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Boštjan Vatovec se je pretvarjal, da spremlja podelitev slavnostnih listin Fakultete za humanistiko. 

Skozi stekleno streho nekdanjega rastlinjaka ga je slepilo sonce, ki je zahajalo nad drevesi botaničnega 

vrta. Spominjalo ga je na rahlo osladen in preveč popoln zaključek nekega filma, ki ga je gledal pred 

meseci. 

Zaključku slovesnosti je sledil neformalni del z druženjem in glasbo, ki je nihče ni poslušal. Boštjan se 

je ozrl po prostoru in ko ni videl nikogar, s komer bi se želel zaplesti v pogovor, je stopil k točilnemu 

pultu. Naročil je viski brez ledu, čeprav mu v resnici sploh bilo ni do tega. Komaj je čakal, da je lahko 

zapustil rastlinjak. 

Zunaj je bilo hladneje, a še vedno toplo. Sonca ni bilo več videti izza dreves. Napotil se je na teraso s 

pogledom na park in sédel za mizo ob steni. Ni se spomnil, kdaj je bil zadnjič na zabavi. 

Le da to ni bila zabava. Pred več kot desetletjem so bila, zaradi epidemije takrat neznanega virusa, 

druženja prepovedana. Še posebej večerna, ki bi se lahko sprevrgla v zabave, zaradi česar je bila vpeljana 

policijska ura. Kljub temu, da je najhujša nevarnost minila, so zabave ostale nezaželene, policijske ure pa 

tudi nihče ni preklical, samo začetek so premaknili. Po polnoči nihče več ni smel nikamor. Epidemija je 

trajala več let in ljudje so se ukrepov navadili. Oblast z občutkom za dramo in izredne razmere, je to s 

pridom izkoriščala.  

Odpel si je gumb ob vratu in si zrahljal kravato. Spil je požirek viskija iz težkega kristalnega kozarca, 

in ga odložil na mizo. Noge je dvignil na stol, ki je bil nekoliko odmaknjen od mize, nato pa se je zagledal 

v travnik onkraj terase, kjer je stala gruča ljudi, ki so tistega dne prejeli priznanja o zaključenem 

podiplomskem študiju. Smejali so se, najbrž nečemu, kar je nekdo rekel. S pogledom se je ustavil na 

temnolaski, ki je poslušala fanta v rdeči jopici in se zasmejala. Stopila je korak nazaj, ko je zakrilil z 

rokami. Boštjan se je z očmi sprehodil po njej.   

»Kaj se siliš s tem?« je vprašal Miha, sodelavec na Oddelku za zgodovino umetnosti. Sédel je na edini 

prost stol za mizo. »Saj sploh ne znaš piti. Pa še paše ti ne, kolikor te poznam.«  

Boštjan se je ozrl vanj, potem pa pogledal kozarec, ki stal na mizi. Miha je imel prav. Razen vina ob 

hrani skoraj nikoli ni pil. Vzdihnil je in se obrnil nazaj h gruči ljudi ravno, ko je neko drugo dekle njegovo 

temnolasko potegnilo stran.  

»Danes pa nisi ravno razpoložen,« je pripomnil Miha. Na mizo je odložil kozarec nečesa, kar je bilo 

videti kot ledeni čaj, čeprav bi lahko bilo kar koli drugega v podobni barvi.  

»Ne,« je odgovoril. »Ne ljubi se mi biti tukaj, doma pa tudi ne bi bil.« Slednje je rekel kar tako. Bilo je 



 

 

popolnoma res, vendar je bilo preveč podobno jamranju, česar pa nikoli ni maral.  

Miha je nekaj časa molčal, potem pa ga je naravnost vprašal: »Koliko si star, Boštjan? Petintrideset?« 

»Šest,« je rekel.  

»Nisi še za odpis, veš?« 

Odpis. To besedo je rada uporabljala tajnica v računovodstvu, tudi za stvari, ki niso imele nič z letno 

inventuro.  

»Mislim, da rabiš žensko v življenju,« je ugotovil. Še preden bi Boštjan lahko ugovarjal, da je poročen, 

je dodal: »Tole z Marjo ne šteje. Pustila sta, da se je vajino razmerje ohladilo do nerazpoznavnosti.« 

Zamislil se je. »Sprememba ti ne bi škodila. Potrebuješ nekoga, ki ti ne bi zameril deloholičnosti … 

oprosti, predanosti delu,« se je brž popravil, čeprav z rahlo posmehljivim glasom. 

