
Koda: UNJJ 

 

ORANŽNA 

 

Goreči zublji vsenaokrog. Kriki. Kriki. Pekel. Že triurni pekel v dveh stanovanjskih blokih. 

Vem, da je požar verjetno podtaknjen, sedaj to že vem. Oživljamo ljudi iz ognja in pepela, 

podarjamo nova življenja. Nov začetek. Za nekatere je že prepozno, drugi še čakajo na 

morebitno odrešitev. Njihovi kriki.  

Do sedaj sem se boril z vodno cevjo, a potrebno je čim prej rešiti še žive v zadnjem delu druge 

stavbe.  

»Darjan, Darjan,« je klical sodelavec. Šel sem na pomoč, zaverovan sam vase, v svojo 

zmožnost rešitve življenja.  

Šestletna deklica kriči med plameni. Sklanjam se, še sedem korakov in bom pri njej.  

Konec. Konec, del stene se zruši nanjo. O bog, o bog… vlečem jo izpod kamenja, a vem, da je 

mrtva. A jaz vlečem za majhno ročico, želim, da vstane. Dokler ne pridejo pome drugi.  

Tam je ostala.  

Majhna roka. Brez staršev. Brez medvedka. Majhna roka. Deklica brez nasmeška. Majhna roka. 

Deklica brez nasmeška. Majhna roka. Deklica brez nasmeška. Majhna roka. Deklica brez 

nasmeška. 

AAAAH!  

* 

Zbudil sem se iz globočin lastnega krika. Potegnil sem lasten resnični krik iz zgodovine. Ves 

prepoten. Štiri zjutraj. Stalnica. 

Čez dve uri sem ponovno zaspal v nemiren enourni spanec, prebudil pa sem se kot prežvečena 

cigareta. Zažgan zaradi preteklosti, zažgan do kosti, izpljunjen. Ogaben. 

Rekli so mi: posttravmatska stresna motnja. Stresno podoživljanje tragedije. Vedno znova, 

znova. Baje, da znajo pozdraviti. A zakaj bi jim dovolil? To je morda moja kazen, kazen za 



mojo preveliko samozavest, preveliko samozaupanje, preveliko napako. Če bi bil malo hitrejši 

– kar bi vsekakor lahko bil – ne bi obdržal le majhne roke. Obdržal bi celovitega otroka, 

človeka. 

Sploh se mi ni dalo vstati iz postelje. Ura je bila že enajst, jaz pa sem še vedno ležal in nemo 

buljil v steno. Ne vem, koliko časa je minilo. Deset minut? Pol ure? Ura? 

Vmes je potrkala žena, to vem, in sem ji zakričal, da se trudim zaspati.  

Jezna je in razočarana. Morda jo je tudi strah, ne vem. Šlo nama je kar dobro, ampak po tej 

tragediji nisem več zmogel (in znal) vzpostaviti stika z njo. Sprva so me poslali na bolniško, 

potem sem še nekaj poskušal v službi, a nisem več vzdržal. Moje sanje o uspešni karieri so se 

po dogodku v nekaj urah spremenile v prah.  

Kaj sem sedaj? Kaj sem sedaj? Kaj sem? Kaj sem? 

Prah. Ničvreden prah. Ničvreden. V ničevem življenju. Ničevem. Nič.  

Počutim se kot lupina, ki jo nekam odnaša. Najbolje bi bilo, da bi me odneslo za vedno. Da bi 

izginil. Za vedno.  

Vsem bi bilo prihranjeno. Ženi, ki si je vedno želela otrok, a je prvič splavila, po moji delovni 

tragediji pa jih nisem več želel zasaditi. Kaj, če bi se rodila majhna deklica? In bi me njena roka 

vedno spominjala na tisto ročico. In je zato morda ne bi maral. Ali pa bi jo maral, ampak tudi 

nje ne bi mogel rešiti pred življenjem samim. Kaj mogel, ne bi znal rešiti, ne bi hotel rešiti. Kaj 

če tiste deklice nisem hotel rešiti? Nisem hotel rešiti. Ničvrednež. Umri. 

