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Srečevanja s polpreteklostjo
(O zgodbah zbirke Panonska elegija)

Vseh deset zgodb, objavljenih v tej knjigi, je nastalo 
pod vtisom pretresljivih političnih zapletov v naši sloven
ski in svetovni polpreteklosti. Narekovalo jih je življenje 
kot tako, povezano z mojimi davnimi spomini. V zgod
bah je zato večkrat veliko avtobiografskega, vendar pre
oblikovanega v novo sporočilno obliko z mnogimi svobo
dno napisanimi in delno izmišljenimi dodatki.

Verjetno je nemogoče natančno razkriti izvorno jedro 
teh povesti, ker je velikokrat skrito v podzavestnih pla
steh vznemirljivih dogodkov v otroštvu in v času eksi
stencialnih preizkušenj v poznejših letih. Porodilo jih je 
zdaj zanosno in nato brutalno dogajanje sredi vojne in 
revolucije, ki je razgalilo kljub idealističnemu herojstvu 
številnih posameznikov temne strani v človeku in družbi.

V zgodnjem otroštvu je bil moj stalni spremljevalec 
strah zaradi grozeče vojne nevarnosti, ameriških vojnih 
letal nad Središčem ob Dravi na letu proti Wiener Neu
stadtu in Dunaju in topovskega grmenja z bližajoče se 
nemškosovjetske fronte na hrvaških in madžarskih rav
nicah. Pozneje se je ta strah spojil z odporom mladega člo
veka do enosmerne marksistične ideološke vzgoje v šoli 
in družbi in se stopnjeval v trmasti odpor, ki me je vodil 
namesto umika v zasebnost, bolečino in resignacijo v širši 
svet in v iskanje globinskega smisla bivanja.
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Vseh deset zgodb pravzaprav išče odgovor na nikoli 
do konca razrešljivo vprašanje: Kaj je življenje? Sučejo se 
v koncentričnih krogih okoli različnih osebnih doživetij, 
preizkušenj in pričakovanj, prestavljenih v nov obči kon
tekst z delno resničnimi in delno izmišljenimi protagoni
sti.  

V zgodbi Dogodki in spomini je na primer avtentičen 
opis mojega bega z materjo sredi vojnega dogajanja v 
aprilu 1945 čez mine po cesti, ki vodi iz Središča ob Dra
vi proti Ormožu. Po njenem današnjem asfaltu zdaj ne
prestano drvijo osebni avtomobili in tovornjaki. Zato bi 
bil sprehod po tej cesti danes nemogoč. Doživel pa sem ga 
še lahko kot petletni otrok leta 1944 s svojim pradedom, 
ravnateljem središke osnovne šole in mladinskim pisate
ljem in skladateljem Antonom Kosijem (tudi avtorjem 
knjige Umni kletar, ki je izšla pri Družbi svetega Mohor
ja v Celovcu leta 1901, podobno kot pri isti založbi niz 
knjig pisatelja Franca Detele, ki je bil bratranec mojega 
starega očeta Januarija).

V Strahu in sanjah pa tudi v Panonski elegiji je pre
cej zastrto skrit spomin na mojega zelo posebnega stare
ga strica, psihologa in misleca Martina Kojca, avtorja še 
vedno brane knjige Učbenik življenja in drugih knjig, ki 
prebujajočemu se človeku želijo ponuditi rešitve v novo 
razsvetljeno življenje. Kljub temu sta obe zgodbi istoča
sno izmišljeni, preoblikovani v nov sporočilni model, ki 
pa bi bil lahko delno tudi resničen.

V besedilo Kača sem vnesel spomin na središka mla
dostna doživetja med kokošmi, racami in mačkami na 
velikem domačem »dvoru« (torej dvorišču), kjer so bile 
pod skladovnicami drv in med dračjem doma tudi kače 
in druge živali, med katerimi sem se igral in odraščal. Z 
mačkami, psi in neverjetno živahnimi kokošmi sem se kot 
majhen otrok popolnoma zbližal, in čeprav zveni nekoli
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ko smešno, lahko zatrdim, da sem dobro spoznal njihovo 
nadvse zanimivo »živalsko dušo«.

