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Prolog

Zateglo mačje cviljenje je prerezalo od polne lune 
razsvetljeno noč. Majhna vasica, potisnjena ob 
vznožje mogočne planine, se je še bolj strnila, še bolj 
se je skrčila pod hudim mrazom februarske zime in 
zaspano ždela v čarobnem luninem svitu. Ravno to-
liko snega je bilo potrošenega po pokrajini, da je z 
njega odseval lunin sij in  delal noč za spoznanje bolj 
prozorno – toliko, da je mrak dobival srebrno po-
dobo. Medle sence so na strahoten način izstopale 
iz polteme, obrisi zimsko praznih dreves s štrlečim 
vejevjem in okorne podobe temnih hiš in drugih po-
slopij so se pošastno lotevali človekove domišljije. Na 
strehah se je lesketala plast zmrzlih kristalov. Ob cesti 
je zamolklo žuborel potok, pogreznjen daleč v jarek, 
skrit pod debelo skorjo snega in ledu. Ena sama sve-
tilka je za silo razsvetljevala prostor pred starim, na 
pol razpadlim gasilskim poslopjem, s katerega se je 
luščil omet, strešniki pa so bili deloma razbiti, tu pa 
tam so zevale luknje v strehi. Na eni strani je velika 
polivinilasta folija ščitila poslopje pred padavinami, 
vendar so konci viseli deloma do tal, deloma pa so 
še bili pritrjeni ob zarjavel žleb, ki je, ves potolčen,  
že tu in tam kazal zevajoče luknje. Kakor pošastno 
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naselje je vas ležala v temi, le tisto odurno mačje cvi-
ljenje je prerezalo tišino. Preklete mrcine! je pomislil 
Brevc. Vse bi jih bilo treba postreliti! Po telesu so 
se mu naježile dlačice, tako mu je šlo cviljenje do 
mozga. Kakor dojenčkov jok, je pomislil in oprezal 
naokrog, kje bi iztaknil kakšno dlakasto beštijo. Od 
nekdaj ni maral ne mačkne njihovega brezsmiselnega 
posedanja čez dan in še manj njihovega ponočnega 
pohajkovanja, sploh pa ne tega februarskega cvilje-
nja, ko so se parile v mrzlih nočeh. Kar postrelil bi 
jih! Spet je obupno mijavkanje pretrgalo noč, nato 
je nastal divji ravs in kavs, slišalo se je renčanje in 
cviljenje, jasno je bilo, da se mrcine tepejo. Brevcu 
se je zdelo, da se mačji prepir dogaja le za slab lučaj 
kamna oddaljeno od njega, tam za vogalom starega 
skednja. Zamikalo ga je, da bi šel mednje in jih raz-
podil na vse strani, saj je dobro vedel, kako se stvar 
odigrava – pet, šest mačkov oblega mačko in vsak 
čaka na svojo priložnost. „Preklete mrcine hudiče-
ve!“ je zaklel kar na glas, ko je pomislil, kako klavrno 
je zadnje čase njegovo življenje v tem pogledu. Od-
kar sta se z Majdo pred dobrim letom razšla, je bilo 
vse skupaj ena sama depresija! Saj ni vedel, čemu še 
vztraja v tej zakotni vasici, ko ni bilo več ničesar, kar 
bi ga dejansko vezalo nanjo. Ampak, kam bi šel sicer? 

Stopil je za vogal skednja in se pognal med od-
skakujoče sence ter jih nadrl: „Prekleta golazen!“ V 
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trenutku je bilo prizorišče prazno in mirno. Spet je 
slišal žuborenje potoka, ozrl se je v zvezdnato nebo in 
se za hip zastrmel v neštete luči nad sabo. Tam zgoraj 
jim je lepo, ga je prešinilo. Opazoval je, kako debeli, 
ploščati mesec leze izza ogromnega oblaka. Spet je 
postalo svetleje okrog njega, videl je, kako so se mač-
ke nedaleč stran spet zbirale in zalezovale druga dru-
go. Sklonil se je in pobral kamen. Ko ga je zalučal, 
se je skoraj prevrnil. Mačke so se le obotavljajoče se 
umikale. Skoraj bi se zvrnil v potok, ga je prešinilo, 
ne bi bil prvi, ki bi pijan utonil v prgišču vode. Po-
padel ga je strah, hkrati pa se je v njem razlezla topa 
brezbrižnost, da ni vedel, ali se v resnici boji smrti ali 
življenja. „Prekleto tuhtanje!“ je zamrmral, si odpel 
hlače in odtočil. Seveda je predolgo čepel v gostilni, 
ampak kaj boš?! Saj dejansko ni imel česa početi. Pa 
še s tem debelim odvratnim idiotom se je bil skoraj 
stepel! Saj  ni mogel verjeti. Odkar se je njegova dru-
žina razšla, je razpadalo tudi njegovo življenje. Vse 
te nore stalnice,na katere je bila priklenjena njego-
va žalostna eksistenca, od službe pa tja do nedeljske 
maše, vse skupaj niso bile vredne niti pesti smeti! Pa 
sploh to životarjenje v tem gnezdu! Že zdavnaj bi se 
bil odpravil od tod, ko bi imel vsaj senco neke ideje, 
kam naj bi se podal. 