Vsem bi bilo prihranjeno, predvsem ženi, s katero se sploh več prav ne pogovarjava. Že leto 

dni le vegetiram, polovico dneva ne vstanem iz postelje. Zapiram se v sobo in pišem kakšne 

nore stihe. Sanjam o praznih lupinah in o majhni roki. Ona pa je še vedno tam, nekje za vrati. 

Vem, da tiho čaka, da se vrnem, da prižgem svoj plamen, da se ji približam. Vem, da ji je še 

vedno hudo zaradi najinega izgubljenega otroka. Zgodilo se je nekaj mesecev pred mojo 

delovno tragedijo.  

Midva. Živiva vsak s svojo bolečino. Morda me ne mara več. Verjetno tudi ona misli, da sem 

nič? Nič. Nič. Umri. 

Vse manjkrat poskuša zares govoriti z menoj. Prve tedne in mesece je ves čas poskušala. A ves 

ta njen ponavljajoči se govor o tem, naj grem po pomoč, k zdravniku, je bil preveč. Enkrat je 

pripeljala domov nekega guruja, ki baje hipnotizira in čisti čakre. Blesavo, blesavo. Nisem se 



niti obrnil na postelji in moral je oditi. Umri, so rekli njegovi koraki. Umri, so teptali v doneče 

blokovske stopnice. 

 

Vsem bi bilo prihranjeno. Mojim staršem. Saj ne, da smo kadarkoli imeli izjemen odnos. 

Nekajkrat sta v prvih tednih menda prišla, slišal sem njune glasove, a nista upala v sobo.  

Le enkrat je vstopila - mama. Božala me je po glavi, po moji stari glavi, kot bi bil še vedno 

otrok. Umri. Umri. Mi je govoril vsak njen dotik.  

Takrat mi je po licu zdrsela solza. Ena in edina.  

Ena in edina solza v vsem letu. Odkar sem držal majhno roko in zajebal celotno kariero. Odkar 

sem odganjal vse ljudi stran od sebe, ker ne vidijo, da bi jim bilo brez mene bolje. Stari me je 

v redu zdresiral, da fantje ne jočejo. Le ta solza je ostala, majhen upornik, majhen upornik, še 

vedno. A je potonila. Potonila je skupaj z vsem drugim. Z vsem lepim. Z vsem vrednim. Umri. 

Z vsem lepim. Z vsem vrednim.  

Skupaj z menoj. 

* 

* 

tako ne morem več tako ne gre več pizda saj ne vem več tukaj bom zdaj napisal vse kar bi moral 

napisati vse kar bi moral reči vsem ali ne pravijo da se moraš vedno posloviti da vsaj tukaj ne 

smeš biti tako niče kot sem itak že 

pa saj ji ne morem niti nič reči kaj ji sploh naj rečem raje se z glavo zabijam v steno z glavo se 

zabijam v steno z glavo se zabijam v steno dokler ne umre vsa bolečina v meni dokler ne umre 

vse kar je v meni 

pa stari moj haha saj bolečina ne bo nikdar umrla dokler ne izgineš sam… dokler ne izgineš 

sam 

hitro neko kulico ta svinja niti ne piše kaj imamo to sto let že nisem bil v kabinetu občutek 

imam da se mi bo zmešalo mogoče se mi je že ne verjamem več ničemur kar se dogaja in kaj 

mislim kaj sploh mislim to ni ničemur podobno to je vik in krik in to je konec in morda mora 

biti tako da se mi že čisto meša če ne itak ne bi imel jajc za to kar bom storil… daj daj nekaj 

napiši glavno da ne bodo ostali brez vsega 



»Oprosti mi, resnično mi oprosti. Da nisem bil boljši. Živi naprej, pusti ničevost za seboj. 