Boštjan se namenoma ni odzval na Mihovo izbiro besede. Nikoli se ni videl kot deloholika. »Mislim, 

da mi Marja tega ne zameri, samo vseeno ji je.«  

Še vedno ni razumel zakaj je Marja, nekoč najboljša diplomantka v letniku, pred katero je bila bleščeča 

kariera, zanemarila svojo poklicno pot in postala navadna gospodinja. Boštjanu sprememba ni bila všeč. 

Skril se je za delom in dovolil, da je njun zakon zdrsnil v rutino. Zdaj je bilo tudi njemu vseeno.  

»Morda ti res ne zameri. Mislim, da bi sprejela kar koli, da se le lahko pohvali, da je žena uglednega 

znanstvenika.« Miha je odpil požirek iz visokega kozarca. »Delo je tvoj beg. Ampak to ne deluje na dolgi 

rok.« 

Kot da ne bi vedel, je pomislil Boštjan, le da ni bilo samo beg. Bilo je življenje, ki bi ga rad delil z 

nekom, ki bi o delu razmišljal na podoben način. Na glas ni rekel ničesar. Ponovno se je zazrl v druščino 

na travniku. Temnolaska in tisto drugo dekle sta se oddaljevali proti glavnemu vhodu v park. 

»Ti je všeč?« je vprašal Miha z glasom, ki je izražal radovednost.  

»Kaj?«  

Miha se je tiho zasmejal. »Kdo,« ga je popravil, čeprav mu ne bi bilo treba. »Nikoli ne gledaš žensk na 

tak način. Ne znaš skriti,« je pripomnil. »Karmen.«  

Miha je bil nekaj časa tiho. »Sicer pa, ti si všeč njej, če nisi vedel. Že pred časom sem opazil, kako te 

gleda, čeprav bi rekel, da tega nikoli ne bi priznala. Navsezadnje si profesor. Pa še poročen povrhu.« 

Boštjan je molčal.  

»Dokler samo gledaš, ti nihče ne more ničesar očitati. Za kaj drugega pa …« Nedokončana misel je 

zvenela kot svarilo. 

»Je cena previsoka,« je Boštjan nadaljeval z zamišljenim glasom. 

»Ja, v tem primeru je cena res previsoka.«  

Kako smo prišli do sem? je pomislil. Spomnil se je, kako se je pred leti ljudem zdelo smešno, ko so 

najstnicam prepovedali nositi mini krila in uvedli horo legalis za dijake. Potem se je počasi spremenil 



 

 

kaznovalni sistem. V kazenskem zakoniku so se postopoma znašla kazniva dejanja, ki v njem že dolgo 

niso bila. Homoseksualnost in prešuštvo sta se kaznovala s smrtjo. Zunajzakonska skupnost je spet postala 

moralno sporna. Ljudje so bili prezaposleni z vsakdanom, da bi se poglabljali v to, kako ene prepovedi 

rojevajo druge in iz pozabe vlečejo tretje. Tisti, ki bi lahko opozorili, da razvoj družbe ne gre v pravo 

smer, sprememb niso vzeli resno. Tudi Boštjan je takrat mislil, da se kaj takega ne more zgoditi, saj je to 

sodilo v globoko mračno preteklost, ne pa v sodobno družbo, ki naj bi temeljila na popolnoma drugih 

vrednotah.  

»Vračamo se v srednji vek,« je pripomnil Miha, še sam izgubljen v mislih. 

»Ne,« je rekel Boštjan in hkrati odkimal. »Ne vračamo se. Ponovno smo tam. Srednji vek je vmesni 

čas. Ko se družba in njen sistem začneta podirati, nastopi srednji vek. Kot začetek konca. Nismo še vsega 

uničili, nekaj starega sveta je še ostalo,« je rekel. »Lahko je še slabše. Ko se konec zaključi, se vse začne 

znova, iz izhodišča, ki bo na novo definirano,« je dodal čisto po nepotrebnem, samo da bi se slišal to 

izgovoriti in bi se ponovno zavedel, kaj pomeni definirati izhodišče, ko se bo na koncu zgodovina 

spomnila samo te, uradne različice. Neprijetno ga je spreletelo vzdolž hrbta.  

