
128 129128 129

Zpali smo dobro, zajtrk je bil, kakršen je že bil 
.– težava je bila tokrat v tem, da se je prekinila 
oskrba z vodo …

Tu se začenja morda moja najbolj dramatična 
prigoda sploh. Zjutraj smo se šli najprej opre
mit z vodo, ki je v hostlu ni bilo. Sam sem 
zavil skozi park, da si napolnim plastenko s 

kislo vodo. Ko sem šel mimo vegastega poslopja policijske postaje, 
sem na njej najbližji klopci zagledal zavozlano pvc vrečko, v njej pa 
nekaj zlatega. Bilo je morda ducat kosov valjanega peciva, nekakšnih 
mehkih rogljičev, ki pa skoraj niso bili upognjeni. Zavohal sem 
marmeladno sredico, preveriti pa si nisem upal, čeprav daleč naokrog 
ni bilo žive duše. Rekel sem si, da gre morda za malico, ki jo je 
kakemu policaju napekla mama, pa jo je pozabil na klopci – ampak 
kaj je počel na klopci tako zgodaj? 

Itak se je mudilo. Čeprav so me prsti zasrbeli, sem pohitel naprej 
in dohitel naše na glavni ulici, kjer so še kupovali. Jan je v trgovini 
opozoril na mešanico soli, ki da je dobra začimba. Vprašal sem ga, 
ali je že telefoniral v Envoy in ali so našli razmičnik. 

P e t e k , 1 2 .  av g u s ta , 
M e s t i a

Nekdo mi odtuji stegenski oklep, a v življenju se vse 
izravna – Dve kravi, en osel – Peripatetična razprava z 
mojim dušnim dvojčkom – Klemnova nerazpoloženost 
– Glej, Stvarnica vse ti ponudi! – Težave s Poljaki 

– Kazen naj bo primerna zločinu
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Rekel je, da še ni. »Še dobro,« sem rekel, »ker sem ga našel včeraj 
zvečer, ko sem iskal čelno svetilko, da bi malo bral knjigo, ki se je 
medtem tudi našla. Razmičnik je bil tam notri. Kako se je znašel 
v škatli, ki je namenjena tehničnim rečem, ne vem. Morda ga ne
zavedno pojmujem kot protetiko in ga zato uvrščam med tehnična 
pomagala, kakršna so baterijski vložki, luči, noži, odpirači ipd.«

»No, me veseli,« je rekel Jan. 

»Hvala – bi te pa vendarle prosil še, da pokličeš mamko v Mestiji in 
jo vprašaš, ali lahko pogleda na balkon, če je mogoče tam ostal moj 
oklepni ovoj za stegno. Danes sem ga nameraval navleči na nogo, ko 
imamo spet vzpon, pa ga ne najdem. Mislim, da se spominjam, prav 
vidim, če zaprem oči, kako ga obešam na balkonsko ograjo skupaj s 
premočeno majico, moralo je biti po našem spustu s Kazbega.« 

Mirno je odvrnil, da se bo potrudil.

Potem pa na levo mimo konj in pri drugi svinji naravnost gor 
v hrib. Tokrat sta bila z nami tudi neustavljiva Matjaž in Janez. 
Narekovala sta hud tempo, ki mu je bil kos samo Klemen. Sam 
sem bil tako neumen, da sem imel na sebi dolge hlače – tokrat Jan 
sicer ni nič svaril pred kačami kot na Davideju, a zdelo se mi je, da 
bo gori mraz. Po pol ure vzpona sem bil tako premočen, da so se 
mi spodnjice obarvale v modro – torej se mi je topila barva moje 
mondure. 

Pot sicer po začetnih raztežajih ni bila več ne vem kako strma. 
Speljana je bila poprek in rahlo navzgor po strmem pobočju. 

Začel sem iskati primerno mesto, kjer bi se lahko preoblekel 
(kajti kratke hlače sem imel s sabo, enako pa tudi drugo opravo za 
vsako vreme, vse tja do nepremočljivega viharnega jopiča). Skale 
so bile vse po vrsti videti premalo prijazne, preveč trde, predvsem 
pa prešpičaste, zato pa sem se kmalu zavedel osamelcev, borovcev, 
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ki rastejo z roba poti skoraj vodoravno z njo in se šele po kakem 
metru vzdignejo kvišku. Pozneje sem videl, da so bili na koncu, kjer 
sem tedaj hodil, trije taki počivalniki; sam sem se ustavil pri drugem, 
torej srednjem. Pogledal sem za drugimi, a so bili tudi zaostankarji 
že nekaj deset metrov naprej. ( Julij, ki bi ga gotovo lahko premagal, 
je šel že zjutraj s staršema po svoje.) 

Zadnji je bil Jan, a od njega se nisem mogel nadejati kakega 
usmiljenja.

Tifusarji se nosijo samo na Neretvi, meni Jan, na njegovih od
pravah pa gre grupa naprej, tifusarji pa capljajo za njo, kakor že vejo 
in znajo. »Tako se ne okruši duh skupnosti, ki je sicer hudo omajan, 
če mora skupnost čakati na zamudnike, nea?« mi je rekel že drugi 
dan potovanja, po tistem, ko so me pustili samega na stranišču.

