
Stephen King

Premik trojice
 

Prevod:
Anja Bakan



Za DONA GRANTA,
ki je tvegal in tem romanom, drugemu za drugim,
dal priložnost.



OBNOVA



- 11 -

Premik trojice

POJASNILO

Premik trojice je druga knjiga dolge zgodbe z naslovom Temni 
stolp, ki jo je navdihnila pripovedna pesem Roberta Browninga 
»Childe Roland to the Dark Tower Came« in na katero se delno 
tudi opira (pesem pa na Shakespearovega Kralja Leara).

Prva knjiga, Revolveraš, govori o tem, kako Roland, poslednji 
revolveraš sveta, ki je »šel naprej«, končno dohiti moža v črnem 
… čarovnika, ki ga je Roland zelo dolgo lovil, čeprav še ne 
vemo natanko, kako dolgo. Izkaže se, da je mož v črnem moški 
po imenu Walter, ki se je v časih, preden je šel svet naprej, 
pretvarjal, da je prijatelj Rolandovega očeta.

Rolandov končni cilj ni to napol človeško bitje, temveč 
Temni stolp; mož v črnem oziroma, natančneje, tisto, kar mož v 
črnem ve, je le prvi korak na njegovi poti do tega skrivnostnega 
kraja.

Kdo je pravzaprav Roland? Kakšen je bil njegov svet, preden 
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je »šel naprej«? Kaj je Stolp in zakaj hoče tja? Odgovore 
poznamo le delno. Roland je revolveraš, nekakšen vitez, eden 
tistih, katerih zadolžitev je ohraniti svet, kakršnega se Roland 
spominja, torej »poln ljubezni in svetlobe«, in preprečiti, da bi 
šel ta svet naprej.

Vemo, da je bil Roland primoran v predčasni zrelostni 
izpit, ko je ugotovil, da njegova mati ljubimka z Martenom, 
čarovnikom, čigar moči so mnogo večje od Walterjevih (in 
ta je Martenov zaveznik, česar Rolandov oče ne ve). Vemo, 
da je Marten poskrbel, da je Roland izvedel za afero, ker je 
pričakoval, da bo Rolandu spodletelo in da ga bodo »poslali na 
zahod«. Vemo, da Roland po preizkusu slavi zmago.

Kaj še vemo? Da je svet revolverašev deloma podoben 
našemu. Sem ter tja se najde kak preživeli artefakt, kot je 
denimo bencinska črpalka, ali ohranjena pesem (recimo Hey 
Jude ali šepavi napev, ki se začenja Fižol, fižol je hrana, ki zaigra). 
Podobno je z navadami in obredi, čudno podobnimi vsem 
našim romantičnim predstavam o ameriškem Divjem zahodu.

Poleg tega je tu še popek, ki naš svet nekako povezuje s 
svetom revolverašev. Na postajališču ob davno zapuščeni 
kočijski trasi sredi velike, prostrane puščave Roland sreča fanta 
Jaka, ki je v našem svetu umrl. Fanta, ki ga je v bistvu s pločnika 
zrinil vsenavzočni (in zlohotni) mož v črnem. Jake, ki je bil s 
šolsko torbo v eni roki in malico v drugi na poti v šolo, se iz 
svojega sveta – našega sveta – nazadnje spomni le tega, da je 
končal pod kolesi cadillaca … in umrl.

Preden dohitita moža v črnem, Jake vnovič umre, a tokrat 
zato, ker je revolveraš prisiljen v drugo najbolj bolečo odločitev 
v svojem življenju in se odloči žrtvovati svojega simboličnega 
sina. Izbrati mora med Stolpom in fantom, bržkone med 
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prekletstvom in odrešitvijo, in Roland izbere Stolp.
»Pa pojdi,« mu reče Jake, preden strmoglavi v brezno. »Še 

drugi svetovi so poleg tega.«
Poslednje soočenje Rolanda in Walterja se odvija v prašni 

golgoti med razkrajajočimi se okostji. Mož v črnem s tarot 
kartami Rolandu napove prihodnost. Te karte, na katerih so 
upodobljeni možakar, imenovan Ujetnik, ženska, imenovana 
Senčna dama, in temačna pojava, poimenovana kar Smrt (»A 
ne zate,« mu reče mož v črnem), so prerokbe, ki so postale rdeča 
nit te knjige … in Rolandov drugi korak na dolgi in težavni 
poti do Temnega stolpa.

Na koncu Revolveraša Roland obsedi na obali Zahodnega 
morja in opazuje sončni zahod. Mož v črnem je mrtev, 
revolveraševa prihodnost negotova; Premik trojice se začenja 
prav na tisti obali, manj kot sedem ur pozneje.