Kako uro kasneje je stal na pločniku, ob odprtih vratih ograje mestnega parka. Roke je potisnil v žepe 

hlač in gledal tlakovce, ki so prekrivali cono za pešce. Ni mu bilo do tega, da bi šel domov. Noč je bila 

mila, v njem pa se je razraščal nemir. Obrnil se je proti parku in poti, po kateri je ravnokar prišel. Nikogar 

ni bilo. Potem se je ozrl k uri na cerkvenem zvoniku, ki se je dvigal okraj hiš, v smeri Staromestnega trga. 

Do policijske ure je manjkalo še nekaj manj kot dvajset minut. Domov grede jo bo prekršil. Ne bo prvič.  

Srce mu je hitreje udarilo, ko je stekel čez Tržno cesto in zavil v temo ozkega stopnišča med dvema 

starima hišama. Tam se je ustavil in se še enkrat razgledal po cesti. Spustil se je po stopnicah navzdol in 

potem čez opustelo ozko ulico na drugo stran, kjer je bilo podobno stopnišče, ki je vodilo k nabrežju. Vonj 

po vodi mu je udaril v nosnice. Na koncu stopnišča je obstal, se dotaknil stene iz stare nažrte opeke, ki se 

je na vogalu krušila in se zazrl čez vodo. Na drugi strani mostu je stala vrsta hiš, ki so bile nekaj stoletij 

mlajše od teh tostran vode, pa vendar še vedno stare. Tišina je pritiskala na staro mesto jedro. Slišal je 

utrip lastnega srca v ušesih. Vedno je bilo tako, nikoli se ni navadil. Čeprav je bila cena previsoka, mu ni 

preprečevala, da ne bi izzival usode.  

Šele, ko je skozi vhodna vrata, ki jih nikoli niso zaklepali, vstopil v temačno vežo, mu je nekoliko 

odleglo. Za trenutek je postal v sencah in globoko vdihnil, potem se je počasi povzpel po stopnišču v 

drugo nadstropje. Obstal je pred edinimi vhodnimi vrati. Ni želel zvoniti, saj so zvonci v teh starih stavbah 

odmevali po celi hiši. Namesto tega je potrkal. Ni trajalo dolgo, ko so se vrata odprla.  

Srečal se je z njenim pogledom, preden se je umaknila in ga spustila v stanovanje. Zaklenila je za njim 

in potegnila varnostno verižico.  

Tega obiska ni načrtoval. Običajno sta se dogovorila za vsako srečanje sproti, brez sporočil, 



 

 

telefonskih klicev ali elektronske pošte. Ne bi ga smela pričakovati pred četrtkom.  

»Kako si vedela, da sem jaz?« je vprašal. 

»Samo ti trkaš.« 

Potem se je obrnila in s pogledom ošinila uro, ki je visela na steni v predsobi. Sledil je njenemu 

pogledu. Kazala je nekaj pred polnočjo. Šele takrat je dojel, da je bosa in oblečena v modro majico, ki ji je 

segala do sredine stegen. 

»Sem te zbudil?« Za trenutek se je zbal, da ni bilo čisto prav, da je prišel, vendar je pometel z mislijo v 

trenutku, ko se je nasmehnila. 

»Ne, nekaj berem,« je rekla, kot da bi bilo to najbolj normalno opravilo za tako pozno uro. 

Ne da bi kar koli rekel, jo je potegnil k sebi. Čelo je naslonil na njeno in z raskavim šepetom izgovoril 

njeno ime. Sklonil se je nadnjo, prvi poljub je bil kot naval vode, zaradi katere je popustil jez, in je sprostil 

vse druge. Stopila je na prste in ga objela okoli vratu. Dvignil ji je majico in ji z rokami segel podnjo.  

Ko sta kasneje ležala v postelji, jo je od zadaj objemal in se počasi umiril. Ni mogel nehati misliti na 

tistih nekaj besed: njegovo ime in dve besedi, ki sta popolnoma nenadzorovano izleteli iz nje. Do takrat se 

sploh ni zavedal, kako zelo si ju je želel slišati. Njuno razmerje ni temeljilo le na fizični privlačnosti. 

