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POHVALE ZA KAR VETER VE

Ne zgodi se pogosto, da najdem knjigo, ki je ne morem 

odložiti, toda knjigo Kar veter ve sem prebral na dušek. Je 

čarobna, razpoloženjska in zanimiva knjiga, ki te bo spremljala 

še zelo dolgo.«

Rhys Bowen, New York Times

»Amy Harmon oživlja tragično in zanimivo obdobje 

zgodovine z ganljivo ljubezensko zgodbo, ki se odvija skozi 

čas in sega čez oceane. Spretno je stkana okoli živo opisanih 

zgodovinskih dogodkov in likov, to je knjiga, katere strani se 

obračajo same in jo je težko odložiti do samega konca.«

Helen Bryan



Za mojo praprababico, Anne Gallagher Smith



Gremo dalje, pripovedovalci zgodb,

brez strahu sprostimo tisto, kar v srcu

dolgo že preži.

Vse obstaja, vse resnično je,

in zemlja je le kos prahu pod našimi stopali.

– W. B. Yeats 1

1  Vsi prevodi Yeatsovih pesmi so vzeti iz: Zbrana poezija 1, 
2, 3, Književno društvo Hiša poezije, 2014, prevajalka Nada Grošelj 
(op. prev.).
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PROLOG

November 1976

»Dedek, povej mi o svoji materi.«

Molčal je, medtem ko mi je pogladil lase, in za dolg trenutek 

se mi je zazdelo, da me ni slišal.

»Bila je čudovita. Imela je črne lase in zelene oči, prav tako 

kot ti.«

»Jo pogrešaš?« Iz kotičkov oči so mi pritekle solze in zmočile 

njegovo ramo pod mojim licem. Sama sem svojo mater obupno 

pogrešala.

»Zdaj ne več,« je mirno rekel dedek.

»Zakaj?« Nenadoma sem bila jezna nanj. Kako jo je lahko 

tako izdal? Njegova dolžnost je bila, da jo pogreša.

»Ker je še vedno z menoj.«

Ob tem sem še močneje zajokala.

»Šššš, Annie. Pomiri se. Če boš jokala, ne boš mogla slišati.«
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»Slišati česa?« sem zasopla, nekoliko zmedena zaradi žalosti.

»Vetra. Ki poje.«

Razvedrila sem se, nekoliko dvignila glavo in prisluhnila 

tistemu, kar je slišal moj dedek. »Jaz ne slišim pesmi,« sem 

ugovarjala.

»Pozorneje prisluhni. Morda poje zate.« Tulil je, zavijal in 

pritiskal ob okno moje sobe.

»Slišim veter,« sem priznala in dovolila, da me je zvok 

uspaval. »Toda to ni petje kakšne prijetne pesmi. Meni bolj 

zveni kot vpitje.«

»Morda si veter prizadeva pridobiti tvojo pozornost. Morda 

ti mora povedati nekaj zelo pomembnega,« je zamrmral.

»Morda noče, da bi bila žalostna?« sem ugibala.

»Ja. Natanko tako. Ko sem bil še majhen, približno tvojih let, 

sem bil prav tako zelo žalosten in nekdo mi je povedal, da bo še 

vse v redu, ker veter že ve.«

»Že ve kaj?« sem zmedeno vprašala.

S toplim in bučnim glasom je zapel vrstico pesmi, ki je še 

nikoli nisem slišala. »Veter in valovi se ga še vedno spominjajo.« 

Nenadoma je nehal peti, kot da bi pozabil preostanek pesmi.

»Koga se še vedno spominjajo?« sem vprašala.

»Vseh, ki so kdaj živeli. Veter in voda že vesta,« je rekel tiho.

»Vesta kaj?«

»Vse. Veter, ki ga slišiš, je enak veter, ki je enak od vselej. 

Dež, ki pada, je vselej enak. Znova in znova, naokoli in naokoli 

kot velikanski krog, veter in valovi obstajajo od začetka časa. 
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Prav tako skale in zvezde. Toda skale ne govorijo in zvezde so 

predaleč, da bi nam lahko povedale, kar vedo.«

»Ne vidijo nas.«

»Ne. Verjetno ne. Toda veter in voda poznata vse zemeljske 

skrivnosti. Videla in slišala sta vse, kar je bilo kdaj povedano ali 

storjeno. In če prisluhneš, ti bosta povedala vse zgodbe in zapela 

vsako pesem. Zgodbe o vsakomer, ki je kdaj živel. O milijonih 

in milijonih življenj. Na milijone in milijone zgodb.«

»Ali poznata mojo zgodbo?« sem zaprepadeno vprašala.