Nea je štajerska okrajšanka iz nena, nena pa štajerska podaljšava 
ljubljanske nikalnice »ne«. Tak da je to v reji. Reja pa tu, pozor, ne 
pomeni »popoldne oskrbe tujega otroka za plačilo«, kot se zdi sskj, 
ampak »red«: v reji = v redu.

Z mislijo na ta pomenek sem se potem usedel na oblo deblo in 
odložil nahrbtnik na tla na desni. Potem sem v silni želji, da se rešim 
svoje lepljive, vroče prepotenosti, privzdignil sedalo in si zvlekel hlače 
z riti in do gležnjev. Takoj sem začutil na preznojenih nogah rahel 
zefir, saj je bil zrak tukaj v senci borovca vendarle manj vroč … 

Imel sem na nogah svoje pohodne tekaške čevlje, ki so kratko 
malo previsoki in zato preokorni, da bi lahko zvlekel čeznje hlačnice. 
Torej sem si enega takoj odvezal, ko pa sem potegnil za vezalko 
pri drugem, se je vozel zadrgnil. Khm. In potem napaka. Namesto 
da bi se posvetil vozlu, sem segel v nahrbtnik, da najprej najdem 
kratke hlače. Že dolga leta se namreč urim v tako imenovanem 
optimiranju gibov. Nesmiselno bi bilo, da bi si najprej razvozlal in 
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sezul čevlje, se potem stegnil v desno in izvlekel kratke hlače, potem 
pa se z njimi vrnil k stopalom in jih nataknil in navlekel. Veliko 
bolj logično je bilo, da najprej izvlečem iz nahrbtnika kratke hlače 

.– kajti že zdavnaj sem odmaknil roke od čevljev, saj sem se med 
zadrgovanjem vezalke zamajal na oblini debla, tako da sem se ga 
moral oprijeti – se potem lepo vrnem z njimi k čevljem, potem pa 
brez nepotrebnega otepanja z rokami sem ter tja:

1) odložim kratke hlače na tla poleg stopal
2) razvozlam desno vezalko
3) si sezujem čevlje
4) si do konca slečem dolge hlače, ki so mi ovijale gležnje
5) si nataknem in navlečem kratke hlače
6) se spet obujem,
potem šele pa pospravim dolge hlače v nahrbtnik.

Baje se ljudje učimo na napakah. Pa še o tem nisem prepričan. Kot je 
pravil moj oče: »Branko, vaja dela mojstra. Če napako nekajkrat pono
viš, jo boš izpilil do popolnosti, ki ti bo ostala do konca življenja.«

Vidite, na ta modri in zelo življenjski nauk sem pozabil v tem hipu.

Moral bi bil v zaporedje operacij, morda med točki 1 in 2, vtakniti 
še vmesni gib

1b) se ozrem naokrog, ali me kdo gleda oziroma ali kdo prihaja.
In tega žal nisem naredil.

Tako sem, ko sem že izvlekel kratke hlače in se obrnil spet proti 
čevljem, na svoji levi, niti ne pol metra proč od obraza, zagledal 
gobca dveh krav, ki sta me molče opazovali.

Zakaj sta me opazovali? 

9*
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Morda sta bili vajeni, da jima turisti iz svojih nahrbtnikov 
postrežejo s kačapurijem, ne vem. Vsekakor sta bili zame takšno 
presenečenje, da sem se v naslednjem trenutku zavedel le še, da 
padam v desno in dol, dol, dol.

Kaj se je zgodilo, niti ne vem – prav vse sem pozabil. Ko se mi 
je povrnil meditativni dar, sem bil že spet zgoraj na poti, kravi pa 
sta se, očitno preplašeni, odmajali naprej gor in sta bili kakih deset 
korakov više gori. 

Najprej sem se pretipal in videl, da mi nič ni. Nisem bil niti opraskan, 
le nekaj drobcev prsti se je držalo mojih stegen, ali morda lubja.

Slika 15: V naslednjem trenutku sem se zavedel le še, 
da padam v desno in dol, dol, dol.
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Bil pa sem pošteno pretresen, srce mi je šele zdaj začelo spet biti, 
pravzaprav razbijati.

Zavlekel sem se skoraj na sredo poti, že izpod sence, in se tam 
usedel in si začel mrzlično sezuvati levi čevelj. Vedel sem, da moram 
čimprej sezuti vsaj levo hlačnico – to bi mi namreč omogočilo (kakor 
sem se spominjal še iz Vinetuja), da bi lahko bežal pred kravama s 
tako imenovanim lovskim korakom. Karl May je trdil, da se prerijski 
Indijanci pri daljšem teku odrivajo najprej kakih deset minut z eno 
nogo, potem deset minut spet z drugo, in tako izmenoma, kajti tako 
druga noga, ki medtem počiva, ohrani dovolj čilosti in prožnosti, kar 
jim omogoča, da pretečejo na desetine kilometrov. To pripominjam 
zgolj v ilustracijo dejstva, da se mi je povrnila mentalna jasnost. Torej 
bom lahko pred kravama, če bi se pokazala potreba, bežal, odrivaje se 
z levo nogo, dočim bi levo hlačnico držal v roki. To je bila pravzaprav 
edina tehnika, ki bi jo zmogli moji poškodovani nogi.