PROLOG 

MORNAR
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Revolveraš se je prebudil iz nejasnih sanj, v katerih se je 
menda pojavljala ena sama podoba: Mornar iz tarot kart, s 
katerimi mu je mož v črnem napovedal (oziroma je trdil, da mu 
napoveduje) turobno prihodnost.

Utaplja se, revolveraš, je govoril mož v črnem, pa mu nihče ne 
vrže rešilnega pasu. On je Jake.

Toda to ni bila môra. Sanje so bile prijetne. Prijetne so bile, 
ker se je utapljal on, to pa je pomenilo, da sploh ni Roland, 
temveč Jake, in spričo tega je nastopilo olajšanje, kajti mnogo 
bolje bi se bilo utopiti kot Jake kot pa živeti kot revolveraš, kot 
človek, ki je zaradi hladnih sanj izdal otroka, ki mu je zaupal.

V redu, prav, bom pa utonil, je pomislil in prisluhnil rjovenju 
morja. Pa naj utonem. A to ni bil zvok globin na odprtem 
morju; bil je zven vode, ki škrta s prgiščem kamenčkov. Je 
on res Mornar? In če je, zakaj je kopno tako blizu? In ali ni 
navsezadnje pravzaprav na kopnem? Počutil se je, kot da …

Ledeno mrzla voda mu je zalila škornje in se mu razlezla čez 
noge vse do mednožja. V tistem je bliskovito odprl oči, toda 
iz sanj ga niso iztrgala pomrznjena moda, ki so se nenadoma 
skrčila na velikost orehov, niti grozota na njegovi desni, temveč 
misel na pištoli … njegovi pištoli oziroma, še pomembneje, na 
njegove naboje. Mokro pištolo se da hitro razstaviti, obrisati do 
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suhega, vnovič naoljiti in spet sestaviti, mokri naboji pa so kot 
mokre vžigalice – mogoče bi se jih še dalo uporabiti, mogoče 
pač ne.

Grozota je bil nekakšen gomazeč stvor, ki ga je očitno prinesel 
val. Svoj mokri, lesketavi trup je okorno vlekel po pesku. V 
dolžino je meril kakšna dva metra, bil pa je okrog štirideset 
metrov proč, na desni. S praznim pogledom v pecljatih očeh 
je opazoval Rolanda. Odprl je dolgi, nazobčani kljun in začel 
spuščati zvoke, ki so bili čudno podobni človeški govorici: 
tožeča, malone obupana vprašanja v tujem jeziku. Dida čik? 
Duma čum? Dada čam? Deda ček?

Revolveraš je že videl jastoge. Tole ni bil jastog, toda drugega, 
čemur bi bil lahko ta stvor vsaj približno podoben, revolveraš 
ni poznal. Zdelo se je, da se ga beštija sploh ne boji. Roland 
ni vedel, ali je bitje nevarno ali ne. Za lastno zmedo v glavi 
mu je bilo vseeno – ni se še mogel spomniti, kje je ali kako je 
prišel sem, ali je dejansko ujel moža v črnem ali pa so bile to 
samo sanje. Vedel je le, da mora proč od vode, preden mu zalije 
naboje.

Zaslišal je hreščavo, naraščajoče bučanje morja in umaknil 
pogled s stvora (ta se je medtem ustavil in klešče, s katerimi se 
je vlekel po obali, dvignil kvišku, tako da je bil hecno podoben 
boksarju v začetni drži, ki se ji je, kot jih je bil naučil Cort, 
reklo častna drža) ter se zazrl v prihajajoči spenjeni val.

Stvor sliši vodo, je pomislil. Kar koli že je, ima ušesa. Poskusil 
je vstati, toda otrple noge, ki jih skoraj ni čutil, so klecnile.

Še vedno sanjam, je pomislil, toda kljub trenutnemu 
zmedenemu stanju je bila misel preveč mikavna, da bi ji lahko 
verjel. Znova je poskusil vstati in skoraj mu je že uspelo, 
potem pa je padel. Val se je lomil. Čas se je iztekal. Moral se je 
sprijazniti s tem, da se bo premikal precej podobno, kot se je 
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maloprej stvor na desni: z obema rokama je zakopal v pesek in 
se povlekel višje gor na prod, stran od valov.

Ni se umaknil dovolj, da bi se popolnoma izognil vodi, toda 
za zdaj je zadostovalo. Val je zalil samo njegove škornje. Segel 
mu je skoraj do kolen in se umaknil. Prvi mogoče ni segel tako 
visoko, kot sem mislil. Mogoče …

Na nebu je sijal polmesec. Zakrivala ga je megličasta tančica, 
vseeno pa je metal dovolj svetlobe, da je revolveraš videl, da sta 
toka pištol pretemna. Pištoli sta se vsekakor zmočili. Nemogoče 
je bilo vedeti, kako hudo je in ali so mokri tudi naboji, bodisi v 
bobničih bodisi v pasovih. Preden preveri, mora stran od vode. 
Mora …

Doda čok? To je bilo mnogo bližje. Tako ga je skrbelo zaradi 
vode, da je pozabil na nestvor, ki ga je naplavilo na obalo. 
Obrnil se je in videl, da je zdaj le še dva metra proč. Klešče je 
tiščal v prod, posut s školjkami in posejan z večjimi kamni, in 
se vlekel naprej. Dvignil je mesnati, nazobčani trup in za hip se 
je zazdel podoben škorpijonu, čeprav Roland na koncu repa ni 
videl nobenega žela.