»Ja,« je zašepetal med vzdihom in se nasmehnil v moj navzgor 

obrnjeni obraz.

»Prav tako tvojo?«

»Oh, ja. Najini zgodbi sodita skupaj, Annie, deklič. Tvoja 

zgodba je prav posebna. Morda bo trajalo vse tvoje življenje, da 

bi jo povedala. Obe najini življenji.«
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1

ENODNEVNICA

»Ne žaluj,« je rekel,

»če trudna sva – pred nama nov je plamen; 

sovraži, ljubi v neumornih urah!

Vsa večnost naju čaka; tile duši

sta zgolj ljubezen in slovo brez kraja.«

– W. B. Yeats

Junij 2001

Pravijo, da je Irska zgrajena na svojih zgodbah. Vilinci in 

folklora so Irsko naselili veliko prej kot Angleži ali celo Patrik in 

duhovniki. Moj dedek, Eoin Gallagher (izgovarja se Gala-HER 

in ne Gala-GUR), je bolj kot vse cenil zgodbo in naučil me je, 
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da počnem enako, kajti legende in pripovedke so tisto, kar naše 

prednike, našo kulturo in zgodovino ohranja žive. Spomine 

spremenimo v zgodbe, in če tega ne storimo, jih izgubimo. Če 

zgodbe izginejo, izginejo tudi ljudje.

Celo kot otrok sem bila prevzeta nad preteklostjo in si želela, 

da bi poznala zgodbe ljudi, ki so bili tukaj pred mano. Morda 

gre to pripisat temu, da sem se zgodaj soočila s smrtjo in izgubo, 

toda vedela sem, da bom tudi jaz nekega dne odšla in nihče se 

ne bo niti spomnil, da sem kdaj živela. Svet bo pozabil. Šel bo 

naprej in se osvobodil tistih, ki so bili, in se izlevil iz starega v 

novo. Tragedija vsega tega je bila več, kot sem lahko prenesla, 

tragedija življenj, ki se začenjajo in končajo, ne da bi se jih kdo 

spomnil.

Eoin se je rodil v gro�ji Leitrim leta 1915, devet mesecev 

pred znamenito velikonočno vstajo, ki je za vselej spremenila 

Irsko. Njegovi starši – moja prababica in pradedek – so umrli v 

tem uporu in Eoin je ostal sirota, ne da bi koga od njiju poznal. 

V tem pogledu sva si bila podobna, moj dedek in jaz – oba 

sva mlada osirotela – njegova izguba se je ujela v mojo in moja 

izguba je postala njegova. Stara sem bila komaj šest let, ko sem 

izgubila starše. Bila sem drobna deklica z zavezanim jezikom, 

vendar s prebujno domišljijo in Eoin je vskočil, me rešil in me 

vzgojil.

Ko sem se borila, da bi iz sebe spravila besede, mi je dedek 

izročil pisalo in papir. »Če jih ne moreš izreči, jih napiši. Tako 

bodo trajale dlje. Napiši vse svoje besede, Annie. Napiši jih in 

poskrbi, da bodo nekam odšle.«
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In tako sem storila.

Toda ta zgodba ni podobna nobeni drugi zgodbi, ki sem jo 

kdaj povedala, prav tako ne zgodbi, ki sem jo kdaj napisala. To 

je zgodovina moje družine, vtkana v tkanino moje preteklosti, 

izjedkana v moj DNK in vžgana v moj spomin. Vse se je začelo 

– če sploh obstaja začetek – ko je moj dedek umiral.

* * *

»Moja miza ima zaklenjen predal,« je rekel moj dedek.

»Ja, vem,« sem ga podražila, kot da bi bil zaklenjen predal 

nekaj, kamor sem se trudila vdreti. Pravzaprav pojma nisem 

imela. V Eoinovi rjavi opečnati hiši v Brooklynu nisem živela 

dolgo in nisem ga več klicala 'dedek'. Zdaj je bil zgolj 'Eoin' in 

njegovi zaklenjeni predali niso bili moja stvar.

»Ne bodi predrzna, deklič,« me je okaral Eoin in ponovil 

stavek, ki sem ga slišala vsaj tisočkrat v svojem življenju. »Ključ 

je na moji verižici. Tisti najmanjši. Bi mi ga prinesla?«

Storila sem, kar me je prosil, in sledila njegovim navodilom 

ter izvlekla vsebino iz predala. Na vrhu škatle, polne pisem – 

tam je bilo na stotine pisem, vsa so bila zložena in speta – je 

čemela manilska pisemska ovojnica. Za trenutek sem zastala 

nad pismi, zdelo se je, da nobeno od njih ni bilo nikoli odprto. 

