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Iončno smo bili na poti na sever. To je bil eden 
tistih dni, ki so namenjeni vožnji in ogledom 
obpotnih znamenitosti in zanimivosti.

Najbrž je bralcem zdaj že jasno, da je ves 
Jugozahod zda ena velika pustinja. 

Kako da lahko torej tu prebiva toliko mili-
jonov ljudi? Odgovor se glasi: tako kot jih je 

v Egiptu lahko 60 milijonov. Ali v Siriji donedavna 20 milijonov. 
Ali v Iraku 30 milijonov. V Iraku je bilo leta 1880 (cenitev) 2 
milijona prebivalcev. V Kaliforniji jih je bilo v istem času 860 tisoč, 
namreč rezidentov z volilno pravico. Indijancev niso šteli, sicer 
pa se je število slednjih hitro manjšalo. Razlika je edino v tem, da 
imajo Egipčani Nil, Irak in Sirija Evfrat in Tigris, Kalifornijci pa 
(če ne štejem jezera Meade) le še vse redkejše meteorske vode ter 
podtalnico. Ki pa je je vedno manj. Trenutno črpajo vodo iz globin, 
kamor se je natekla pred 20 000 leti. Amerika doživlja usodo 
Savdijske Arabije, ki je proti koncu tisočletja dala proste roke svojim 
bogatašem, da so investirali v pridelavo pšenice – sa je postala za 
kratkih 20 let ena največjih izvoznic pšenice na svetu. Leta 2003 pa 
so se najprej presušili izvirki v tisočletnih oazah in oaz ni več. Zdaj 
pa je presušen tudi že podtalni vodni bazen, ki je bil eden največjih 
na svetu (premogel je vode, kot je je v jezeru Erie). Savdska oblast 
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je napovedala, da s prihodnjim letom ne bo več pridelovala pšenice. 
Poslej bo kupovala hrano izključno na tujih trgih.

V Kaliforniji in nasploh na vsem Jugozahodu imajo sušo od leta 
2011, in nič ne kaže, da bi se stanje lahko popravilo. Tudi Kalifornijci 
so črpali vodo, da so s svojim sadjem, oreškovjem in zelenjavo 
zalagali večino zda. A vodnjaki so presahnili, po podtalno vodo 
je treba vrtati vse globlje, zemlja pa se poseda s hitrostjo po skoraj 
pol metra v letu dni.

Pod zemljo so sicer še vodni bazeni, vendar je, merjeno v človeških 
letih, obnovljiv le majhen odstotek tega zaklada. In ko bo kak 
bazen povsem presahnil, kot se zdaj dogaja v Savdovi Arabiji, bo 
to obremenilo vodne vire drugod – kajti kdor uvaža tuje sadje ali 
žito ali meso ali magari orehe, uvaža v resnici tujo vodo.

No, mi smo se vozili sprva še skozi Nevado. Tu je bil teren trdnejši, 
saj vode že od prej ni bilo. 

Šli smo najprej skozi Zabriskiejevo točko, Zabriskie Point, koto v 
Dolini smrti. Dolina smrti (Death Valley) so te kraje poimenovali 
tisti preživeli zlatosledci, ko so leta 1849 imeli to srečo, da so se tu 
skozi prebili do Kalifornije, potem ko so pojedli vse svoje volovske 
vprege (o kanibalizmu ni nič slišati).

Zabriskie se je pisal direktor firme, ki je tu pridobivala boraks. 
Umrl je leta 1936, 8. februarja. Če se kdaj izkaže, da je boraks po 
nekakšnem čudežu rešitelj svetovnih ali vsaj slovenskih ekonom-
skih problemov, lahko počastimo Zabriskiejev spomin s tem, da 
Prešernovemu dnevu pridamo še boraksov dan. Boraks je natri-
jev borat in ga v Dolini smrti pridobivajo že 135 let. Nastaja ob 
izparevanju slanih jezer. V Dolini smrti je bilo nekoč velikansko 
jezero, a je pred petimi milijoni let presahnilo. Danes je boraks v 
rabi kot ekološko čistilo, a tudi kot konservans (e285). No, tudi 
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kot insekticid: z njim se da zastrupljati ščurke, torej verjetno tudi 
mormonske čričke. Kolikor vem, se ni doslej še nihče spomnil, da 
bi lahko izklesali (najmanj) 60 cm visok povsem gladek zidec iz 
boraksa, ki bi se raztezal prek Nevade od severa do juga in tako 
preprečeval mormonskim čričkom romanje na zahod. 

Podjetniki, v dir!

Zunaj je pripekalo, vendar smo se že privadili na tako vročino in 
smo se razlezli naokrog. Po desetih minutah pa nam je bilo dovolj 
in smo šli naprej. Naslednja postaja nam je bil kraj z nenavadnim 
imenom Stovepipe Wells. To je bilo že v Kaliforniji. Kraj se imenuje 
po vodnjaku v bližini. Očitno je bila voda težko dosegljiva, pa so v 
ta namen uporabljali »stovepipe«, se pravi, dimno tuljavo.

Naselje je kljub 46 stopinjam očarljivo. Predvsem po zaslugi 
možica v poštnem uradu, ki nam je prodal znamke in mi poklonil 
kot suvenir aktualno napoved vremena. Dobivajo jo po e-pošti in 
jo nalepijo na šipo. Napovedano je bilo 46 stopinj celzija.

Z možem, ki je bil na pogled kot pickwickovec obilnejše sorte, sva 
se še malo hecala, povedal mi je tudi, od kdaj že živi tukaj, a zdaj je 
december, nihče ni popoln, in tako sem že vse pozabil.

V General Storeu smo si kupili kartice in nekaj suvenirov. Jaz 
sem kupil dve steklenici osvežilnih pijač, ki jih vari Indian Wells 
Brewing Company. Prva, ki sem jo pokusil, se je imenovala Death 
Valley Root Beer. Nekdanji westmani so si morali zaradi notoričnega 
pomanjkanja zobozdravnikov sami puliti zobe, sklepam – in tekočina 
je namenjena anesteziranju – odtod root, »korenina« v imenu. Okus 
poznate vsi, ki ste pri dentistu kdaj poprosili za anestezijo, pa vas je 
uslišal. Potrdim lahko, da zvarek res deluje anestetično, saj sem po 
zaužitju za pol ure – dovolj časa, da ti izpulijo vse sekalce – izgubil dar 
okusa. Zato ne znam povedati, kakšnega okusa je bila vsebina druge 
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pijače istega proizvajalca, imenovane death valley orange 
cream, kajti ko sem jo odprl in poduhal, sem se odločil, da z njo 
zalijem oranževec, ki je hiral v lončku pred kopališko ograjo. Mogoče 
je, da je bila pijača, kot nakazuje ime, primarno patentirana kot 
gnojilo ali razkužilo ali insekticid za oranževce. Mnogi so primeri, 
ko izumitelj patentira izum za eno rabo, pa se potem izkaže, da bi 
jo bilo mogoče uporabiti še kje drugje. Nekatera pomirjevala so bila 
patentirana kot oljne barve ali sredstva za odstranjevanje železove 
rje, recimo. Če si lahko odstranjevalec oljne barve najde kupce med 
depresivnimi, si jih lahko tudi gnojilo med ljubitelji sladkih napitkov.

Sicer pa sta se pijači razlikovali predvsem po barvi – medtem ko je 
bil okus očitno isti. Razglašal se je za, kot je pisalo na obeh etiketah, 
»okus po Starem zahodu« (a taste of old west). Steklenici sem 
obdržal, čeprav bi pri vračilu dobil po 5 centov za vsako, v Minnesoti 
pa celo 10 centov, najbrž ker so zaradi oddaljenosti večji stroški s 
prevozom. V času začetka proizvodnje še ni bilo avtomobilov, morda 
celo vlakov ne – na etiketi je umetniška upodobitev sočasne kočije s 
četverno vprego – pa so si mislili, da je treba človeka, ki je tako nor, 
da gre steklenico tovorit vse tja do Minnesote, dodatno nagraditi. 
In pazite, 5 centov leta 1877 ni bil tako majhen denar – puljenje 
zoba je stalo četrt dolarja, steklenička nepatentiranega zdravila »Dr. 
Van Holm Perfezione«, ki se je v oglasih ponašalo s tem, da »razvija 
in povečuje vse telesne dele«, pa je stala 1 dolar. Kavbojska mesečna 
plača je bila tam nekje med 25 in 30 dolarji. Za eno mesečno plačo 
si je lahko torej dal povprečen kavboj izpuliti kompletno zobov-
je, za eno dnevno mezdo pa povečati organe. Sklepam, da žal le 
začasno. Ni čudno, da ob teh cenah dandanes poklic kavboja šteje 
za deficitarnega. Iztrebila ga je nenaravna selekcija.

Najbolj očarljivo pa je bilo v Stovepipe Wellsu naslednje: mogo-
če zato, ker si človek v klimatizirani prodajalni pač ne bo zaželel 
sladoleda, saj ga tam preveč mrazi, je bila tovrstna ponudba v 
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obliki velikanske zamrzovalne skrinje s sladoledi in lučkami zadaj 
za stavbo s prodajalno. Lokacija je bila idealna, kajti takoj naprej, 
korak za skrinjo, so bila straniščna vrata: popotnik, ki ni nosil s seboj 
kemičnega stranišča, je skorajda moral tja in potemtakem tudi mimo 
vabljive sladoledne ponudbe. Na steni je pisalo: postrezite si, 
plačali boste v trgovini

S pogledom sem prečesal okolico in se prepričal, da ni nobenega 
videonadzora. To je torej tisti izredni kraj v Ameriki, kjer ljudje z 
nedvomno trgovsko žilico še zaupajo v poštenost človekove narave!

Kar privzdigovalo me je od navdušenja spričo te najdbe. Malo 
zatem je ta prevzetost sicer splahnela, ko se je izkazalo, da je nafta po 
7 dolarjev galona – dvakrat dražja od tiste v bolj civiliziranih krajih. 
Ker pa smo imeli rezervoar skoraj prazen, smo samo skomigovali z 
rameni in kimali z glavami, češ Stovepipewellsovci se pa spoznajo 
na kšeft.