Namesto v spalnici, sta lahko večer prebila v dnevni sobi in se ure in ure pogovarjala. 

»Koliko časa se že tako srečujeva? Eno leto?« 

»Več,« je rekla. 

»Več kot eno leto.« Poljubil ji je sence. »Zakaj mi nisi prej povedala?« V trenutku, ko je izgovoril 

vprašanje, je vedel, da je popolnoma neprimerno. Niti on ni povedal njej. Kljub temu, da sta se veliko 

pogovarjala, se ljubezni nikoli nista dotaknila. V njej je bilo nekaj strašljivega, obenem pa neskončno 

privlačnega, nekaj, kar je zahtevalo odločitve, ki spreminjajo življenje. 

Vzdihnila je in se obrnila na hrbet. »Ker se nikoli nisva pogovarjala o tem?« Zazrla se je v strop. »Ker 

poročenemu ljubimcu tega ne govoriš?« Obrnila je glavo, da se je lahko spogledala z njim. »Ves ta čas se 

tu srečujeva in jaz se pretvarjam, da mi je vseeno. Vendar mi ni. Kmalu bom odšla v Italijo in bog ve, če 

se bom sploh še kdaj vrnila.« 

Prepričan je bil, da se ne bo vrnila. Njeni starši bi bili bolj zadovoljni, če bi se poročila in imela otroke, 

kot pa da se gre neko kariero. Italija je bila njen beg, podobno kot je bilo delo njegov.  

»To, da boš odšla, ne bi smel biti problem,« je rekel. Njenemu odhodu nikoli ni nasprotoval. Celo 

podpiral jo je v tem, da si kariero zgradi drugje. 

»Ne, saj ni. Vendar tako, kot je, ne more ostati.« Ponovno se je zazrla v strop. »V resnici sploh nisi 

moj,« je zaključila. 

Obrnil je njen obraz nazaj k sebi. »Bolj tvoj sem kot njen,« je pripomnil. 

Zaprla je oči. Vedno ga je presenetilo, kako intenzivno modre so bile. »Boštjan,« je rekla. »Zaradi tega 



 

 

te lahko streljajo.« 

»Tebe je tega strah?« je vprašal. Poljubil jo je. »Ne bodo me streljali,« je zaključil.   

 

Dober mesec pozneje se je vreme obrnilo na slabše. Tistega ponedeljka je deževalo. Od jutra ni nehalo 

in niti čez dan ni kazalo, da bo kaj bolje. Bolela ga je glava, nadležno ga je tiščalo na levi strani čela, 

ravno dovolj, da ni mogel reči, da ga ne boli. Najraje bi se izognil seji senata, vendar se ni mogel. 

Sedel je za dolgo mizo in poslušal monotoni glas predsednika, ko so se brez trkanja odprla vrata. 

Vstopili so trije univerzitetni policisti v temno modrih uniformah. Njihova prisotnost je obvladovala 

prostor. Za njimi je stala tajnica in se skušala opravičiti za vdor, vendar jo je predsednik senata utišal z 

enim gibom roke. Molče je pogledal policista, ki je imel najvišji čin in je stal pred drugima dvema. 

»Profesor doktor Boštjan Vatovec,« je policist začel z glasom, ki je bil premočan za ta prostor. 

Poudaril je vsako besedo posebej.  

Boštjana je mrzlo spreletelo po telesu. Vzravnal se je. »Ja,« je rekel in vstal. Upal je, da je zvenel 

enako odločno. 

»Obtoženi ste prekrška po osemnajstem členu statuta univerze, nedostojne zveze s študentko, ki se 

kaznuje z odvzemom vseh akademskih pravic, in hkrati kaznivega dejanja po dvaindevetdesetem členu 

kazenskega zakonika, prešuštva, ki se kaznuje z ustrelitvijo. Postopek proti vam se je začel danes, ob 

devetih in sedem minut.« 

Boštjan se je razgledal po omizju. Nekateri kolegi so poglede upirali v odprte rokovnike pred seboj, kot 

da raje ne bi bili priče temu ponižanju. Starejša profesorica ga je motrila skozi ozke reže priprtih oči. 