A glej čudo, med tem sezuvanjem sem opazil, da drugega čevlja 
sploh nimam na nogi. Očitno se mi je sam od sebe sezul med 
padanjem. To ni tako nenavadno: tudi na prizoriščih avtomobilskih 
nesreč človek pogosto kje v obrobju najde kak čevelj.

Kar nekaj časa sem se moral ozirati, da sem ga odkril na ozki 
polici poldrug meter pod drevesom. (Nazaj grede smo si pogledali 
prizorišče padca in se strinjali, da sem imel več sreče kot pameti 
ali spretnosti, kajti če bi se bil usedel na katero od drugih dveh 
dreves, oddaljenih od srednjega morda 50 ali 100 metrov, bi bil zdaj 
že mrtev – tam se je porasli breg nemudoma prelamljal v skoraj 
navpično strmino brez rešilne police.)

Z drhtečimi nogami sem ritensko zlezel dol in ga, oklepaje se z 
rokami debla, povlekel za sabo, potem ko sem ga napol nasadil na 
stopalo desne noge.
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Zdaj sem imel vse, kar sem potreboval. Preoblekel in obul sem 
se in potem šel preudarno naprej, ne da bi hitel, saj si nisem želel 
dohiteti morebitnih krav.

Še pojasnilo: v normalnih razmerah me kravi ne bi bili mogli 
presenetiti. Recimo v Sloveniji, kjer nosijo zvonce. A te krave tukaj, 
nekakšne buše, drobne, suhljate, črnobele, vendar ne simentalke, so 
bile brez zvoncev, pa tudi stopale so posebej pritajeno.

Seveda sem se zdaj, ko je bilo že prepozno, domislil, kaj bi bil 
moral storiti. No, če bo treba, sem si rekel, lahko to še storim. Če se 
mi bo katera od krav še približala, jo bom udaril s tako imenovanim 
lovskim mahljajem, ki ga je uporabljal Karl May in po njem tudi 
dobil svoj vzdevek Old Shatterhand – »Treskava pest« bi mu bilo 
najbrž ime v jeziku Jalnovih domorodcev …

Menda ne gre za udarec, ki bi terjal silo. May pravi, da je treba 
le natančno zadeti. Točno v desno sence. Ali v levo, čakaj? Če jaz 
stojim tako in je krava pred mano in ji dam lovski mahljaj z desnico, 
potem jo mora zadeti v levo sence, seveda. Ampak kje je sence pri 
kravi? Khm, v Vinetuju piše, da gre za del stranskega čela tik pod 
črto las. A kaj mi to pomaga, ko pa krava nima las … Oh, ko bi bil 
kje blizu Tomza, ki je trener boksa, on bi mi vedel svetovati – am
pak on in Larisa in Julij niso šli z nami. Ali naj zdaj jodlam svoje 
vprašanje v upanju, da me bo slišal v dolino?

Na vso srečo mi kravi le nista nastavili zasede, že sto metrov više 
pa je name čakal Jan. Ves ta čas, ko sem se boril za življenje, je bil 
stal tam za ovinkom, ne da bi bil kaj slišal. Vseeno pa je nekaj očitno 
zaslutil, sicer mu vodniška previdnost ne bi bila pridržala koraka. 

Pojasnil sem, kaj se je zgodilo, in odvrnil je: »Praviš, da sta šli 
kravi naprej gor?«

Prikimal sem.
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»Nea, mimo mene ni šla nobena.« 

Je bila v njegovem sicer resnem glasu sled nejevere ali suma?

Rekel sem: »Možno je seveda, da sem imel halucinacijo zaradi 
sončarice ali splošne izčrpanosti. A to ne bi nič spremenilo dejstva 
mojega padca.«

Zamislil se je, potem pa rekel: »Saj zaj ni to da … pa ka jaz vem 
ka te tu je …«

Včasih se štajerščina bliža enozložni klenosti nekaterih poli
nezijskih dialektov.

