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PROLOG

Leta 1830, po ustanovitvi Kongresa Zvezdnih poti, je ena 
od robotskih izvidniških vesoljskih ladij z ansiblom poslala 
poročilo: planet, ki ga je raziskovala, je po vseh preiskanih 
parametrih ugoden za življenje ljudi. Njemu najbližji naseljen 
planet je bil Baia; Kongres Zvezdnih poti mu je izdal dovoljenje 
za naselitev novoodkritega planeta. 

In tako se je zgodilo, da so novoodkriti svet prvi obiskali 
ljudje, ki so govorili portugalski jezik, imeli so brazilsko 
kulturo, po veroizpovedi pa so bili katoliki. Leta 1886 so se 
izkrcali na planet, se prekrižali in planet poimenovali Luzitanija 
– staro ime za Portugalsko. Začeli so popisovati �oro in favno. 
Pet let pozneje so odkrili, da majhne gozdne živali, ki so jih 
poimenovali porquinhos – pujski – sploh niso bile živali.

Prvič po ksenocidu kukcev, ki ga je opravil zloglasni Ender, 
so ljudje v vesolju našli tuje inteligentno življenje. Prašički so 
bili tehnološko primitivni, uporabljali pa so orodja, gradili 
hiše in govorili. »Bog nam je dal še eno priložnost,« je oznanil 
nadkardinal Pio s planeta Baie. »Lahko se odkupimo za svoj 
greh uničenja kukcev.«

Člani Kongresa Zvezdnih poti so verovali v veliko bogov, 
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ali v nobenega, toda strinjali so se s papežem. Luzitanijo 
bodo naselili stanovalci Baie in bodo pod katoliško licenco, 
kot je velevala tradicija. Toda človeška kolonija se tam nikoli 
ne sme razširiti preko omejenega območja ali preseči omejene 
populacije. In vse je bilo podrejeno enemu zakonu:

Prašičkov se ni smelo vznemirjati.
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1

Pipo

Ker se še vedno nismo povsem navadili na misel, da so tisti iz 
sosednje vasi prav tako ljudje kot mi, si je bilo težko zamisliti, 
da bomo sploh kdaj lahko na neka druga bitja, ki so družabna 
in izdelujejo orodja, vendar so šla po drugih poteh evolucije, 
gledali ne kot na sovražnike, pač pa kot na tovariše na skupnem 
romanju proti svetišču inteligence.

Toda jaz to tako vidim ali si vsaj želim, da bi tako videl. 
Razlika med tujci in vesoljci, s katerimi ni možno nikakršno 
komuniciranje, ne leži v tistem, ki se ga ocenjuje, pač pa v 
tistem, ki ga ocenjuje. Ko za neko tujo vrsto rečemo, da so 
zgolj ramani, to potem ne pomeni, da so ti prešli prag moralne 
zrelosti. To pomeni, da smo ga prešli mi.

 − Demosten, Pismo Framlingom

Rooter je bil med prašički tisti, ki je bil najbolj težaven in 
v največjo pomoč. Vsakič, ko je Pipo obiskal njihovo jaso, je 
bil Rooter tam in se trudil, da bi kar najbolje odgovoril na 
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neprecizna vprašanja, katerih neposredno zastavljanje je bilo 
Pipu po zakonu prepovedano. Pipo se je zanašal nanj, morda 
celo preveč, in čeprav se je Rooter smešil kot neodgovoren 
otrok, kar je tudi bil, je vselej opazoval, poskušal in preizkušal. 
Pipo se je moral ves čas izogibati pastem, ki mu jih je Rooter 
postavljal. Le trenutek poprej se je Rooter vzpenjal po deblih, 
držeč se za lubje s svojimi rožnatimi blazinicami, ki so mu 
zrasle na gležnjih in notranji strani stegen. V rokah je držal dve 
paličici – imenovali so jih Očetovi palici – in medtem ko se je 
vzpenjal, je z njima aritmično udarjal po deblu.

Ta hrup je zvabil Mandachuvo iz njegove kolibe. Rooterju 
je najprej zaklical v moškem in nato še portugalskem jeziku. 
»P'ra baixo, bicho!« Nekaj prašičkov, ki so bili v bližini, je v 
znak strinjanja pospremilo to njegovo portugalsko igro besed 
tako, da so s stegni drgnili skupaj. To je izzvalo sikajoč zvok 
in Mandachuva je nekoliko poskočil v zrak od navdušenja ob 
njihovem aplavzu.

Rooter se je medtem nagibal nazaj, vse dokler ni postalo 
jasno, da bo padel. Takrat se je odrinil z rokami, v zraku naredil 
premet in pristal na nogah, še nekajkrat poskočil, toda ni se 
opotekel.