Obsodila ga je, še preden se je postopek končal. Neprizadeto ji je vrnil pogled. 

»Kako se opredeljujete?« je vprašal policist in Boštjana vrnil k obtožbam. 

»Nisem kriv,« je rekel s trdnim glasom. Umaknil se je od mize in stopil k policistom. Dvignil je 

zapestja in dovolil, da so ga vklenili. Poznal je postopek, vedel je, da se nima smisla upirati, ne glede na 

to, da se mu je drama zdela pretirana. 

Ko so ga odpeljali, nihče ni rekel ničesar. Peljali so ga po hodniku, vodja policistov je hodil pred njim, 

ostala dva zadaj. Običajni vrvež je zamrl, ko so ga skozi vhodno avlo odvedli proti izhodu. Lahko si je 

predstavljal, kaj so si študentje mislili ob pogledu na profesorja z vklenjenimi rokami v spremstvu 

policistov: nekaj se je že moralo zgoditi, če ga tako obravnavajo. Zavedal se je, da je bila domneva 

nedolžnosti samo na papirju. Dvignil je glavo in stisnil čeljusti. Nikogar ni pogledal. 

Kasneje je sedel na postelji v celici, ki je bila zaradi sten, obloženih z belimi gladkimi ploščicami, bolj 

podobna kopalnici. Nasproti njega je na preprostem lesenem stolu sedel Miha. 

»Kaj se dogaja?« je vprašal Boštjan. 

»Nič posebnega,« je odgovoril Miha. »Pregledali so tvoj mobilni telefon in oba računalnika, doma in v 



 

 

službi. Prečesali so ti elektronsko pošto, tudi brisana sporočila, to vedno nekje ostane. Ničesar niso našli. 

Nihče od tvojih poznanstev ničesar ne ve o kakršni koli aferi. Če malo pretiravam, si niti tvoji študentje ne 

bi mislili, da bi bil zmožen česa takega. Mislim, da te dojemajo kot precej hladnega.« 

Spogledala sta se. Nad njima je nadležno brenčala neonska luč. 

»Le da jaz vem, da nisi,« je pripomnil Miha. Molčal je, ne da bi s pogledom zapustil njegov obraz. 

»Kaj sta imela z Marjo, da te je obtožila? S čim si se ji tako zelo zameril?« 

»Prosil sem jo za ločitev,« je rekel. »Nič takega, česar ne bi storil že kdo drug pred mano.« Pomislil je. 

»Rekla je, da ji je vseeno, če najin zakon ne deluje, na kar sem ji odgovoril, da meni ni.« 

Miha je zaprl oči. »Napačen odgovor. Če prav poznam Marjo, ji je to zvenelo kot priznanje krivde. Že 

leta vaju hladnost v zakonu ne moti, potem pa je nenadoma nekaj postalo drugače. Z njenega zornega kota 

je lahko samo to, da si se zapletel z drugo žensko.«  

Zapletel, je Boštjan ponovil v glavi. 

»Če ničesar ne bodo odkrili, ne bo nič narobe. Razen madeža na ugledu.« Zadnji stavek je Miha izrekel 

počasneje in tišje. 

Skomignil je z rameni. »Ugled pride in gre,« je rekel. »Kot marsikaj drugega v življenju.« 

Miha ga je dolg trenutek gledal, kot bi mu njegove rjave oči skušale prebrati misli. Lahko si je 

predstavljal, kakšen je bil videti, neobrit in steklenih oči, kakršne je dobil vsakokrat, ko ni spal. Potem je 

Miha vstal in potrkal po vratih. Medtem ko je čakal stražarja, da ga spusti iz celice, se je še zadnjič obrnil 

k njemu.  

»In, Boštjan,« je začel s tišjim glasom. »Če si kaj imel s katero, nočem vedeti.« 

Ko je ostal v celici spet sam in so koraki na hodniku zamrli, so mu v mislih še vedno odmevale Mihove 

besede: 'če si kaj imel s katero'. V prejšnjih časih so bila prijateljevanja med profesorji in študenti samo 

nezaželena, potem se je to zapisalo v statut, v zadnjih letih pa so določbi dodali še sankcijo: odvzem vseh 

akademskih pravic, kar je pomenilo konec kariere. Kljub temu, da je bila pretirana, je imela sankcija 

učinek. Boštjanu se je zdelo zanimivo in obenem zastrašujoče, ko je pomislil, kako malo je potrebno, da 

discipliniraš ljudi. 

