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Peter Handke: Poskus o norem gobarju
"Zdaj gre pa zares!" sem si prej 
nehote rekel, ko sem se odpravil do 
pisalne mize, za katero zdaj sedim, 
da bi si do določene – ali bolje ne-
določene – mere razjasnil zgodbo 
svojega izginulega prijatelja, norega 
gobarja. Nato pa sem si nehote rekel 
še: "Pa saj ne more biti res! Da gre 
zares celo, ko razodevaš in zapi-
suješ nekaj, kar samo po sebi in v 
sebi ni prav nič splošno pomemb-
no; zgodbo, ob kateri mi je že na 
prvih obronkih (ta beseda je končno 
na svojem mestu) tega poskusa na 
misel prišel naslov več desetletij 
starega italijanskega filma z Ugom 
Tognazzijem v naslovni vlogi: Tra-
gedija smešnega človeka – ne sam 
film, zgolj naslov."

Ob tem pa zgodba mojega nek-
danjega prijatelja niti ni tragična, 
prav tako pa mi ni jasno in mi tudi s 
časom ne postaja nič bolj jasno, ali je 
kdaj bil oziroma ali sploh je smešen 
človek; in spet si nehote rečem in za-
pišem: "Naj tako tudi ostane!"

Preden sem se odpravil do pisal-
ne mize, mi je na misel prišel še neki 
drugi film. Tokrat seveda ni šlo le 
za naslov, temveč za enega izmed 
uvodnih prizorov, če že ne kar sam 
začetek. Šlo je – spet enkrat … – za 
vestern, ki ga je – prav ste ugani-
li – posnel John Ford, na začetku pa 
James Stewart kot slavni šerif Wyatt 
Earp, očitno dolgo dolgo po svojih 
medtem že legendarnih tombston-
skih pustolovščinah, zasanjano le-
nobno, kakor to zna le James Stewart, 
sedi na verandi svojega šerifove-
ga urada, obsijan z južnim, teksa-
škim soncem in zdi se, da spokojno, 
a tudi odločno pazi, da lahko mimo 
zavihka njegovega klobuka, ki si ga 
je potegnil napol čez oči, beži le čas, 
kar je zavidljivo in hkrati nalezljivo. 
Nato pa se, saj to sicer ne bi bila več 
zgodba o Divjem zahodu, odpravi 
novim pustolovščinam naproti, sprva 
nekoliko nejevoljno, in če se prav spo-
minjam, zgolj zaradi denarja, odpra-
vi pa se bolj na sever kot na zahod. V 
nadaljevanju in še posebno na koncu 
zgodbe: samoumevno posredovanje, 
nevsiljiva pozornost, prisebnost, ki 
prav po tihem priskoči na pomoč, kar 
vse je lahko izžareval in še izžareva 
le James Stewart. Na koncu nista le 
"Two Rode Together", kakor bi lahko 
rekel prosto po naslovu filma, v ka-
terem je drugi jezdec Richard Wid-
mark, temveč tukaj na koncu skupaj 
jezdi več likov, veliko, če ne že (skoraj) 
vsi. Zakaj se mi je pred odhodom za 
pisalno mizo v misli prikradel prav 
začetek tega filma, podoba nalezlji-(Vincenc Gotthardt)

Večerove zgodbe

Peter Handke:

DARKA ZVONAR PREDAN

Peter Handke je najbrž v tujini 
najbolj znani sodobni avstrijski 
pisatelj, čigar dela so doživela 
številne dramatične uprizori-
tve po vsem svetu. Pisec velikega 
formata, to mu je treba prizna-
ti kljub njegovim kontroverznim 
političnim stališčem, ki so ga 
bila zapeljala tudi v simpatizi-
ranje z velikosrbsko Miloševiće-
vo politiko. Slovence pa je vedno 
vznemirjalo tudi Handkejevo 

slovenstvo, ki ga lahko označi-
mo kot izgubljeno, a vendarle 
prisotno. Sam je v pismu Gusta-
vu Janušu, napisanem seveda v 
nemščini, priznal: "Slovensko 
ne znam pisati. To je jezik moje 
matere, vendar je moja mati 
umrla ..." Ta citat je zapisan tudi 
na ovitku čisto sveže knjige, ki je 
izšla pri celovški Mohorjevi pod 
naslovom Oha, sivec! V njej je 
avtor Fabjan Hafner - najprej že 
v govoru ob podelitvi Einspieler-
jeve nagrade Handkeju novem-
bra 2013 - izčrpno opisal pisatelja 
in njegovo slovensko plat. Druga 
Handkejeva čisto sveža knjiga, ki 
je izšla pred dnevi pri Mohorje-
vi, pa je Poskus o norem gobarju. 