»Torej si zdaj akrobat,« je rekel Pipo.
Rooter se je začel šopiriti. To je bil njegov način oponašanja 

ljudi. To je bilo še bolj učinkovito pri zasmehovanju, ker je 
njegov sploščeni in navzgor zavihani rilec resnično bil videti 
prašičji. Nič čudnega, da se jih je oprijel vzdevek prašički. Prvi 
obiskovalci njihovega sveta so jih tako poimenovali v svojih 
prvih poročilih že nekje 86-tega leta in je do oblikovanja 
Luzitanijske kolonije leta 1925 to ime že postalo neizbrisno. 
Ksenologi so jih brez dvoma prav tako imenovali prašički. Pipo 
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pa jih je v glavnem imenoval pekveninji in zdelo se je, da jih to 
ni motilo, saj so sebe imenovali »Ta mali«. Torej, ne glede na 
dostojanstvo tega ni bilo mogoče zanikati. V takšnih trenutkih 
je Rooter resnično bil videti kot prašič, ki se je postavil na 
zadnje noge.

»Akrobat,« je rekel Rooter in preizkušal novo besedo. »Kaj 
sem storil? Torej imate besedo za ljudi, ki to počno? To pomeni, 
da obstajajo ljudje, ki to počno kot svojo službo?«

Pipo je tiho zavzdihnil, celo nasmešek mu je zamrznil. 
Zakon mu je striktno prepovedoval deliti kakršnekoli podatke 
o človeški družbi, da se kultura prašičkov ne bi kontaminirala 
s človeško. Toda Rooter je vselej igral to igro izpraševanja in 
izcejanja možnih podatkov iz vsega, kar je Pipo rekel. Tokrat 
je Pipo lahko krivil samega sebe, ker je bleknil pripombo, ki 
je povsem brez potrebe odprla okno v človeško življenje. Tu 
in tam se je med pekveninji lahko počutil tako prijetno, da ni 
pazil na to, kaj govori. To je bilo vselej nevarno. Nisem dober v 
tej večni igri zbiranja informacij in istočasne opreznosti, ne da 
bi jim dal kaj v zameno. Moj molčeči sin Libo je bil zdaj že bolj 
diskreten od mene, pa je bil zgolj moj vajenec – koliko časa je 
že minilo, odkar je dopolnil trinajst let? – štiri mesece.

»Želim si, da bi tudi sam imel takšne blazinice na nogah, kot 
jih imaš ti,« je rekel. »Meni bi takšno lubje razcefralo kožo.«

»Potem bi nas vse moralo biti sram.« Rooter je še vedno 
bil v tisti pričakujoči pozi, za katero je Pipo verjel, da z njo 
kaže blago vznemirjenost ali neverbalno opozorilo drugim 
prašičkom, naj bodo previdni. To je prav tako lahko bil znak 
ekstremnega strahu, toda kolikor je bilo Pipu znano, pekveninji 
nikoli niso kazali nobenih znakov velike prestrašenosti. Kljub 
temu je Pipo, da bi ga pomiril, hitro rekel: »Ne skrbi, prestar 
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sem in premehak, da bi se lahko tako vzpenjal po drevju. To 
prepuščam vam mladim.«

In delovalo je; Rooterjevo telo je znova postalo gibko. »Rad 
se vzpenjam po drevju. Od tam lahko vidim vse.« Počepnil je 
pred Pipa in približal glavo. »Boš pripeljal tiste živali, ki tekajo 
čez travo in se ne dotikajo tal? Drugi mi ne verjamejo, ko jim 
povem, da sem videl nekaj takega.«

Spet ena past. Kaj je Pipo, ksenolog, boš ponižal tega 
posameznika družbe, ki jo proučuješ? Ali pa boš dopustil, da 
temu srečanju vladajo stroga pravila, ki jih je sprejel Kongres 
Zvezdnih poti? Bilo je nekaj presedanov. Edina inteligentna 
bitja, na katera so ljudje do tedaj naleteli, so bili kukci, kar se je 
zgodilo pred tri tisoč leti, toda ob koncu tega srečanja so bili vsi 
kukci pobiti. Tokrat je Kongres Zvezdnih poti poskrbel, da če 
bodo ljudje znova naredili napako, bo ta napaka šla v nasprotno 
smer. Minimum informacij in minimalen stik. Rooter je 
prepoznal Pipovo oklevanje, njegovo previdno tišino.

»Nikoli nam ničesar ne poveš,« je rekel Rooter. »Opazuješ nas 
in proučuješ, toda nikoli nam ne pustiš, da bi prešli skozi vašo 
ograjo v vašo vas, da bi tudi mi lahko opazovali in proučevali 
vas.«

Pipo je odgovoril iskreno, kolikor je lahko, ker je bilo 
pomembnejše biti previden kot pa iskren. »Če se vi naučite 
tako malo in se mi naučimo tako veliko, kako to, da govorite 
tako stark kot portugalsko, medtem ko se jaz še vedno mučim, 
ko se skušam naučiti vaš jezik.«

»Mi smo pametnejši.« Potem se je Rooter sedeč na tleh obrnil 
in Pipu pokazal hrbet. »Vrni se za svojo ograjo,« je rekel.