Naslednja postaja je bilo naselje Lee Vining ob jezeru Mono 
(Mono Lake) pred vzhodnim vhodiščem v Park Yosemite. Čeprav 
smo bili na višini 2000 metrov, sem imel vtis, kot da sem kje 
na Pokljuki, če bi ta ležala kje na Primorskem. Zdaj vidim, da je 
tamkajšnja klima označena kot »mediteranska«. Najbrž pa se to 
nanaša samo na topla poletja, kajti pozimi vladajo tu hude snežne 
razmere, tako da je vhodišče v park zaprto.

Lee Vining ima samo 200 prebivalcev, zato pa kopico hotelov, 
motelov in gostišč. Ime našega sem pozabil, vsekakor pa smo bili 
zadovoljni. Morde Lee Vining motel. Pač, ta je bil. Malo naprej na 
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desno po edini in glavni in najlepši ulici smo prišli peš do restavracije 
Nicely’s in smo bili zadovoljni s ponudbo, postrežbo in računom.

Še malo naprej je bila trgovina, v kateri dobiš kot v vseh turističnih 
krajih vso mogočo robo, od indijanskih mokasinov in jelenjih jopičev 
pa tja do stetsonov, kavbojskih škornjev in vakuumsko zapakiranih 
rol italijanske polente za potrebe alpinistov. 

V stranskem prostoru sem našel pravo malo galerijo z grafikami 
Bev Dolittle. Bev Dolittle je slikarka, grafična umetnica, in njene 
umetnine – stilizirane podobe živali, ki se skrivajo pogledu na kamu-
flažnem naravnem ozadju – recimo lisastih belo-rjavih mustangov 
na ozadju iz kopnečega se snega in zemlje – so me zelo pritegnile s 
svojim humorjem, milino, spoštovanjem narave in hudomušnostjo 
do potencialnega kupca, ki si zaman prizadeva razbrati, kaj sploh 
vidi. Če ne bi bili medtem že dokaj obubožali – zaradi mesečnega 
limita pa si tudi nismo mogli pomagati s karticami – bi bil katero 
od grafik zagotovo kupil. Res pa je, da gre za eno najbolj tiskanih 
in prodajanih umetnic v zda sploh. Če hranite doma kak list 
šeleshamer papirja, ga lahko obesite na steno in vsem poveste, da to 
ni Bev Dolittle, pa mu bo cena skokovito zrasla. Vsaka njena grafika 
se namreč proda v toliko kopijah, da bi morale biti prepovedane že 
samo zaradi dampinga.

Prodajalka mi je povedala, da je Bev Dolittle Indijanka. Pa mislim, 
da ni. Na fotografiji je upodobljena kavkazinja. Sploh pa podatka 
o rojstnem kraju ni najti nikjer; povsod piše samo, da je rojena v 
Kaliforniji (leta 1947). Z možem sta pet let preždela v velemestu 
kot likovna urednika, potem pa postala popotna umetnika. In tudi 
zdaj živita neznano kje sredi narave Kalifornije. Nista pa Indijanca, 
nikakor ne. Indijanci – v Lee Viningu prebivajo Mokasini – njeno 
umetnost samo prodajajo, ker tako zelo ustreza belskim predstavam 
o tem, kako zliti so Indijanci z Naravo.
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Nekaj metrov pred to prodajalno je Informacijsko središče. Tudi tu 
so bili z mano izredno prijazni; tukaj sem zvedel, kako je naselbina 
dobila svoje čudno ime.

Nekoč je bil tu rudarski tabor. Zakoličil ga je leta 1852 neki Leroy 
Vining. Kake posebne slave si v življenju ni prislužil, le malo bolj kot 
druge so si ga ljudje zapomnili po tem, da se je po nesreči ustrelil. 
Naselje se je, potem ko je izgubilo svoj zlatokopski čar, imenovalo 
Poverty Flat, se pravi nekako »Sirotna ravan«, ker je bilo tu tako 
težko kmetovati. Ne vem, zakaj niso gojili sredozemskih agrumov. 
Kakorkoli, leta 1926 je nekdo poskrbel, da je naselje dobilo status 
mesta. Preimenoval ga je v Lakeview ( Jezerski razgled). Malo niže 
spodaj leži namreč jezero Mono. Dve leti zatem so v mesto želeli 
dobiti pošto, pa so zvedeli, da v Kaliforniji že obstaja drug Lakeview. 
Poštarji ne marajo vročati pošte na napačne naslove. (Vse druge 
ponovitve imen v zda se ravnajo po pravilu, da so soimenska naselja 
vsako v svoji državi, in tako seveda ne more priti do zmešnjave.) 
Gruntali so in gruntali in leta 1953 izbrali ime Lee Vining, pač 
po ustanovitelju, le da je nekdo zamešal po ameriško izgovarjano 
začetnico imena Leroy z imenom Lee. Kakorkoli, kraj je zelo prijeten, 
brž ko odmisliš usodo Leroya Vininga.

V Informacijskem središču – zdaj vidim, da se imenuje Mono Lake 
Committee Info Center & Bookstore – sem prijazno knjižničarko/
informatorko vprašal:

»Dober dan. Rad bi se povzpel na Matterhorn Peak. Ali lahko to 
opravim jutri med četrto uro zjutraj in poldnevom, ob upoštevanju 
dejstva, da imam zagotovljen neodvisen avtomobilski prevoz do 
vznožja in nazaj?«

»No, po poglejva … Matterhorn Peak, višina 3743 metrov, najbliž-
je izhodišče sta jezeri Twin Lakes, najprej se morate odpeljati 
do Bridgeporta, kar vam vzame slabo urico, od tam pa morate z 
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deželne ceste 395 zaviti po Twin Lakes Road. To bo še 20 kilomet-
rov, vendar nikakor ne po ravnem. Nazadnje se boste pripeljali v 
Mono Village, letovišče ob Twin Lakes, od tam pa je potem še ca. 
slabih 10 kilometrov položne peš hoje, če se odločite za treking po 
kanjonu Horse Creek in potem vzpon po jugozahodnem pobočju 
do vrha. Zadnjih sto metrov boste morali malo plezati, vse drugo 
je preprosto, čeprav slišim, da postaja steza ponekod zaradi erozije 
dokaj neopazna. A vi znate brati sledove – nekako vidi se vam, da 
redno gledate Mantrackerja.«

Ni sicer govorila tako tekoče, kot sem povzel, saj sem jo vnaprej 
poprosil, naj sproti preračunava čevlje v metre. Rekel sem: »Osupnili 
ste me, še sploh z opažanjem glede Mantrackerja, ki ga rad gledam, 
priznam, zaradi lepe narave v njem, in ker dobro vselej zmaga, pa 
najsi bo to v osebi stezosledca ali v osebah para, ki ga skuša prelisičiti. 
Koliko pa bi bilo višinske razlike?«

Po kratkem premolku je rekla. »Višinske razlike je ca. 1700 metrov. 
Glede na moje izračune, pri čemer sem sicer upoštevala vašo mršavo 
žilavost, a tudi častitljivo belobradost in redkolaso belolasost, vam 
lahko povem, da je vse odvisno od tega, kako hitro boste prileteli dol. 
Na severni strani, kjer so vse smeri najmanj petice, torej na strani, 
ki je gori omogočila posvojitev slavnega imena, je nekaj možnosti, 
da pridete v enem samem kratkotrajnem padcu zares globoko dol. 
Bi pa imel vaš voznik oziroma pogrebni zavod od tam seveda nekaj 
daljšo vožnjo.«

Vprašal sem jo, kako ji je ime.

Povedala mi je. Kot nalašč sem ravno ta listek založil, če ne izgubil, 
ampak nekaj mi pravi, da je bila Judy.

Predstavil sem se ji in nadaljeval: »Draga Judy, morda pričakujete, 
da me bo vaš izračun pognal v obup. O, prav narobe je res – resnično 
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mi je vir neizmernega veselja in tolažbe. Pisatelj sem. Opisal sem 
že Irsko, Sicilijo, Hrvaško, Kranjsko, Portugalsko, Kubo, Slovaško 
in Krnekijo; v vsaki od teh dežel sem srečeval ljudi, s katerimi sem 
se zapletal v šaljiva besedovanja, včasih je bil to dvoboj v jezičnosti, 
včasih vaja v govorjenju drug mimo drugega, včasih spet duet dveh 
nerazumljenih jezikov. V Ameriki sem menda že dva tedna in doslej 
nisem srečal žive duše, ki bi me verbalno spodbudila k takšnemu 
govorjenju. Kolikokrat sem že pomislil, da je nekaj narobe z mano, 
pa potem spet, da je nekaj narobe z Američani. A zdaj lahko mirno 
splezam na Matterhorn in se vržem s severne stene, vedoč, da je še 
upanje.« Ni se ne vem koliko smejala, pa saj tudi ni bilo res smešno. 
Namesto tega me je vprašala, zakaj si želim na Matterhorn Peak.

Po pravici sem povedal, da mi je bila, ko sem delal v domovini 
itinerar, ljuba misel, da bi se lahko pozneje takole mimogrede kdaj 
pohvalil, da sem bil na Matterhornu.

Zamislila se je. Potem je vprašala: »Vi ste Krnekijec?«

Zavzel sem linijo najmanjšega odpora.

»Kako visoka je najvišja gora v Krnekiji?«

»Najvišja gora v naših Alpah (Carnic Alps) meri nekaj manj kot 
3000 metrov.« Zdaj sem pogledal: prav je 2780 metrov, Hohe 
Warte, torej sem kar zadel.

»No, če še nimate za pasom gore nad 3000 metrov, potem vam 
lahko priporočim lagoden vzponček na razgledni vrh Clouds Rest 
tule blizu, ki meri v višino 3030 metrov. Z avtom do jezera Tenaya, 
od tam pa po položni stezi z začetkom pri Tioga Road do vrha – 
višinske razlike je komaj 600 metrov! Sedem ur vam bo dovolj, 
slabe štiri ure zložno za gor in dve uri spešno dol. Eno uro lahko 
nazaj grede iščete reči, ki so vam padle iz nahrbtnika med tekom gor. 
Če vas dostavijo na izhodišče ob petih, vas lahko opoldne dejansko 
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poberejo na istem mestu. Pa še boste imeli gor nekaj časa za pano-
ramski razgled. Ob jasnem vremenu se vidi vse tja do Bodieja.«

»Do Bodieja?«

»No, to bi bila alternativa, če se vreme kaj pokvari. Gre za zlatokop-
sko mesto duhov, ki je ohranjeno, kakor to že dopušča zob časa. Pol 
ure vožnje je do tja.«

»Hvala lepa, mislim, da ne bo časa za Bodie.«

Nekaj ji je po vsem videzu reklo, da se ne gre zanesti na mojo 
odločenost. Nadaljevala je: »In če bi resno deževalo, vam preostane 
seveda kopanje v jezeru.«

Iz srca sem se ji zahvalil za kompletno storitev in se prav res 
potipal po žepih, ali imam še kak kovanec, da ga vtaknem v njihov 
šparovček. Ker ga nisem imel, sem se popravil: »Ne za storitev – za 
uslugo. Hvala vam.«

Zunaj sem preučil zemljevid, ki mi ga je šenkala za nameček. 

