
1 

 

GC9X 

 

SESTAVLJANKA 

 

 

Mladenič, ki se je v kotu sobe pogovarjal s priletno gospo v svetlo modrih oblačilih, 

me je močno spominjal na nekoga iz preteklosti. A nikakor se nisem mogel domisliti, na koga. 

Strmel sem vanj – zagotovo preveč očitno, saj sta se oba z gospo večkrat ozrla proti meni, zato 

mi je postalo neprijetno. 

Zazrl sem se skozi okno in opazoval ozko ulico, po kateri so složno drug za drugim 

vozili avtomobili, kakor nenehni déjà vu. Nato sem v odsevu opazil obrise prostora za seboj. 

Pogled sem odlepil od stekla in se ozrl po prostoru. Za množico miz je sedelo toliko osivelih 

glav, kot bi zrl v prostrano polje odprtih glavic bombaža. Za trenutek sem pomislil, da sem se 

znašel v čakalnici, v kateri se bo izza vrat vsak trenutek prikazala smrt, da bi k sebi poklicala 

naslednjo stranko. 

Velika soba je bila dobro osvetljena, v njej je bilo toplo. Stene so bile okrog in okrog 

rumene kakor zanemarjeno zobovje. Zdelo se mi je, da sem v tem turobnem prostoru prej nekje 

zagledal šopek ciklam, vendar jih zdaj nikjer več nisem videl. 

Vtem sem se zavedel, da tudi jaz sedim za eno izmed teh miz. Na njej so razmetani 

ležali majhni kosi sestavljanke, ki so nestrpno čakali, da jih nekdo sestavi. Poleg njih je bila 

škatla, katere celotno stranico je prekrivalo tihožitje šopka rož ciklamne barve. Takoj sem 

opazil dva koščka sestavljanke, ki sta se skladala, zato sem ju brž staknil skupaj. 

Zalotil sem se, da zopet zrem v mladeniča v kotu sobe. Zakaj se nikakor nisem mogel 

domisliti, na koga me spominja? Z gospo v modrem sta bila še vedno zatopljena v pogovor. 

Mladenič je zaskrbljeno prikimaval. Z eno roko si je podpiral brado, medtem ko ga je gospa v 

modrem trepljala po rami. Nekaj je moralo biti narobe. Kar čutil sem. 

Kot da bi zaznala mojo zaskrbljenost, sta se hkrati ozrla proti meni. Mladenič se je 

gospe v modrem turobno nasmehnil in se odpravil proti meni. Postalo mi je neprijetno, zato 

sem se naredil, kot da zavzeto iščem pravi kos sestavljanke, čeprav nisem bil niti malo pozoren 

ne na preplet barv na posameznih kosih ne na njihovo obliko. 

Brez pozdrava je zagrabil stol in prisedel k meni. 

»Kako ti gre?« je vprašal, ko je tako po kavbojsko zajahal stol, da se ne bi začudil, če 

bi na njegovih petah zarožljale ostroge. 

Oprostite, mladenič? Bonton ste pa doma pozabili? Jeza je vame butnila s tolikšnim 

zanosom, da nisem mogel biti prepričan, ali nemara tega nisem rekel celo na glas. Naposled 

sem glasno zagodrnjal, mladenič pa je le negibno sedel ob meni in bil tiho. Čeprav sem zrl v 

sestavljanko, sem vedel, da je njegov pogled prikovan name. 

Dolgo časa sva sedela v tišini. Medtem ko sem se pretvarjal, da iščem kose, ki gredo 

skupaj, je mladenič s prstom izbezal nekaj takšnih, za katere je verjetno menil, da bi mi utegnili 

koristiti. Priznam, meni je šlo sestavljanje slabo od rok. Dlje kot sem gledal kose pred seboj, 

bolj se mi je dozdevalo, da niso del iste slike. Mislil sem, da so bili to kosci tisočerih 

sestavljank, ki jih je nekdo pomešal med seboj, zdaj pa se le pretvarjajo, da so del iste celote. 

Takrat se nama je pridružila še gospa v modrem. Po letih bi lahko bila njegova mama. 

Na mizo je odvrgla sveženj papirjev, lično zloženih v debelo rjavo mapo. Ni mi šlo v glavo, 

zakaj sta morala sesti ravno za mojo mizo. Tista na moji levi je bila namreč še prosta. 