Kakorkoli, očitno mi je z zadržkom pritrdil. Krav ni bilo mimo, 
kak Kranjec na Janovem mestu bi bil najbrž posumil, da sem si vse 
skupaj izmislil … on pa je v bistvu rekel, da ni nihče nezmotljiv 
.– ne on … ne jaz …

»To so višavske krave,« sem rekel. »A veš …«

»Ja.«

In tako sva lepo zlagoma hodila naprej, najprej po tej kravji stezi, 
pozneje pa po ovinkasti vozni poti. Bil je to modroslovni sprehod, 
poln platonskih idej in živali. Na trenutke sem se počutil kot kak 
antični modrijan, ki je, kakor se je v tistih časih rado dogajalo, za 
las ušel pogubi, v naslednjem trenutku pa že modroval o nepred
vidljivosti naključja, o naravi nasilja, o obstoju živalske duše ali o 
krivičnosti demiurga do krav, ki opravljajo tako koristno delo, ko 
nas oskrbujejo z mlekom, mesom, kožo, roževino, pa se morajo tru
doma vleči po kopnem, medtem ko lahkomiselne šoje, od katerih ni 
nobene koristi, kvečjemu jutranja nejevolja, ko nas zbujajo s svojim 
vreščanjem, prosto letajo po zraku. (Res pa se je Anaksagora, ki je 
kot prvi modroval o tej krivici, premislil, potem ko mu je izpod 
neba priletel na plešo ptičji kakec.)
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Slika 16: Na trenutke sem se počutil kot antični modrijan
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Od tega sva prešla na modrega dramatika Ajshila, ki ga je nič hudega 
slutečega do smrti poškodoval orel, meneč, da vidi spodaj primerno 
skalo, ob kateri se bo želvji oklep v njegovih krempljih, če ga spusti 
z višine, lepo razbil, on pa si bo lahko privoščil dober obed. 

Čutila sva tudi z Empedoklom, ki je padel (ali morda skočil) v 
krater Etne, njegovi učenci pa so našli na robu prepada – njegovo 
sandalo z bronastim podplatom. V svoji knjigi o Siciliji (q. v.) sem 
posvetil eno celo poglavje problemu te zapuščene sandale – predlagal 
sem kar tri zapletene rešitve – a nikoli mi ni prišlo na misel, da se 
je Empedokles tam usedel, da bi spričo hude vročine iz kraterja 
zamenjal oblačilo, recimo dopetni peplos s kratkim hitonom, tedaj 
pa sta ga vrgli iz ravnotežja dve radovedni kravi.

Nič kaj bolje se ni godilo Platonovemu učencu Ksenokratu, ki se 
je spotaknil ob bronast lonec – če se ni, filozofsko gledano, lonec 
spotaknil ob sandalo?

Ksenokratova zgodba naju je pripeljala seveda do Platona in 
njegovega prvega srečanja s Sokratom.

Platon, tedaj dvajsetletnik z ambicijo, da postane dramatik, je prvič 
videl skoraj 40 let starejšega Sokrata leta 407. S prešerno predrz
nostjo ga je najprej vprašal, ali mu sme zastaviti kako vprašanje. 

Sokrat je prikimal. Platon je imel vprašanje seveda vnaprej priprav
ljeno. O Sokratu se je pač vedelo, da ga silno privlačijo mladi fantje; 
skoraj gotovo se je tudi poznejša smrtna obsodba, utemeljena na tem, 
da »Sokrat pridi mladino«, nanašala na »navajanje k prostituciji«. 

Sokrat se vpričo mladega fanta kratko malo ni mogel brzdati. 
Bil je resda poročen, Ksantipa, ime njegove žene, danes pomeni 
nikoli zadovoljno ženo, a v resnici je bila, vsaj po Platonovem 
opisu sodeč, ljubezniva in skrbna. Res pa se je pripovedovalo, da se 
je zaradi Sokratove pederastije tako razburila, da mu je po branju 
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kozjih molitvic za nameček zlila vsebino posteljne posode na glavo, 
kar naj bi bil modrijan pospremil s filozofsko ugotovitvijo, da »po 
grmenju pride naliv«.

Platon, ki je poznal to anekdoto, je zdaj posmehljivo vprašal: »Ali 
mi lahko pojasniš, zakaj po grmenju pride dež?«

Sokrat pa je odvrnil: »Preveč sprašuješ.«

Ta odgovor je zaprl Platonu usta, odplaknil njegovo ambicijo in 
ga v hipu spreobrnil v Sokratovega sledilca in učenca.

Potem sva se z Janom menila o Platonovih naukih, seveda z 
ozirom na krave. Jan me je opozoril, da Platon ni delal razlike med 
dušo krave in človeka. To da je razvidno iz tistega, kar piše v Mitu 
o Eru, torej v Deseti knjigi Platonove Države: v tej pripovedi se 
človeške duše v naslednjem življenju utelesijo v živalih, živalske pa 
učlovečijo. 

Preveč je tega, da bi še razgrinjal pred bralstvom, ki ga pač ne zanima 
antično modroslovje, marveč si želi poduka o današnjem Zakavkazju. 
Naj torej povzamem le še, da sem v teh dveh urah pomenkovanja, 
kajti šla sva zaradi moje pretresenosti zelo zlagoma, odkril nekaj 
dokaj neverjetnega, obenem prijetnega in neprijetnega. 

Odkril sem, da se moj in Janov okus skladata v skoraj vseh pogledih. 
Pa ne govorim zgolj o antični biografiki in filozofiji, temveč tudi o 
modernejših ponotranjenih rečeh, kakršne so literatura, film, gledališče, 
socialna veda, politika, vera in celo notranje dekoraterstvo. 