Pipo je takoj vstal. Malo stran je stal Libo s tremi pekveninji 
in se skušal naučiti, kako oni izdelujejo kritino iz posušenih 
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vitic merdone. Pogledal je Pipa in ta je bil v trenutku pri očetu, 
pripravljen na odhod. Pipo ga je odvedel stran, ne da bi izrekel 
kako besedo; ker so pekveninji tako tekoče govorili jezike ljudi, 
ljudje nikoli niso razpravljali o tem, kaj so izvedeli, dokler niso 
bili za ograjo.

Do hiše sta potrebovala pol ure, toda ko sta stopila skozi 
vrata in jih s treskom zaprla in se napotila ob pobočju griča 
proti Zenadorski postaji, ju je spremljal dež. Zenador? Pipo 
je razmišljal o tej besedi, medtem ko je opazoval droben napis 
nad vrati. Na tisti plošči je bila v jeziku stark izpisana beseda 
KSENOLOG. Predpostavljam, da je to tisto, kar sem, vsaj kar 
se tiče bitij z drugih planetov, je pomislil Pipo. Toda portugalski 
naziv zenador je bilo lažje izgovoriti, zato je na Luzitaniji redko 
kdo uporabljal besedo ksenolog, tudi kadar je govoril stark. No, 
kako se jezik spreminja, je pomislil Pipo. Če ne bi bilo ansibla, 
ki je omogočal trenutno vez med Stotino svetov, sploh ne bi 
mogli vzpostaviti skupnega jezika. Medzvezdna potovanja so 
zelo redka in počasna. Stark bi v teku enega tisočletja razpadel 
na tisoče dialektov. Bilo bi zanimivo pustiti, da računalnik 
napravi projekcijo lingvističnih sprememb na Luzitaniji ob 
predpostavki, da bi se stark razkrojil in vsrkal portugalske 
besede ali obratno.

»Oče,« je rekel Libo.
Šele tedaj je Pipo opazil, da se je ustavil deset metrov od 

postaje. Tangente. Najboljši deli mojega inteligentnega življenja 
so tangencialni, na področjih izven moje strokovnosti. Mislim, 
da je to zato, ker so na področju, za katero sem strokovnjak, 
postavili takšne predpise, ki mi preprečujejo vsakršno znanje ali 
razumevanje česarkoli. Ksenološka znanost vztraja na večjem 
številu skrivnosti kot pa Mati Cerkev.
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Odtis njegove dlani je bil dovolj za odklepanje vrat. Vedel je, 
kako se bo večer odvijal, ker sta onadva potrebovala nekaj ur, da 
bosta na terminalih pripravila poročilo o današnjem srečanju. 
Potem bo Pipo prebral Libove zapiske, Libo pa njegove, in 
ko bosta oba zadovoljna s prebranim, bo Pipo napisal kratek 
pregled, ki ga bodo računalniki dopolnili in vpisali zapiske in 
s pomočjo ansibla takoj poslali ksenologom v preostalem delu 
Stotine svetov. Za več kot tisoč znanstvenikov, katerih kariera se 
nanaša na proučevanje te edine vesoljske vrste, za katero ljudje 
vedo, in razen tistih malo podatkov, pridobljenih s satelitom, so 
vsi podatki, s katerimi razpolagajo moji kolegi, tisti, ki jim jih 
pošiljava midva z Libom. To je resnično minimalno vmešavanje 
v življenje te vrste.

Toda takoj ko je Pipo stopil v postajo, je videl, da to ne bo 
eden od tistih večerov, izpolnjenih z utečenim rutinskim delom. 
Tam je bila Dona Cristã, oblečena v tista svoja redovniška 
oblačila. Je morda kateri od mlajših otrok imel težave v šoli?

»Ne, ne,« je rekla Dona Cristã. »Vsem vašim otrokom gre 
zelo dobro, razen temu tukaj, za katerega mislim, da je še 
premlad, da bi že zaključil šolanje in delal tukaj, čeprav zgolj 
kot vajenec.«

Libo ni rekel ničesar. Modra odločitev, je pomislil Pipo. 
Dona Cristã je bila sijajna, celo lepa mlada ženska, toda 
predvsem je bila redovnica reda Filhos de Mente de Cristo, 
Otroci Kristusovega uma, in ni bila lepa, kadar je bila jezna 
zaradi ignorance in neumnosti. Neverjetno je bilo, koliko je 
bilo dokaj inteligentnih ljudi, katerih nevednost in neumnost 
sta se nekako razkrojili v ognju njenega mrkega pogleda. Samo 
molči, Libo, to je dobra strategija.