Pozdravi starše.« 

kaj bi moral to kako drugače napisati bolj sentimentalno enkrat sem slišal da nekateri pustijo 

po več strani ampak jaz ne morem jaz nimam več ničesar v sebi jaz sem skorajda že nič in ne 

morem govoriti če ne čutim ne čutim ne čutim ali pa čutim preveč davi me 

že drvim po stopnicah koliko je zdaj minilo od tragedije oh ne spet se me loteva ta preblisk 

podob majhne roke zublji majhna roka zublji ne smem razmišljati o tem… umri, umri, umri…o 

ne kakšno leto in pol je zato moram zdaj hitro drveti da končam ta gnev da končam ta gnev ki 

je okrog mene in ta gnev ki je v meni saj tukaj ga je največ okrog mene pa tako nihče ne opazi 

ne vrgel se bom iz tistega bloka iz svojega se ne bom da si ne bo žena mislila da je to kazen ne 

odšel bom do tistega na drugi strani mesta kjer je bil moj foter hišnik in sem mu enkrat nekaj 

pomagal vem kako se pride gor pizda če že končujem bi prej rad vsaj za sekundo letel 

letel letel kaj je zdaj to popolnoma zaprta ulica niti s kolesom ne pridem mimo zakaj sem sploh 

šel s kolesom nič naj si ga nekdo vzame tu grem peš 

-/- 

-/- 

-/- 

hodim že 3000 let in ne vem zakaj je zdaj še začelo deževati zakaj zdaj še dežuje da ne morem 

da skorajda ne morem več nikamor in ne vidim pred seboj in vse je postalo temno in ne vidim 

prav niti pred seboj ampak nekako bom že prišel telefon mi zvoni kaj je zdaj to sploh ne vem 

da sem ga vzel ah žena kaj si našla sporočilo pojdi prosim da opravim svoje naj ima nekdo 

telefon jaz ga več ne potrebujem tukaj ga bom dal na klop majhne pokrite avtobusne postaje… 

majhna postaja majhna roka… umri umri… ne morem več kar tukaj pod luč bom sedel in še 

vedno curlja name medtem ko se želim zibati umri umri umri še malo pa bom vstal in nadaljeval 

samo da poneha ta temna deževna pošast samo da poneha ta pošast ki morda ne bo nikoli 

ponehala samo da lahko spet diham zdi se mi da ne morem več dihati … 

kaj je pa to kaj je pa to kaj je to na drugi strani ceste joj telefon na avtobusni spet zvoni čisto se 

ji je zmešalo hitro moram nadaljevati preden me ne bodo iskali… sem ji sploh napisal tisto 

sporočilo ali se mi je samo zdelo kaj je to na drugi strani ceste približuje se mi premočeno 

žensko telo v črnem plašču a od tukaj vidim le oranžno vidim le oranžno med hojo se ziba tako 



kot jaz mogoče je to ženski jaz mogoče sem to jaz pa sploh več ne vem kaj mi je da poskušam 

vstati nadaljevati moram proti tistemu bloku vendar me noge ne ubogajo poglej k tej oranžni 

tako oranžni in je že čisto blizu meni se zdi…  

* 

Kako je lepa. Moj bog, kako je lepa. Oranžna. Tako lepa. 

»Si v redu? Hej, si v redu?« Njene besede, ki me, ne vem od kod, malo predramijo iz lastnega 

vrtinca notranjega viharja.  

Oranžna pogleda navzdol k meni, maskara ji teče po licih. Ne vem, ali je od dežja ali joče. 

Spusti obraz. Kako je lepa. »Zdravo,«  rečem. »V redu sem.«  

Pomislim. »Ne, nisem, nisem v redu. Moj bog, kar sredi dežja…«  

Poda mi roko, vstanem. Majhna je. Majhna, majcena oranžna. Zastrmim se v njen obraz. Moj 

bog. Kljub razmočenim, dolgim oranžnim lasem, ki so, ko niso razmočeni, verjetno kodrasti, 

kljub razmazani maskari in rdečem nosu, je prelepa. Zelene oči, ali morda sive, pod oranžnimi 

lasmi pa tako zelo bela koža, bela, a posuta z drobcenimi, drobcenimi pegicami, ki so povsod, 

povsod, in jih razkriva ulična luč. Po vsem obrazu so, tudi na vratu. Predstavljam si, da je vsa 

Oranžna posuta z drobcenimi pikicami. Kako je lepa. Čudno me pogleda, ko tako strmim vanjo. 