Medtem ko sta zrla v papirje in preučevala njihovo vsebino, sem si dodobra ogledal 

mladeniča. Nekje sem ga že videl. Njegov obraz je bil kot drobec spomina zasidran nekje 

globoko v moji podzavesti. Obraz je imel izsušen. Pod očmi sta se mu izrisovala izrazita 

polmeseca, zaradi katerih so njegove modre oči izgledale neznansko težke. Oblečen je bil v 

belo polo majico, ki je še poudarila njegovo koščeno postavo. Med pogovorom z gospo v 
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modrem se je ves čas praskal po temnem strnišču. Na njegovi levici sem opazil gladek zlat 

prstan. 

Kaj sem že počel? Nikakor se nisem mogel domisliti. 

Še danes moram po avto k mehaniku, me je iznenada prešinilo. Moral bi ga prevzeti že 

prejšnji teden. Skrb me je tako prevzela, da sem sklenil oditi. Za mizo sem moral sedeti precej 

dolgo, saj sem le s težavo vstal. Vljudno sem se poslovil od mladeniča in njegove morda mame. 

Verjetno je bilo mladeniču tudi poslavljanje tuje, saj je le začudeno zrl vame. 

»Kam pa greste, gospod Contar?« je strogo rekla gospa v modrem. Skupek papirjev, ki 

jih je držala v roki, je prepustila mladeniču, nato pa z veliko vnemo vstala od mize in brž 

pristopila k meni. Ker je je bilo skupaj precej več kot mene, sem se hitro znašel nazaj za mizo. 

Začudeno sem mežikal, kar sta morala opaziti tudi onadva. 

»Ne moreš kar tako odkorakati od tod,« je rekel mladenič. »To se ne sme ponoviti, 

razumeš?« 

»Pazi, kako se pogovarjaš z mano!« sem končno izgubil potrpljenje. Temu neotesancu 

je bilo treba povedati svoje. Le kdo ga je tako nemarno vzgojil? sem se vprašal. 

Ko sem videl, kako so se mu oči orosile, sem bil še bolj zmeden. Vsekakor pa nisem 

pričakoval, da me bo povrh vsega še prijel za roko. Skoraj sem jo že odmaknil, ko sem na svoji 

roki opazil nekaj nenavadnega. Kožo sem imel domala prozorno. Skoznjo se je videla sleherna 

žila, ki se je vila znotraj mene. To se mi je zdelo skrajno nenavadno, čeprav sem takšno kožo 

nekdaj že videl. 

Dvignil sem roko, da bi preveril koliko je ura, a je na zapestju ni bilo. Pravzaprav ni 

bilo videti, da sem uro kdajkoli nosil, a bil sem prepričan, da se je še včeraj oklepala mojega 

zapestja. 

Nad glavo mi je letela jata golobov. Letali so kakor jastrebi nad umirajočo živaljo sredi 

puščave. Nato pa je iz meni neznanega razloga eden pristal ravno na klopi poleg mene. Verjetno 

je bil lačen in je mislil, da bo pri meni dobil jesti. Pravzaprav sem v rokah res držal kos kruha. 

Nadrobil sem mu ga. Čeprav so bile krušne drobtine ob trku s tlemi neslišne, so privabile na 

desetine golobov, ki so se zapodili med drobce hrane. Opazoval sem goloba, ki je imel na levi 

peruti vijugast vzorec črno-sive barve. Vsakič, ko se je s kljunom dotaknil drobtinic, je dvignil 

glavo in jo sukal naokrog, kot da bo sredi mestnega parka vsak čas izza grmovja skočila lisica. 

Takrat sem se vprašal, zakaj so ptice širom sveta simbol svobode, kajti ob pogledu na begajočo 

ptičjo glavico, o svobodi ni bilo ne duha ne sluha. Prej bi rekel, da so ptice ujetnice svojega 

nagonskega strahu. Medtem ko sem jih opazoval, so golobi drug drugemu iz kljunov kradli 

večje kose kruha in hiteli z goltanjem drobtin. To nikakor ne more biti svoboda, sem si mislil. 

Nak, to je nenasitna čuječnost, produkt starodavnih procesov, ki so te klateže neba izoblikovali. 