Sodelovanje z oblastjo nikoli ni bilo vprašanje, saj je bila univerza, odkar so ji zavrnili možnost samo-

financiranja, vedno bolj odvisna od državnega denarja. Boštjan se je iz časa svojega študija spomnil 

drugačne univerze. Je sploh kdaj v resnici bila otok svobode? Vedno bolj se mu je zdelo, da niti takrat ni 

bila, le da je bil preveč zaverovan v takratni namišljeni svet, da bi to videl.  

»Svoboda, ja,« je rekel posmehljivo in se obrnil z obrazom proti zidu. 

Kak teden kasneje je ležal na neudobni zaporniški postelji in gledal v strop. Prisluškoval je korakom, ki 

so se približevali po hodniku in se ustavili pred vrati njegove celice. Avtomatska ključavnica je zasikala in 

vrata so se počasi odprla. Boštjan je vstal, ravno, ko je v celico stopil stražar v spremstvu policista. 



 

 

Majhen prostor je komaj vzdržal tri ljudi. Neprijetno ga je spreletelo, čeprav je obenem vedel, da je bilo še 

prezgodaj za zaključek postopka. 

»Boštjan Vatovec,« je začel policist. »Postopek proti vam se zaradi pomanjkanja dokazov ustavi. 

Lahko greste.« 

 

Ravno tako kot med postopkom, mu tudi po njegovem koncu niso povedali, kaj se je zgodilo. Vse, kar 

je izvedel, mu je povedal Miha.  

»Saj veš kako to gre,« je začel. »Prekršek nedostojne zveze s študentko, ki ga preganja univerza, se v 

nekaterih točkah prekriva s kaznivim dejanjem prešuštva. Po zaključku preiskovalnega postopka, mora 

univerza predati postopek državni policiji. Ker niso našli dokazov, niti fantomske študentke, s katero naj 

bi se zapletel, niso imeli česa predati in so postopek zaključili,« je rekel Miha.  

Boštjan ga je poslušal le z enim ušesom. Poznal je postopke in ga njihov potek v resnici nikoli ni 

skrbel. Vedel je, da ne bodo ničesar našli.  

»Na koncu bodo Marji sodili zaradi lažne ovadbe,« je zaključil Miha.  

In vse to zaradi navadne prošnje za ločitev, je pomislil Boštjan.  

Kako hitro se stvari obrnejo. Pomislil je na Marjo, ki bo lep del življenja prebila v zaporu. Kaj bi 

naredila, če bi izvedela, da je bilo to, kar mu je očitala, res? Njeno kazen to nenadoma postavlja v drugo 

perspektivo, saj se sploh ne bi zgodila, ker bi prej usmrtili njega. Obtožila ga je z namenom, da ga 

obsodijo na smrt, kar je bil neke vrste poskus umora, ni se več spomnil, kako se mu je točno reklo. Eno od 

tistih novodobnih kaznivih dejanj je bilo. Kazen je bila podobno novodobno visoka. 

»Zakaj je šla tako daleč?« je vprašal Miha. Govoril je tiho, Boštjanu se je zdelo, da bolj zase kot zanj, 

dokler ni dvignil glave in se, v pričakovanju odgovora, spogledal z njim. 

»Ne vem, Miha,« je rekel rahlo nejevoljno. Ni se mu ljubilo pogovarjati se o njej.  

»Ja, saj … ker nista imela otrok, je imela samo tvoj ugled, s katerim bi se pohvalila pred ljudmi« je 

razmišljal na glas. »Bolje žrtev prevare kot ločenka.« Miha je bil nekaj časa tiho. »Mah, ne vem,« je 

zaključil. 

Boštjan je molčal. Pretvarjal se je, da pravkar izrečene besede niso bile namenjene njemu. Izpraznil je 

še zadnji predal pisalne mize, se vzravnal in se razgledal po kabinetu. Tistega dopoldneva se je prvič 

zavedel, da se tja ne bo več vračal. 