V kotičku vsakega je bil na drobno napisan datum, in to je bilo 

vse.

»Prinesi mi ovojnico,« mi je naročil Eoin in pri tem sploh ni 
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dvignil glave z blazine. V zadnjem mesecu je postal tako šibak, 

da je redko zapustil posteljo. Škatlo s pismi sem odložila na 

stran, pobrala ovojnico in se vrnila k njemu.

Odprla sem zaponko na ovojnici in jo pazljivo obrnila. Na 

posteljo je zdrsnilo nekaj fotogra�j in majhna v usnje vezana 

knjiga. Medeninast gumb, ki je bil na vrhu okrogel in je bil že 

obledel, se je zadnji zakotalil iz ovojnice. Pobrala sem ga in med 

prsti obračala nenavaden predmet.

»Kaj je to, Eoin?«

»Ta gumb je pripadal Seánu Mac Diarmadi,« je zasopel in 

oko se mu je zasvetilo.

»Tistemu Seánu Mac Diarmadi?«

»Prav tistemu.«

»Kako pa si ga ti dobil?«

»Dobil sem ga v dar. Obrni ga. Njegove začetnice so 

spraskane vanj – vidiš?«

Gumb sem podržala proti svetlobi in ga obračala zdaj v to, 

zdaj v drugo smer. In tam je bil zagotovo spraskan droben S, 

zraven njega pa še McD.

»Gumb je z njegovega plašča,« je začel Eoin, toda poznala 

sem zgodbo. Več mesecev sem bila globoko zatopljena v 

raziskovanje, ko sem za roman, ki sem ga pisala, skušala dobiti 

občutek za irsko zgodovino.

»Svoje začetnice je spraskal na gumbe svojega plašča in na 

nekaj kovancev in jih podaril svoji punci, Min Ryan, en večer 

pred tem, ko je bil usmrčen pred strelskim vodom zaradi svoje 



- 19 -

KAR VETER VE

vpletenosti v vstajo,« sem rekla, očarana nad tem, da v roki 

držim droben košček zgodovine.

»Tako je,« je rekel Eoin, na ustnicah pa mu je igral rahel 

nasmešek. »Bil je iz gro�je Leitrim, kjer sem se rodil in odrasel 

tudi jaz. Potoval je po gro�ji in ustanavljal podružnice Irske 

republikanske bratovščine. On je bil razlog, da so se vključili 

tudi moji starši.«

»Neverjetno,« sem zasopla. »Gumb bi moral dati overiti in 

ga spraviti kam na varno, Eoin. Zagotovo je vreden pravo malo 

bogastvo.«

»Zdaj je tvoj, Annie, deklič. Ti se odloči, kaj se bo zgodilo 

z njim. Le obljubi mi, da ga ne boš dala komu, ki ne razume 

njegove vrednosti.«

Najine oči so se srečale in moje vznemirjenje zaradi gumba 

je uplahnilo in zbledelo. Videti je bil tako utrujen. Videti je bil 

tako star. In jaz še nisem bila pripravljena, da bi odšel – ne še.

»Toda … ne vem, ali razumem, Eoin,« sem zašepetala.

»Česa ne razumeš?«

»Njegovega pomena.« Želela sem, da bi še govoril, da bi 

ostal buden, in hitela sem napolniti praznino, ki jo je njegova 

utrujenost pustila v meni. »Brala sem o Irski – biogra�je, 

dokumentarce, zbirke, dnevnike. Šest mesecev sem opravljala 

raziskave. V glavi imam toliko informacij in ne vem, kaj naj 

storim z njimi. Zgodovina po velikonočni vstaji leta 1916 je le 

popačena mešanica mnenj in krivde. Nobenega konsenza ni.«

Eoin se je zasmejal, toda zvok je bil rezek in žalosten. »To, 

ljubezen moja, je Irska.«
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»Kaj res?« To je bilo tako žalostno. Tako brezupno.

»Toliko mnenj in tako malo rešitev. In vsa mnenja na svetu 

ne morejo spremeniti preteklosti.« Eoin je zavzdihnil.