Ko so pozobali sleherno drobtino, so se odrinili in brez zahvale odleteli v zrak, kot bi 

nekdo v njih ustrelil s puško. V zraku, takšen občutek sem namreč dobil, pa so vendarle bili 

videti precej bolj brezskrbni. Kakopak, lisice ne znajo leteti, sem pomislil. 

Takrat sem ob sebi zaznal telo. Zasukal sem glavo in na moje presenečenje je tik ob 

meni sedela ženska. Bila je tako urejena, da sem za trenutek pomislil, če nisva nemara na 

zmenku. Dolgo krilo neštetih barv znotraj vzorcev rož, se je dotikalo tal. Nosila je ogromna 

sončna očala, po mojem mnenju prevelika za njen obraz. Kožo je imela zglajeno z debelim 

slojem pudra, pod brado pa se je iluzija mladostnosti vendarle skalila, kajti viseča koža je 

pričala o njeni pravi starosti. Morala jih je šteti nekaj več kot petdeset. Kljub velikim sončnim 

očalom so me mile poteze njenega obraza spominjale na ženin obraz. Vendar to nikakor ni 

mogla biti ona. Žena je namreč v prometni nesreči umrla kmalu po hčerinem rojstvu. 

Čudno, sem pomislil. 

Videl sem, kako se njene ustnice premikajo, vendar se mi je zdelo, da njen glas prihaja 

od daleč. Kakor da bi ga veter pobral pri njenih ustnicah, ga nekajkrat zavrtinčil po parku, nato 

pa bi v moja ušesa naplavilo le še ostanke govora. Trudil sem se prebirati z njenih ustnic. Prav 
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gotovo ji ni bilo prijetno, ko sem strmel v njene bleščeče zobe, vendar je drugače nikakor ne 

bi mogel razumeti. In tudi tako mi ni šlo prav dobro. Sem in tja sem ujel kakšno kratko besedo, 

s tem pa si nisem mogel prav veliko pomagati. Naposled je obmolknila, ko je videla, da njenih 

besed ne razumem. 

Vprašal sem jo, če je morda v sorodu z mojo pokojno ženo, pa je le zavzdihnila, medtem 

ko je zrla nekam v daljavo. Glavo je naslonila na mojo ramo. Kljub nenavadnosti trenutka mi 

je bil ta občutek nekako domač. Bilo mi je prijetno, zato sem zaprl oči in si predstavljal, da 

sem golob, čepeč na najvišji strehi sveta. 

Z vročo juho sem se opekel po jeziku. Preostanek sem pustil, saj ni bila okusna. 

Zbudil sem se sredi noči. Obdajala me je popolna tema. Postelja je bila skrajno 

neudobna, zato sem se odločil vstati. Tako ali tako bom moral kmalu v službo, sem pomislil. 

Želel sem preveriti uro na nočni omarici, vendar je nisem zatipal. Pravzaprav tudi nočne 

omarice ne. 

Težko sem se premikal, po celem životu me je preganjala bolečina. Ko se mi je le uspelo 

postaviti v sedeč položaj, sem ugotovil, da sem zmočil posteljo. Kaj takšnega! Z muko sem se 

presedel na rob postelje, da sem se s prsti dotikal hladnih tal. Stegnil sem se po stikalu na steni. 

Nikakor ga nisem mogel zatipati, sem pa občutil hladen kovinski okvir postelje. Občutek mi je 

bil tako tuj, da sem bil prepričan, da so to sanje. Kljub temu sem se odločil vstati. Mišice so 

me bolele še bolj kot takrat, ko sem pri tabornikih, že dolgo tega, prvič pretekel deset 

kilometrov. Začutil sem, kako mi urin po hlačah polzi proti stopalom. Nisem se mogel 

spomniti, ali sem v sanjah že kdaj občutil tekočino. 

Prevzela me je skrb. Odpravil sem se proti hčerini sobi, vendar sem najprej moral najti 

izhod iz svoje. Nikakor se nisem mogel znebiti občutka, da hčere ne bom našel. 

Je bilo prav, da sem se tako očitno zavedal, da sanjam? Nekoč sem bral, da imajo 

nekateri sposobnost nadziranja lastnih sanj. Trdili so, da so sanjali tako živo, da so pogosto le 

s težavo ločili resnično življenje od sanjskega sveta. Morda sem se znašel v takšnih sanjah. 