Na prvi pogled je prijetno, ko odkriješ dušnega brata – ampak 
če je ta 37 let mlajši, je pa reč zelo sumljiva. Morda je naredil pred 
odhodom na potovanje research, kakor ga delam sam pred pisanjem, 
in se mi je zdaj skušal prikupiti s tem, da bi bil dvojček, negoden v 
telesu, a enak po nazorih in duševnih zmožnostih?
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Naenkrat sem se začel počutiti kot Sokrat, ko se je predenj ustopil 
mladi Platon.

Rekel sem mu: »Jan, mislim, da sva se na tem sprehodu spoznala 
do obisti, pri čemer poudarjam, da so obisti ledvice in ne kak ek
steren organ. Vsekakor sva si postala dovolj blizu, da se ti drznem 
položiti na srce dva dobrohotna nasveta, ki se tičeta tega potovanja 
in potovanj nasploh. Sam imam nekaj potovalne prakse, resda le 
kot potovec, a ne zameri mi, če rečem, da je za potovalno agencijo 
morda celo bolj pomembno to, kako se počutijo njeni klienti, kot 
pa kako se počutijo njeni vodiči.«

In potem sem mu v najlepši luči naslikal dva alternativna modela:

Rekel sem mu: »Poglej, Jan, razmisli o tem: kako bi bilo, če bi 
naslednjo skupino vodil namesto med mrtvo kamenje med žive 
ljudi? Dodobra si si znan z Džamalom, sam si prenočeval v bližini 
njegove mlade neveste, gotovo ste si že prijatelji. Tudi Iraklijevi 
te spoštujejo, videl sem, kako so ti prinesli dodatno blazinico v 
sobo v Kazbegih. Vem, kako se navežejo ti ljudje. Zakaj torej ne bi 
peljal popotnikov k njima in še h komu takemu, pa naj živijo med 
tukajšnjimi ljudmi? Saj menda pomniš psalmistove verze: ‘Tudi 
če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z 
menoj, tvoja palica in tvoja opora, tidve me tolažita.’«

Vendar me je zavrnil z besedami: »Jaz sem se sprijateljil, a novi 
potniki bi bili samo gostje kot gostje. Povprečen Gruzinec potrebuje 
vsaj gimnazijo, torej štiri leta, preden bo sprejel koga v svoje srce, 
kaj šele za svojo palico!«

»Ampak,« sem rekel, »kaj potem početi? Kako pozabiti na Pismo 
Hebrejcem, 13, 1: Ne pozabite na gostoljubnost. Ker so bili nekateri 
gostoljubni, so namreč pogostili angele, ne da bi se zavedali …«
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»Odkod ti vsi ti citati?« se je začudil. »Si jih izmišljaš? Resno, 
misliš, da si angel?«

»Ne, le Gideonova biblija se mi noče razkaditi, pa jo spravljam 
iz glave na ustni način.«

»No, skratka,« je rekel, »če si že želiš zbliževanja, potem boš pač 
priznal, da vam dajem veliko priložnosti za to. Saj kje pa imate 
boljše pogoje kot v maršrutki?«

Nekaj je bilo na tem. 

Opustil sem torej to temo in predlagal alternativo: držati se ritma 
»dan ogledovdan taroka«.

A tudi to je prevzetno zavrnil, češ da ne zna taroka niti zmešati, 
kaj šele narediti fogelfraj ultimo.

»Kot veš,« sem nadaljeval po krajšem premolku, »obstaja še tretji 
model, namreč model all inclusive izležavanja pod tujim soncem, 
ne da bi turistu noga sploh stopila na tujo zemljo zunaj turističnega 
rezervata. A to tudi ni Shappin model, nasprotno. Na povsem 
drugem koncu je njen – ali tvoj – ideal, ki sestoji iz brezglavega 
beganja zdaj sem zdaj tja po deželi. Saj vendar veš, kako pravi 
Edwin Muir v svoji pesmi Cesta: ‘Kako gre sem ter tja ta pot, ki 
brani v deželo Spet, a lokostrelci od povsod prestrezajo jelena Let, da 
pade kakor snop požet!’?«

»No, tu se ti je pa posrečilo, Branko, če si v meni lovil ignoramusa, 
kajti na lov se pa res ne spoznam. Drugače bi bilo, če bi me vprašal 
kaj glede ribištva …« 

Spomnil sem se Goetheja in Eckermanna, ki sta bila pred malone 
dvesto leti en cel dan namenila strokovnemu, a vendarle ljube
znivemu pomenku o tem, iz katerega lesa si delati puščice, kako jih 
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operiti (najboljše je dropljino perje), kako klati (maklena ni mogoče 
klati, oreh in jesen pač), ki sta ga sklenila z ogledom pravega prav
catega baškirskega loka, izstrelila z njim vsak svojo strelico, potem 
pa v senci mlade žive meje prek pomenka o Odisejevem loku skozi 
ovinek mimo homerskih junakov prešla na vprašanje o vzrokih za 
zaton grške dramatike po Evripidu … Nisem pa želel zbujati v 
Janu občutkov manjvrednosti, ki si jih ne zasluži, in sem brž rekel: 
»Pustiva pri miru za zdaj puščice in loke in Penelopo in Evripida 
– vrniva se raje k vprašanju o najboljši obliki oddiha!«