»Ne vem, kakšno zgodbo bom povedala. Ko sem se odločila 

za eno mnenje, me je zamajalo drugo. Počutila sem se obupano.«

»Enako se počutijo tudi prebivalci Irske. To je eden od 

razlogov, da sem odšel.« Eoinova roka je našla knjigo z 

obrabljenimi usnjenimi platnicami in jo pobožala, kot je božala 

mojo glavo, ko sem bila še otrok. Za trenutek sva obmolknila, 

izgubljena v svojih mislih.

»Jo pogrešaš? Ali pogrešaš Irsko?« sem vprašala. O tem nisva 

govorila. Moje življenje – najino skupno življenje – je bilo v 

Ameriki, v mestu, ki je bilo tako živo in dinamično kot Eoinove 

modre oči. O dedkovem življenju pred mano sem vedela zelo 

malo in o njem mi nikoli ni govoril.

»Pogrešam njene ljudi. Pogrešam njen vonj in njena zelena 

polja. Pogrešam morje in brezčasnost. Irska je … brezčasna. Ni 

se veliko spremenila. Ne piši knjige o irski zgodovini, Annie. 

Takšnih knjig je veliko. Napiši ljubezensko zgodbo.«

»Še vedno moram imeti kontekst, Eoin,« sem z nasmehom 

ugovarjala.

»Ja. Seveda. Toda naj te zgodovina ne odvrne od ljudi, ki so 

živeli v njej.« Eoin je pobral eno od fotogra�j, njegovi prsti so se 

tresli, ko si jo je ponesel bliže k obrazu, da bi si jo bolje ogledal. 

»Obstajajo poti, ki neizogibno vodijo k trpljenju, so dejanja, ki 

človeku ukradejo dušo in jih pustijo, da večno tavajo naokoli 
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brez nje in skušajo najti tisto, kar so izgubili,« je zamrmral, kot 

da bi navajal nekaj, kar je nekoč slišal, nekaj, kar je odmevalo v 

njem. Izročil mi je fotogra�jo, ki jo je držal v roki.

»Kdo je to?« sem vprašala in strmela v žensko, ki je neustrašno 

zrla vame.

»To je tvoja prababica, Anne Finnegan Gallagher.«

»Tvoja mati?« sem vprašala.

»Ja,« je zasopel.

»Podobna sem ji,« sem zadovoljno rekla. Zaradi oblačil, ki jih 

je nosila, in svoje pričeske je bila videti eksotična, toda obraz, ki 

je zrl vame iz preteklosti, bi lahko bil moj.

»Ja. Res je. Zelo si ji podobna,« je rekel Eoin.

»Nekoliko napeta je,« sem pripomnila.

»V tistih dneh se nismo smehljali.«

»Nikoli?«

»Ne,« se je zahahljal. »Ne nikoli. Le na fotogra�jah ne. Zelo 

smo se trudili, da bi bili videti bolj dostojanstveni, kot smo bili 

v resnici. Vsi smo želeli biti revolucionarji.«

»Ali je to moj pradedek?« sem pokazala na moškega, ki je na 

naslednji fotogra�ji stal ob Anne.

»Ja. Moj oče, Declan Gallagher.«

Orumeneli papir je ohranil mladost in vitalnost Declana 

Gallagherja. Nemudoma mi je bil všeč in v prsih sem začutila 

presenetljivo bolečino. Declana Gallagherja ni več in jaz ga 

nikoli ne bom spoznala.

Eoin mi je izročil drugo fotogra�jo, fotogra�jo svoje matere, 

svojega očeta in moškega, ki ga nisem prepoznala.
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»Kdo je to?« Tujec je bil oblečen kot Declan, v trodelno 

obleko, izza zavihkov suknjiča se je videl njegov telovnik. Roke 

je tiščal v žepe in njegovi lasje so bili v urejenih kodrih počesani 

nazaj, ob straneh so bili krajši in na vrhu daljši. Rjavi ali črni, ni 

bilo mogoče ugotoviti. Čelo je imel rahlo nagubano, kot da mu 

ni prijetno, da ga fotogra�rajo.

»To je doktor �omas Smith, očetov prijatelj. Rad sem ga 

imel skoraj tako, kot imam rad tebe. Bil mi je kot oče.« Eoinov 

glas je bil nežen, njegove oči pa so se ponovno trepetaje zaprle.

»Kaj res?« Presenečeno sem dvignila glas. Eoin mi nikoli ni 

govoril o tem človeku. »Zakaj mi nisi pokazal teh fotogra�j, 

Eoin? Nobene od teh še nikoli prej nisem videla.«

»Še več jih je,« je zamrmral Eoin in se ni zmenil za moje 

vprašanje, kot da bi mu vzelo preveč energije, če bi mi moral 

pojasniti.