Celotna zbirka je sestavljena tako, da vodi kronolo
ško od mojega zgodnjega otroštva in negativno dožive
tega komunističnega jugoslovanskega režima ob šolanju 
v Ljubljani v emigracijo in v svet, kjer spremljam usode 
nekaterih iz svojih prvotnih domovin iztrganih protago
nistov (Mraz, delno Krog v krogu, Klagenfurt, Skrivnost 
ribje kosti itd.).

Končno me – kot Krog v krogu – pot privede spet na
zaj v Panonsko elegijo h koreninam lastnega izvora in k 
aktualnim težavam izvotljene sodobne družbe, zasvojene 
s Heroinom v srcu.

LEV DETELA
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KAČA

Ves gorski gozd ob vasi je prepoln vdolbin, votlin, 
rovov, drobečega se kamenja in temnih ozkih jarkov, ki 
jih je v tisočletjih izdolbla voda. V skalovju, na poseki, 
kamor se ves ljubi dan s podvojeno močjo upira sonce, 
gnezdijo kače.

Poleti pridejo v vas turisti. Tudi Damijan se s starši 
potika po senožetih in gozdu. Velikokrat se sam vzpenja 
v hrib. Nabira gozdne jagode in na rebri pri skalovju vidi 
gnezditi zelene kuščarice.

Gospodarica pokrajine pa je kača. Končno jo sreča na 
pobočju. Kot zaklet ostrmi in obstoji, saj bi jo skoraj po
hodil. Kača leži na soncu tik ob veliki praproti. Zvita je 
v klopčič. Tudi sama je presenečena, prav tako kot mladi 
človek. Vznemirjeno privzdigne glavo in svareče zasika.

Deček stoji negotovo pred neznatno, a nevarno ži
valjo. Ve, da je to strupen gad. Oče mu jih je že večkrat 
pokazal. Kljub temu noče odskočiti, se umakniti v varno 
odmaknjenost.

V roki drži palico. Lahko bi jo dvignil in zamahnil. 
Ko bi bil bliskovito hiter, bi morda prehitel smrtni skok 
prebliskovite kače. Vendar ne more udariti. Mrtve živa
li ga navdajajo z vznemirjajočo grozo. Sram bi ga bilo, 
ko bi jo uničil na njeni zemlji, pod toplim soncem, v tem 
kačjem gozdu. Žival živi le enkrat – in tudi njeno življe
nje je nekaj skrivnostnega in čudovitega. Preperela kačja 
koža, pa četudi je od gada, nikomur ne koristi.
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Tako stoji in jo gleda. Kača se ne premakne. Kot da 
ne bi živela. Toda to je le slepilni videz. V hladu njenega 
mrzlega telesa, ki ga ogreva le vroče sonce, je nabita pod
talna električna vznemirjenost.

Potem se Damijan umakne za korak ali dva. Kača še 
vedno lebdi ob praproti, kot da je okamnela. V rahlem 
vetru, ki prši z vrha gore navzdol na skale in še globlje k 
potoku v dolini, se pozibavajo bori in hrasti.

Deček počepne in začne z mirnim zamolklim glasom 
pripovedovati otožno pesmico. Travnički so pokošeni, 
rožice so pomorjene ... Njeno besedilo je kmalu pri kraju. 
Kača ga neprizanesljivo opazuje. Sedaj Damijan momlja 
besede, ki nimajo nikakršnega smisla in pomena. Med 
skale lega njegova mirna govorica. Kača ga začudeno gle
da.

Deček postaja vedno pogumnejši. Zdi se mu, da je 
kača nenadoma manj nevarna in skorajda nestrupena.

Previdno dvigne roko. Razprto dlan počasi pomika 
vedno bliže k srepim kačinim očem. Še vedno momlja za 
človeka nerazumljive besede, ki so živali blizu in jih do
bro razume. To je kačji gozd in tukaj vlada kačja govorica 
z vsemi njenimi skrivnostnimi zakoni.