Rekel je, da po njegovem ne pride v poštev niti cmarjenje v 
lastnem soku na plaži, ker, prvič, že po enem samem dnevu, že po 
nekaj uricah brezciljnega brezdelja začnejo ljudem hoditi neumnosti 
po glavi, nekateri se zaljubijo, drugi dobijo abstinenčno krizo ali 
pa delirij tremens, stari zakonci se sprejo in želijo pred lokalnega 
sodnika, da bi razglasil zakonsko zvezo za nično pred Bogom, ta 
ali oni pa se tudi psihično zlomi od fizičnega napora in se začne 
cmeriti, češ da hoče domov. Vse to pa kot umen vodnik lahko 
preprečiš, če ljudem ne dovoliš niti trenutka, da bi se začeli kaj 
spraševati o smislu življenja, vesolja in svojega potovanja.

»Ali ni res,« je vprašal, »da so trenutki, ko vas spustim iz maršrutke 
in ste za deset minutk na dnevni luči in svobodi, kot tista Mo
hamedova sekunda, ki se je raztegnila v večnost, ko je prvič obiskal 
mohamedanski paradiž? Kako naj bi se potniki naučili ceniti te 
prekinitve, če bi vas ne imel prej po nekaj ur zaprte?«

Moral sem mu priznati, da ima prav. »Je pa ena od posledic te 
intenzivne vpetosti v razmere, da se mi zdi, kakor da sem rojen v 
Gruziji,« sem plaho pripomnil.

»Saj za to pa tudi gre. Če želiš spoznati Gruzijo, se moraš tudi 
počutiti, vesti in misliti kot rojen Gruzinec,« je pribil.
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Gori na vrhu pri razgledišču ni bilo nobenega od naših. Nekateri 
so šli naprej do jezerc, ki so še kako uro hoda po skoraj ravnem 
naprej. Mene to glede na razpor med mojim doživljajočim in 
mojim opazujočim jazom pač ni mikalo. Naprej na naslednjem 
vrhu sva videla Bernardo in Ano, ki sta mahali, naj le prideva, a 
sva raje zlezla na razgledno ploščad in si privoščila južino. Sčasoma 
so prišli moji dol do naju in potem je šla mala človeška družina 
Gradišnik po isti poti dol, Jan pa je rekel, da se bo še malo spre
hodil v smeri jezerc.

(Ah, pozabil sem povedati, da so nekateri šli naokrog po maka
damu s terenskim taksijem …)

Poročal sem svojim, kaj se mi je zgodilo, ko pa sem želel strniti še 
svoj pogovor z Janom, niso pokazali potrebnega zanimanja.

Klemen je potem povedal, kako je držal korak z gorskima tekačema 
vse do vrha. Za 900 metrov višinske razlike je trojica potrebovala 
osemdeset minut – res tempo in pol. A rekel je tudi, da je nekako 
utrujen, posebno ker je potem pretekel še nadaljnjih sto višinskih 
metrov, da je prinesel Bernardi in Ani vodo ali jopico ali kar že. 
Precej ga je bolel križ, in ko smo se spuščali, je za nekaj časa celo 
prepustil svoj nahrbtnik Ani. 

To je bilo tako nenavadno, da česa takega še ne.

Pri »svojem drevesu« sem jih poprosil, naj fotografirajo vse skupaj, 
a se je izkazalo, da nima nihče telefona. Ni se mi zdelo hudega, saj 
sem si mislil, da se bom naslednji dan sam vrnil in zadevo doku
mentiral sam – kako sem se motil!

Spodaj smo šli spet mimo trgovine, da si omislimo novo vodo, 
mene pa so noge kar same nesle naprej, do kisle vode izvirka sredi 
parka – in do tiste klopce na drugi strani.
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Vrečka je bila še vedno tam. Usedel sem se poleg, odložil na svojo 
desno nahrbtnik, tako da je bila vrečka odrezana od pogledov s treh 
strani, in začel preudarjati.

Ali nisem skoraj umrl?

Ali se nisem za ta dan že dovolj natrpel?

Ali se ne bi torej spodobilo, da se mi življenje malo oddolži v 
obliki teh piškotov?

Posebno ker je bilo jasno, da nimajo lastnika oziroma da je lastnik 
pozabil nanje. Morda je bil res kak policaj? Spomnil sem se uganke 
o policaju, ki je v službo hodil vedno po isti metodi …

Uganka sodi med tiste, pri katerih človek pove zgolj ogrodje 
zgodbe, potem pa kar se da skopo, zgolj z da in ne in ne vem in ni 
pomembno, odgovarja na vprašanja, s katerimi skušajo udeleženci 
zapolniti morebitne praznine v pripovedi in odkriti njeno poanto.