Bos sem s stopali drsal po hladnih tleh. Sčasoma sem zatipal vrata in jih odprl. Vstopil 

sem na hodnik, ki je bil preplavljen s svetlobo. Vse je bilo megleno. Počutil sem se kot 

potapljač brez maske – okolica je bila neostra, prav tako pa mi je jemalo sapo. Srce mi je bilo 

tako divje, da sem nehote pomislil na znake srčnega infarkta in se na mestu vprašal, če bi jih 

sploh znal prepoznati. 

Vendar sem bil še mnogo premlad za infarkt. 

Osredotočil sem se in planil skozi naslednja vrata. Ob postelji je svetila šibka nočna 

lučka. Prepoznal sem obrise postelje in na njej obris speče postave. Odleglo mi je. 

»Ajda, še spiš?« sem zašepetal. 

Ker nisem dobil odgovora, sem pridrsal do roba postelje in se sklonil čez speče telo. 

Zaslišal sem rahlo posmrčavanje, zato sem roko previdno položil na ramo in večkrat nežno 

stresel. Moral sem se precej potruditi, da sem jo zbudil. 

»Kaj? Kdo je?« je vprašal glas, ki bi ga prej pripisal moji stari mami kakor 

devetletnemu otroku. 

Ko se je obrnila, je v moja ušesa trčil glasen krik. Kmalu sem na sebi začutil roke. 

Grabile so me z vseh strani. 

»Gospod Contar, kaj vendar počnete?« sem slišal z leve in »Sredi noči je, zakaj ne 

spite?« z desne. 

Nenadoma sem se zavedel vonja po bolnišnični čakalnici. Seveda, to je bolnišnica, sem 

končno dojel. To bi pojasnilo boleče telo, zamegljen vid in neznani kraj v katerem sem se 

znašel. Razmišljal sem, ali se nisem morda ponesrečil z avtomobilom, nato pa se znašel tu. 

Ampak, avtomobil me je vendar čakal pri avtomehaniku. Nekaj drugega se mi je moralo 

pripetiti. 
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Prostor mi je bil popolnoma neznan. Za drobec sekunde se mi je zazdelo, da sem te 

rumene stene že nekje videl. 

Po avtomobil moram, sem pomislil. Že tri dni nazaj je bil nared. 

Z zaprtimi očmi sem poslušal glasbo. Čeprav je začetni, čustveni del uverture 

Wagnerjeve opere Tannhäuser že minil, sem se veselil gromkega zaključka, do katerega je 

orkester tako imenitno stopnjeval, da je v meni prebudil tudi najgloblja čustva. Pravzaprav je 

bila celotna opera prepojena s čustvi, kakor kuhinjska krpa, v koritu polnem pomij. Izvedena 

je bila tako mojstrsko, da sem užival v slehernem tonu. Vreme zunaj je oporekalo tistemu, kar 

sem poslušal, saj je bil lep, sončen dan. Okno je bilo na stežaj odprto, vendar sem zaradi velikih 

slušalk, ki so mi zakrivale ušesa, slišal le glasbo. Z roko sem dirigiral po zraku in se ob svojem 

početju nasmihal. Nato je glasba nenadoma zastala. Slušalke mi je nekdo potegnil z glave. 

»Gospod Contar, čas bo za kopel,« je rekel močan ženski glas. 

Zunaj je padal dež, veter je po oknu preganjal dežne kaplje. Sedel sem za mizo v 

velikem prostoru, katerega stene so bile rumene kakor prekomerno zorjene limone. Na mizi 

pred menoj je bilo več deset koscev sestavljanke, ki sem jo očitno sestavljal, čeprav se ne 

spomnim, da bi si jo prinesel. 

K meni je pristopila starejša gospa, oblečena v svetlo modro haljo. Spominjala me je 

na sobarico, ki je v Budimpešti vdrla v sobo, medtem ko sva se z ženo ljubila. 