Lepota je bila v tem, da se steza začne tako rekoč na cesti 120, ki 
je bila itak naša cesta za skozi Yosemite. Bil sem v zavidljivi telesni 
kondiciji, kakor se je izkazalo nekaj dni prej v Grand Canyonu, in 
se nisem imel česa bati. Tudi žulji so se že umirili.

Kaj pa vremenska napoved?

Vročinske plohe in nevihte, ki pa se ne bodo začele pred poldnevom.

Imel sem tudi še dve škatli ocvirkov, zdaj sem si v trgovini kupil 
še šest trdo kuhanih jajc, in bil sem pripravljen za na pot.

Čeprav sem zgodaj legel, se še dolgo nisem mogel umiriti. 
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8. JULIJA 2015

Kot se tolikokrat zgodi, je življenje od mene terjalo nov kompromis, 
še preden se je polegel prah prejšnjega.

Bujenje sem si bil naravnal za ob štirih, a tik pred spanjem se mi 
je zasmilila Bernarda in sem izklopil zvok. Saj sem itak znan po tem, 
da se vedno zbudim natanko tisto minuto, ki si jo poprej zabičam. 
Moja cirkadijska ura je natančna na pet minut.

Vendar pa v Ameriki očitno ni delovala – morda si še ni opomo-
gla od učinka letalgije (moj izraz za letargijo po dolgem letalskem 
poletu), kajti ko sem se zbudil, se je že danilo.

Tako sem obležal. 

Ko smo se vsi zbudili in najedli ipd., smo se odpeljali torej v Bodie. 

O Bodieju ni kaj pisati – Bodie je treba doživeti. Doživetje je v 
prijetnem vremenu prijetno, v slabem pa še toliko bolj avtentično, 
čeprav je obisk v veliki meri omejen zgolj na ogled zunanjščin. Človek 
si težko predstavlja, da je na tem koščku skope zemlje, sredi gora, 
pod nenehnimi sunki gorske zime, v teh lesenih hišah, ki so razsute 
po pobočjih okrog manjše osrednje ravnice sredi gora, lahko kdaj 
živelo več kot deset tisoč ljudi. Tako je bilo v 1870. letih, ko so tu 
odkrili dve zlati žili. Take reči privlečejo ljudi vseh baž in sort, v 
tistem času je bilo »Bad man from Bodie« – »Barabež iz Bodieja« – 
stalno reklo povsod na ameriškem Zahodu. 

Človek bi si mislil, da je v Bodieju deloval isti poštni uradnik kot 
v Lee Viningu, saj je tudi tu prišlo do zamenjave imena. Kraj se je 
spočetka dejansko imenoval Bodey, po W. S. Bodeyju, zlatokopu, ki 
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je v tem kraju leta 1859 odkril zlato, pa že naslednjo zimo preminil 
v snežnem viharju. (Tako je vsaj povedal njegov spremljevalec.) 
A neki črkoslikar v sosednji Aurori, kjer je iskal srebro Samuel L. 
Clemens (Mark Twain), je mislil, da se to piše kot Bodie – in kdo 
bi še menjal napise, potem ko jih je plačal in razvesil?

Leta 1876 so odkrili večjo žilo, dve leti zatem še eno, in leta 1880 
je bil Bodie po številu prebivalcev tretje največje mesto v Kaliforniji. 
Leta 1910 je ljudsko štetje našlo tu le še 120 stalno naseljenih, a 
mesto se je držalo še vse do druge svetovne vojne, ko je ameriška 
zvezna vlada v skladu z osredotočenjem na vojno industrijo zahte-
vala zaprtje vseh vrst rudnikov, ki ne prispevajo h krepitvi vojnega 
gospodarstva. 

Vreme je drugače kot v sosednjem Lee Viningu tukaj »subarktično, 
z vročimi poletnimi dnevi« – mogoče je sicer, da gre za isto vreme, 
le z druge strani opisano. V povprečju so imeli v zadnjih sto letih 
tukaj vsako leto po 35 dni s temperaturo pod minus 18 stopinj 
celzija. Bila so leta, ko so Bodiejevci umirali množično kot muhe 
na zaledeneli šipi iz sladkorne pene. 

Od nekdanjih 2500 poslopij jih je ostalo morda 100. Do sem je 
nekoč vodila ozkotirna železnica, a so jo že davno ukinili in raznesli. 
Zadnji prebivalci so odšli, kakor so nekoč njihovi predniki prišli – 
noseč s sabo le toliko, kolikor so zmogli. Tako je v interierjih ostalo 
pohištvo, oprema, posoda, postelje, posteljnina, knjige, obleka … 
Skozi okensko šipo sem nekje uzrl celo pianino in na njem odprte 
note. Klemen je rekel, da gre po partituri sodeč za klasično glasbo, 
sam pa mislim, da je to nemogoče, kajti v klasičnih časih se je glasba 
pisala za liro, cimbale in trombe, ne pa za klavir.

Ko so mesto povzdignili v zgodovinski pomnik, se je propadan-
je od vremena in vandalizma ustavilo. Danes je mesto v stadiju 
»ustavljenega razpada«. Kronos mu podeljuje poseben čar. Človek si 
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zaželi, da bi ostal vsaj čez noč. Seveda pa bi s tem po nepotrebnem 
vznemiril duhove nekdanjih meščanov, ki jih mnoge, še sploh tiste 
iz prvih zlatosledskih let, teži greh pohlepa in mesenega poželenja. 
Naj raje počivajo v miru.

Odpeljali smo se nazaj v Lee Vining, ugotovili, da smo lačni, in 
se šli še enkrat najest v Nicely. Ko so bili drugi pri posladku, sem 
skočil še enkrat k prijazni knjižničarki in ji na hitro poročal. Potem 
sem vprašal: »Tudi kosí se pri vas, namreč v Nicelyju, dobro. Ali je 
kak razlog za to?«

»No, šef kuhinje je Hispanec, tu pa domačini nič kaj ne marajo 
za hispansko kulinariko, in zato se mora posebej potruditi, ko kuha 
krompir in fižol in druge takšne hribovske specialitete.«

Ob enih, ravno je že začelo deževati, smo se odpeljali v park.

Bivanje v Lee Viningu mi je bilo zelo prijetno, čeprav prekratko. 
Samo za jezero Mono mi je bilo žal, da ga nismo videli od blizu. 
Šele zdaj namreč razumem, za kaj pravzaprav gre v Kitajski četrti 
(Chinatown) Romana Polanskega. Tako kot v filmu je imel tudi 
tukaj svoje prste vmes Losangeleški urad za vodo in elektriko. V 
filmu, ki se dogaja leta 1937, so hudobci v sodelovanju z Uradom 
maltretirali plantažnike oranževcev iz okolice la, da bi ti pod ceno 
prodali zemljo. Cena naj bi se potem skokoma dvignila, ko bi Urad 
končno določil primerno mesto za novo vodno zajetje ali jez.

V resničnem življenju je dal Urad že leta 1913 zaradi rastočih 
potreb mesta po vodi najprej podaljšati vodovod ob reki Owens. 
Leta 1941, že po koncu filma, je Urad začel zajemati še iz porečja 
jezera Mono (ki sicer nima iztoka). Gladina jezera je potem hitro 
plahnela. Leta 1990 je bil vodostaj nižji že za 15 metrov, jezero pa 
po površini pol manjše. V Wikipediji piše, da se je vodna slanost ob 
tem podvojila, eden od dveh prvotnih otokov pa se je spremenil v 

13|  MI MLAJŠI LO GARJI
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polotok. Dva milijona ptic selivk se je zaradi tega moralo odpove-
dati temu gnezdišču. 

Začetnik gibanja za povrnitev v prvotno stanje je bil David Gaines, 
ki se je v 1970. letih kot študent ekologije ukvarjal s preučevanjem 
jezera. S pomočjo naravovarstvenega Društva Audubon je na koncu 
s svojim Odborom za jezero Mono zmagal pred sodiščem. In ravno 
zdaj, ko naj bi se stanje končno popravilo do stanja kot pred drugo 
svetovno vojno, je vse pokvarila dolgoletna suša.

Tedajci sem se spomnil, da sem nekoč o tem jezeru že nekaj bral. 
Kje že? Ah, seveda, pri Marku Twainu, v knjigi Roughing It, kjer je 
popisal svoje zlatosledske zgode in iz katere sem nekaj tudi prevajal. 
Pa naj vajo ponovim še tukaj:

»Belec vode iz jezera Mono ne more piti, saj je skoraj čisti lug. 
Govori pa se, da jo včasih pijejo okoliški Indijanci. To ni nemogoče, 
saj so eni izmed najčistejših lažnivcev, ki sem jih kdaj videl. (Za to 
šalo ne bom nič dodatno zaračunal, razen tistim, ki bi potrebovali še 
razlago. Deležna je bila visoke hvale nekaterih izmed najodličnejših 
mislecev naše dobe.)

V jezeru Mono ni nobenih rib – ne žab, ne kač, ne paglavcev – 
prav ničesar pravzaprav, kar bi naredilo življenje življenja vredno. 
Po gladini plava na milijone divjih rac in galebov, pod površjem pa 
ne biva nič živega, razen neke bele, pernate sorte črvov, ki merijo 
v dolžino pol palca in rahlo spominjajo na bel, na vsakem koncu 
zmršen sukanec. Če izvlečete galono vode, boste izvlekli nekako 
petnajst tisoč zgoraj omenjenih. Zaradi njih je voda nekako sivkas-
to-belega videza. Potem je tu še neka muha, ki je videti nekoliko 
podobna naši hišni muhi. Muhe se zadržujejo na bregu, kjer lahko 
jejo črve, ki jih naplakne na obalo – vseskozi lahko vidite ta pas 
iz muh, ki je za palec visok in poldrug seženj širok, in ta pas jasno 
obdaja jezero – sto milj dolg obroč iz muh.
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Če vržete mednje kamen, bodo zarojile, pa tako na gosto, da so 
videti kot oblak. Lahko jih po mili volji potiskate pod vodo – nimajo 
nič proti – še ponosne so na to. Ko boste popustili, bodo vzniknile 
na površje, suhe kot poročilo patentnega urada, in odkorakale tako 
neprizadeto, kot da bi bile od nekdaj vzgajane z namenom, da na 
ta posebni način nudijo človeku poučno razvedrilo. Previdnost pa 
ničesar ne prepušča naključju.