Pravzaprav je to zadnji, peti pri-
povedni esej, s katerim je Handke 
leta 2013 dokončno zaključil, 
kakor sam pravi, niz svojih po-
skusov. 

Esej morda ni pravi izraz, saj je 
žanr tako neoprijemljiv, da bi ga 
lahko kvalificirali tudi kako dru-
gače. Še najbolje je res reči, da 
gre za čisto handkejevsko formo, 
morda za poskus izuma novega 
žanra.

Vsekakor to ni prvo Handkejevo 
delo, ki postavlja v ospredje go-
barja – to je pisec storil že v knjigi 
Lucie v gozdu z oneti. Pa še kje. 
Nori gobar je pripovedovalčev iz-

ginuli mladostni prijatelj, pripove-
dovalec pa pred bralcem razgrinja 
razvoj njegove strasti, od otroštva, 
ko se vse skupaj začne, prek obdo-
bja, ko je gobarstvo potisnjeno na 
stranski tir, do poznih let, ko goba 
"ni več le strast, temveč pustolo-
vščina sama po sebi": "Nič o vsem 
tem, niti lovec na gobe kot junak, 
niti kot sanjač o popolnem umoru, 
niti kot predhodnik nekega dru-
gega zavedanja o jazu, naj ne bo 
pripovedovano v tej knjigi. Ali, v 
nastavkih, morda le? Tako ali tako: 
Zgodba kakor njegova, kakor se je 
zgodila, in kakor sem jo, občasno 
iz neposredne bližine, sodoživel, 
vsekakor še nikdar ni bila napi-
sana."

Seveda se pri Handkeju gobarstvo 
sprevrže v iskanje, kajti najti gobo 
vedno pomeni iskati jo. No, bolj 
kot za gobe gre za iskanje literar-
ne forme in jezika, ki je lahko kos 
tej obsedenosti, norosti, ki vodi 
osrednjega junaka stran od ljudi, v 
globino gozdov, v vršanje dreves, 
v skrivnostno svetlobo. Za name-
ček je nori gobar kot lik dovolj 
podoben Handkeju, da se lahko 
upravičeno sprašujemo, ali to ni 
piščev alter ego. Sploh ker Handke 
opisuje junakovo strast, umaknje-
nost v neki drugi, nečloveški svet, 
ki ga v tem primeru predstavlja-
jo gobe, in na koncu vrnitev med 
ljudi, s sebi lastnim humorjem. 

Iskanje gob, 
iskanje jezika
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vo lenobnega šerifa, ki z iztegnje-
nimi nogami v kavbojskih škornjih 
niti s prstom ne migne, podoba tako 
imenovanega varuha reda, šerifa, ki 
se samozavestno, celo osvobajajoče 
smehlja. 

Prav takrat sem tudi sam sedel z iz-
tegnjenimi nogami, obut v škornje. 
Vendar ne na verandi in tudi ne kje 
daleč na jugu, temveč na mrakob-
nem severu, daleč od vsakršnega 
sonca, z nogami na okenski polici na 
notranji strani več sto let stare hiše 
s skoraj metrskimi zidovi, zunaj pa 
koprene poznojesenskega dežja in 
mrzel veter, ki je zavel iz že prosoj-
nih bukovih gozdov na planoti in 
zapihal skozi okenske reže, pa tudi 
škornji so bili gumijasti, saj brez njih 
skoraj nisi mogel hoditi, sploh pa ne 
kar po dolgem čez polja in počez po 
gozdovih, in prav te škornje sem si 
sezul, ko sem se odpravil za pisal-
no mizo, jih zunaj pred vrati podr-
gnil ob nekaj, čemur so nekdaj rekli 
"zajec", v mojem primeru pa gre za 
starodavno zadevo iz težkega železa 
v obliki nadnaravno velikega polža, 
katerega kovinski tipalki sta mi po-
stružili in postrgali škornje s pet, 
nato pa le nekaj korakov skozi bli-
žnja vrata v prizidek, v malo lopo, 
"annex", kakor rad rečem, da bi tu 
za mizo pisal. 