»Sem sploh nisem prišla zaradi katerega od vaših otrok. Tukaj 
sem zaradi Novinhe.«
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Doni Cristi sploh ni bilo treba omenjati priimka, vsi so 
poznali Novinho. Strašna descolada se je končala komaj osem 
let nazaj. Kuga je zagrozila, da bo izbrisala celotno kolonijo na 
samem začetku razvoja. Zdravilo sta našla Novinhina oče in 
mati, Gusto in Cida, oba ksenobiologa. Tragična ironija pa je 
bila, da sta zdravilo našla prepozno, da bi rešila sebe. Zadnji 
descolada pogreb je bil njun.

Pipo se je jasno spominjal male Novinhe, kako se je držala 
za roko županje Bosquinhe, medtem ko je župnik Peregrino na 
tistem pogrebu vodil mašo. Ne … za roko ni držala županje. V 
misli se mu je vrnila ta podoba, z njo pa tudi tisto, kar je tedaj 
čutil. Spomnil se je, kako se je takrat spraševal, kako se ob vsem 
tem počuti deklica. To je bil pogreb njenih staršev in ona je bila 
edini preživeli član njihove družine, toda kljub vsemu je lahko 
povsod okoli sebe čutila veselje ljudi te kolonije. Je tako majhna 
lahko razumela, da je bilo to veselje najboljši znak spoštovanja 
do njenih staršev? Onadva sta se borila, in preden sta umrla, 
sta našla rešitev za nas in zdaj smo navzočni tukaj, da bi slavili 
ta veliki dar, ki sta nam ga podarila, toda zate, Novinha, je to 
bila smrt tvojih staršev, ravno tako kot pred tem smrt tvojih 
bratov. Petsto umrlih in več kot sto maš zadušnic v tej koloniji 
v preteklih šestih mesecih, in vse so se odvile v atmosferi strahu, 
bolečine in obupa. Zdaj, ko so tvoji starši umrli, zate strah, 
bolečina in obup niso nič manjši, toda nihče drug s tabo ne 
more deliti te bolečine. Mi zdaj prvenstveno mislimo na to, 
kako smo se rešili te bolečine.

Medtem ko jo je opazoval in si skušal zamisliti njene občutke, 
mu je uspelo začutiti le tisto lastno bolečino zaradi smrti 
njegove male Marie, ki je bila stara komaj sedem let in ki jo je 
pokosil veter smrti, ki je prekril njeno telo s kancerogeno rastjo 
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in hitrim širjenjem glivičnega obolenja, meso, ki je zatekalo ali 
se razkrajalo, neki novi ud, ki ni bil ne noga ne roka, pojavil pa 
se je na njenem kolku, medtem ko je meso odpadalo z njenih 
stopal in z glave, razkrival kosti, njeno ljubko in čudovito telo se 
je razkrajalo pred njihovimi očmi, medtem ko je bil njen bistri 
um še vedno neusmiljeno buden, sposoben občutiti vse, kar se 
ji je dogajalo, vse dokler ni kriknila in boga prosila, naj ji dovoli 
umreti. Pipo se je zdaj spomnil tega in spomnil se je rekviema 
zanjo in še za pet drugih žrtev. Spomnil se je, kako je sedel tam, 
klečal, stal s svojo ženo in preostalimi otroki in občutil popolno 
enotnost vseh navzočih v katedrali. Vedel je, da vsi občutijo 
isto bolečino, da je zaradi izgube svoje najstarejše hčerke zdaj 
povezan s to skupnostjo z neuničljivimi vezmi žalosti in to je 
bila uteha, to je bilo nekaj, česar se je lahko oklenil. Takšna 
mora biti bolečina, javno žalovanje.

Mala Novinha na pogrebu svojih staršev ni imela ničesar od 
tega. Njena bolečina, če se o tem lahko govori, je bila hujša 
od njegove … Pipo vsaj ni ostal brez vse svoje družine in bil 
je odrasla oseba in ne otrok, prestrašen zaradi nenadne izgube 
temelja svojega življenja. Ona se v svoji bolečini ni še močneje 
povezala s skupnostjo, pač pa bi lahko rekli, da je bila izključena 
iz nje. To je bil dan, ko so bili vsi razen nje srečni. Danes se vsi 
zahvaljujejo njenim staršem, toda njej, ki je bila odtrgana od 
njih, bi bilo ljubše, če nikoli ne bi našla zdravila za druge, če bi 
ju to obdržalo pri življenju.