Dečkova dlan je za dve ali tri človeške glave odmak
njena od kačinega telesa. Katere in kakšne razdalje imajo 
v kačjem svetu svojo veljavo? Kaj je za kačo lepo in prav? 
Se kači sploh lahko približaš? Te lahko taka žival zares 
ugodno začuti in občuti?

Damijanova dlan je že zelo blizu kačinega telesa. Zdaj 
se kača premakne. Bo napadla? Bo zasikala? Bo ugrizni
la?

Žival se počasi izmota iz klopčiča. Svojo drobno glavo 
z razpolovljenim dolgim jezičkom obrne proti praproti. 
Dela se, kot da dečka sploh ne vidi. Vedno bolj se odmika 
v visoko travo in grmovje. 
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Morda je sprejela Damijanovo prijazno ponudbo. Ne 
vidi ga. Če bi ga videla, bi namreč morala napasti in use
kati. Njegovo momljajoče zaklinjanje nevarnosti jo je po
mirilo. Všeč ji je, da je v dečku zaživelo nekaj kačjega. 
Kmalu izgine v gostem grmovju. 

Damijan je ves čas zelo razburjen. Ponoči sanja o kači. 
Sliši, kako vzdihuje v gozdu, ko se v temi ogabno klati na 
lovu na žabe in miši.

Drugi dan se takoj po kosilu spet nestrpno odpravi v 
gozd. Ob isti uri kot včeraj stoji na pobočju, kjer se kača 
rada sonči.

V vetru se ziblje samotna praprot. Borovci šumijo v 
popoldan. Kamenje je pusto in prazno. Kače ni od niko
der.

Kje je kača? Kje je moja čudovita kača?
Damijan se razočaran pomika proti vasi. Zakaj ni pri

šla? Je včeraj naredil kaj narobe?
Kje je moja kača? Svojo pesem sem ji dal. Zakaj mi 

sama ne da ničesar!
Ponoči sanja mrzlične sanje. Kača sika v temi in se mu 

približuje. Vidi njen srepi rumeni pogled. V trenutku za
čuti kačino popolnoma nečloveško naravo. Le kako naj 
se zbližata?

Kača! Kje si, silovita kača?
Vsak dan gre v breg. Vsak dan čaka na kačo, vendar 

kača ne pride.
Se ga boji? Tako lepo ji je pel! Vse ji je dal! Svoje člo

veško srce ji je dal. Kaj kača nima srca? Kateri zakoni ve
ljajo v njenem svetu? Le lov, napad in uboj? Samo divja 
samota in nezaupljivost? Samo varnost noči in kratko 
slepo ugodje ob posebno toplih sončnih popoldnevih, 
ko nepripravljena, presenečena in prestrašena med sonče
njem piči človeka, ki jo je prepozno uzrl?

Šele peti dan jo spet sreča. V vročem soncu ga ob isti 
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uri in na istem kamenju mirno pričaka. Ko se ji previdno 
približa, se ne umakne. Damijan ji spet zapoje za človeka 
nerazumljivo melodijo.

Deček začuti, da ga kača dobro razume. Mirno leži 
ob praproti, vendar njene ostre oči pazijo na vsak njegov 
gib, pa naj so njegove besede še tako dobre in blage.

Za trenutek se mu zazdi, da ima žival hudobne, ne
sramne in zahrbtne oči. Potem pa se zave, da je to kača, 
ki je ne moreš meriti s človeškimi zakoni. Začuti, da so 
njene oči v tem trenutku vse: so življenje in sij svetlega 
popoldneva. So čar kače, ki je v gozdu našla obilen plen 
in je zadovoljna.

Damijan počepne v mah. Palico položi na kamenje in 
previdno dvigne roko. Za trenutek ga zajame omotična 
omamljenost. Zdi se mu, da je preveč drzen. Kar zdaj po
čenja, je velika neumnost. Kača je strupena! Če ga piči, 
kar je pri takem nespametnem početju pravilo, bo v veliki 
nevarnosti. Vas je daleč in tu v gozdu je popolnoma sam!

Kljub temu se ne more premagati. Kot da je uročen od 
neke neznane temne in skrivnostne sile, ki ga žene vedno 
bliže k posebnostim gozdne živali. Ta se ne premakne. Z 
nepremičnim pogledom ga nepregibno čaka. Kaj se bo 
zgodilo?