Takole gre: »Neki policaj je stanoval v ulici, ob kateri je stala tudi 
policijska postaja, kjer je bil zaposlen. Vmes med njegovo hišo in 
postajo so bili le še: sosedova hiša, pekarna, zdravstveni dom. Vsako 
jutro je policaj šel mimo sosedove hiše, zavil v pekarno, prišel ven 
in potem bolj polagoma šel mimo zdravstvenega doma v postajo. 
Tokrat pa se je premikal drugače: mimo soseda in v pekarno je šel 
kot vedno, a pri zdravstvenem domu je zavil vanj. Ko se je čez nekaj 
časa vrnil na ulico, je stopil čez cesto na drugo stran in se tam nekaj 
časa počasi pomikal naprej, dokler ni bil na mestu nasproti vhodu 
v postajo. Od tam je prečkal cesto in izginil v postaji. Vprašanje se 
glasi: zakaj ta sprememba?«

Po mnogih vprašanjih/odgovorih bodo vztrajni spraševalci le od
krili, da si je policaj redno kupoval žemljico in jo še na ulici snedel. 
Tokrat ga je, ko je zagrizel, zabolela ena od šestic, zavil je torej v 
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zd k zobozdravnici, ta mu je našla luknjo, mu jo brž zaplombirala 
in mu naročila, da mora nekaj časa jesti na drugi strani.

Se pravi, morda je kolačke odložil policaj te sorte, ker mu je recimo 
komandir rekel: »Pusti zdaj kolačke, gremo lovit ravbarje?«

Kako bi moje naslednje vedenje komentiral Sokrat? 

Gotovo bi me pohvalil, kakor je slavil Odiseja za njegovo tatvino 
trojanskega paladija. 

Poleg tega sem imel najboljši namen piškotke naslednji dan 
vrniti. Ne istih, a podobne, enakovredne. Tele bi lepo vzel, pokusil, 
pokazal Rozi, da mi pove, kako se jim po gruzinsko pravi, in jutri 
stopim do kake pekarnice in jih kupim in odnesem nazaj na klopco. 
Temu se pravi zbiranje doživljajev. Če pa zdaj vrečke ne vzamem, 
sem si govoril, ne bom nikoli zvedel, ali je notri res marmeladni 
nadev, ali so res tako izrednega okusa, kot si predstavljam, in pa, 
to je najbolj pomembno, kako se jim pravi, kar bi bilo nujno ve
deti, če se želim polnopravno in zakonito oskrbeti z njimi še kdaj 
pozneje v kakem drugem mestu ali pa celo izbrskati kak recept 
za njihovo peko!

Tako sem razmišljal in vse svoje misli tudi zaupal Ani, ki je prišla 
iz trgovine za mano. A bila je zgrožena. Rekla je: »A zato si nas vse 
življenje učil, da se ne sme krasti?«

Rekel sem: »Moj oče me je tudi vedno učil, da se ne sme krasti. 
Vendar s pristavkom, da je v smrtni stiski dovoljeno tudi to. Tudi 
sam je recimo en čas kadil, čeprav kajenja ni nikoli odobraval, a to 
je bilo v Stalagu, kjer ni bilo nobenega drugega načina, da bi človek 
ohranil vsaj malce občutka človeškega dostojanstva.«

Vseeno je kar pihala od neodobravanja in se je, ko sem se začel 
pripravljati na akcijo, tudi odstranila iz bližine.
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Še pogled proti policijski postaji – kajti mogoče bi bilo, da se 
lokalna policija, zdolgočasena spričo brezdelja v planinskem raju, 
kratkočasi z nastavljanjem takihle vab naivnim turistom – potem 
pa sem jih, hladnokrvno požvižgjoč si v ritmu srčnega bobnanja, 
pobral, jih smuknil v nahrbtnik in z zložnim korakom odkorakal 
mimo policijskega poslopja in naprej, kakor to že počno ljudje, ki 
nimajo nič na vesti.

Rogljiče sva potem postopoma pozobala jaz in Bernarda in jaz 
in potem še zadnjega jaz, Klemen pa je od enega odščipnil morda 
za grahovo zrno, a tu pač ne odloča količina. 

Klemen je namreč na paleodieti in načeloma ne je močnatih 
jedi. Ana pa je bila itak proti že iz moralnih razlogov, čeprav sem 
jo milo prosil, naj usliši onemoglega postaranega očeta in pokusi 
vsaj drobtinico.

»Če ti ne bo všeč, mi jo lahko izpljuneš v obličje.«

Ni zaleglo. Nasprotno, razburila se je in z vse bolj srditim obra
zom napovedala padec hiše Gradišnik. »Nič ne pomaga, greh je že 
storjen, zdaj pa sami glejte posledice.«

Spodaj smo potem menda igrali tarok v predsobi pred sobo in 
obenem gledali Heroja Dveh Torb, kako prinaša gor nove in nove 
stole in mize. Zakaj? Spodaj smo vse zasedli mi, saj v hiši, kjer je 
prenočevala večina, jedilnica še ni bila prenovljena, in tako je bilo 
treba za nove goste, odpravo prekaljenih Poljakov, ki je polagoma 
kapljala v hišo iz raznih smeri, postaviti veliko jedilno mizo kar 
zgoraj, kjer je bilo za to dovolj prostora.