Vsaka reč je za kakšno rabo, vsaka ima svojo vlogo in svoje ustrezno 
mesto v ekonomiji Narave: race so tiste, ki jedo muhe – muhe pa 
jedo črve – Indijanci jejo vse troje – pume jedo Indijance – belci 
jedo pume – in tako se vse izravna.« V nadaljevanju vključi avtor 
še račja jajca, ki na otoku nimajo pravega smisla, ker ni tam ne 
lesa ne dračja kakršnekoli vrste, a zato je ljubi Bog tam poskrbel 
za izvirek vrele vode, v katerem je mogoče jajca skuhati, da dobijo 
svoj notranji smisel. 

Zadnja šala je moja, sicer me je sram zanjo, ampak zdaj je, kar je.

Kakor sem to Twainovo pisanje prebiral, tako me je minevalo 
hrepenenje, da bi zaplaval v jezeru, ki ga je skušal vrli Gaines povrniti 
v prvotno stanje zgoraj opisane klavrnosti. 

Cesta, ki pelje v park, je široka, a dokaj ovinkasta. Šele po 45 
minutah smo bili pri jezeru Tenaya, od koder naj bi se bil ob zori 
odpravil na Clouds Rest. Medtem se je prikazalo sonce in rekel 
sem družbi, da naj gredo po svoje, jaz pa obtečem jezero – to bi 
zneslo deset kilometrov. 

Že po nekaj sto metrih sem videl, da so bili moji načrti o lagod-
nem teku na vrh Clouds Resta iluzorni. Bili smo na višini 2500 
metrov in zrak je bil redek, tako da sem se takoj zadihal. Ko sem 
malo potegnil, sem dobil »lahko glavo«, in obrnil sem se in pricapljal 
nazaj h minivanu. 

13
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»No, pa si pojdimo pogledat sekvoje!« je predlagal Avguštin, ki ga 
še posebej zanimajo velika bitja, ker tudi sam sodi mednje.

Odpeljali smo se torej naprej do parkinga, od koder se da spustiti 
do sekvojevega gaja Tuolomne (Tuolomne Grove). V parku so trije 
takšni gaji, eden, Mariposa, zelo oblegan, sicer pa ga zdaj prenavljajo 
in je zaprt, tale pa je razmeroma zatišen. Dreves je v tem gaju neka-
ko 25. Orjaška sekvoja ali mamutovec je zimzelena golosemenka 
in zraste v višino do 100 metrov, v debelnem premeru pa do 10 
metrov. Skorja je čvrsta in debela 60 centimetrov. 

Takih gajev je v Sierri Nevadi, kjer jih je edinole še najti v naravi, 
mogoče sedemdeset. Komercializacija ni obšla niti teh velikanov, 
ki so nominalno zaščiteni znotraj Naravnih parkov, vendar pa jih 
neumorno sekajo sami upravljavci, češ da s tem redčenjem prepreču-
jejo širjenje gozdnih požarov. Resnica je, da brez požarov sekvoj že 
davno ne bi bilo več, saj se njihovi češarki razprejo zgolj v ognjeni 
vročini. Če ognja ni, ostanejo semena zaprta. 

No, lesarjem pomagajo še divji sekači, ki predvsem v okrilju noči 
prihajajo izsekavat grče in vrtince v skorji. Takšni kosi se dobro 
prodajajo, ker je mogoče slediti njihovim vijugam pri izdelavi 
dekorativnih predmetov in stilnega pohištva. A rane v skorji imajo 
za drevo lahko pogubne posledice.

Američani ne bi bili Američani, če se ne bi tudi glede sekvoj držali 
svoje tradicionalne politike: pleniti po mili volji. To je pri sekvojah 
trajalo tja do prve svetovne vojne. Usodi golobov selcev so se sekvoje 
ognile pravzaprav zgolj zato, ker je njihov padec zviška tako silen, da 
lahko les, čeprav sploh ni trhel, razpade na kosce. Potem so borne 
ostanke nekdanjih velegozdov zaščitili ter razpisali stroge kazni za 
turiste, ki bi si drznili vzeti kak spominek. Seveda ne lubja, ampak 
morda katerega od neodprtih češarkov. Ali ki bi kot človeška veriga 
objeli kako deblo, da bi imeli spominski posnetek.
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Sprva smo se držali ograjene krožne poti. Potem ko nas je nazaj 
grede popeljala skozi eno od dreves, imenovano Mrtvi orjak (Dead 
Giant) – izdolbli so ga leta 1878 in skozi tunel so se vozili s koči-
jami – pa smo postali bolj razposajeni. 

Najprej je prek ograje splezal in se pod posebej širokim deblom 
naslednjega drevesa fotografiral s svojega tripoda Miško, ki je ves 
čas vestno dokumentiral vsak svoj korak. Najprej obotavljivo, potem 
pa kar prešerno smo se mu nazadnje pridružili še drugi. Nazadnje 
smo sklenili živi obroč okrog drevesa, edino Miško se je vrnil na 
ograjeno potko, da nas od tam poslika. Bil sem ob strani, tako da sem 
lahko videl Miška. Od spodaj se je bližal par, visok mršav blondinec 
v kakiju in neizrazita, obla mladenka v roza obleki. Tudi onadva 
sta imela fotoaparat, a na obrazih se jima je videlo neodobravanje 
nad našim početjem. Ko je Miško naravnal sprožilec in prestopil 
ograjo, da se nam pridruži na posnetku, je dekle dregnilo fanta in 
ta je stopil naprej in se postavil med kamero in nas.
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Iz tega se je potem v nekaj minutah razvil imeniten prepir. 

Žal mi je, ko moram priznati, da nista bila Američana. Bila sta 
Holandca in protestirala sta najprej zato, ker objemamo drevo.

Ko sem rekel nekaj o tem, da je objemanje dreves odnedavna 
znanstveno potrjeno kot učinkovito zdravilo, je fant vprašal, koga 
naj bi ta metoda zdravila – objemanca ali objemajočega? 

A vprašanje je postalo akademsko, brž ko je mladenka zajedljivo 
in s hudobijo v očeh pripomnila, da mi tako ali tako delamo dovolj 
škode že samo s tem, ko teptamo mikroorganizme okrog debla. 

Potem je šel prepir v dve smeri. Eno, bolj radikalno, je ubral 
Klemen s tem, da je začel uporabljati kletvice, začenši s: »P’na-u-r’t!«

Ne bom rekel, da se nisem intimno strinjal z večino tistega, kar 
je izrekel, vseeno pa sem ga raje miril, kajti ne želim mu razrahljati 
vajeti, dokler živi pod domačo krošnjo. 

Poleg tega je Holandec še vedno stal pri Miškovem aparatu in 
nisem želel, da bi ga v navalu razjarjenosti pograbil in vrgel ob drevo. 
Bodisi aparat bodisi Miška.

Poskusil sem torej speljati diskusijo v drugo smer z vprašanjem, 
kaj so pa Holandci počeli v Indoneziji.

»Jaz osebno nič,« je odvrnil. Mladenka je zmajevala z glavo v 
onemogli osuplosti nad mojo sprevrženostjo. »Res ne razumem, 
odkod vam zdaj Indonezija.« je nadaljeval njen priležnik. »Karkoli 
smo že počeli Holandci tam – in ni dvoma, da smo prinesli tja tudi 
kaj dobrega, zdravila in podobno – zagotovo velja, da jaz osebno 
ne morem biti odgovoren za grehe prednamcev. Če boste s tem 
nadaljevali, se bova nazadnje morala prerekati še glede tega, ali je 
vaš prednik Abel in moj Kajn ali pa je ravno narobe.«
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»Pejt se sr’t!« je rekel Klemen. Pravzaprav je bil glagol drug, 
podobno kot že pri prejšnjem medklicu, a v slovenščini nimamo 
dobesednejše ustreznice.

Brž sem posegel vmes: »Moj prednik, tako kot praoče vseh ponos-
nih Uzbekov, je beg Gorogli, Slepčev sin in Sin groba, ki je bil živ 
pokopan pod srcem zaklane matere in je prilezel iz groba in ostal 
živ zgolj zato, ker se je še kot dete naučil piti ovčje mleko! A pustiva 
to. Raje se posvetiva polderjem! Te še vedno iztrgujete morju, ne? 
Kaj ste storili z vsemi morskimi mikroorganizmi, ki so se znašli na 
suhem po ameliorizaciji? Vrnite morju polderje, pa se bomo menili 
naprej. Dotlej pa bo najboljše, če nehamo.«

Mladi mož je bil očitno za to, a priležnica ga je še naprej hujskala. 
Mimogrede, hujskanje je slovenska ustreznica za »sovražni govor«, 
ki je zgolj suženjski prevod ameriškega hate talka. Američani so pač 
nori na takšne sintagme, recimo še road rage (vozniško besnenje) ali 
road kill (ker so v njihovem jeziku tako preproste, besedne vrste so 
izmenjljive, povežeš dva samostalnika in že postane prvi pridevnik).