Njena izoliranost je bila tako močna, da jo je Pipo lahko 
videl z mesta, kjer je sedel. Takoj ko je to bilo mogoče, je roko 
izpulila iz županjine. Medtem ko je potekala maša, so se njene 
solze posušile, in ko je bilo maše konec, je Novinha sedela v 
tišini kot jetnik, ki noče sodelovati s svojimi ječarji. Srce se mu 
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je trgalo, ko jo je gledal. Toda vedel je, da četudi bi poskusil, ne 
bi mogel prikriti lastnega veselja ob koncu descolade, svojega 
veselja, da mu ta bolezen ne bo vzela nobenega otroka več. Ona 
bi to opazila; njegov poskus, da bi jo potolažil, bi bil posmeh in 
s tem bi se ona samo še bolj oddaljila.

Ko je bilo maše konec, je zagrenjeno osamljena hodila sredi 
množice dobronamernih ljudi, ki so ji govorili, kako bodo 
njeni starši zdaj zagotovo postali svetniki in bodo sedeli na 
desni strani boga. Kakšno uteho to predstavlja otroku? Pipo je 
na glas zašepetal svoji ženi: »Ona nam tega dneva nikoli ne bo 
oprostila.«

»Oprostila?« Conceição ni bila ena tistih soprog, ki bi v 
trenutku vedele, kaj jim njihov mož želi povedati. »Saj nismo 
mi ubili njenih staršev …«

»Toda danes se vsi veselimo, kajne? Tega nam nikoli ne bo 
oprostila.«

»Neumnost. Ona tega tako ali tako ne razume; premlada je.«
Ona razume, je pomislil Pipo. Kaj ni Maria razumela reči, 

ki je bila tedaj celo mlajša, kot je bila Novinha zdaj. Medtem 
ko so leta minevala – od tedaj je minilo osem let – jo je Pipo 
občasno videval. Bila je enako stara kot njegov sin Libo, to 
pa je pomenilo, da sta do Libovega trinajstega rojstnega dne 
hodila v isti razred. Pipo jo je tu in tam poslušal, kako skupaj 
z drugimi otroki recitira in drži govore. V njenih mislih je bila 
eleganca, intenzivno je raziskovala zamisli in to ga je privlačilo. 
Istočasno je delovala skrajno hladno, povsem je bila odsotna od 
vsega, kar jo je obkrožalo. Pipov sin Libo je bil plah deček, toda 
tudi on je imel nekaj prijateljev in si je pridobil naklonjenost 
svojih učiteljev. Novinha sploh ni imela prijateljev. Prav tako ni 
bilo učitelja, ki bi ji bil iskreno naklonjen, ker ni hotela nuditi 
ničesar v zameno, ni se hotela odzvati na to naklonjenost.
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»Ona je čustveno paralizirana,« je nekoč rekla Dona Cristã, ko 
je Pipo spraševal o njej. »Nemogoče je prodreti do nje. Prisega, 
kako je povsem srečna in ne vidi prav nobenega razloga, zakaj bi 
se spremenila. Zdaj je Dona Cristã prišla v Zenadorsko postajo, 
da bi se s Pipom pogovorila o Novinhi. Zakaj je prišla k njemu? 
Pipo je videl le en razlog, zaradi katerega bi ravnateljica šole 
hotela z njim govoriti ravno o tej siroti. »Torej naj verjamem, 
da sem jaz edina oseba, ki je povprašala o njej v vseh teh letih, 
odkar je Novinha v vaši šoli.«

»Niste edini. Pred nekaj leti je vzbudila veliko zanimanje, 
ko je papež beati�ciral njene starše. Vsi so spraševali, ali je hči 
Gusta in Cide, Os Venerados, kadarkoli opazila kakšne čudežne 
dogodke, povezane z njenimi starši, tako kot so jih videli drugi 
ljudje.«

»So jo resnično vprašali to?«
»Krožile so govorice in škof Peregrino je to moral raziskati.« 

Dona Cristã je postala nekoliko redkobesedna, ko je omenila 
mladega duhovnega vodjo luzitanijske kolonije. No, morda je 
bilo tako, ker se hierarhija in red Filhos da Mente de Cristo 
niso najbolje razumeli. »Njen odgovor je bil poučen.«

»Si lahko mislim.«
»Bolj ali manj je rekla, da če so njeni starši resnično poslušali 

molitve in če so imeli kakšen vpliv na nebu, zakaj potem ni 
bila uslišana njena molitev, da se vrnejo iz groba. Rekla je, da 
bi to bil koristen čudež in da obstajajo presedani. Če sta Os 
Venerados resnično imela moč, da ustvarita čudež, potem to 
zagotovo pomeni, da nje nista imela dovolj rada, da bi uslišala 
njeno molitev. Raje je verjela, da jo imajo starši še vedno radi in 
da nimajo moči, da bi delovali.«

»Rojena so�stka,« je rekel Pipo.
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»So�stka in strokovnjakinja za vprašanje krivde. Škofu je 
rekla, da če bo papež njena starša razglasil za svetnika, potem 
bo to enako, kot bi cerkev izjavila, da sta jo njena starša 
sovražila. Peticija za kanonizacijo njenih staršev, če bi uspela, 
bi bila dokaz, da jo Luzitanija prezira, in bi bila dokaz, da je 
cerkev sama vredna prezira. Škof Peregrino je prebledel, ko jo 
je poslušal.«