Pogledala sem naslednjo fotogra�jo s kupčka.

Bila je fotogra�ja Eoina kot mladeniča s širokimi očmi, 

pegastim obrazom ter polizanimi lasmi. Nosil je kratke hlače in 

dolge nogavice, jopič in kratek plašč. V rokah je držal čepico. 

Za njim je stala ženska, katere roke so počivale na njegovih 

ramenih. Lahko da je bila čedna, toda videti je bila preveč 

sumničava, da bi se smehljala.

»Kdo je to?«

»Moja babica, Brigid Gallagher. Mati mojega očeta. Klical 

sem jo nana.«

»Koliko si bil takrat star?«
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»Šest. Nana je bila tisti dan zelo jezna name. Nisem se hotel 

fotogra�rati brez preostanka družine. Toda ona je vztrajala pri 

fotogra�ji, na kateri bova le midva.«

»In ta?« Izbrala sem naslednjo fotogra�jo. »Povej mi kaj o tej. 

To je tvoja mati – tukaj ima daljše lase – in doktor, kajne?« Srce 

mi je zatrepetalo, ko sem zrla v to fotogra�jo. �omas Smith 

je gledal na žensko ob sebi, kot da se temu ni mogel upreti. 

Tudi ona je spuščala pogled, na ustnicah ji je igral skrivnosten 

nasmešek. Nista se dotikala, toda zelo sta se zavedala drug 

drugega. In na fotogra�ji razen njiju ni bilo nikogar drugega. 

Fotogra�ja je bila nenavadno iskrena za tisto obdobje.

»Je bil �omas Smith … zaljubljen v Anne?« sem zajecljala in 

začuda sem bila brez sape.

»Ja … in ne,« je tiho rekel Eoin in jaz sem dvignila pogled in 

se namrščila.

»Kakšen odgovor pa je to?« sem vprašala.

»To je resnica.«

»Toda poročena je bila s tvojim očetom. In kaj nisi rekel, da 

je bil Declanov najboljši prijatelj?«

»Ja.« Eoin je zavzdihnil.

»Oh, vav. Tukaj pa je zgodba,« sem zažgolela.

»Ja. Tukaj je zgodba,« je zašepetal Eoin. Zaprl je oči, ustnice 

pa so se mu zatresle. »Čudovita zgodba. Ne morem te pogledati, 

ne da bi se spomnil nanjo.«

»To je dobra stvar, kajne?« sem vprašala. »Spominjanje je 

dobro.«
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»Spominjanje je dobro,« se je strinjal, toda besede je izgovoril, 

medtem ko je napravil grimaso in se oklenil odeje.

»Kdaj si nazadnje vzel tableto proti bolečinam?« sem 

vprašala, moj glas je bil oster. Iz rok sem izpustila fotogra�je 

in zdrvela po tablete, ki so bile nagrmadene v predalu njegove 

kopalnice. S tresočimi rokami sem eno stresla iz stekleničke in 

napolnila kozarec vode, nato pa dvignila Eoinovo glavo, da bi 

mu jo pomagala spraviti po grlu. Jaz sem si želela, da bi bil v 

bolnišnici, obkrožen z ljudmi, ki lahko poskrbijo zanj. On si je 

želel biti z menoj. Sam je vse življenje prebil v bolnišnicah, ko 

je skrbel za bolne in umirajoče. Ko so mu pred šestimi meseci 

povedali, da ima raka, je hladno oznanil, da se ne bo zdravil. 

Njegov edini odgovor na moje jokanje in prepričevanje je bil, 

da bo zdržal bolečino.

»Vrniti se moraš, Annie, deklič,« je rekel nekoliko pozneje, 

zaradi tablete je bil njegov glas sanjav in mehak.

»Kam?« sem s težkim srcem vprašala.

»V Irsko.«

»Vrniti? Eoin, še nikoli nisem bila tam. Se ne spomniš?«

»Tudi jaz se moram vrniti. Me boš odpeljala?« je zajecljal.

»Vse življenje sem si želela s teboj v Irsko,« sem zašepetala. 