»Moj bog,« reče. »Tudi jaz nisem v redu. Greva na kavo?« 

Moral bi do bloka, res bi moral do bloka, a nekako me je zablokirala, moje misli, zaustavila je 

moj miselni tok premlevanja, a še vedno težko diham. Do bloka moram. A kako naj jo pustim 

tukaj, vso premraženo, in rekla je, da tudi ona ni v redu. Naj ostanem? 

»Premočen si,« reče in se zasmeje. Groteskno.  

»Ja,« rečem. »Greva na kavo.« 

* 

Tri minute kasneje sedim s popolno neznanko nasproti v zanikrnem kafiču, kjer zraven 

natakarice za šankom visijo trije večni pijančki, ki čakajo na odrešitev v kozarcu. Situacija mi 

ni ravno jasna. Natakarica se zmrduje nad kapljanjem iz najinih oblek, a ne reče ničesar; bo vsaj 

kaj prometa. Kako dolgo že nisem bil na kavi, v kafiču, nikjer. 



Oranžna naroči jagodni sok s smetano. »Samo reče se, da greva na kavo,« se skorajda 

opravičuje. Jaz naročim enako. Tega nisem še nikdar pil. Ko natakarica prinese pijačo, se začne 

Oranžna smejati, smeji se nekje iz trebuha in briše maskaro s prtičkom iz mize. Rahlo se 

nasmehnem. Zraven nje je nemogoče, da se ne bi. In kar naenkrat je vse, kot bi moralo biti. Kot 

da bi moralo biti tako. Kot da se poznava.  

»Vprašal si, če sem v redu,« reče.  

»Da, res me zanima.« 

»Mene zanima, če si v redu ti.« 

»Pravkar sem bil na poti, da se ubijem,« rečem. 

Ona se začne ponovno smejati. Smešno? Ne morem verjeti. Ko jo čudno gledam, preneha.  

»No, upam, da boš sedaj raje popil jagodni sok s smetano,« reče. Nenarejeno. Dobrodušno. 

Vem, da se ni smejala iz zlobe. Njene oči kažejo, da res misli to, kar govori. Zeleno-siva me 

pronicljivo opazuje, terja odgovor, ali bom popil jagodni sok ali se bom ubil. 

»Zaenkrat bom pil jagodni sok,« se želim rešiti pritiska. 

Reče: »Dobro.« Me prijazno pogleda. V tistem trenutku se mi ne ljubi govoriti o sebi, nimam 

energije. Želel bi slišati, zakaj je Oranžna sama tavala sredi dežja. 

»Zakaj si sama tavala sredi dežja?«  

»Zakaj sem tavala sredi dežja?« vpraša in se zagleda skozi okno. »Ker…«   

Takrat začne Oranžna govoriti. In govori in govori. Ni nadležno. Poslušam. Tako zelo, zelo 

dolgo že nisem poslušal. Čeprav imam svoje probleme, mi ona nalaga še njene. Nalaga in 

nalaga. O skorajšnji poroki, ki prihaja. Že čez teden. O tem, kako ga ne ljubi in kako verjetno 

tudi on ne ljubi nje čisto zares. Vedno je prijazen in že od začetka ji kaže svojo naklonjenost. 

A včasih ima odsoten pogled, zazre se nekam v daljave. In včasih se ji zazdi, kot da želi zaznati 

vonj njenega vratu. Potem pa vedno zatisne oči in se s čudnim izrazom na obrazu obrne stran. 

Ne ve, zakaj to sploh počneta, verjetno le zato, ker je že po dveh mesecih zanosila in ne upa na 

splav. Njena družina pa ima zastarele norme. Saj ni tako slab, ampak ona si tega ne želi, a sedaj 

je prepozno, … in govori in govori. Jaz poslušam, poslušam. Vmes ji na plan spet privrejo solze, 



a se nato spet pomiri in treplja svoje trepalnice z robčkom. Razloži mi svoje celotno življenje 

zadnjih let. Govori o svoji prihodnosti. O svojih željah. O svojih sponah.  

In kar naenkrat v gostilnico pridrvi neka banda, sami glasni moški, ki se resnično zabavajo in 

zapolnijo ves prostor. To Oranžno pritegne nazaj. V kafič. V ta trenutek. Pogleda na uro.  