»U r’t se zalet!«

Bližali smo se točki, ko je kazalo, da bo prišlo do road ragea, če 
ne celo do road killa, vendar se je mladenič obvladal, čeprav ga je 
njegova konkubina šuntala. Nje in njenih 150 cm se nisem prav 
nič bal, a on je imel skoraj dva metra in bi mu bil kos zgolj naš 
Avguštin, ki pa je izredno miroljuben človek. Vendar je Holandec 
ostal miren – nasploh se je umiril, potem ko je slišal od mene 
naslednje besede modrosti:

»Svetopisemski prerok Danijel, ki je pri nas znan kot hodža 
Danijar in ki ga priznavajo vse tri monoteistične vere, je živel v 5. 
stoletju pred našim štetjem. Izhajal je iz korenike kralja Salomona. 
Njegovo relikvijo, namreč dlan, je prinesel v Samarkand kan Timur. 
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Prav blizu mavzoleja z relikvijo je vodni izvirek, s čigar slastno vodo 
se odžejajo in si izmijejo nezastrte telesne dele romarji, namenjeni 
v svetišče. Leta 1996 je pravoslavni patriarh Aleksej ii. obiskal 
mavzolej, da ga je posvetil. Po posvetitvi je blagoslovil in nekaj minut 
nežno objemal še pistacijo pred svetiščem, ki že leta ni cvetela, in 
drevo, ki je veljalo tedaj že dolgo za mrtvo, je potem vzcvetelo. Drži, 
da so med Uzbeki verniki in celo kafiri, ki trdijo, da je za ta čudež 
zadoščal patriarhov blagoslov, a jaz – in ne zgolj jaz – menim, da 
je pomagal tudi njegov nežni objem.«

Ko sem povedal svoje do konca, sem videl, da se je na dekletov 
obraz naselila pobožna zamaknjenost, kakršna tudi najbolj pristoji 
mlademu dekletu. Presodil sem, da se situacija umirja, opravičil 
sem se za morebitne težke besede, izrečene v afektu, sploh še zaradi 
besede polder, o katerem samo upam, da ne pomeni kake holandske 
brezbožnosti, in se vljudno poslovil. V naslednjem trenutku sem 
prešel v lahen drnec in odtekel vso pot do vrha – to mi je bil končni 
kompromis za tisti dan, potem ko sem se odrekel vzponu na Clouds 
Rest in teku okrog Tenaye. Ko sem prišel dokaj nezadihan gor, kjer 
je bil minivan, sem stopil še po prospekt, in ravno sem ujel tale 
pogovor med ameriškim turistom in logarko.

»Torej se ne da z avtom do dol?«
»Morali boste peš.«
»Ampak ali ni tam drevo s tunelom? Kakšen smisel ima tako 

drevo, če se nihče ne vozi skozenj?«

»Tunel je osem čevljev širok, deset visok, pa šestindvajset dolg. V 
njem torej ni kaj dosti videti. Sploh pa je preozek in prenizek za 
današnja rekreativna vozila.«

»Razumem. Zakaj pa potem ne naredijo predora skozi večje 
drevo?«
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Prišli so še drugi naši. Ugodno znamenje se mi je zdelo, da se nič 
ne ozirajo čez hrbet. Vseeno pa smo pospešeno sedli v minivan in se 
odpeljali. Nismo si želeli, da bi nas logarka na predlog holandskega 
para preiskala in zasačila z vsemi tistimi orjaškimi storži, ki smo 
jih pobrali za spomin, misleč, da so sekvojini (pa so bili od orjaških 
borov, ki prav tako rastejo tam).

Ko sem speljaval, sta nas vendarle dohitela Holandca, ki pa sta bila 
še vedno videti povsem zamaknjena, morda celo prerojena. Klemen 
je odprl stransko šipo zadaj in jima kot kak prerok iz Stare zaveze 
zaklical: »Don’t you ever dare let me set my eyes upon you!« Očitno je 
naredila moja prilika o pistaciji vtis tudi nanj. 

Šli smo na zahodnem koncu iz parka in vmes iskali poceni 
prenočišče, kajti od same doline Yellowstone nismo videli še nič, 
tako da je bilo jasno, da moramo prenočiti dovolj blizu.

Kakor je pisalo že v mojem vodiču, pa so bile cene na zahodnem 
koncu trikrat višje od tistih na vzhodnem. Najcenejša soba bi nas 

– potem ko sem med glihanjem poudaril, da smo obubožani, a 
ponosni Slovenci, stala 265 dolarjev.

Peljali smo se torej po kanjonu naprej vse do Maripose, to je kakih 
40 kilometrov daleč.

Vendar se je splačalo. 

Mariposa je imeniten kraj, spokojen in obenem veder. Morda 
zato, ker tu živijo samo Hispanke? 

Ne, tak je bil samo vtis, ker smo se tja pripeljali ob koncu šihta in 
smo na cesti videli samo Hispanke, ki so peš, otovorjene z nakupoval-
nimi vrečkami, hitele domov. Hispanke imajo v Ameriki, mislim, 
vlogo, ki jo imajo pri nas vse ženske v družinah s samo enim avto-
mobilom in enim priimkom.
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Našli smo Best Value Inn, ki je bil zelo poceni in je nudil luksuzne 
sobe. Receptorka je bila mlada, luštna, zgovorna in prijazna. Pod 
pultom je imela knjigo, po mojem ne učne, ampak je prav res brala. 
Imela je zasanjan pogled, ki ne sodi k študiju. Najbrž lastnikova 
ali upravnikova hči.

Težava s temi mikavnimi receptorkami je samo v tem, da je 
tistih nekaj stavkov, ki si jih z njimi izmenjam med registracijo 
in plačevanjem, premalo, da bi jim izvabil kaj več od nasmeška. 
Govorim o zaupnostih, o čem, kar doživljajo, o čem, kar jih gane, 
mori, straši, prevzema… Nič tega ne zvem.

Do zjutraj, ko vračam ključ, pa se receptorka iz nasmejane last-
nikove hčere že postara v namrgodeno, nagubano, razlezeno last-
nikovo soprogo.

Tokrat sem od receptorke zvedel vendarle nekaj dragocenega. 
Vprašal sem jo, ali se v Mariposi dogaja kaj zanimivega. Rekla je: 
»No, spomladi bo zgodbarski festival (storytelling festival).«

Malo bolj sem jo izprašal in odkril, da v Ameriki gojijo umetnost 
živega pripovedovanja zgodb. Sicer pa, je rekla, niso edini. Festival 
poteka drugi vikend v marcu, zadnji dan se preselijo v Yosemitski 
park, ampak kolikor ona ve, je ta vikend tako ali tako po vsem svetu 
rezerviran za pripovedovanje zgodb.

Dala mi je tudi naslov veleblagovnice više zgoraj ob glavni cesti.

Ko sem se vrnil v sobo, me je pričakala zaskrbljena Bernarda. 
Vračilo nakazila RelayRides za najem Sherrijinega avta še ni sedlo 
na račun. To je pomenilo, da sva tik pred finančnim zlomom.

»Morda pridemo skozi, če bomo na dan porabili za hrano samo 
po, preračunavam, 73 dolarjev, kar bi se dalo, če se vzdržimo tega, 
da bi jedli zunaj.«
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»Kako zunaj? Saj tega skoraj ne počnemo. Izjema je bil Lee 
Vining.«

Šli smo se torej oskrbet v veletrgovino, ki mi je bila zelo všeč, saj 
je bilo vse zelo poceni. 

Pri blagajni sem opazil dvajset, trideset 25-litrskih vreč iz pak 
papirja, naloženih z osnovnimi živili. Poleg je pisalo, da so vreče 
namenjene ljudem v stiski in da smo vabljeni. Začel sem iz ene 
izlagati artikle, da vidim, kaj bomo dobili. Potem mi je Bernarda 
pojasnila, da vabilo poziva k plačilu – na blagajni naj bi poleg tistega, 
kar kupimo zase, odšteli še 12 dolarjev in s tem plačali eno od vreč, 
vzel pa jo bo kdo, ki je tega bolj potreben od nas.

»Ampak a nisi rekla, da smo obubožali?«

»Bomo že.«

»Saj ravno to me skrbi.«

Odnesli smo robo v motel, a še preden sva pojedla, je prišel 
Klemen povedat, da gre z Avguštinom nekaj malega pojest v lokalni 
McDonald’s. 

Nekako nama ni dalo srce, da bi mu odrekla, a ko je odšel in sva 
odkrila, da je ostala Martina v motelu, sva jo obiskala in ji pojasnila, 
kakšen je finančen položaj. »Poglej na to takole – Bernarda je 
založila za vajini letalski vozovnici, zalaga pa tudi za prenočišča. 
Vidva z Avguštinom imata najbrž dovolj denarja za McDonaldsa 
samo zato, ker sta rešena bremena, vsaj začasno, teh večjih stroškov. 
Razumeva, da imata drugačne prehranske navade, saj nista člana 
naše družine, in nimava nič proti, da se hranita, kjer in kakor vaju 
je volja. Le Klemna ne vabita več s sabo, prosim.«

O Ani nama ni bilo treba govoriti. Punca je že dolgo na glutenski 
dieti in uživa malo ogljikovih hidratov. 
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»Kadar jemo skupaj in si naročamo bolj gradišnikovsko hrano, 
gre ta lahko na … « sem se obotavljal, ne vedoč, ali mi bo Bernarda 
pritrdila, saj o tem še nisva govorila v zadnjem času, ko ni bilo več 
jasno, ali sploh dobiva nazaj denar od RelayRides, »na … na …–«

»– na primer? Narobe? Nazaj? Na vsak način? Na mizo?« je skušala 
dokončati Martina, ki je zelo ustrežljiva.

»– na naše stroške, se pravi, da částiva midva. Za McDonaldsa ipd. 
pa to ne more veljati, ker gotovo ne bova podpirala tega, s čimer 
se ne strinjava.«

Martina je razumela in je rekla, da bo pojasnila Avguštinu in 
Klemnu. O reči nismo več spregovorili, a odtlej Klemen ni več obre-
menjeval proračuna z ogledi ameriških kulinaričnih znamenitosti, 
kar mu bodi v prid in ponos.

V sobi smo imeli tudi wi-fi, pa sem pobrskal po internetu. Dejansko 
obstaja svetovni dan govornega pripovedništva. 19. marec. Obhaja 
se tudi pri nas. Ni pa bilo nobenega poduka o tem, kako se uvrstiti 
med nastopajoče. Rekel sem si, da naslednje leto ne smem pozabiti 
na to reč, saj je takšno pripovedovanje, če ne gre seveda za naučeno 
recitacijo na pamet, veliko bliže življenju od pisanja na papir. Na 
vsak način. Na glas. Na izust.

9. JULIJA 2015

Zjutraj smo se odpeljali po isti poti v dolino Yosemite, v katero 
včeraj nismo niti pokukali. Po poti sem gledal opuščeno stezo, ki 
je vseskozi potekala vštric z našo asfaltirano cesto tam čez na drugi 
strani potoka. Mislil sem si, da je tam prava, izvirna steza v Yosemite, 
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in mislil sem si, kako lepo bi bilo teči po njej, namesto da se ubadamo 
z avtomobilističnimi problemi, kakršen je sporočilo na armaturni 
plošči, da je nekaj narobe s pritiskom v zračnicah.