»To dobro veš. Kdaj bova šla?«

»Ko umrem, me odpelji nazaj.«

Bolečina v mojih prsih je bila �zična, razjedajoča in zvijajoča 

in zgrbila sem se, da bi jo premagala, da bi jo izgnala, toda ta 

se je razraščala kot Meduzini lasje z vijočimi se lovkami, ki so 

uhajale skozi moje oči v vročih, vlažnih potočkih.
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»Ne joči, Annie,« je rekel Eoin, njegov glas je bil tako šibak, 

da sem se morala na vso moč potruditi, da bi zatrla solze, samo 

da ga ne bi vznemirjala. »Midva še nisva končala. Ko umrem, 

odnesi moj pepel nazaj v Irsko in me osvobodi sredi jezera Gill.«

»Pepel? Sredi jezera?« sem vprašala in se skušala nasmehniti. 

»Kaj si ne želiš biti pokopan v bližini cerkve?«

»Cerkev hoče le moj denar, toda upam, da bo Bog vzel mojo 

dušo. Kar je ostalo od mene, sodi v Irsko.«

Okna so zaropotala in jaz sem vstala, da bi zagrnila zavese. 

Dež je udarjal ob oknice, to je bila poznopomladanska nevihta, 

ki je že ves teden grozila na Vzhodni obali.

»Veter zavija kot pes iz Culanna,« je zamrmral Eoin.

»Rada imam to zgodbo,« sem rekla in sedla nazaj poleg njega. 

Oči je imel zaprte, toda govoril je naprej in se narahlo muzal, 

medtem ko se je spominjal.

»Ti si mi povedala zgodbo o Cúju Chulainnu. Bal sem se in 

ti si mi dovolila spati v svoji postelji. Doktor je vso noč stražil. 

Slišal sem zavijanje psa v vetru.«

»Eoin, jaz ti nisem povedala zgodbe o Cúju Chulainnu. Ti 

si jo povedal meni. Tolikokrat. Ti si mi jo povedal,« sem ga 

popravila in mu poravnala blazine. Pograbil je mojo roko.

»Ja. Jaz sem ti jo povedal. Ti si mi jo povedala. In še enkrat mi 

jo boš povedala. Le veter ve, kdo jo je resnično povedal prvi.«

Zaspal je, jaz sem ga držala za roko in poslušala nevihto, 

izgubljena v spominih na naju. Stara sem bila šest let, ko je 

Eoin postal moje sidro in moj skrbnik. Objemal me je, ko sem 
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jokala za starši, ki se ne bodo več vrnili. Tako obupno sem si 

želela, da bi me ponovno objel, da bi lahko začela znova, ko bi 

ga le lahko imela ob sebi še eno življenje.

»Le kako bom živela brez tebe, Eoin,« sem na glas zamrmrala.

»Ne potrebuješ me več. Zdaj si odrasla,« je zamrmral in me 

presenetil. Mislila sem, da je trdno zaspal.

»Vedno te bom potrebovala,« sem zajokala in njegove ustnice 

so se ponovno zatresle, ko je zaznal predanost v mojih besedah.

»Ponovno bova skupaj, Annie.« Eoin nikoli ni bil veren, 

zato so me njegove besede presenetile. Vzgojila ga je babica, ki 

je bila vdana katoličanka, toda on je vero pustil za seboj pri 

osemnajstih, ko je zapustil Irsko. Vztrajal je, da obiskujem 

katoliško šolo v Brooklynu, toda to je bil podaljšek moje verske 

vzgoje.

»Ali resnično verjameš v to?« sem zašepetala.

»To vem,« je rekel in dvignil težke veke ter me resno pogledal.

»Jaz ne. Jaz ne vem. Tako zelo te imam rada in nisem še 

pripravljena, da odideš.« Resno sem zajokala, saj sem že čutila 

njegovo izgubo, svojo osamljenost in leta, ki jim bom preživela 

brez njega.

»Lepa si. Pametna. Bogata.« Slabotno se je zasmejal. »In vse 

to si dosegla sama. Ti in tvoje zgodbe. Tako ponosen sem nate, 

Annie, deklič. Tako ponosen. Toda imaš le svoje knjige, nimaš 

pa svojega življenja. Nimaš ljubezni.« Pogled se mu je zameglil 

in gledal je v prostor za mano. »Ne še. Obljubi mi, da se boš 

vrnila, Annie.«
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»Obljubim.«

Potem je zaspal, toda jaz nisem mogla. Ostala sem ob njem, 

lačna njegove prisotnosti, njegovih besed, ki bi jih morda 

izrekel, lačna njegove tolažbe, ki mi jo je vselej nudil. Še enkrat 

se je prebudil in sopel od bolečine in jaz sem mu pomagala 

pogoltniti še eno tableto.