»Kolikor vem, je kljub temu poslal to peticijo.«
»Zaradi dobrobiti skupnosti. In vsi ti čudeži so obstajali.«
»Nekdo se dotakne njunega groba in takoj ga mine glavobol 

in potem vzklikne 'Milagre! – os santos me abençoaram!'« 
Čudež – svetnika sta me blagoslovila!«

»Veste, da sveti Rim išče bolj trdne čudeže od tega. Toda ni 
pomembno. Papež nam je milostno dovolil, da svoje majhno 
mesto poimenujemo Milagre, in lahko si predstavljam, da 
Novinha v sebi vsakič, ko kdo izgovori to ime, postane še malo 
bolj besna.«

»Ali pa postane še bolj hladna. Pri teh stvareh nikoli ne moreš 
vedeti, v katero smer se bodo obrnile.«

»Kakorkoli, Pipo, niste edini, ki ste kdaj spraševali o njej. 
Ste pa edini, ki ste kdajkoli spraševali o njej zaradi njene lastne 
dobrobiti in ne zaradi njenih blagoslovljenih staršev.«

To je bila žalostna misel, da več let nikomur, razen 
redovnicam, ki vodijo šole v Luzitaniji, ni bilo mar zanjo, če 
pri tem izvzamemo te drobce pozornosti, ki ji jih v teh letih 
namenil Pipo.

»Ima enega prijatelja,« je rekel Libo.
Pipo je pozabil, da je njegov sin tam – Libo je bil tako tih, da 

ga je bilo zlahka spregledati. Dona Cristã je prav tako bila videti 
presenečena. »Libo,« je rekla. »Mislim, da sva bila nediskretna, 
ko sva tako govorila o eni od tvojih sošolk.«
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»Zdaj sem vajenec zenador,« jo je spomnil Libo. Kar je 
pomenilo, da ne obiskuje šole.

»Kdo je njen prijatelj?« je vprašal Pipo.
»Marcão.«
»Marcos Ribeira,« je pojasnila Dona Cristã. »Visok fant …«
»Ah, ja, tisti, ki je grajen kot kabra.«
»Res je močan,« je rekla Dona Cristã. »Toda med njima 

nikoli nisem opazila nekega prijateljstva.«
»Nekoč, ko je bil Marcão nečesa obtožen in je ona to po 

naključju videla, mu je stopila v bran.«
»To si malo preveč velikodušno interpretiral, Libo,« je rekla 

Dona Cristã. »Točneje bi bilo, če bi rekel, da je bila ona proti 
tistim fantom, ki so to storili in so krivdo skušali prevaliti nanj.«

»Marcão tega ne vidi tako,« je rekel Libo. »Nekajkrat sem 
opazil, na kakšen način jo gleda. To ne pomeni veliko, kljub 
temu pa pomeni, da obstaja nekdo, komur je ona pri srcu.«

»Je tebi pri srcu?«
Libo je za trenutek pomolčal. Pipo je vedel, kaj to pomeni. 

Izpraševal je samega sebe, da bi našel odgovor. Ne odgovora, 
ki bi najverjetneje izzval naklonjenost odraslih, prav tako ne 
takšnega, ki bi izzval njihov bes – to sta dve vrsti zavajanja, v 
katerih večina otrok njegovih let uživa. Izpraševal se je, da bi 
odkril resnico.

»Mislim,« je rekel Libo, »da ona ni želela ugajati drugim. 
Deluje kot nekakšen obiskovalec, ki čaka, da se bo kmalu vrnil 
domov.«

Dona Cristã je počasi in resno prikimala. »Ja, prav si povedal, 
natanko tako deluje. Toda zdaj, Libo, morava prekiniti to 
najino nediskretnost in te prositi, da odideš, da bova midva …«

Odšel je, preden je dokončala stavek, samo na hitro je 
prikimal in z nasmeškom, ki je govoril 'ja, razumem', hitro 
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in okretno odšel, kar je bil še bolj elokventen dokaz njegove 
diskretnosti, kot pa če bi ju skušal pregovoriti, da ostane z 
njima. Zaradi tega je Pipo vedel, da je bil Libo razburjen, ker 
sta ga prosila, naj odide; to je bil eden od njegovih trikov, da bi 
se odrasli v primerjavi z njim počutili nekoliko nezrele.