Zdržali smo do bencinske črpalke, tam pa odkrili, da je zaprta. 
Skupina plezalcev s podobnim minivanom nam je posodila svoj 
manometer, če je to pravo poimenovanje za pritiskobralnik. Rezultati 
treh zaporednih merjenj so si bili tako navzkrižni, da je Miško 
nazadnje odločil, da bomo sporočilo ignorirali.

Yosemitske doline ne bom pozabil nikoli. Pa ne zaradi množic, ki 
se valijo sem ter tja, ampak zato ker mi je tu uspelo postati najstarejši 
član uglednega stanu mlajših oz. nižjih logarjev (junior rangers). 

Kot spominek sem prinesel v domovino polo z nalogami, pa 
navajam po njej:

Značko mlajšega logarja si boš prisluži, potem ko boš opravil predpisane 
naloge, izpisal manjkajoče besedilo v knjižici, nabral vrečko smeti in se 
udeležil vodenega programa, kar bo s svojim podpisom potrdil višji logar 
ali inštruktor indijanske kulture. Podpisani izvod predloži v Centru 
za obiskovalce, kjer boš potem prisegel in prejel naziv in naprsni ščitek 
mlajšega logarja.

Sam ob prihodu nisem bil seznanjen s temi zahtevami, saj smo 
dragocene ure, ko bi se lahko z njimi seznanjal, potratili najprej za 
iskanje prostega parkinga, potem za ogled nekega slapu, ki ni bil 
nič kaj bolj presenetljiv od vseh dosedanjih (voda brez izjeme pada 
od zgoraj navzdol), nazadnje pa za brezciljno blodenje po Srečnih 
otokih (Happy Islands). V resnici gre zgolj za dva koščka kopnega, 
okrog katerih si je tukaj še dokaj deroča reka Merced na poti z 
višavja izdolbla še zunanjo strugo. Srečo sem končno občutil, ko 
smo po petih lažnih kažipotih nazadnje le odkrili poslopje Centra 
za naravo. Notri smo si lahko ogledali fotografije, makete, napise 



206 207

in vitrine s klasično ponudbo (»Življenje v krošnji«, »Vzajemnost 
gozdnega habitata«, »Spoznajmo gozdne prijatelje«, »Kaj je vedel 
volk«, »Naj gre Narava svojo pot naprej« ipd.). 

Zunaj sem opazil skupino otrok, zbrano okrog logarja, ki jim je 
ravno začel deliti liste papirja. Planil sem ven, nastavil dlan – in 
dobil polo.

Na hitro sem jo preletel. Treba je bilo, je pisalo tam, opazovati, 
poslušati, vohati in razmišljati. Tako se počne v gozdu. Treba je bilo 
narisati žival, ki smo jo opazili v gozdu, če smo jo seveda opazili. Če 
je nismo opazili, pa pač najljubšo gozdno žival nasploh. In odgovoriti, 
kateri ameriški predsednik je dne 30. junija 1864 podpisal zakon 
(Yosemite Grant Act), s katerim sta Yosemitska dolina in gozd 
Mariposa prešla pod posebno zvezno zaščito. Pripis je napotoval, 
naj pozvemo pri višjem logarju, kar se mi je zdelo idiotsko. Saj je 
iz imena listine sledilo, da je bil to predsednik Grant.

Mala malica.

Zelo pa mi je bilo všeč, kar je pisalo o pobiranju smeti, namreč da 
ne smemo puščati sledov za sabo. Smeti nimajo kaj početi v gozdu, 
zato naj jih nabiramo v vrečko.

Sam sem vnet zbiratelj gozdnih smeti. Ne tako strasten, da bi 
jih hranil doma – ne, spravljam jih v vreče in odnašam v javne 
smetnjake. Tu pa so od mene hoteli, da vrečko prinesem pokazat 
v Center za obiskovalce.

Čeprav so kazni za odmetavanje smeti v zda zelo visoke – ob 
deželnih cestah grozijo s po 500 dolarji globe – leži v naravnem 
parku, kjer ni cestnih patrulj, po tleh kar precej svinjarije.

Kazalo je, da bom zlahka kos nalogi, še posebno ker se mi je 
pridružila naša otročad. Največ smeti je bilo povsod, kjer se parkira, 
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se pravi ob robu ceste. Ljudje mečejo skozi okna svojih vozil vse 
mogoče: na grmu so visele celo bombažne, na pogled čiste, čeprav 
rahlo obledele hlačke znane znamke Victoria’s Secret.

Tedajci mi je oko od Victorijinih čarov zvabil drug prizor: v 
senci pod košatim hrastom je krožila razburjena sinja šoja (blue jay; 
Cyanocitta cristata). Na slovenski Wikipediji jo imenujejo modra 
šoja, a jaz pravim, da je sinja, ker se mi te ptice ne zdijo prav nič 
modre še iz časa, ko sem prevajal Twainovo »Kaj je zbegalo sinje 
šoje« iz že citiranega Roughing It. Twainova šoja je tam zmetala 
skozi luknjico v deski na podstrešje gozdne koče toliko želodov, da 
bi bil lastnik, če bi seveda lahko prebavljal žir, preskrbljen za vse 
življenje, in vendar ni in ni doumela, kako da se duplo ne napolni. 

Moja šoja je bila tako vznemirjena, da to ni bilo že ničemur podob-
no. Delala je lupinge in kabriole, pikirala k tlom, pa spet bežala gor 
pod krošnjo, saj je bilo spodaj vendarle preveč ljudi – nekaj metrov 
naprej je bilo avtobusno postajališče.

Tudi vpila je. Nekoč sem že bral, da se znajo šoje smejati, ampak 
tole, kar sem slišal, že ni bil smeh, prav gotovo ne.

Zakaj takšno počenja, ni bilo jasno. Bilo je videti nespametno, 
kajti gori na nebu sem videl krožečo silhueto kanje. Pomislil sem, 
da je moja šoja potomka Twainove. Pametnejša šoja bi bila modro 
molčala. Ko pa sem se sklonil, da poberem robček, sem spoznal, zakaj 
nareka: sem in tja po čistini pod hrastom so ležali delci ptičjega 
gnezda – bilke, vata, vejice, ki so se še držali skupaj, a so bili ločeni 
od drugih razdejanih kosov.

Na dveh koncih, morda štiri metre narazen, pa sta, kot je pokazal 
nadaljnji ogled, ležala dva mladiča goliča. Prvi, ki sem ga odkril, se 
ni več premikal, drugi pa se je šibko metal zdaj na ta zdaj na oni 
bok, da bi se postavil na nožice. Krilc še ni znal razpeti.
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Kaj storiti? Rekel sem Bernardi: »Poslušaj, malega moramo vsaj 
malo zavarovati – a vidiš kanjo? – ampak ne morem ga dati v svojo 
čepico, ker se bo navzel vonja po človeški pleši in ga ne bo mati 
nikoli sprejela v gnezdo, če si ga spet splete. Ti mi vedno na skrivaj 
kupuješ telefone in čepice in druge takšne reči – a imaš kaj takega?«

In res je imela v nahrbtniku novo čepico z napisom Yosemite 
Valley, izkazalo se je, da mi jo je prejšnji dan kupila v trgovini v Lee 
Viningu, medtem ko sem na sliki Bev Dolittle očaran gledal belega 
konja, skritega v snegu. Brez besed mi jo je izročila, potisnil sem 
pod goliča logarsko testno polo in ga prevalil v čepico. Rekel sem 
Bernardi: »Daj, saj vem, da mi vedno kupiš po dve različni čepici, 
tako da potem, če se otepam prve, češ da je predraga, prideš na dan 
s cenejšo. Daj mi ta drugo!«

S to sem potem pokril prvo in ptiček je nehal cvilkati – upal sem, 
da misli, da je nastala noč. 

»In zdaj?« je rekel Miško.

»Zdaj … grem po strokovno pomoč!«

Stekel sem, kot da bi me krila nosila, nazaj do Centra za Naravo. 
Zunaj je višji logar ravno končal svoje predavanje.

Planil sem mimo, stekel k dežurnemu logarju in mu povedal, kaj 
se dogaja.

Dežurni logar je malo tipkal, potem pa povedal, da sam osebno 
pravzaprav ni logar v strogem smislu besede, temveč le študent 
računalništva, zaposlen čez počitnice, in da moram, ker na moje 
vprašanje sam ne najde odgovora na spletni strani, vprašati logarja 
zunaj; ta da bo vedel.

Stekel sem ven, počakal, da ne bi bil videti neučakan, pet ali morda 
celo osem sekund, potem pa vprašal za nasvet.
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»Odlično,« se je razveselil. »Kot nalašč! Otroci – malo prej smo 
se učili o tem – kaj mora narediti človek, ki naleti v gozdu na žival 
v stiski?«

V en glas so rekli: »Pravilni odgovor je c) pustiti mora Naravi, da 
sama najde pot.«

»Tako je. Gospod, kar pomirite se.« Ko pa je videl moj obraz, je 
dostavil: »Da se razumemo – vaša skrb je vredna vse pohvale. Čakajte, 
a niste ravno vi prej prosili za prijavno polo za mlajšega logarja?«

Priznal sem, da je tako.

»No, potem vam pa povem, da ste si s požrtvovalnostjo, tudi če 
se je izkazala za nepotrebno, prislužili tole!«

In mi je podal – značko mlajšega logarja.

Zahvalil sem se in obenem že opravičil, češ da moram nazaj, iztrest 
goliča iz kape, preden bo Narava šla naprej svojo pot brez njega.

Medtem ko sem dirjal, pa se mi je začelo motati po glavi nekaj 
čudnega. Začel sem se spraševati, ali morda nisem dobro razumel, 
kaj mi je rekel logar. 

Oziroma ali, če se nisem zmotil jaz, ne bi bilo mogoče, da se je 
zmotil logar. Na tem svetu ni po mojem namreč nihče nezmotljiv, 
torej tudi višji logarji ne!

14|  MI MLAJŠI LO GARJI
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Ali ni bilo šojino vedenje namenjeno temu, da privabi pozornost 
mimoidočih? In čemu bi skušala zbuditi pozornost, če ne prav z 
namenom, da bi ji kdo priskočil na pomoč? Še sploh če je bila 
samohranilka, kar je, sodeč po prejšnjem prizoru, skoraj gotovo 
bila, če ni bil seveda mož kak fičfirič in potepin. 