»Prosim. Prosim, Annie. Moraš se vrniti. Tako zelo te 

potrebujem. Oba te potrebujeva.«

»O čem pa govoriš, Eoin? Tukaj sem. Kdo me potrebuje?«

Bil je v deliriju, utapljal se je v bolečini, ki je bila premočna, 

in jaz sem lahko le držala njegovo roko in se pretvarjala, da 

razumem.

»Spi zdaj, Eoin. Tako bo lažje prenesti bolečino.«

»Ne pozabi prebrati knjige. Rad te je imel. Tako zelo te je 

imel rad. Čaka, Annie.«

»Kdo, Eoin?« Nisem mogla zadržati solz, ki so kapljale na 

najine sklenjene dlani.

»Pogrešam ga. Tako dolgo je že tega.« Globoko je zavzdihnil 

in zdaj odprl oči. Kar je videl, je bilo v njegovem spominu, v 

njegovi bolečini in jaz sem mu dovolila godrnjati, dokler se 

njegove momljajoče besede niso spremenile v plitvo dihanje in 

nemirne sanje.

Noči je bilo konec in naredil se je dan, toda Eoin se ni več 

prebudil.
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2. maj 1916

Mrtev je. Declan je mrtev. Dublin je v ruševinah, Seán Mac 

Diarmada je v Kilmainham Gaolu in čaka na strelski vod in jaz 

ne vem, kaj se je zgodilo z Anne. Kljub temu sedim tukaj, polnim 

strani te knjige, kot da jih bo to pripeljalo nazaj. Vsaka podrobnost 

je rana, toda to so rane, ki jih na silo odprem, jih pregledam, da bi 

vse skupaj dobilo smisel. In nekega dne bo mali Eoin moral vedeti, 

kaj se je zgodilo.

Nameraval sem se boriti. Velikonočni ponedeljek sem začel 

s puško v rokah, ki sem jo odložil in je nikoli več nisem pobral. 

Od trenutka, ko smo odvihrali v glavno poštno stavbo, sem bil 

do komolcev v krvi in kaosu na provizorični postaji prve pomoči. 

Prvih nekaj dni je bilo tam zelo malo organizacije in veliko 

vznemirjenja, nihče ni vedel, kaj naj počne. Toda jaz sem vedel, 

kako poviti rane in ustaviti krvavenje. Vedel sem, kako napraviti 

opornico in odstraniti kroglo. To sem počel pet dni pod neprestanim 

bombardiranjem.

Skozi dneve sem se prebijal v sanjah, nikoli nisem počival in 

bil sem tako utrujen, da bi lahko zaspal na nogah, glava mi je 

med obstreljevanjem topništva od časa do časa omahnila. Ves 

ta čas nisem mogel verjeti, da se dejansko dogaja. Declan je bil 

evforičen in Anne je začela jokati, ko so topnjače začele streljati 

na ulici Sackville Street, kot da bi uporaba težkega orožja utrdila 

naše sanje o uporu. Prepričana je bila, da so Britanci končno 

prisluhnili. Jaz sem bil razpet med ponosom in obupom, med 
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mojimi deškimi sanjami o nacionalizmu in irskim uporom, kazen 

za to pa je bilo popolno uničenje. Vedel sem, da je bilo brezplodno, 

toda zaradi prijateljstva ali lojalnosti sem moral sodelovati, čeprav 

je bila moja naloga le, da poskrbim, da bodo uporniki – vse tiste 

idealistične, fatalistične druščine – imeli nekoga, ki bo poskrbel za 

njihove ranjence.

Declan je Anne obljubil, da se ne bo izpostavljal. Ona, Brigid 

in mali Eoin so bili zbrani v moji hiši na trgu Mountjoy Square, 

ko sva se z Declanom pridružila prostovoljcem, ki so korakali skozi 

ulice z namero, da izvedemo svojo revolucijo. Anne se je v sredo 

pridružila Declanu v glavni poštni stavbi, pri tem je razbila okno 

in se skozi nazobčane steklene razbitine povzpela, da bi prišla do 

njega. Sploh ni opazila krvi, ki ji je tekla iz rane na levi nogi 

in iz tiste na dlani, dokler je nisem posedel, da bi ji ju lahko 

oskrbel. Declanu je povedala, da če bo umrl, bo umrla z njim. Bil 

je besen in ji je grozil, toda ona ga ni poslušala. Ker ji nihče ni 

hotel dati puške, je ostala koristna tako, da je igrala glasnika med 

glavno poštno zgradbo in tovarno Jacob‘s. Ženske so se lahko veliko 

lahkotneje gibale naokoli, ne da bi jih kdo zasliševal ali streljal 

nanje. Ne vem, kdaj jo je zapustila sreča. Zadnjič sem jo videl v 

petek zjutraj, ko so plameni zajeli obe strani ulice Abbey Street in 

smo morali nujno zapustiti poštno zgradbo.