/…/

In tako se je namerilo, da so v bližini 
vasi, v kateri je odraščal, ustanovi-
li "zbiralnico gob". Dogajalo se je v 
času po drugi svetovni vojni, ko sta 
trgovanje in tržišče na splošno ožive-
la na nov, v primerjavi z medvojnim 
obdobjem drugačen način, še pose-
bej pa sta zaživeli trgovina in me-
njava med podeželskimi in mestnimi 
predeli, katerih prebivalci so začeli 
odkrivati okuse še nikdar okušenih 
jedi (pa ne le uvoženih iz tropskih ali 
katerih drugih krajev), še posebej pa 
se je razmahnila trgovina z gozdni-
mi gobami, ki jih v nasprotju s šam-
pinjoni ni bilo mogoče gojiti v kleteh 
niti v podzemnih rovih, temveč so 
rasle kar divje na prostem in jih je 
bilo treba najti, kar je prispevalo k 
temu, da so vsaj v oddaljenih mestih 
postale nekaj redkega, prava posla-
stica.

Zbiralnica gob, kamor so ljudje 
iz bližnje, precej gozdnate okoli-
ce lahko za plačilo prinašali svoje 
najdbe in od koder so jih v zvrha-
no polnem tovornjaku odvažali v 
mesto, prav ta zbiralnica je takrat 
podžgala otroka, ki je bil obseden z 
denarjem. Poznejši nori gobar prej 
za nič na svetu ni hotel v naravo. 
Za nič na svetu: tam je bilo pravilo-
ma le šumenje, šuštenje, vršanje ali 
zgolj šepetanje dreves, in za ta nič 
se ni nalašč odpravljal v gozdove ali 
kamorkoli, temveč je počepnil na 
rob gozda, čepel je in čepel, vztrajal 
in vztrajal, za hrbtom drevesa, pred 
seboj pa pretežno prazno pokrajino.

Z roba je prodrl v globino in nato v 
samo jedro gozdov šele iz omenje-
nih denarnih razlogov. Gozdovi v 
pokrajini njegovega otroštva so bili 
večinoma iglasti in razen svetlejših 
macesnovih otočkov višje v gorah 
vrh vsega večinoma porasli s smre-
kami s posebej gosto iglasto odejo, 
in ta drevesa so rasla tako tesno 
skupaj, da so se veje in vejice preple-

tale in zatikale, tako da je pri pota-
pljanju v smrekovo goščo postajalo 
vse temneje in temneje in sčasoma 
niti posamezna drevesa niti gozd kot 
celota niso več imeli smisla, najbolj 
mračno in krajevno nedoločeno pa 
je bilo v središču gozda, ki te je zaob-
jelo že kmalu ali celo takoj, le nekaj 
korakov od robov: med debli s pra-
viloma odmrlimi spodnjimi vejami 
nisi videl ničesar več, nisi več videl 
prostranstva, ki te je še ravnokar 
obdajalo, niti dnevne svetlobe, ki je 
še pravkar obsevala širjave, temveč 
je bila edina svetloba le še enako-
merna gosta mrakobnost, ki nikjer 
ni delovala kot svetloba, skorajda se 
"ne gane dih" v (nevidnih) višavah, 
temveč sploh ni ničesar, da o ptičjem 
petju izpred nekaj korakov sploh ne 
govorimo.

Neke vrste svetloba pa je izhajala od 
tega, kar si lahko našel na gozdnih 
tleh, včasih napol skrito v tamkaj-
šnjem mahu. Kolikor pogosteje je 
otrok prodiral v mračne gozdove, 
tem močneje je zaznaval to drugo 
svetlobo, še preden je sploh kaj 
našel, ja, že dolgo pred tem, včasih 
celo v primeru, da najdišč nato sploh 
ni bilo na spregled – že samo svetli-
kanje v mahu ga je takrat dobese-
dno obnorelo.