Prijela me je za ramo in mi rekla: »Danes je malo bolje, a saj veste kako je. Vzponi in 

padci.« 

Izkazalo se je, da te besede niso bile namenjene meni. V tistem sta se izza nje prikazala 

mladenič in ženska poznih srednjih let. Mladenič je imel suh, podolgovat obraz. Sicer mile 

obrazne poteze so kazili izraziti podočnjaki. Ob njem je stala ženska, oblečena v dolgo krilo, 

na katerem so se brezpredmetno prelivale barve mavrice. Na rokavih so obleko krasili dolgi 

volančki. V temnih črnih laseh, spetih v figo, so počivala velika črna sončna očala. 

Niti sanjalo se mi ni, kdo so. Čeprav se mi je obraz mladeniča in ženske zdel nekako 

znan (v tistem me je preplavil močan déjà vu), mi je bil obraz starejše gospe v modrem popolna 

neznanka. Kakor neprebrana stran debelega romana. 

Gospa v modrem je odšla, ostala dva sta nato prisedla k meni. Vsak na svoji strani sta 

zrla vame, da sem se počutil kot ujeta žival, v zabavo tistim, ki takšne živali še nikdar niso 

videli. 

»Oče, kako se danes počutiš?« je vprašala ženska. »Jaz sem, Ajda.« 

Nemogoče, sem pomislil. Ajda je vendar mala deklica. Ustnice so se mi zatresle, ko 

sem poskusil spregovoriti, a zaman. Trudil sem se razumeti. Globoko v sebi sem iskal odgovore 

na prvobitna vprašanja, ti pa so bili tako spolzki, da se jih nikakor nisem mogel oprijeti. Imel 

sem občutek, da sem del nekakšnega skrivnega vladnega poskusa, ki se je grozno izjalovil. 

»Tvoja hči sem,« je čez nekaj časa rekla poraženo, bolj sama pri sebi. Verjetno zato, 

ker ji nisem dal vedeti, da bi jo prepoznal. Čeprav me je nekako spominjala na pokojno ženo, 

nisem verjel, da je to lahko moj otrok. 

»Dedi, me prepoznaš?« je nato mladenič poskusil tako pazljivo, kot bi z glasom hodil 

po drobcih stekla. 

Tako zelo sem se trudil razumeti, da sem v glavi vendarle nekaj premaknil. Trenutek 

zatem me je zadelo, kakor da bi cunami, zgrajen iz spominov, butnil vame.Končno sem lahko 

razprl ustnice. 

»Ajda! Krištof!« sem vzkliknil z nasmeškom, ki sem ga čutil vse do ušes. Našel sem 

tisti košček sestavljanke, ki mi je manjkal. Vendar je bila sestavljanka še vedno polna lukenj. 

Preostanek se je skrival v škatli, zaklenjeni s tisočerimi ključavnicami. 

Oblile so ju solze. 

K nam je prihitela gospa v modrem. Verjetno so jo privabila vsa ta čustva, ki so prevzela 

hčer in vnuka. 
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»Kaj je narobe?« je vprašala. 

»Oh, prav nič,« je komajda izustila Ajda. 

Ko je gospa v modrem vendarle prebrala situacijo — verjetno ni mogla mimo mojega 

nasmejanega obraza —, se je tudi ona nasmehnila. 

»Gospod Contar!« je tako zacvilila, da so jo nemara poleg mene lahko slišali le še psi. 

»Kako lepo vas je videti takšnega.« 

Vsi štirje smo se smehljali. Le meni in gospe v modrem pa je uspelo obdržati suh obraz. 

Nekaj časa smo smejoč se zrli drug v drugega v tišini, ki se je zdela primerna, če ne celo nujna. 

Oni vame, jaz v njih. 

»Pustila vas bom pri miru. Če me boste potrebovali, bom v bližini,« je rekla gospa v 

modrem in odšla. 

Nasproti mene sta sedela mladenič in ženska. Podobna sta si bila, zato sem sklenil, da 

morata biti v sorodu. Medtem ko sta zrla vame, sta si z obraza brisala solze. Počutil sem se kot 

televizor, na katerem se vrti še posebej tragična drama. Izza njiju se je prikazala ženska postava 

v modrem. 

Potrepljala ju je po rami in rekla: »Imela sta srečo, da sta ga videla takšnega, pa čeprav 

le za nekaj trenutkov. Izjemno dragoceni so, saj jih skorajda ni več.« 

Na mizi sem zagledal sestavljanko. Kosi ciklamne barve so me vabili, naj jih združim. 