Mačke so spet začele cviliti in rovariti, tokrat za 
staro leseno steno skednja. Poškilil je skozi široko 
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špranjo v notranjost, ampak tam je vladala tema. Ti-
pal je za odprtino v leseni na grobo stesani steni, za 
katero je dobro vedel, da mora biti tu nekje. Ko jo 
je našel, je previdno splezal v notranjost. Počutil se 
je kot pobalin, ki stika po sosedovem skednju in si 
ogleduje isto ali podobno ropotijo kot na domačem, 
vendar jo gleda s čisto drugimi očmi, kot da prvič 
gleda v čudne oblike obrabljenih strojev in nakopi-
čenih senenih ali slamnatih bal. Počasi so se njegove 
oči privadile in razločil je posamezne obrise. Lunin 
sij je dajal toliko svetlobe, da se je tudi v notranjosti 
dalo razločiti slabotne obrise. Stari Gornikov skedenj 
je bil skoraj prazen, nekaj odsluženih gospodarskih 
strojev je stalo razporejenih vzdolž stene, v enem 
kotu je še ležal kup stare slame ali sena. Tam v bliži-
ni je zagledal črne obrise tistih prekletih mačk. Spet 
se je zadrla mrcina, da mu je šlo do krvi. Pograbil 
je prvi kos lesa, ki ga je zatipal, in tiho stopal proti 
živalim. Pazil je, da se ni spotaknil in si razbil obraza 
zaradi tega neumnega cviljenja. Hotel je pobiti vsaj 
eno teh beštij, tako ga je nenadoma zgrabila vnema, 
kot obseden se je plazil naprej. Mačke so imele svoj 
ravs in kavs in se niso zmenile za nič drugega okrog 
sebe. Že se jim je toliko približal, da bi bil lahko za-
mahnil po prvi izmed kosmatih mrcin, ko je z nogo 
zadel ob oviro, ki se je podrla in z glasnim žvenketom 
padla na tla. Moral je biti neki železni drog, tako je 
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zadonelo in seveda – vse mačke so jo pokurile. Ena 
sama senca je ostala, čisto pri tleh, ampak ta je bila 
dosti večja, tako da je bilo jasno, da ni mačka. Stara 
vreča najbrž, ga je prešinilo, in je s svojim kolom po-
dregnil vanjo. Vreča, ja, si je mislil, pa še polna po-
vrhu. Kosmate beštije, je pomislil, imajo svojo ohcet 
in nam ljudem kradejo spanec. Prižgal si je cigareto. 
Šele ko je nekajkrat potegnil in bolj natančno pogle-
dal okrog sebe, se mu je zdelo čudno, kar je videl v 
majcenem soju ogorka. Vreča je postajala vse daljša 
in sploh je bila vse manj podobna vreči ... Brevc je 
z nogo začel otipavati to čudno stvar. Še se mu ni 
zdela kdove kako sumljiva, kajti na starem skednju 
vedno lahko odkriješ kaj nenavadnega, kaj pozablje-
nega, nekaj, kar je že odslužilo za vse čase in ni več 
v uporabi, in šele ko po naključju spet nanj naletiš, 
se spomniš pomena, ki ga je kdaj imelo, se spomniš 
pomembnosti, ki je bila nekoč povezana s to stvarjo. 
Razen tega je bila tolikšna tema, da niti ni razpoznal 
celotnega obrisa. Boren lunin sij je skozi odprte dele 
skednja silil v notranjost in pustil obrise vsaj malo 
izstopati. Brevčeve oči so se navajale na temo, čim 
dalje je zrl v to čudno stvar in malomarno vlekel 
cigareto. Zdaj je hotel dognati, kaj ima pred seboj, 
vendar nalašč ni prižgal vžigalnika, v temi je skušal z 
rokami odkriti in dotipati, ob kaj je zadel. Čudno se 
mu je zdelo, da stvar ni bila mrzla, zdaj sredi zime. 