Damijanova dlan je že tik nad zamolklo lesketajočo se 
kačino kožo. 

Gad ga nepremično pričakuje. Si ti moj? Si ti moj pri
jatelj?

Zgodi se v trenutku. Dečkova dlan podrsa po kačinem 
hladnem telesu. Nekaj zasika skozi gozd in se bliskovito 
premakne.

Damijan zatrepeta v čudni razburjenosti. Sekunda do
tika bo gorela v njem do konca življenja. Tudi kača ga ne 
bo nikoli pozabila.

Sprva sploh ne ve, kaj se je zgodilo. Potem se zave, da 
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se je dotaknil gada. Ta je razburjeno zasikal, se premaknil 
in odmaknil. Ni ga napadel. Dovolil mu je dejanje, ki ga 
ta gozd nikoli ne dovoli. Tudi v kači verjetno živi neka 
daljna težko dostopna skrivnost, ki se razkrije, če jo pra
vilno zaznaš. Vendar gori kratki nerazumljivi dotik v kači 
tisočkrat močneje kot v človeku.

Damijan pretreseno gleda, kako gad počasi in mrzlo 
leze med praprot in suhljad.

Kača! Moja lepa kača!
Usodni dotik Damijana dokončno pomiri. Ponoči se 

mu kača ne prikazuje več v sanjah. Ne sika več v temi s 
svojo nenavadno kačjo govorico, zato se zdaj ne boji, da 
ga bo v nemirni noči za vedno uročila.

Drugačnost živali ga več ne vznemirja. Njena koža mu 
ne obeta nobenih novih pričakovanj. Ve, da je kača zdaj v 
visokem poletju prenapolnjena z močjo sonca in obilnega 
plena. Še hodi iz vasi čez goro in skozi gozd, vendar se za 
kače več ne zmeni in jih tudi nikoli več ne sreča.
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STRAH IN SANJE

Stric stoji ob hladni peči, pije, molči, spet pije, molči 
in premišljuje. Rjavi mrak je že tu in se plazi okrog hiše. 
Steklenica je prazna, stric odide iz sobe, počasi in po
končno.

Teta sedi v kuhinji pod sveto podobo z napisom »Moli 
in delaj!«. Temni Kristus strogo gleda iz skrinjice. Diši po 
cipresah, bučnem olju, čebuli in vosku.

Stric se smehlja, zre skozi okno ven v rjavi mrak, tja, 
kjer trave še vedno dišijo po sladki strdi, kjer grenko diši 
po hruškah in gnilih jabolkih. Noči so globoke, pijane, 
sončni zahodi rdečerjavi, mrtva kri in ogenj. In stric pije 
in stric živi v lastnem samotnem svetu in sledi lastnim za
konom.

Ponoči imam nenavadne sanje. Sem na vrtu, jablane 
padajo po bregu navzdol v mrak, v nič, v prepad, in na 
drugi strani niča stoji stric. Kliče me, bojim se, hočem 
skočiti, hočem v mrak. Kako naj to sploh storim, pomi
slim, v tem mraku bom umrl? Stric me kliče in zdaj sko
čim v nič in nič je nenadoma globoka temnozelena voda. 
Tam plavam, čeprav ne znam plavati, in splezam na breg. 
Temno je na vrtu, strica ne vidim več.

V tem trenutku se zbudim. Dež škropi skozi odprto 
okno v sobo, vlažno je, mrzlo in temno.

Tišina.
Stric sedi v vlažni sivi jutranji megli ob mizi in pije 

in razmišlja. Je sam v sobi. Pred sončnim vzhodom, ko 
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se dan počasi obarva in postane noč bleda kot mrlič, se 
zdi njegova glava, polna gub in brazgotin, za nekaj minut 
zelena, kot voda v kakšnih nočnih sanjah. Ob tej uri, ko 
sedi stric sam v sobi, v zamolklem prostoru z obokanim 
stropom, in se njegova postava v vlažnem, sivem jutru 
zeleno sveti, se izvlečem iz postelje, plazim se okoli hiše 
in prisluškujem.