Kakšna pa je bila ta svetloba? Le-
sketanje. Pod pridušeno sivkasto 
goščavo podrtih debel in ovijalk se 
je lesketala svetloba zakladnice. In 
kako to? So bile gručice lisičk, ki so 
ti tu in tam dobesedno zasijale v 
obraz, ti padle v oči in te v temini 
na prvi pogled dobesedno zaslepi-
le, zaklad? Zaklad, nekaj, za kar pri 
denarni menjavi v zbiralnici gob 
celo v primeru še tako bogate najdbe 
prejmeš kvečjemu en ali dva mala 
bankovca, praviloma pa le prgišče 
srednje velikih kovancev? Ne glede 
na to, da je bil otrok takrat vesel že 
menjave za gole žvenketajoče ko-
vance, ki jih je znal uporabiti in je 
bil nanje ponosen, pa še kako, da je 
sam, na lastno pest "zaslužil denar": 
ob takšnih najdbah, daleč proč od 
drugih, od "madding crowd", globo-
ko v gozdu, predvsem če jih je bilo 
veliko, pa čeprav v določenih mejah, 
je še vedno šlo za zaklade, jasno – 
jasno kot beli dan!

Na tej točki zgodbe o mojem norem 
gobarju se mi je posvetilo, da je imel 
moj izginuli prijatelj že od malega 
občutek, da je rojen oziroma kakor 
je sam temu pravil, poklican za is-
kalca zakladov. V svojih očeh je bil 
torej že kot otrok nekakšen izbra-
nec, pa čeprav takrat tega ne bi iz-
rekel naglas. Temveč? Imel se je za 
nekoga, ki "ni čisto normalen". Ka-
korkoli že: vsakokrat, ko je pobe-
gnil od doma, iz hiše staršev in iz 
vasi svojega otroštva ter stekel prek 
travnikov, pašnikov in polj navzgor 
skozi sadovnjake vse do gozdnih pa-
robkov, da bi "malo prisluhnil" tako 
različno zvenečim listnatim kro-
šnjam – na robu gozda so namreč 
večinoma rasli listavci –, je to delal 
in počel z zavestjo ali, zaradi mene, 
v iluziji, da izvršuje neko vzvišeno 
poslanstvo. 

/…/

V teku desetletij moj prijatelj z vasi 
sicer ni postal bogataš, bil pa je, kot 
je temu nekoč nekdo rekel, "dobro 

situiran". Nisem slišal, da bi imel 
kakšne sovražnike, prav tako nisem 
slišal za kakšna prijateljstva, kar je 
sicer presenetljivo glede na to, da 
so ga vsi imeli za svojega zaupni-
ka. Zato pa mi je prišlo na ušesa 
marsikaj o njem in ženskah, bolj 
o ženskah in njem, kar je spet pre-
senetljivo, saj si ga nikdar nisem 
mogel predstavljati kot ženskarja 
– toda tako stvari vidim zgolj zato, 
ker sem ga poznal že kot otroka in 
potem kot tršatega, čeprav špor-
tnega mladeniča (pri nogometu ali 
podobnem spet isti ritem prisotno-
sti in odsotnosti, s katerim je preten-
tal nasprotnike in jih nadigral). Je 
" junak ženskih src" tudi sicer junak? 
In če "imaš srečo z ženskami"? Jo 
imaš tudi sicer? V moji domišljiji se 
temu oba, moj izginuli prijatelj in 
jaz, smejeva v duetu. 

V obdobju njegovega, kako se že 
reče, družbenega vzpona sem ga 
počasi izgubil izpred oči. Še naprej 
mi je pošiljal kratke novičke, ki 
seveda nikdar niso govorile o tem, 
kar je o njegovem življenju pisalo v 
časopisih. Nikdar nisem verjel govo-
ricam, časopisom pa, kdove zakaj, 
že nekoliko bolj, čeprav bi moral 
tudi tu ostati nejeveren glede na to, 
da sem bil nekaj časa tudi sam iz-
postavljen ali vsaj omenjen v član-
kih; kadar pa je torej zadevalo druge 
in ne mene, sem precej slepo verjel 
temu, kar je pisalo v tisku, vsaj v 
zgodnjih letih in včasih še zdaj, pa 
čeprav zdaj le še na prvi pogled. Iz 
pisanja časopisov sem torej vedel, 
da moj sovaščan, tedanji svetovljan, 
"vedno nosi italijanske ali francoske 
obleke, angleške, po meri izdelane 
čevlje ter različne svilene kravate v 
skladu z letnimi časi ali uro dneva", 
da je tretjič ali četrtič poročen in da 
se je pravkar ločil od svoje zadnje 
žene, Indijanke iz Fort Yukona/Alja-
ska – pisali so, da so njegove žene 
vse bolj eksotične –, medtem ko so 
nekje drugje zapisali, da je bila žena 
tista, ki je zapustila njega, in da je 
bil že od prve žene dalje on zapušče-
nec: ali nemara za vsem tem ne tiči 
kakšna skrivnost, ne preveč lepa? In 
sploh: kako pa je z otroki? – že dese-
tletja nobenega.