Zvečer je bil Klemen še bolj nerazpoložen, pri večerji ga je grudila 
lakota, tako da se je pregrešil proti paleonačelom in snedel dva 
kačapurija, in potem smo rekli, da se bomo sprehodili dol do centra, 
da si kupimo še solno mešanico.

10|  JULIJ  AVGUSTA
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Spodaj je bil neki lokal, sekstet petih deklet je pel polifonične 
pesmi za štiri glasove, pa brez cedejev, kava je bila draga, a ker je 
natakar prinesel šest naročenih pijač – poleg sta bila še Boris in 
Martina – vsako posebej, se mi je zdela visoka cena dovolj pravično 
plačilo za vse njegove korake in ljubeznivo obravnavo gosta kot 
posameznika in ne številke (recimo št. tri od šestih). Sam sem pil 
kavo, a Klemen je naročil mineralno vodo, pa je nekaj pustil. Rekel 
je, da se mu zdi izredno krepka. Malo sem odpil z dna in res je bila 
precej ostrejšega okusa od, recimo, našega donata. Če ne bi bilo 
na steklenici pisalo natural mineral, bi si bil mislil, da je kdo pod 
pritiskom naphal vanjo dodatne količine dristila.

Vrnili smo se gor, v temi bi bili morda zašli, če ne bi bilo naše 
krmače, ki se je odločila še malo poležati pod zvezdami. Deset 
metrov za njo se je pot cepila, in treba se je bilo držati desne, če 
nisi hotel zgrešiti Rozinega hostla. 

Notri pred našo sobo smo našli poljsko odpravo, morda 20 mož 
in babnic, ki so si med večerjo bučno nazdravljali. Na vsakih pet 
minut je kateri od njih vstal in odžužnjalizšušljalsčebrnjal, kakor 
že počno Poljaki, kako zdravico.

Ob pol enajstih mi je bilo dovolj doživetij. (Oh, pozabil sem 
omeniti jezdeca, ki je zjutraj prikasal po asfaltni glavni cesti na 
belem konju …) V samih gatah sem torej stopil iz sobe in v izbrani 
angleščini povedal Poljakom, kaj si mislim o njih (»Poljska še ni 
umrla, ampak bo, če boste še tako razgrajali, tukaj ni Planet opic 
ali Mount Kosciuszko!«)

Šel sem potem mimo njih na stranišče, ki je bilo prej ves čas zase
deno (od Poljakinj!), in ko sem se vračal, sem eno slišal posmehljivo 
pripomniti nekaj, v čemer sem razbral »bez gača«. Po tej pripombi 
sem se pa zares razburil. Ne vem niti več, kaj vse sem jim rekel, 
spominjam se samo, da sem jim pojasnil, da nameravam zjutraj že ob 
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pol petih vstati, ker gremo naprej, in da se bom med tem početjem 
posebej potrudil, da se bodo vsi do zadnjega zbudili, obenem pa se 
bom zaprl v kopalnico stranišče, tako da jih bo tiščal mehur.

Nastala je tišina, a ko sem bil v naši sobi, so se glasovi polagoma spet 
okrepili – kot miši, ki začno škrebljati, potem ko gre mačka spat.

Klemen je hip zatem rekel, da ga zelo tišči na stranišče. Na mojo 
pobudo se je slekel do »gač«, se še malo napihnil v ramena (itak je 
videti kot boksar, pa še 2 mm pobrit po glavi) in se odšopiril mimo 
njihove mize. V sobo smo lahko slišali, kako je njihov smeh spet 
zamrl. Ko se je čez nekaj minut vrnil, je lahko poročal, da so se 
nekam odselili. 

Poročal pa je tudi, da iz njega teče tekoče blato.

Tako se je malo pred enajsto začelo trpljenje, ki ga je Ana označila 
kot božjo kazen zaradi ukradenega peciva. Klemnovo trpljenje je 
sestojilo iz: osemnajstih obiskov stranišča, med katerimi je tekla iz 
njega rjavkasta voda, štirih obiskov taistega, na katerih je tekla iz 
njega rjavkasta kašica, a ta skozi usta, in enega preoblačenja spodnjic. 
Imel je utrip okrog 110, vročino 38 stopinj. Vse skupaj je trajalo 
štiri ure, do treh zjutraj, potem so se vsaj krči umirili, in čeprav je 
moral naslednji dan še enkrat ali dvakrat na tekoče blato, je bil že 
na pogled ozdravljen.

Naše trpljenje pa je sestojilo iz tega, da smo ga morali poslušati, 
ko je na glas zdihoval in tožil: »Ljudje, kako mene boli!« Enkrat 
okrog druge ure je vprašal, ali bo umrl.

»Ne, zakaj misliš tako?«

»Vsakokrat, ko se mi od dremeža že zaprejo oči, se mi zapre tudi 
sapnik in neham dihati.«
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