»Pipo,« je rekla ravnateljica šole, »deklica je vložila prošnjo, 
da se ji predčasno dovoli pristopiti k izpitu za ksenobiologa. Da 
bi prevzela mesto svojih staršev.«

Pipo je dvignil obrvi.
»Pravi, da se je od malih nog intenzivno ukvarjala s tem 

področjem. Da je pripravljena delati takoj, brez pripravništva.«
»Stara je trinajst let, kajne?«
»Obstajajo presedani. Številni so k tem izpitom pristopali 

prej. Eden, ki ga je opravil, je bil celo mlajši od nje. To je bilo 
pred dva tisoč leti, toda bilo mu je ugodeno. Škof Peregrino 
bo seveda proti temu, toda županja Bosquinha, blagoslovljeno 
naj bo njeno praktično srce, je poudarila, da Luzitanija nujno 
potrebuje ksenobiologe, ker moramo razviti nove vrste rastlin, 
da bi lahko v svojo prehrano uvedli dostojno dozo raznolikosti 
in da bi lahko veliko bolje izkoristili plodno zemljo Luzitanije. 
Njene besede so bile: 'Ni mi mar, če je mladoletna, mi nuno 
potrebujemo ksenobiologe.'«

»In vi bi radi nadzorovali ta izpit?«
»Če bi bili tako prijazni.«
»V veselje mi bo.«
»In povedala sem jim, da boste sprejeli.«
»Priznam, da imam pri tem skrivni motiv.«
»Oh?«
»Veliko več bi moral storiti za to dekle. Rad bi videl, da za to 

še ni prepozno.«



- 20 -

Orson Scott Card

Dona Cristã se je na kratko zasmejala. »Oh, Pipo, vesela bi 
bila, če bi poskusili. Toda verjemite mi, dragi moj prijatelj, 
dotakniti se njenega srca je enako, kot bi vrtali v led.«

»Si lahko predstavljam. Vem, da se lahko oseba, ki se je 
dotakne, tako počuti. Toda kako se pri tem počuti ona? Hladna, 
kot je, jo to zagotovo pogreje kot ogenj.«

»Vi ste pravi pesnik,« je rekla Dona Cristã. V njenem glasu 
ni bilo čutiti ironije; kar je rekla, je mislila resno. »Ali prašički 
razumejo, da smo jim kot veleposlaniki poslali najboljše, kar 
imamo?«

»To sem jim skušal povedati, toda skeptični so.«
»Jutri vam jo bom poslala. Opozarjam vas – ona bo 

pričakovala hladen pristop k izpitom in zavrnila bo vsak poskus 
predhodnega izpraševanja z vaše strani.«

Pipo se je nasmehnil. »Veliko bolj me skrbi, kaj se bo zgodilo 
po izpitu. Če ga ne bo opravila, bo imela zelo grde težave. Če ga 
opravi, se bodo začele moje težave.«

»Zakaj?«
»Ker me bo potem Libo na mrtve gnjavil, naj tudi njemu 

dovolim, da predčasno opravi izpit za zenadorja, in če ga bo 
opravil, lahko jaz samo pospravim kovčke, odidem domov, se 
zvijem v klobčič in počakam na smrt.«

»Vi ste takšen romantičen tepček, Pipo. Če v Milagreju 
obstaja kdo, ki je svojega trinajstletnega sina sposoben sprejeti 
kot kolega, ste to vi.«

Ko je odšla, sta Pipo in Libo kot običajno delala, zapisovala 
dnevne dogodke, povezane s prašički. Pipo je primerjal Libovo 
delo, njegov način razmišljanja, njegove poglede, njegove 
opazke in stališča s tistimi študentov, ki jih je poznal in so 
že diplomirali na univerzi, preden so se pridružili koloniji 
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Luzitanija. Libo je morda še majhen in morda se mora naučiti 
še veliko teorij in osvojiti veliko znanja, toda po svoji metodi je 
že zdaj bil pravi znanstvenik in po srcu je bil humanist. Ko sta 
zaključila svoje večerno delo in sta se skupaj odpravila domov, 
osvetljena z močno svetlobo luzitanijskega velikega sijočega 
meseca, se je Pipo odločil, da si Libo zasluži, da z njim že zdaj 
ravna kot s svojim kolegom, ne glede na to, ali bo pristopil 
k zaključnemu izpitu ali ne. Ti izpiti tako ali tako ne morejo 
izmeriti tistih stvari, ki so pri tem delu najpomembnejše.

In ne glede na to, ali bo njej všeč ali ne, je nameraval raziskati, 
ali ima Novinha tiste neizmerljive odlike znanstvenika; če jih 
nima, potem bo poskrbel, da ne bo pristopila k izpitu, ne glede 
na to, koliko dejstev si bo zapomnila.

***

Pipo je nameraval biti strog. Novinha je vedela, kako se 
obnašajo odrasli, kadar reči ne želijo izvesti na način, na katerega 
bi si ona želela, toda pri tem ne želijo izzvati nobenega spora. 
Seveda, seveda lahko opraviš izpit. Toda nobenega razloga ni, 
da bi hitela, vzemi si nekaj časa, prepričajva se, da boš uspešna 
že pri prvem poskusu.