»Joj, že dve uri sediva tukaj. Ne morem verjeti.« 

»Tudi jaz ne,« rečem. »A to sta bili najboljši dve uri v zadnjem času,« dodam. Morda v celotnem 

življenju, pomislim. Nasmehne se. 

»Pojdi z menoj, Oranžna. Greva. Vseeno kam,« se slišim reči. 

Pogleda me, se nasmehne in začne iz torbice jemati denarnico. Postanem nervozen, ker za svoje 

»popotovanje« s seboj seveda nisem vzel denarja, a ko preiskujem žepe, naenkrat najdem nekaj 

drobiža. Še dobro.  

»Ej, jaz plačam - za dobro družbo.« 

»Dobro?« se napol nasmehne. »Ne verjamem, da sem ti povedala kaj dobrega.« 

»Si,« rečem. In jo gledam. Pegice. Milina. »Veliko.« 

»Hm… no, vsaj popil si sok,« reče. »Vsaj ubil se nisi,« misli. 

»Hvala za sok, res,« rečem in se nasmehnem. Poblisk zeleno-sivega.  

»Grem plačat za šank, natakarice očitno ne bo. Počakaj tukaj,« rečem. 

Med prerivanjem v gruči že okajenih moških razmišljam, da jo moram vprašati, kako ji je sploh 

ime. Saj se sploh nisva predstavila. Oranžna. Povabiti jo moram na še eno pijačo. Normalno, 

ne takšno kot danes.  

Končno plačam in se odpravljam nazaj. Dvignem glavo, a prostor je prazen. Začnem begati z 

očmi. Kje je Oranžna? Moj bog. Skoraj stečem do mize. Ni je več. Le listek na moji strani mize: 

Hvala za sok tudi tebi.  

Listek. Brez Oranžne. Listek, edini dokaz, da je sploh bila resnična. 



Stečem ven, še vedno malo škropi, tečem gor in dol po ulici, pogledam za vogale in nje ni. 

Odšla je. Odšla je, tako kot se je prikazala. Misteriozno, lepo, milo. Groza. Ves zadihan 

obstanem. 

Kaj je bilo to, za boga milega? Diham… Kaj je bilo vse to…  

* 

Počasi hodim in razmišljam o njej. Kam je odšla? Nazaj k njemu? V poroko? Ali bo zbrala 

pogum in se obrnila stran?  

Hodim in hodim in kar naenkrat se znajdem pred lastnim vhodom. 

Zaklenjeno. Jaz pa brez ključa. Pozvonim. Slišim hitre korake, odklepanje ključavnice, 

odpiranje vrat. Zagledam jo.  

Uvela je. S podočnjaki, starimi več od vseh noči arabskih pripovedk, s ščetinastimi lasmi, 

suhcena, z razmočenim obrazom od joka. Ona zagleda mene. Izpusti krik, saj ne vem, ali je to 

krik odrešenja ali krik groze. Stopi naprej in mi prisoli zaušnico.  

Prisoli mi takšno zaušnico, da mi obrne glavo. Potem se sesede na tla in zajoče. Moja žena. 

Moja uboga žena. Vsi se sesedamo na tla. Zakaj se vsi sesedamo na tla? 

Pokleknem k njej in jo dvignem na noge.  

»Kje si bil?!,«  

»Pomoč rabim, Milena,« rečem in jo objamem. Malo po malo me objema nazaj in tako stojiva. 

Zdi se mi, da nadoknadiva dneve večnosti, v katerih nisva bila objeta. 

»Policijo moram obvestiti, da si se vrnil. Takoj so te začeli iskati zaradi... pisma.« 

»Vem. Oprosti« 

* 

* 

Od tega je minilo dvajset let. Dvajset dolgih let, ki bi mi v enem trenutku lahko spolzela skozi 

prste. Sedim na balkonu, berem časopis ter pijem grenko, črno kavo. Ob meni križanke rešuje 

Milena. Pravkar sva nehala kartati in čakava na obisk hčere. 

Da. Ki je prišla na svet pozno. A je prišla.  