Tišina. 
Skozi okno vidim samotnega strica, kako v trdi lane

ni srajci v boljši izbi pije žganje, vidim ga, kako srhljivo 
bliska s svojimi črnimi očmi, temnimi kot kmečki upor, 
vidim, kako žejen poželjivo pomika ustnice k rumenemu 
kozarčku. Vidim, kako se v polmraku jutranjega svita hu
dobno lesketa kot vlažna strupena goba, in moje oči se 
razširijo, moje nosnice se razpnejo kot na razburjenem 
volčjem gobcu. Jutranja svetloba lije v sobo in stric zele
no sedi pri mizi in pije in razmišlja.

Tišina.
Neka ura trikrat udari. Stric premika glavo in pozor

no prisluškuje v vse smeri. Skrijem se v grmovje. Stric 
premika glavo in bolšči v pokrajino, v meglo, v drevesa, 
v travo, v tišino in v vlago. Nemo zre v razpadla stranska 
poslopja, v jablane in v travo. Ne vidi me.

Stric sedi pri mizi in se opijanja. Zadnje muhe začno 
mrgoleti po vlažnem sobnem zraku, v lenih rojih krožijo 
okoli stričeve glave.

Vlečem se nazaj v svojo malo sobo. Polijem se z mrzlo 
vodo in si počešem rjave lase. Jutranja svetloba lije sko
zi okno. Imam ozko belo posteljo in stene moje sobe so 
skoraj popolnoma bele. Skozi listje na vrtu vdira svetloba 
v sobo in zdi se, da je vse zelenkasto.

Ležim v jutranji tišini, lenarim in sanjarim in se bojim 
velikega strica, ki sedi spodaj v sobi in se molče opija.

Moje telo zadobi samostojno življenje, ležim in doz
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deva se mi, da se telo neskončno daljša, razteguje, od ene 
stene v sobi do druge stene in še naprej, skozi zid ven na 
vrt. Moji prsti so podobni majhnim zelenim kačam. In 
vsa soba je napolnjena z majhnimi lesketajočimi se ognje
nimi pikami in vse se svetlika in blešči v motni dan. Moje 
telo se popolnoma splošči in razširi, raste, neprestano na
raščam, moje kosti se raztegnejo, sem velikan, popolno
ma nemogoče je premakniti roko, težka je kot svinec in 
dolga eno miljo. Potem pa se vse razleti in sem le drobno 
zrnce, vse misli mi je odpihnilo, zlobni stric me sploh več 
ne more zagledati, vsi predmeti izgubijo trdoto, postelja, 
blazina, pohištvo, stene so mehke kot puh, blage kot pe
sem.

Slišim, kako stric v velikih črnih škornjih pijan topota 
po sobi, skozi zaprta vrata, skozi belo steno ga vidim kot 
v zrcalu. S črnimi očmi bolšči v veliko steklenico z žga
njem in molči in razmišlja. 

Ležim v svoji sobi in vem, da ne gre za življenje, tem
več proti smrti, proti velikemu umiranju vsepovsod na
okrog. In muhe migotajo v somraku in stric topota na 
drugi strani stene.

V salonu, za z bršljanom obraslimi okni, sedi teta, tam 
je popolnoma tiho in hladno, kot na dnu senčnatega rib
nika. Teta se v hladnem, zelenem mraku lesketa na usnje
nem zlato obrobljenem stolu, pod pozlačenim okvirom 
temnega portreta mojega deda, in prisluškuje stričevim 
težkim, pijanim korakom, ki brenčijo skozi steno kot 
črne hudobne muhe.

Skozi kuhinjo v pritličju, skozi njen soparni vonj, 
grem na vrt. Na kuhinjski steni je trdo pribita težka, stro
ga in pusta podoba z napisom »Moli in delaj!«. Muhe 
brenčijo skozi mrak, diši po plesnivi moki in krompirju. 