Novinha ni želela čakati. Novinha je bila pripravljena.
»Preskočila bom vse prepreke, ki mi jih boste želeli postaviti,« 

je rekla.
Njegov obraz je postal hladen. Njihovi obrazi so vselej bili 

takšni. To je bilo v redu, hlad je bil sprejemljiv, lahko jih je do 
smrti zamrznila. »Nočem, da bi preskakovala ovire,« ji je rekel.
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»Edino, kar prosim, je, da prepreke postavite v vrsto, da jih 
bom lahko hitreje vse preskočila. Nočem, da bi se to dogajalo iz 
dneva v dan.«

Za trenutek jo je zamišljeno pogledal. »Zelo se ti mudi.«
»Pripravljena sem. Pravila Zvezdnih poti mi dovoljujejo, 

da k izpitom pristopim kadarkoli. O tem odločamo jaz in 
Kongres Zvezdnih poti, in jaz nisem zasledila, da bi kjerkoli 
pisalo, da bi lahko neki ksenolog pod vprašaj postavil stališča 
Interplanetarnega izpitnega odbora.«

»To pomeni, da nisi vsega pazljivo prebrala.«
»Potrebujem le dovoljenje svojega zakonitega varuha, če 

hočem opraviti izpit pred svojim šestnajstim letom. Jaz pa 
nimam zakonitega varuha.«

»Ravno nasprotno,« je rekel Pipo. »Županja Bosquinha je 
tvoja zakonita varuhinja vse od dneva smrti tvojih staršev.«

»In ona se je strinjala, da opravljam preizkus.«
»Pod pogojem, da prideš k meni.«
Novinha je videla intenziven pogled njegovih oči. Pipa ni 

poznala, zato je mislila, da gre za pogled, ki ga je videla v toliko 
očeh, da gre za željo po dominaciji in da bi ji vladal, za željo, 
da bi zlomil njeno odločnost in neodvisnost, za željo, da bi jo 
pripravil do pokornosti. 

V samo trenutku od ledu do ognja. »Kaj pa vi veste o 
ksenobiologiji! Vi samo odhajate tja in se pogovarjate s prašički 
in niste niti začeli dojemati delovanja genov! Kdo ste vi, da me 
ocenjujete? Luzitanija potrebuje ksenobiologa, ki ga ni že osem 
let. Vi pa si želite, da bi še dlje čakali, le da bi imeli nadzor nad 
tem!«

Na njeno presenečenje se on ni zmedel ali razburil niti se ni 
umaknil. Ni ji vrnil z jezo. Obnašal se je, kot da sploh ničesar 
ne bi rekla.
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»A tako,« je rekel tiho. »Ksenobiologinja hočeš postati zaradi 
velike ljubezni do prebivalcev Luzitanije. Ko si videla potrebo 
teh ljudi, si se ti žrtvovala in si pripravljena vse svoje življenje 
posvetiti altruistični službi za dobrobit drugih.«

Kar je rekel, je zvenelo povsem absurdno in sploh ni bilo 
tisto, kar je ona čutila. »Kaj to ni dovolj dober razlog?«

»Bil bi, če bi bilo res.«
»Ste me pravkar označili za lažnivko?«
»Tvoje lastne besede te postavljajo na laž. Govoriš o tem, 

kako te oni, ljudje Luzitanije, potrebujejo. Toda živiš med nami. 
Med nami živiš vse svoje življenje. Pripravljena si se žrtvovati za 
nas, toda kljub temu se ne počutiš kot del te skupnosti.«

Torej ni bil kot odrasli, ki vselej verjamejo lažem, dokler je 
zaradi njih bila videti kot otrok, kakršen so želeli, da bi bila. 
»Zakaj pa naj bi se počutila kot del te skupnosti? Jaz nisem njen 
del.«

Resno je prikimal, kot bi premišljeval o tem njenem 
odgovoru. »Kateri skupnosti pripadaš?«

»Edina druga skupnost na Luzitaniji so prašički in mene 
niste videli tam s temi častilci dreves.«

»Na Luzitaniji obstajajo številne skupnosti. Na primer, ti si 
učenka … obstaja skupnost učencev.«

»Zame ne obstaja.«
»Vem. Nimaš prijateljev, prav tako ne tesnih šolskih tovarišev, 

udeležuješ se maš, toda nikoli ne greš k spovedi, umaknila si se 
tako daleč, kolikor je to sploh mogoče, tako da se v ničemer 
ne dotikaš življenja človeške rase. Po vseh pokazateljih živiš v 
popolni izolaciji.«

Novinha na to ni bila pripravljena. Imenoval je tiste spodnje 
sloje njene bolečine, ona pa ni imela razvitih sredstev, s katerimi 