»Lahko se vrneš,« je rekel Miha. »Stari se ti je opravičil.«  

To, da se mu je dekan opravičil, ni imelo nobenega pomena. Ni se mogel vrniti. Zavedal se je, da se ta 

zgodba nikoli ne bo popolnoma končala. Odkimal je. »To poglavje je zaključeno,« je rekel.  

»Greš k njej?« je vprašal Miha. 

Boštjan se je nasmehnil. »Kaj se je zgodilo z 'nočem vedeti'?«  



 

 

»Če ne vem, se ne morem zlagati. Lahko pa se mi dozdeva.« Od strani ga je pogledal. »Poznam te že 

zelo dolgo, vem, kakšen si, kaj te žene v življenju. Ne bi mi bilo težko verjeti, da je kaj bilo. Lahko si celo 

predstavljam s kom. Še dobro, da si počakal, da je magistrirala in odšla, saj ne bi zdržala pritiska. Tako 

kot ti, niti ona ne zna skriti.« Zamislil se je. »Kljub vsemu si ne morem predstavljati, da bi bilo to med 

vama nedostojno.« Zadnjo besedo je poudaril in tako nakazal prezir do njenega pomena in določbe statuta, 

ki  jo je vsebovala: nedostojna zveza s študentko. »Tebi seks ni dovolj, ti se hočeš pogovarjati, hočeš čutiti 

stvari.« 

Miha je stopil k oknu in se zazrl skozenj. Ne da bi se obrnil, je rekel: »Ni mi pa najbolj jasno, zakaj si 

izbral to pot? Zakaj nisi enostavno dal odpovedi, saj si tako nameraval oditi?« 

Ker se Marja nikoli ne bi strinjala z ločitvijo, je pomislil Boštjan. Z mislimi je za trenutek preskočil k 

prepiru, ki sta ga imela zaradi tega, in je končno doumel, da bo nekaj treba žrtvovati. Koliko je bil v 

resnici vreden položaj na fakulteti? Ali mesec dni v preiskovalnem zaporu in rahlo oškrbljen ugled. S tem, 

da je ostal, ji je ponudil orožje. Vedel je, da ga bo uporabila, ravno tako kot je vedel, da bo Marjino 

maščevanje na koncu zasenčilo nedokazljivo, a resnično afero.  

Skomignil je z rameni. »Kaj pa vem, ni mi prišlo na misel.« Ni se posebno trudil biti prepričljiv. 

»Ni ti prišlo na misel,« je rekel Miha počasneje in z za odtenek globljim glasom kot sicer. Dolg 

trenutek ga je gledal, preden je počasi prikimal.  

»In ti? Zakaj nisi ničesar rekel?« Boštjan se je zavedal, da je Miha razumel igro.  

Sarkastično je privzdignil ustni kotiček, zaradi česar je njegov nasmeh Boštjana spomnil na zlobnega 

škrata. Potem se je nasmeh zlobnega škrata umaknil širokemu nasmehu, ki ga je bolje poznal. »Če izbiram 

med tabo in Marjo, mi ni treba prav dolgo razmišljati.«  

 

Zgodaj jeseni je stal med arkadami renesančnega mesta na jugu Italije in opazoval dogajanje na trgu z 

velikim vodnjakom. Še vedno je bilo toplo. V tednih, ko je ležal na trdi postelji celice v preiskovalnem 

zaporu, je velikokrat razmišljal o tem večeru. Predstavljal si je svetlobo, ki je poševno padala na trg in je 

bila videti oranžna, klice hudournikov, ki so preletavali hiše, igro otrok okoli starega vodnjaka.  

Nenadoma se je vse umirilo. Nastopil je trenutek med popoldnevom in večerom, brez zvokov, samo s 

poševnimi žarki svetlobe, ki je bila še vedno videti oranžna. Ni slišal, kdaj je prišla. V tistem kratkem 

trenutku mu je položila dlan na hrbet.  

»Boštjan,« je rekla brez pozdrava. 

Obrnil se je in počakal, da mu je stopila v objem. Čelo je naslonil na njeno. »Karmen.« Njegov raskav 

šepet je bil tako drugačen od mehke svetlobe.  

V trenutku med popoldnevom in večerom je vedel, da ni bilo zaman. 

 