Približno v istem času sem prejel 
eno od njegovih osebnih sporočil: 
trenutno je na njegov vrt zaneslo 
prve snežinke. Pri grabljenju listja je 
kot vsako jutro iz grmovja priprhu-
tala taščica – "vedno ista, ali pa si 
to le domišljam?" –  "Povsem nesli-
šno sede na sveže pograbljeno črno 
zemljo, bolj neslišno od vsakega 
lista, ki pade z dreves." Piše, da bere 
mojo zgodbo o življenju v nikogar-
šnjem zalivu in da se je našel v njej. 
Poleg tega pa – "to je namenjeno le 
tebi, nikomur ne povej!" – je srečal 
žensko, pri kateri je končno doži-
vel tako zaželeni pretres, to pomeni, 
da je ob pogledu nanjo končno "šlo 
zares", kar si je od nekdaj želel do-
živeti s kakšno žensko, pri čemer to, 
da je "šlo zares", pomeni, da je hotel 
to žensko na kraju samem "rešiti", 
"spraviti na varno", in z njo še sebe, 
pa čeprav ne ona ne on te zaščite 
nista potrebovala – vsaj takrat ne 
– "še ne!". Naj bo tako ali drugače: 
srečala sta se na pol poti, in to ne le 
"v prenesenem pomenu". Sicer pa ta 
ženska vrh vsega in tako, kakor si 
je od nekdaj želel, izvira "iz najinih 

skupnih krajev, dragi prijatelj", iz 
sosednje vasi. In še vrhunec: v pre-
teklosti sta na isti postaji čakala na 
avtobus, pa čeprav v različnih ob-
dobjih – toda le "kaj so različna ob-
dobja v primerjavi z nekim povsem 
Drugim časom?".

Z žensko iz sosednje vasi sta po-
stala par v teku enega dne – "ali če 
hočeš, čez noč" – in poleti pričaku-
jeta otroka, za katerega skrivaj tudi 
že vesta ime, ne da bi ga bilo treba 
izreči. "Ja, prijatelj moj: to je ženska, 
ki me vodi po skrivnih poteh, tako 
kot piše pri tvojem Wolframu von 
Eschenbachu. Ne želi mi sreče, le vse 
dobro; da bom dober, ves čas. Moli 
zame. To potrebujem. Čutim, da 
sem sam prešibak, predvsem zdaj, 
ko je končno vse tako resno. Slutim, 
bojim se. Ženska mi zaupa, še kako 
zaupa. A sam si ne zaupam. Bojim 
se samega sebe. Ja, moli zame. Le 
kdo bo sicer molil zame? Naj se po 
eni strani čutim še tako šibkega, po 
drugi strani pa se čutim izvoljene-
ga, in prav tega me je v trenutnem 
položaju najbolj strah. Ja, kakor sem 
takrat na vrat na nos stekel proč od 
svoje družine na rob gozda, da bi bil 
sam s šumenjem listov in vršanjem 
vejevja, se tudi zdaj počutim kot iz-
voljenec, tudi v tem smislu: kakšno 
povezavo imam z vami? Zdaj pa 
spet slutnja: ženska, kakšno poveza-
vo imam s teboj?! Jaz, ki sem bil že 
od nekdaj prešibak za svoje bližnje, 
sem hkrati – ali prav zato – tudi iz-
voljen ali pa sem si vsaj domišljal, 
da sem izvoljen za nekaj drugega, 
povsem drugega – za tisto Drugo? 
Ali pa tudi nasprotno: da sem od 
samega začetka izvoljenec in zato 
nisem primeren za nobeno sku-
pnost. Sem kot izvoljenec tabu? Ne 
dotikajte se me, za vas sem tabu?! 
Molite zame!"