Jaz sem začel evakuirati ranjene v bolnišnico na ulici Jervis 

Street z nosili, ki sem jih izprosil od delavca St. John‘s Ambulance. 

Dal mi je tri zapestnice Rdečega križa, da ne bi streljali na ranjene 

– ali jih ustavljali – ko smo se premikali južno na ulici Henry 
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Street do bolnišnice in nazaj. Connoly je imel uničen gleženj, 

toda ni hotel oditi. Pustil sem ga v oskrbi Jima Ryana, študenta 

medicine, ki je bil tam od torka. Trikrat sem prepotoval pot od 

poštne zgradbe do bolnišnice in nazaj, preden je padel mrak in 

so barikade preprečile dvema prostovoljcema – fantoma iz Corka, 

ki sta prišla v Dublin, da bi se pridružila boju – in meni, da bi 

se vrnili. Fantoma sem povedal, naj odideta iz mesta. Začela sta 

hoditi. Vstaje je bilo konec in potrebovali so ju doma. Potem sem 

se vrnil v bolnišnico na ulici Jervis Street in našel prazen kotiček, 

kjer sem si pod glavo potisnil svoj plašč in se zgrudil, potem pa 

me je zbudila medicinska sestra, ki je bila prepričana, da bodo 

bolnišnico morali evakuirati zaradi ognja, ki mi je sledil od glavne 

poštne zgradbe. Zaspal sem nazaj, preveč sem bil izmučen, da bi 

mi bilo mar. Ko sem se zbudil, je bil ogenj zajezen in uporniške sile 

so se predale.

Osebje v bolnišnici je britanskim vojakom povedalo, da sem 

kirurg, ko so prišli iskat upornike, in čudežno me niso priprli. 

Namesto tega sem preostanek dneva skrbel za mrtve in umirajoče 

na ulici Moore Street, kjer je štirideset mož skušalo utrditi linijo 

za umik iz goreče poštne zgradbe. Tako civiliste kot upornike so 

navzdol potiskale kraljeve sile. Ženske, otroci in starci so se ujeli v 

navzkrižnem ognju in njihovi mrtvi obrazi so bili prekriti s sajami. 

Okoli glav so jim brenčale muhe, nekateri so bili zogleneli do 

nerazpoznavnosti. V svojem srcu se nikakor nisem mogel odvrniti 

od tega, da ne bi čutil krivde. Eno je, da se boriš za svobodo; drugo 

pa je, da nedolžne obsodiš, da umrejo v tvoji vojni.
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Tam sem našel Declana.

Izrekel sem njegovo ime, si z dlanmi podrgnil umazana lica in 

on je ob zvoku mojega glasu odprl oči. Srce mi je poskočilo. Za 

trenutek sem pomislil, da ga lahko rešim.

»Boš poskrbel za Eoina, kajne, �omas? Poskrbel boš za Eoina 

in za mojo mater. In za Anne. Poskrbi za Anne.«

»Kje je, Declan? Kje je Anne?«

Toda zatem je zaprl oči in dih mu je zaropotal v grlu. Dvignil 

sem ga, si ga oprtal čez ramo in stekel po pomoč. Odšel je. To sem 

vedel, toda odnesel sem ga v bolnišnico na ulici Jervis Street in 

zahteval, da ga položijo na posteljo, z njegove kože in las sperejo kri 

in umazanijo in mu poravnajo oblačila. Jaz sem mu povil rane, ki 

se nikoli ne bodo zacelile, potem pa sem ga ponovno odnesel skozi 

ulice, po ulici Jervis Street, čez Parnell, skozi Gardiner Row in na 

trg Mountjoy Square. Nihče me ni ustavil. Na ramenih sem skozi 

središče mesta nosil mrtveca in ljudje so bili tako pretreseni, da so 

odvračali poglede.

Mislim, da si Declanova mati Brigid nikoli ne bo opomogla. 

Edina oseba, ki je Declana morda ljubila bolj kot Anne, je 

Brigid. Nesem ga domov v Dromahair. Brigid ga hoče pokopati 

v Ballinagarju, poleg njegovega očeta. In potem se bom vrnil v 

Dublin po Anne. Bog mi odpusti, ker sem jo pustil za seboj.

T. S.