Takrat sem hodil k psihologu, na psihoterapijo. Kombinirali so jo tudi z zdravili. Ozdravljen 

sem bil posttravmatske stresne motnje in nanjo nacepljene depresije. Pomagalo mi je. Boljše 

funkcioniranje. Boljše življenje. Ugotovil sem, da ženi nisem bil ničvreden, da so bile to le moje 

misli. Vedno je stala ob meni, le da včasih ni vedela, kako preplezati moj zid. Po nekaj letih 

sem, ko sem se spet nekoliko slabše počutil, ponovno poiskal pomoč. In če bo kdaj potrebno, 

jo bom spet.  

Enkrat sem na terapiji tako zajokal, da sem izjokal srce. Mislim, da sem se izjokal za vsa leta 

nazaj in vnaprej. Jokal sem za majhno roko, za požarom, za vsem slabim, za vso ničevostjo, za 

vsemi neugodnimi mislimi v moji glavi, ki so se še vedno redno pojavljale, za Oranžno.  

Za Oranžno. Edino terapevtu sem povedal zanjo. In povedal sem mu tudi, da je bila moja 

največja rešitev ona. Ona me je rešila pred najhujšim. In vrgla me je v iskanje druge poti. Zaradi 

nje sem začel iskati pomoč. Ne vem, zakaj. Pojavila se je tam in govorila o sebi in jaz sem jo 

dve uri poslušal in se nehal ukvarjati z lastnimi mislimi. Vsaj za dve uri. In potem je, tako kot 

se je pojavila, tudi odšla. 

Še dolgo sem jo iskal. Prva dva tedna sem vsak dan ob približnem času, ko sva se srečala, stal 

pod svetilko pred tistim kafičem. Nato sem tam stal vsak četrtek še naslednje tri tedne. Četrtek 

je bil namreč dan, ko sva se spoznala. 

Ko bi jo vsaj vprašal po imenu, vse bi bilo lažje… Ko vsaj ne bi bilo tiste bande, ki je naredila 

gnečo… Če bi se obrnil in pogledal čez ramo, bi jo verjetno videl odhajati… Če bi jo manj 

nerodno prosil, naj ostane v moji prihodnosti… 

Ko, če, če ko,… 

Včasih zamudimo priložnosti. S čakanjem. Sprenevedanjem. Brez-pogumnostjo.  

Morda pa zamujene priložnosti sploh ne obstajajo? Ona sama v tistem trenutku je bila 

priložnost. Tisti trenutek je bil moja priložnost. Vse, kar sem si predstavljal za vnaprej, je bilo 

izven dosega mojih pravih možnosti. Tisti dve uri sta bili priložnost. In res sem jo pograbil in 

nato nekaj spremenil. Ona pa se je prostovoljno odločila, da ne bo ostala. In tiho izginila.  

Sedaj razmišljam, da sem pa vendarle verjetno rešil samega sebe. Če ne bi bila Oranžna, bi bil 

morda kdo drug, ki bi prišel naproti. Morda nisem nadaljeval poti, ker sem pod svetilko čakal 

na neko odrešitev. Morda sem se takrat oprijel še zadnje niti moči in upanja v sebi. 



Tisti listek pa še vedno hranim. Sprašujem se, ali še kdaj misli name in ali sem tudi jaz pomagal 

njej. Morda me je pozabila. Verjetno me je. Verjetno se je res poročila in živi bog ve kje. 

Ženska, ki je pomagala spremeniti potek mojega življenja. Oranžna. 

Nimam pripomb. Pred veliko leti sva z Mileno izboljšala odnos in postala boljši tim kot prej. 

Poskušal sem se nekoliko zbližati s starimi prijatelji. In postal izdelovalec lesenih balkonskih 

ograj. Pokopal majhno roko. Se naučil vsak dan živeti z bolečino. In preživel. 

Še sedaj kdaj pa kdaj oprezam za kakšno novico. Napišem pismo, ki ga nimam kam odposlati. 

Še sedaj se kdaj obrnem za žensko z oranžnimi lasmi. Bi prepoznal stopinje, če bi bila ona?  

Morda je bila tam le zato, da je nakazala smer. Lahko bi se noro zaljubil vanjo. Noro in 

brezumno. Morda sem na nek način se. Ker mi je pokazala pot drugam. K življenju. 

   


