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Vsem zdravstvenim delavcem.
In negovalcem. 

Hvala vam.



Nikoli ne bom mogla biti vse tisto, kar so drugi ljudje, in 
živeti vseh življenj, ki jih hočem živeti. Nikoli ne bom mogla 
izpiliti vseh veščin, ki jih hočem izpiliti. In zakaj to sploh 
hočem? Hočem živeti in občutiti vse možne odtenke, nianse in 
različice duševne in telesne izkušnje, ki jih lahko doživim. 

Sylvia Plath



‚Med življenjem in smrtjo je knjižnica,‘ je rekla. ‚In policam 

v tej knjižnici ni videti konca. Vsaka knjiga ponuja priložnost, 

da poskusiš drugačno življenje, ki bi ga lahko živela. Da vidiš, 

kako bi se obrnile stvari, če bi se odločila drugače … Bi storila kaj 

drugače, če bi imela priložnost odpreti svoja obžalovanja?«
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Pogovor o dežju

Devetnajst let pred tem, ko se je odločila umreti, je Nora 
Seed sedela v topli majhni knjižnici na šoli Hazeldene v mestu 
Bedford. Strmela je v šahovnico na nizki mizi.

»Draga moja Nora, normalno, da te skrbi za prihodnost,« 
je rekla knjižničarka, gospa Elm, katere oči so se lesketale kot 
sonce na zmrzali. 

Gospa Elm je naredila prvo potezo. Skakač je preskočil prvo 
vrsto belih kmetov. »Razumljivo, da te skrbi zaradi testov. 
Ampak lahko si, kar koli želiš, Nora. Pomisli na vse možnosti. 
Vznemirljivo je.«

»Ja. Najbrž res.«
»Vse življenje imaš pred seboj.«
»Vse življenje.«
»Delaš lahko kar koli; živiš kjer koli. Nekje, kjer ni tako 

mrzlo in mokro.«
Nora je potisnila kmeta dva kvadrata naprej. 
Težko je bilo ne primerjati gospe Elm s svojo materjo, ki je 

ravnala z Noro kot z napako, potrebno popravila. Ko je bila na 
primer še v plenicah, je njeno mater tako skrbelo za Norino 
nekoliko štrleče levo uho, da je zadevo rešila z lepilnim trakom 
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in vse skupaj skrila pod volneno čepico.
»Sovražim mraz in mokroto,« je še dodala gospa Elm, da bi 

poudarila svoje občutke o tem. 
Gospa Elm je imela kratke sive lase in prijazen, rahlo zguban 

ovalni obraz, ki je bledo sedel nad njenim želvje zelenim 
pulijem. Bila je že precej v letih. Ampak bila je tudi edina oseba 
na šoli, s katero je bila Nora na isti valovni dolžini, tako da se je 
v majhno knjižnico običajno zatekla tudi med popoldanskimi 
odmori, ko ni deževalo. 

»Mraz in mokrota ne gresta vedno skupaj,« ji je povedala 
Nora. »Antarktika je najbolj suha celina na Zemlji. V bistvu je 
puščava.«

»No, to bi že bilo lahko nekaj zate.«
»Mislim, da ni dovolj daleč stran.«
»Potem bi morala biti astronavtka. Lahko bi potovala po 

galaksiji.«
Nora se je nasmehnila. »Dež je na drugih planetih še hujši.« 
»Hujši kot v Bedfordshiru?«
»Na Veneri je čista kislina.«
Gospa Elm je iz rokava izvlekla papirnat robček in se nežno 

useknila. »Vidiš? S takimi možgani, kot jih imaš ti, lahko delaš 
kar koli.«

Mimo okna, polnega dežnih kapljic, je tekel plavolas fant, ki 
ga je Nora prepoznala, kot šolarja iz nižjega razreda. Nekoga je 
lovil ali pa je nekdo lovil njega. Po bratovem odhodu se je zunaj 
počutila nekoliko nezaščiteno. Knjižnica je bila tako njeno 
majhno zatočišče civilizacije. 

»Očka meni, da sem vse zavrgla. Zdaj nič več ne hodim 
plavat.«

»Saj ne, da kar koli kritiziram, ampak na svetu je še 
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kaj drugega kot plavanje. Pred sabo imaš veliko različnih 
možnih življenj. Kot sem že rekla prejšnji teden, lahko bi bila 
glaciologinja. Pozanimala sem se in …« 

V tistem je zazvonil telefon. 
»Samo minutko,« je mehko rekla gospa Elm. »Oglasiti se 

moram.«
V naslednjem trenutku je Nora gledala gospo Elm na 

telefonu. »Da. Tukaj je.« Knjižničarkin obraz je zaprepadeno 
upadel. Obrnila se je proč od Nore, toda njene besede se je v 
tihi sobi kljub temu dalo slišati. »O, ne. O, bog. Seveda …«



Devetnajst let pozneje
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Moški na vratih

Sedemindvajset ur pred tem, ko se je odločila umreti, je 
Nora Seed sedela na zmahani zo� in listala po srečnih življenjih 
drugih ljudi, čakajoč, da se bo kaj zgodilo. In nato, kar na 
lepem, se tudi je. 

