.

“Antiša, kaj ti staviš po pet kun?” se mu nasmeje Krompir, ki je 
stal ob njem nad ruleto kot pošast.

“Ne mešaj se v moje stave! Ne štekaš, kaj hočem!”

“Štekam jest, Antiša, ostau si brez kruha, to je. Lohk ti posodm 
jurja. Dons mi gre!”

“Spelji se!” se zadere Ante in prestreli Krompirja s takim pogle-
dom, da je ta utihnil in nadaljeval buljiti v krog. “Ne štekaš, kaj 
hočem!” ponovi in uperi pogled v tla.

Krog se je vrtel. Ante je dvignil glavo, začel buljiti v kroglico in 
piti pivo iz pločevinke. Oči so se mu vrtele v krogu, telo pa je bilo 
mirno.

 “Enaindvajset rdeče,” se zasliši avtomatski glas.

Ni padla njegova maščevalna številka. Počutil se je čudno. V 
njem je bil čuden koktajl vznemirjenosti in ravnodušja. Nepo-
jasnljivo. Ubijanje ali samoubijanje – nekaj mora biti. Ostali so 
mu še trije krogi.
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“Vaše vloge, prosim,” je znova prebral. V sebi začuti bes. Kdo ga 
je silil, da v vojni na kocko postavi svoje življenje?

“Vlaganje je končano,” prebere. Stisne desno pest in jo položi 
na koleno. “Moje vlaganje ni končano,” zamrmra za sebe in se po-
praska z nohti po desnem bedru. Z vso močjo. Ruleta se začne 
vrteti. Začuti vročino, kot da se bo iz rulete izlila lava. Bo, kar 
mora biti.

Zasluti, kako neka starka bulji vanj. Nato ga čudna ženska ogovori.

“Veste, gospod, moj ded se je boril še v avstro-ogrski vojski. 
Moja mati je bila iz bogate židovske družine. Mož je bil kirurg. 
Moja družina je slavna. Kečec? Ste slišali za ta priimek? Ne recite, 
da niste slišali za priimek Kečec. Gospod, lepo vas prosim, moja 
družina ima tudi grb. Mi smo znana družina, a danes se nihče več 
ne zmeni za grbe, za naslove iz starih časov. Gospod, a me slišite?”

Pogled je usmeril na levo. Videl je starko s klobukom s širokim 
krajcem, na katerem je bil šop umetnega perja. Njen obraz je bil 
bled, ustnice pa bleščeče namazane. Šminka je šla čez rob ustnic. 
Na sebi je imela staromodno bluzo z volančki zlate barve, preko vo-
lančkov pa so se prepletale številne raznobarvne ogrlice. Vsa je bila 
pisana, kot tudi igralnica. Podobna je bila nekakšni eksotični ptici. 
Zato je verjetno čivkala. No, iz starkinih oči je vela žalost.

“Štiri črno,” se oglasi avtomatsko sporočilo. Spet ni padla njego-
va maščevalna številka.

“Gospod, moja družina je imela eno najbogatejših knjižnic 
v mestu. Bili smo novi Korvinovi, novi Zrinski. Saj ste slišali za 
Korvina, kaj ne? Kaj jaz vendar govorim! Vidite to mladino, kdo 
še bere klasična dela? Mi pa smo celo imeli drugo izdajo Judite. Mi 
ne verjamete? Tudi vi mi ne verjamete. Nihče mi ne verjame. Da, 
gospod, moj ded, po materini strani, je bil knjigofil.”
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“Gospa, mi lahko date dve minuti za novi krog!”

“Mislite, da se mi je zmešalo,” nadaljuje starka. “A imela sem pet-
deset snubcev. In vse po vrsti sem jih zavrnila, bila sem lepotica. 
Cvijeta Zuzorić. Še zdaj se vidijo poteze obraza, a ne? A kaj vam 
bo zlata preteklost, če ostanete na koncu sami. Vsi ostanemo na 
koncu sami in nesrečni. Gospod, a ste vi oženjeni?”

“Gospa, pustite me na miru!”

“Vidite, gospod, jaz igram kar tako. Nihče več ne igra bridža. 
Tudi gospoda ne. Ja sem pa, veste, bogata. Lahko bi prišli k meni 
v Gundulićevo, da bi videli moje stanovanje. Krležev Gvozd3 se ne 
more meriti z mojim okusom. Ta Gvozd je en strašen mavzolej. 
Kot tudi to mesto. Ta Bela4 je bila povsem navadna …”

“Enajst črno,” spet spregovori nežen ženski glas iz avtomata.

Ante pogleda na kolena. Slike so začele rojiti, ga obsedati. Padla 
je njegova številka. Predstavlja si prestrašenega direktorja žage, ko 
mu daje pištolo na sence. Po sencih se zlivajo kapljice znoja. Iz 
bodočega prizora veje strah. Tu je, vstopa v njega, Anteja. Zadrhti. 
Nekaj bo počilo.

Vzame vrečko s tal in krene proti izhodu. Močno je stisnil ko-
vinsko kljuko, tako močno, da je na palcu začutil kri.

“Gospod, gospod, mi smo res imeli drugo izdajo Judite!” zakriči 
uboga starka za njim, a Ante je brez usmiljenja zaprl vrata za sabo 
in krenil vzdolž Ilice, kot da bi ga čudne sile gnale s hrbta.

Ni vzel dobitka. Zdaj so mu šivi res popokali. Maščevalec ne po-
trebuje drobiža.

3 Vila, v kateri je živel književnik Miroslav Krleža.
4 Gre za igralko Belo Krležo, ženo Miroslava Kreleže.