Se je od tega trenutka življenje 
mojega, pozneje izginulega prija-
telja začelo spreminjati v prav po-
sebno zgodbo? Če je bilo tako, se je 
to vsekakor dogajalo seveda brez 
vsakršne nenadnosti ali srhljivo-
sti. Vse, kar se mu je pripetilo, se je 
začelo zelo milo in je tako tudi dolgo 
ostalo. Sprva se je zdelo in tudi to je 
ostalo dolgo tako, da gre le za vsak-
danjost, in sicer ljubeznivo, ki se mu 
zdi življenjski ideal ravno zato, da 
ga zaščiti pred lastno zavestjo, da je 
nekaj posebnega, poleg tega pa je šlo 
za povsem nedolžno in nagrajujo-
čo vsakdanjost: ničesar bolj mirnega 
ni, vendar tudi – zakaj vendar? – ni-
česar bolj razveseljivega kot takšne 
vsakdanjosti, ki jih bo srečeval v na-
daljevanju – nič ni bolj otroško. Ali 
pač?

Zgodba, dejanska, posebna, se je 
začela nekega poletnega dne, nekaj 
tednov pred otrokovim rojstvom. Od 
doma in z domačega vrta se je od-
pravil v bližnje gričevnate gozdove, 
skozi katere je vodila najkrajša pot 
v prestolnico, sprva rahlo navkre-
ber, potem strmo navzdol. Tam ni 
imel nobenih opravkov, hotel se je le 
srečati z visoko nosečo ženo za ve-
čerjo, saj je imel na sodišču, kjer je 
ponovno zagovarjal nekoga, ki je bil 
obtožen vojnih zločinov, nekaj časa 
prosto. Občutil je potrebo po hoji na-
mesto po vožnji, in sicer, kakor da bi 
to koristilo nerojenemu, daleč, gor in 
dol, dol in gor, zaradi česar je pustil 

avto v garaži in se tudi ni zmenil 
za predmestno železniško postajo. 
Prečkal je gričevnate gozdove, ki so 
predstavljali ne preveč visoko oviro 
na poti v prestolnico, v obleki, s kra-
vato in klobukom (pa ne "borsalino" 
ali "stetson").

Pot ga je vodila skozi listnati gozd. 
Kakšna razlika v primerjavi s smre-
kami, jelkami in borovci najinega 
otroštva. Gozdovi v tej drugi državi 
so bili od vrha do tal svetli, dreve-
sa, po večini jelše, kostanji, bukve in 
breze, so stala vsaksebi, njihove veje 
in vejice se niso prepletale in zati-
kale, skorajda ni bilo podrasti, in ob 
sončnih dneh je sonce osvetljevalo 
celoten gozd, pa čeprav se je raz-
prostiral v širino. Izraz "svetlo pro-
stranstvo" je tako dobil nov pomen 
in sprva mu takšna svetlost ni bila 
po godu. Tako kot so v drugi državi 
govorili, da belo vino "sploh ni vino", 
je pomislil, da listnati gozdovi sploh 
niso gozdovi. Manjkali so jim mra-
kobnost, tema, ozkost, utesnjenost, 
ko ne gre le za to, da gozd prečkaš, 
ampak se moraš skozenj prebi-
ti. Poleg tega pa so se mu ti listnati 
gozdovi kljub vsemu svojemu sve-
tlemu prostranstvu zdeli nesnažni, 
ne, prej nečisti, ali drugače rečeno, 
v njih je pogrešal občutek čistosti, ki 
ga je nekdaj občutil v iglastih goz-
dovih, še posebno globoko v njih, 
pa čeprav mu je bilo tesnobno – či-
stost je povezana s tem –; celo na-
gnite gobe in celo skeleti srn, lisic 
in zajcev so bili tam še posebej beli 
in so na mahu in v njem izžareva-
li nekaj čistega. Poleg tega je dolgo, 
morda do tistega poletnega dne, 
komajda dojemal listnate gozdove 
kot posebne kraje, kot okolico, kot 
prostor ali prostranstvo, temveč bolj 
kot gole vmesne prostore in preho-
de iz izhodišča A do cilja B – če iz-
vzamemo tisti primer, ko je skupaj 
z bodočo ženo na poti v spet neko 
drugo mesto hodil skozi takšen li-
stnati gozd in ga je nenadoma po-
tegnila za, ni vedel več, ali za srajco 
ali za pas – vsekakor ne za kravato 
in še manj za lase –, potegnila ga je 
vstran, na obrazu pa je imela izraz, 
kakor da je ona tista, ki mora rešiti 
njega. •
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