Nekdo, bog si ga vedi iz kakšnega razloga, je pozvonil na 
njenih vratih.

Za trenutek se je spraševala, ali bi jih sploh odprla.
Konec koncev je bila že v spalni srajci, čeprav je bila ura šele 

devet zvečer. Še predobro je vedela, da je imela na sebi preveliko 
kratkorokavno majico z napisom VARUH OKOLJA in karirast 
spodnji del. 

Obula si je copate, da bi bila malček bolj dostojna, in odkrila, 
da je bila oseba na vratih moški, ki ga je po vrhu tudi poznala. 

Bil je visok, suhljat in deški in imel je prijazen obraz, toda 
njegove oči so bile ostre in svetle, kot da jim ne more uiti 
nobena stvar.

Lepo ga je bilo videti, čeprav je bila malce presenečena, 
zlasti zato, ker je bil oblečen v športno opravo in je bil, kljub 
mrzlemu, deževnemu vremenu, prepoten. V njegovi bližini se 
je počutila še bolj zanemarjeno kot pet sekund prej. 
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Toda počutila se je osamljeno. In čeprav ji je bil 
eksistencializem dovolj blizu, da je verjela, da je osamljenost v 
tem vedno bolj nesmiselnem svetu del človekovega vsakdana, ji 
je pogled nanj dobro del. 

»Ash,« se je nasmehnila. »Saj si Ash, kajne?«
»Sem, ja.«
»Kaj pa ti tu? Lepo te je videti.« 
Pred dvema tednoma je igrala na električni klavir, on pa je 

pritekel po aveniji Bancroft in jo videl pri oknu, tu, na številki 
33A, in ji na hitro pomahal. Nekoč – že leta nazaj – jo je povabil 
na kavo. Morda jo bo zdajle še enkrat.

»Tudi tebe je lepo videti,« je rekel, toda njegovo napeto čelo 
je govorilo drugače. 

Ko se je z njim pogovarjala v prodajalni, je zvenel sila 
sproščeno, zdaj pa je bilo v njegovem glasu nekaj težkega. 
Popraskal se je po obrvi. Naredil je še en zvok, vendar mu ni 
uspelo izreči celotne besede.

»Tečeš?« Trapasto vprašanje. Bilo je očitno, da se je odpravil 
na tek. Toda zdelo se je, da mu je trenutno odleglo, da je lahko 
rekel nekaj vsakdanjega. 

»Ja. Šel bom na bedfordsko polovičko. V nedeljo bo.«
»Aha. Krasno. Tudi jaz sem mislila preteči polmaraton, a sem 

se spomnila, da tek sovražim.«
V njeni glavi je to zvenelo bolj smešno kot dejanske besede, 

ko jih je enkrat povedala na glas. Teka sploh ni sovražila. Pa 
vendar, vznemirilo jo je, ko je videla njegov resni izraz. Mučna 
tišina se je spremenila v nekaj drugega.

»Povedala si mi, da imaš mačka,« je končno rekel.
»Ja. Tako je.«
»Spomnil sem se njegovega imena. Voltaire. Z rumenorjavimi 

progami?«



- 19 -

Polnočna knjižnica

»Ja. Kličem ga Volts. Voltaire se mu zdi malce domišljavo. 
Kot kaže, ga francoska �lozo�ja in književnost 18. stoletja ne 
zanimata preveč. Precej stvaren je. Saj veš. Za mačka.« 

Ash je pogledal navzdol v njene copate.
»Žal mi je, ampak mislim, da je mrtev.«
»Kaj?«
»Negibno leži ob robu ceste. Videl sem ime na njegovi 

ovratnici, mislim, da ga je povozil avto. Žal mi je, Nora.«
Tako se je bala nenadne spremembe razpoloženja, da se je 

smehljala še naprej, kot da jo bo nasmeh lahko zadržal v svetu, 
v katerem je ravno bila – v tistem, kjer je bil Volts še živ in kjer 
je moški, ki mu je prodala skladbe za kitaro, pozvonil na njena 
vrata iz nekega drugega razloga. 

Ash, se je spomnila, bil je kirurg. Ne sicer tak, ki je operiral 
živali, ampak ljudi. Če je rekel, da je nekaj mrtvo, se najbrž ni 
motil. 

»Zelo mi je žal.«
Noro je obšel tisti znani občutek žalosti. Njeno jokanje so 

lahko ustavili edino antidepresivi. »O, bog.«
Stopila je na mokre, razpokane tlakovce pločnika 

avenije Bancroft, zadrževala dih in zagledala ubogo žival z 
rumenorjavim kožuščkom. Ležala je zraven robnika, na asfaltu, 
ki se je svetil od dežja. Njena glava je počivala na robu pločnika, 
noge pa so bile zadaj kot sredi galopa, loveč namišljeno ptico. 

»O, Volts. O, ne. O, bog.«
Vedela je, da bi do svojega mačjega prijatelja morala čutiti 

usmiljenje in obup – kar tudi je – ampak priznati je morala še 
nekaj drugega. Ko je strmela v Voltairov negibni in spokojni 
izraz – v tisto popolno odsotnost bolečine – se je iz tiste teme 
začel porajati občutek, ki mu ni mogla ubežati. 

Zavist.