To gotovo ne pomeni, da se ni držala pravil igre. Kajti če bi moral 
v Naravi vsakdo skrbeti izključno sam zase in recimo še za svoje 
mlade, potem bi po analogiji moral recimo logar, ki bi videl, da 
zalezuje otroka v parku puma, mirno iti naprej, češ bo že Narava 
poskrbela, da bo šlo vse svojo pot naprej.

Tu sem zaslutil še globlje vprašanje – vprašanje smisla: če je treba 
vse prepustiti Naravi, zakaj smo logarji potem sploh na svetu? 

In zakaj so na svetu naravni rezervati in parki? 

Ali ne bi bilo edino prav zastaviti vhod v Yosemitsko dolino in 
v druge parke z debli in skalami in trnuljo in potem upravičeno 
prepustiti tamkajšnjo floro in favno, naj se sami menita med sabo?

In sploh: ali ima človek, ki se sam proti rednemu mesečnemu 
plačilu vsak dan vmešava v delovanje Narave, moralno pravico, da 
drugim ljudem soli pamet s politiko nevmešavanja?

Ko sem pritekel nazaj, sem bil že povsem odločen, da bom goliču 
pomagal, pa tudi če se zaradi tega potem večno cvrem v logarskem 
peklu. A izkazalo se je, da so za vse medtem sami od sebe poskrbeli 
drugi člani odprave. Ker me tako dolgo ni bilo nazaj, so pooblastili 
Bernardinega nečaka Avguština, ki ima skoraj dva metra, da je 
splezal do prvega hrastovega razcepa. Od tam je z iztegnjeno roko 
ravno še dosegel rogovilo zgoraj, od koder je še viselo nekaj štren 
bivšega gnezda. Podali so mu mojo ta cenejšo čepico in uspelo mu 
jo je varno zatakniti tja skupaj z goličkom v njej.



210 21114



212 213

Da je bila odločitev dobra, je potrjevalo vedenje mame šoje, ki 
je zdaj frfotala nad tlemi, pobirala odvržene kupone avtobusnih 
vozovnic in jih znašala gor v kapo: adaptirala si je stanovanje. Ni 
se torej menila za človeške vonjave.

Nismo si mogli kaj, da ji ne bi zaploskali, pa čeprav Navodila 
za mlajše logarje zabičujejo, da je treba biti v Naravi tiho in samo 
gledati, vohati, poslušati in razmišljati.

Ko sem se tako prepričal, da nima nič proti gradbenemu materialu 
z vonjem po ljudeh, sem prosil Bernardo za njene večne škarjice, 
razrezal sem z njimi Viktorijino skrivnost in nastavil te mehke 
koščke česanega bombaža v spodnjem razcepu med debloma.

In potem smo se odpeljali proti mogočni steni El Capitana, kjer 
naj bi imeli spodaj piknik. Čeprav smo bili že kar lačni, saj je bilo 
skoraj poldne, sem jih spotoma prepričal, da se moramo ustaviti 
še pred blagovnico.

Drugi so šli na stranišče, jaz pa sem prosil Bernardo, naj skoči z 
mano noter. Bernarda ima oko za modo, brez nje sem se bal, da se 
ne bom znašel.

Uniforme za mlajše logarje so res prodajali, a asortiman je bil 
zelo ozek, en sam kroj z eno samo barvno kombinacijo. Estetski 
vtis je bil očesu prijeten, vendar pa se nisem mogel otresti vtisa, da 
so te reči šivane dobesedno za otroke. Edini del kompleta, ki sem 
ga lahko dal nase, je bil klobuk, a tudi ta mi je padal z glave, če sem 
se pripognil v pasu, kar je bilo nujno, če sem si hotel zvleči hlače 
čez kolena.

Prodajalec, ki sem ga vprašal, ali imajo kaj večjega, je bil menda 
študent bodisi biznis menedžmenta bodisi fizike na honorarnem 
delu, kajti zagotovil mi je, da se bo uniforma med prvim pranjem 
razširila. »Samo glejte, da jo boste prali v ledeni vodi. Pranje v 
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vroči vodi bi jo skrčilo, iz tega sledi, da jo bo pranje v ledeni vodi 
razširilo.«

Nisem se spustil v znanstveno razpravljanje, saj me je vtem že 
pograbila nova ideja – včasih pride tak dan, ko postanem zares 
ustvarjalen – kaj pa če raje preprosim katerega od višjih logarjev, da 
naj mi odstopi in proda svojo uniformo? Ta mi bo zagotovo prav!

Ko sem predlagal Bernardi, naj se zavzame zame v tem pogledu, 
češ njej bodo šli bolj na roko, ker je ženska, je rekla, da bo sama šla 
še malo naokrog po trgovini, jaz pa da imam kot polnoletna oseba 
vso pravico in odgovornost, da ravnam, kakor se meni zdi prav, le nje 
naj ne kličem potem zraven, in pa nič mi ni treba prihajati na dan 
z diplomatskim statusom, ki tako ali tako velja samo na Slovaškem.

Odvrnil sem, da se bom, če je tako občutljiva, še naprej izdajal za 
Uzbeka, tako da ne bo padla na čast vere slovenskih očakov niti pičica 
senčice morebitne sramote, stopil ven in se začel razgledovati. Kot 
nalašč ni bilo na spregled nobenega logarja. Nazadnje sem vprašal 
nekega taksista in ta mi je pokazal, kje je Wilderness Center – vmes 
med poštnim uradom in muzejem – tu, je rekel, logarji izdajajo 
dovolilnice pohodnikom in planincem.

Vstopil sem in, o sreča, za pultom sem zagledal žensko osebo! Pri 
njih se moj šarm namreč bolje obnese. Bila je dolga vrsta, a čas mi 
je hitro tekel, medtem ko sem mladcema, ki sta čakala pred mano, 
razkazal leseno značko – na njej je veverička – in jima pravil, kako 
sem se štiri ure boril, preden sem ulovil mater, ki pušča goličke iz 
gnezda, in jo odnesel logarski skrbstveni službi v nadaljnjo obravnavo 
zaradi malomarnosti. Eden od njiju me je takoj povabil, naj nasled-
nje jutro z njim v navezi preplezam steno El Capitana, drugi pa je 
navrgel, da namerava skočiti opoldne z vrha in da me lahko vzame 
s sabo. Nerodno mi je bilo vprašati, ali namerava skočiti s padalom, 
kot to počnejo bejzdžamperji, ali pa v prostem padu, tako da bi torej 
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šlo zgolj za, kot temu pravijo izvedenci, razširjeni suicid. Zahvalil 
sem se obema, češ da bom zjutraj že daleč daleč proč, in sklenil z 
modrim naukom: »Reči, ki so videti od daleč težavne, se izkažejo 
od blizu za ne tako težavne, reči, ki so videti od daleč lahke, pa se 
izkažejo od blizu za ne tako lahke.«

Bernarda mi je pozneje omenila, da je v trgovini malo po tem 
opazila dva mladeniča, kako ponujata v odkup svoje dereze in cepin, 
češ da ne potrebujeta več teh pripomočkov, saj gresta naslednji teden 
brez kisikovih jeklenk prosto preplezat severno steno Mont Everesta. 
Po njenem opisu sodeč sta bila opravljena kot moja znanca, seveda 
pa bi bil neskromen, če bi domneval, da mislita s »svetim modre-
cem v Wilderness Centru«, ki sta ga strahospoštljivo omenjala kot 
spočetnika te ideje, ravno mene.

Kakorkoli, nazadnje sem tudi sam stal pred dežurno logarko. Bilo 
je to mično, zagnano dete pšeničnih las, spletenih v dve skakljavi 
kitki. Začel sem na kratko opisovati svoje zasluge za šoje, ker pa so 
nekateri v vrsti, namesto da bi objeli to kot priložnost za samourjenje 
v skavtski potrpežljivosti, začeli negodovati, sem izrekel svojo željo, 
za svoj občutek prekmalu, čeprav sem ji pokazal tudi značko, da 
potrdim resničnost navedb. Odhrknila se je in rekla, da bi mi prav 
rada pomagala, vendar odrasle uniforme žal niso naprodaj. Povedal 
sem ji, da sem voljan plačati kakršnokoli razumno ceno za kakrš-
nokoli uniformo, ki bi mi bila prav. »Magari za vašo,« sem dodal s 
svojim nasmeškom, ki se mu lahko upre le redkokatera.

Rekla je: »Žal imam samo dva kompleta, tako da je eden vselej 
v pranju. Edino naš vrhovni logar (ranger supreme) premore tri 
komplete.«

Znižal sem torej pričakovanja. »Kaj pa če bi mi odstopili samo 
bluzo? Plačam vam, kolikor rečete, samo da si jo date dol zame.«
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Spustila je pogled – vseskozi sem imel občutek, da gre za dobro, 
pošteno dekle – morda se je s pogledom že poslavljala od oblin svoje 
bluze? – potem pa, očitno že odločena, rekla, da naj stopim malo 
ven na zrak in se vrnem čez pol ure, ona pa bo medtem razmislila, 
kako bi se dala ta reč čimbolj diskretno urediti.

Stopil sem ven in se usedel na osamljen stol, ki je stal za nekakšno 
mizico doli ob promenadi. Malo sem razmišljal, ali se moškemu 
logarju spodobi nositi žensko logarsko bluzo – kaj če bo kdo opazil, 
da se zapenja z druge strani – tedajci pa me je plešast moški, ob njem 
pa so stale še starejša ženska s slamnatimi lasmi in dve zdolgočaseni 
ali morda samo prehlajeni deklici, presenetil z direktnim vprašanjem, 
kje bi bilo mogoče dobiti dovoljenje za vzpon na Half Dome. 

Naključje je hotelo, da sem odgovor poznal, saj sem še ne 24 ur 
predtem s prijazno knjižničarko v Lee Viningu na drugi strani 
parka, pred vzhodnim vhodiščem, prediskutiral možnost tega 
vzpona. Odsvetovala mi ga je, češ da je preobljuden, da razgled ni 
bogve kaj, da manjka na vrhu pol kupole (half dome) in da so za 
popoldneve te dni napovedane vročinske nevihte, pred katerimi na 
Half Domeu ni varnega umika. Tam da je za nameček tudi raztežaj, 
ki ga je treba preplezati s pomočjo oprijemnih jeklenic, kablov, v 
katere lahko useka strela. 