V salonu, za z bršljanom obraslimi okni, sedi teta in 
moli in molči in premišljuje. V košari leži vse, kar ji je 
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drago, spomini na mladostna leta, blazina iz svile, okraše
na z babičino vezenino, slike in zlate verižice. Boža lepo 
modro blazino in prisluškuje težkim pijanim stričevim 
korakom, ki vdirajo v njeno samoto.

Čas se premika čez z žganjem polito mizo kot čez 
dolgo krsto. Stric sedi sključen pri mizi, v njegovo loba
njo se plazi tema.

Tetina mračna soba je prenapolnjena z omarami, pre
dalniki in z dvema posteljama z baldahinoma, na stenah 
prazno dremajo orumeneli portreti in fotografije. Teta 
stoji sklonjena čez mizico, roke se ji tresejo, skozi rjavo 
obrobljena očala zre v odprte stare knjige z zapiski o go
spodarjenju.

Na vrtu postane nenadoma svetlo, nekje čivkajo vrab
ci. Na desni pred mano se razkazuje gozd, na levi strani 
so polja, za njimi se raztezajo nova polja.

Stojim na vrtu kot na okrogli plošči. Zadaj v vasi škri
pajo vrata in lajajo psi. Sonce je bledo kot papir in tre
peta na mračnih jelkah. Tam stoji gozd. Tam šumi gozd 
grozljivo enakomerno, kot kaka elektronska superura. 
Sedim v travi in se igram z belimi kamni. Težki stric je 
nenadoma pred mano. Sonce pade na njegove temne oči, 
ki bolščijo vame kot dve mrtvi luknji.

»Se igraš svetnika v travi?«
Strica grabi krč, njegove močne roke se zagrebejo v 

zemljo. Joče in vzdihuje kot otrok.
Žarim od groze.
»Prej je bilo popolnoma drugače. Prej ni bilo tako, ti 

svetnik!«
»Ja, stric!«
»Vojna in revolucija sta uničili pravo življenje. Vojna 

je odnesla vse, kar mi je bilo pri srcu. Razumeš? Ne vem, 
če razumeš. Ti tako ali tako ne razumeš nič!«

»Ja, stric!«
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Stric je zloben in pijan.
»Špijon! Špijon! Ti napačni svetnik!«
Stric se maje po vrtu, smrdi po alkoholu in tobaku.
Bulji vame in jaz se počasi umikam. V grmovje, v viso

ko travo, kjer razmišljam o divjem lepem življenju v goz
dovih. Razmišljam o močnih razbojnikih, ki so si znali 
zase pridobiti pravico do življenja in svobode! Tudi jaz 
želim biti svoboden, močan in lep! Tudi jaz hočem biti 
razbojnik!

»Netiti upore! Delati otroke! Pa nič drugega! Novi 
časi! Od hudiča je to, sem rekel!«

Stric razsaja po vrtu, da se oblaki razletijo in se kot 
sive raztrganine vrtinčijo po zraku. Skrijem se globlje v 
travo, plazim se kot črv po zemlji. In začutim, da so trave 
in rastlinje svobodni in brez meja.

Teta pride na vrt, se postavi pred strica in reče: »Pridi, 
pojdi v hišo, utrujen si!«

Stric dolgo časa napeto gleda v daljavo, potem reče: 
»Kaj pravzaprav čvekaš?« 

»Pridi v hišo! Zunaj je mrzlo!« reče teta glasno.
»Kaj pa je spet! Kaj hočete! Vse skupaj je pom – pom 

–pom! Razumeš vse to? Ne. Ti ne razumeš ničesar! Kaj 
misliš, da sem si to izmislil? Ne! Ti ničesar ne verjameš! 
Ti si nič! Razumeš? Navaden nič. Jaz pa sem! Jaz sem go
spod! Razumeš? Ne! Kaj ne razumeš?« 

Stric gre v hišo, jaz pa ostanem zunaj.
Hej, kako šumijo drevesa! Hej, kako veje svoboden 

veter! Kako se trsje ziblje in grči, kako se zibljejo vršičje, 
veje in porastki na drevesih.

Strica ni več! Stric je izginil!
Z glavo se stiskam k dobremu močnemu vetru. Igram 

se z belimi kamni.
Zapojem neko pesem.
Pred mano stoji teta.