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Nasprotno ... zdela se mu je naravnost ... topla! Tipal 
je dalje in vse bolj ga je grabila groza ... nekak čuden 
vonj je visel v zraku, nekako ...?! Tedaj se je z roko 
dotaknil ... človeškega obraza! Vse je zatipal – nos, 
oči, usta, in nekaj vlažnega na njem ... V hipu se je 
spet umaknil. S tresočo se roko je izvlekel vžigalnik 
in potreboval tri poskuse, preden je plamen zaživel 
in dal toliko svetlobe od sebe, da je Brevc videl vso 
grozo! Krvav obraz z razprtimi očmi in na pol zeva-
jočimi usti. Zakričal je in odskočil. Takrat je na mah 
vedel, kaj je bil zavohal! Nagonsko si je obrisal roke v 
hlače in jakno in se zadenjski pognal proč od trupla. 
Prevrnil se je čez neko ropotijo in zgrmel na tla. Z 
glavo je udaril ob leseno steno skednja, poleg tega 
je za njim zaropotalo nekaj starega lesa, koli, deske, 
rante, vse se je posulo nanj. Zavpil je, bolj od panike 
kot od bolečine, in se nekaj časa zaman trudil, da bi 
spet stopil na noge. Ležal je za oviro, noge na njej, 
glavo daleč spodaj ob tleh, tudi ob straneh je bil pro-
stor utesnjen, počutil se je kot v jami. Z rokami je 
krilil po zraku in zaman v temi skušal najti oprijem. 
Hotel je samo proč. Še je čutil dotik mrtve kože na 
prstih, še mu je tičal tisti svojstveni vonj v nosu ... 
Ko mu nekaj časa ni uspelo priti na noge, se je za silo 
vendarle pomiril in prisluhnil v noč. V tem hipu je 
spet zacvilila mačka, da ga je srhljivo spreletelo po 
celem telesu. Takoj nato je slišal še nekaj ... Nekaj se 
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je premaknilo, slišati je bilo nekak čuden šum, kar 
tam blizu njega, kot da bi v vetru zaplapolale razpro-
strte zavese ... Spet je obupno zacvilila mačka, kot 
da jo nekdo vlači za rep, potem je beštija švignila čez 
njega – toliko,  da mu ni razpraskala obraza – in iz-
ginila v temi! Brevc se je trudoma pobasal, obstal na 
majavih nogah in napeto prisluhnil v noč. Na vaški 
cesti je zaslišal hitro oddaljujoče se korake. Stopil je 
k oknu. Debeli mesec je razkošno sipal svetlobo po 
vaški poti, po kateri je z urnimi koraki odhajala te-
mna senca. Z zamegljenim pogledom je Brevc strmel 
za njo. Postava je bila nekam drobna, predrobna za 
to pozno uro ... in čim dlje jo je gledal, tem bolj ču-
dno se mu je zdelo, da se  sicer oddaljuje in postaja 
čedalje bolj drobna, vse bolj neznatna, njena senca 
pa se z vsakim korakom bliža in veča, vse bolj grozeča 
in črna leze proti njemu. Brevc je stal kot pribit, dih 
mu je zastajal, megla pred očmi je postajala vse bolj 
gosta, nepregledna. Čudno, si je mislil, ko je taka 
jasna noč, taka svetla luna! Megla ... in senca … Ne-
gibno je stal in komaj dihal in čakal na dotik sence, 
ki je pošastno rastla proti njemu. Že je zajela stari 
skedenj, se zagnala v dotrajane planke, pometla prah 
z njih in zdaj grabila dalje, lovila za njim z lakomni-
mi, grozečimi prsti. Brevc se je umikal v notranjost 
skednja, v temo, zadenjski je lezel od odprtine proč 
in napeto opazoval, kdaj se bo senca stegnila sko-
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zi lino skednja in tipala za njim. Spet ga je zaneslo 
med staro ropotijo in mu spodneslo nogi, padel je na 
prašne deske nedaleč od mrliča. Zamegljenost pred 
očmi mu je vse bolj jemala vid, z grozo je razločil le 
črno senco, ki se je zaletela vanj, ga ovila, ga zvezala 
z mrličem v nepregleden klobčič in mu jemala dih.
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