Argumente sem naštel gospodu in ga prepričal, da bo primer-
nejše, če se odločijo za Clouds Rest (kamor je tudi mene napotila 
knjižničarka). Opisal sem prelesti tega tritisočaka, ki nudi sijajen 
razgled na Half Dome, in ga napotil k svoji logarki po dovolilnico.

Ko sem ostal sam, sem se spet poglobil v svoje misli. Če ne dobim 
bluze, sem si rekel, bi si morda lahko dal v domovini izgotoviti 
posebno uniformo, seveda nič ekstravagantnega, zgolj monduro s 
črto po hlačnem šivu, ne nujno rjavo-beige, saj pri nas navsezadnje 
nihče ne ve, kako se nosijo yosemitski mlajši logarji – recimo torej 
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monduro sinje barve s črnimi repnimi progami, zgoraj pa pokrivalo 
z modrim čopkom … 

Komaj da sem prišel do sem, že me je zdramilo naslednje vprašanje. 
Neka gospa je želela vedeti, kje bi lahko dobila trpežne pohodne 
čevlje iz govejega boksa. 

Usmeril sem jo v trgovino za hrbtom. 

Kje sem že? Aha, značka. V Bratislavi sem se sprijateljil z Zuzano 
Rudawsko, ki je vodilna umetnica med slovaškimi bižuteristkami –

Saj ne boste verjeli, a že me je zmotila nova skupinica; ti niso bili 
zahtevni, zanimalo jih je samo, ali je pričakovati kako hudourno 
povodenj (flash flood) na stezi Johna Muira. Mislil sem jih na kratko 
odpraviti, a so zrli vame s takšnim zaupanjem, da sem se premislil 
in jih potolažil, češ da gre pričakovati pozneje popoldne sicer kako 
krajevno nevihto z grmenjem, da pa znašajo vodne rezerve v parku 
zaradi štiriletne suše samo 4 % povprečja, tako da ne gre pričakovati 
ravno potopa, razen če jih k takšnim prognozam napeljuje seveda 
versko prepričanje.

Kje sem že bil? Aha, Zuzana: ona bi mi znala uliti značko iz zlata …

A že je bila tu nova motnja, oziroma ne nova, ampak stara: tista 
gospa se je vrnila in rekla, da vidi zgolj čevlje iz goretexa. Ona pa 
da si želi boks. Rekel sem: »Na boks se ne spoznam, vidim pa svojo 
soprogo, ki gre ravno mimo, pa vas bom prosil, da kar njo vprašate, 
evo, tule je, hej, Bernarda!«

Bernarda je šla mimo in se celo ozrla, a me ni prepoznala, vse 
dokler je nisem poklical. 

Pogovorila se je z ljubiteljico boksanja, medtem ko sem se sam 
spet posvetil tisti prvi družini. Vrnili so se, je rekel gospod, vprašat, 
ali bi jim bil za osebnega vodnika med vzponom na Clouds Rest. 
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Bernarda je rekla: »Reci jim samo, da žal odhajamo. Prosim. Mudi 
se že.«

»Ampak ali ne vidiš, da to ne more biti naključje – to, da se vsi 
obračajo name? Dobra karma vselej dobi priložnost, da se lahko 
izrazi … «

»Halo, Zemlja kliče …«

»Namesto da me prizemljuješ, bi mi morala klicati z E. B. 
Browningovo: 

»Branko, pustiva zdaj poezijo, samo povej jim pač, da nisi vodič.«

»Ampak ti ljudje se zanesejo name, odvisni so od moje pomoči. 
Ne morem jih pustiti na cedilu. Ozri se naokrog – tisti parček tam 
se je tudi ustavil, ker imata zame vprašanje v zvezi z dežnikom s 
polomljeno špriklo, ali pa tistile starček, ki ne zna odpreti termovke, 
ta se je tudi že postavil v vrsto ... Pa veš, zakaj se vsi obračajo name? 
Z obraza mi berejo, da jim bom pomagal.

Vidi se mi, da sem dober človek. Odkar sem rešil šojo pred kondor-
jem, žari iz mene tisto, kar je starec Zosima v Bratih Karamazovih 
poimenoval dejavna ljubezen.«

»Bolj verjetno si mislijo, da se obračajo na uradno osebo, saj sediš 
za pultom, na katerem piše info spot – pridi naokrog, pa boš 
videl – poleg tega imaš na prsih značko, ki od daleč spominja na 
zaresno, vidijo pa tudi trapasti klobuček, ki si si ga pozabil sneti in 
ga boš zdajle ta hip odnesel nazaj v trgovino, prosim lepo.«

S toploto svojih svetlih prispodob 
mi izvali misel, ki bo – ne kot kdo,
ki cepne iz gnezda, ko preleze rob, 
kot ptica šla prek pušče pod nebo.«



218 219

Ko sem se vrnil iz prodajalne, je ravno kazala prej omenjenemu 
starčku, kako je treba pokrovček najprej potisniti navzdol – ženske so 
spretne pri reševanju takih problemov, ker morajo kot nakupovalke 
vsak čas pogruntati, kako se kaj odpira – in lahko sem izkoristil 
trenutek in ji za hrbtom smuknil še v Wilderness Center, kajti ura 
je bila ena in dve minutki.

Notri je bilo zatišje. Američani so vajeni, da se ob enih začne 
lunch hour, ura kosila.

Za štantom je zdaj stalo očitno drugo dekle, črnolaska z bohotno 
frizuro.

Vprašal sem, kje je kolegica, ki je bila prej na njenem mestu.

»Šla je na kosilo,« je rekla.

»Hm, pa je kaj pustila zame?«

»Kaj pa bi bilo to?«

»Svojo bluzo.«

Pogledala je pod pult. »Tu ni nič.«

»No, lepa reč. Nič, počakam.«

Dve minuti je prelagala neke prospekte, potem je vzdignila pogled 
in rekla: »Zdaj sem se spomnila. Rekla je, da gre domov.«

Nova informacija me je zbegala. »Domov – mislite domov na 
kosilo?«

»Ne, domov, k materi. Ne bo je več nazaj.« In ko sem še stal tam 
in premišljal, je dodala. »Ne bo se več vrnila. Ne bližajte se mi. 
Kričala bom.«

To mi je povedalo dovolj.
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Stopil sem ven in na kratko pojasnil Bernardi, kaj se dogaja: 
»Dekleti sta lezbijki; imeli sta pravkar ljubezenski prepir, ker črno-
laski ni bilo všeč, da sem ji zašarmiral partnerko; blondinka je zagro-
zila, da jo bo pustila; črnolaska je zdaj na robu živčnega zloma,vendar 
pa zavrača psihološko pomoč. Misliš, da lahko še kaj storim – naj se 
vrnem noter in jo poskusim potolažiti, jo malo stisniti v objem? – ali 
pa naj tokrat prepustim Naravi, da najde sama svojo pot?«

Na tem mestu se bom raje vrnil k tisti Twainovi zgodbi, ki se 
razplete, ko druge šoje pogruntajo, v čem je štos, in se potem smejejo 
osramočeni prvi šoji. Tisto luknjo v grči so si potem, pravi Twain, 
še leta hodile ogledovat vse ameriške sinje šoje, celo še druge vrste 
ptic so vabile tja na ogled. Twain končuje takole: »Vse so razu-
mele poanto, razen neke sove, ki si je prišla z Nove Scotie ogledat 
Yosemitski park, pa se je nazaj grede pomudila še tukaj. Rekla je, 
da ne vidi v tem nič smešnega. Ampak njo je zelo razočaral tudi 
Yosemitski park.«

Mene park ni razočaral, me pa jezi, ker ne vem, kje je bil ves tisti 
čas šojec, se pravi mož in očka. Medtem sem se namreč poučil na 
internetu, tako da zdaj vem, da so pri sinjih šojah partnerstva zelo 
trdna. Mogoče si je ravno skočil kupit novo uniformo – sinja barva 
na soncu tako hitro zbledi. 

Potem smo se z minivanom le odpeljali pod El Capitana, ki ga 
ne gre zamenjavati z El Capitanom v Monument Valley. Ta El 
Capitan je 900 metrov visoka skalna stena. Rekord navzgor v 
prostem plezanju je trenutno 2 uri in 22 minut. Kar pogosto ga 
izboljšujejo. Meja potencialnega nepresežnega rekorda navzdol je 
13,55 sekunde, hitrost na dnu nekaj čez 130 metrov na sekundo. 
Upam, da ne bo nikoli dosežen.

Jedli smo ob leseni mizi in zaman upali, da bo kdo dovolj nor in 
bo lezel gor.
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Potem je prišla skupina plezalcev, vendar je bila vremenska 
napoved preslaba, in tako so se samo usedli okrog sosednje mize 
in pojedli še oni. Bili so pravi plezalci z vso opremo – med drugim 
so si delali tudi kavo, vodo so si vreli v kuhalničku.

Sam sem se med tem potovanjem navadil piti kavo iz podobnih 
pobud, iz kakršnih se je moj oče med vojno, ujet in v Stalagu, naučil 
kaditi – ker ni bilo kaj drugega na voljo. Prav vzljubil sem klasično 
instant kavo, raztopljeno v mrzli vodi in izpito na dušek. A zdaj, ko 
sem imel značko mlajšega logarja, so se v meni razrasle višje živ -
ljenjske aspiracije in stopil sem k sosedom in jih prosil za tri kavice. 
Povedal sem, kaj sem po činu, se izkazal z značko in jim, ker jih 
je zanimalo, za kaj so mi dodeliti to izjemno priznanje, ki ga ni še 
nikoli prejel smrtnik nad trinajstimi leti starosti, povedal, da so mi 
ga dodelili zato, ker puščam Naravi, da sama poskrbi zase – to je 
namreč največ, kar lahko stori človek v Yosemiteju (izg. Jozêmitiju). 
Nisem posebej omenjal, da imam tudi svojo malenkost za del Narave.

Pet minut zatem smo dobili kavo.

V zameno sem jim potem odnesel zadnje pol škatle svojih ocvirkov. 
Spremljali so me bili po zda v najbolj žgoči pripeki več kot dva 
tedna, ne da bi jim kaj škodilo, a zdaj, ko sem bil deležen ameriškega 
gostoljubja, se mi je zazdelo, da jim ne smem več sebično hraniti 
zgolj zase. Naleteli so na vsesplošno odobravanje, plezalci so prosili 
za recept, češ da bi bili odličen energijski priboljšek sredi stene.