Spet je hreščeče zabučalo, tokrat veliko glasneje. Stvor se je v 
trenutku ustavil, dvignil klešče in se znova postavil v tisto svojo 
nenavadno boksarsko držo.

Ta val je bil večji. Roland se je potegnil še višje na obalo, 
in ko se je z dlanmi uprl v tla, se je kleščasti stvor premaknil z 
naglico, ki se je glede na njegovo prejšnje gibanje ne bi dalo niti 
slutiti.

Revolveraš je v desni dlani začutil ostro, pekočo bolečino, 
toda ni imel časa razmišljati o tem. S petami premočenih 
škornjev se je odrinil, zagrebel z dlanmi in se nekako umaknil 
pred valom.
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Dida čik? je s tožečim glasom spraševala pošast, kot da govori: 
Zakaj mi ne pomagaš? Ne vidiš, da sem na robu obupa? Roland 
je videl, da štrclja njegovega kazalca in sredinca izginjata v 
nazobčanem kljunu stvora, ki se je v naslednjem hipu spet 
pognal nadenj. Roland je v zadnjem hipu odmaknil krvavečo 
dlan, da je rešil preostale prste.

Duma čum? Dada čam?
Revolveraš se je hlastno skobacal pokonci. Stvor mu je 

raztrgal zapacane kavbojke, pregriznil škorenj iz starega in 
mehkega, a kljub vsemu sila močnega usnja ter mu odtrgal kos 
meč.

Z desnico je izvlekel pištolo, a šele ko je revolver zamolklo 
padel na pesek, je Roland dojel, da nima več tistih dveh prstov, 
brez katerih ne more izvesti prastare smrtonosne poteze.

Stvor je lakomno hlastnil po pištoli.
»Ne, baraba!« je zarenčal Roland in ga brcnil. Kot bi brcal v 

skalo … tako, ki grize. Stvor mu je odtrgal kos desnega škornja, 
večji del nožnega palca in preostanek obuvala potegnil z noge.

Revolveraš se je sklonil, pobral revolver in zaklel, ker mu 
je v naslednjem hipu spet padel na tla. Končno mu je uspelo. 
Kretnja, ki je bila nekdaj tako preprosta, da o njej ni niti 
razmišljal, je nenadoma postala zapletena kot žongliranje.

Rakostvor je čepel nad revolveraševim škornjem, ga cefral in 
ves čas stresal tista svoja pokvečena vprašanja. Obali se je bližal 
val, katerega penasti vrh se je v polmesecu bledo in mrtvaško 
svetlikal. Pošast se je nehala ukvarjati s škornjem in spet po 
boksarsko dvignila klešče.

Roland je z levico izvlekel revolver in trikrat pritisnil na 
petelina. Klik, klik, klik.

Zdaj je vsaj vedel, kako je z naboji v bobniču.
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Levo pištolo je spravil nazaj v tok. Desno pištolo je moral 
z levico obrniti s cevjo navzdol in jo šele nato pospraviti. Kri 
je zamazala obrabljena ročaja revolverjev, kri je pokapala tok 
in stare kavbojke, kamor je bil tok pritrjen s pasom. Lila je iz 
krcljev, kjer sta bila še maloprej njegova prsta.

Iznakaženo desno stopalo je bilo zaenkrat še preveč 
omrtvičeno, da bi ga bolelo, njegova desnica pa je bila kot v 
ognju. Duhova spretnih in dolga leta urjenih prstov, ki sta se že 
razkrajala v prebavnih sokovih stvorovega drobovja, sta kričala, 
da sta še tu, da gorita.

V bližnji prihodnosti vidim resne težave, je odsotno pomislil 
revolveraš.

Val se je umaknil. Stvor je povesil klešče, naredil novo luknjo 
v revolverašev škorenj, potlej pa sklenil, da je bil lastnik bistveno 
okusnejši od tega kosa mrtve kože, ki ga je kdove kako potegnil 
z njega.

»Duda čum?« je vprašal in pošastno hitro odstopical proti 
njemu. Revolveraš, ki je komaj čutil noge, se je pomaknil 
zadenjsko in v tistem spoznal, da mora biti bitje vsaj malce 
inteligentno; približalo se mu je previdno, morda s čisto 
drugega konca obale, ne vedoč, kaj revolveraš je in česa je 
sposoben. Če ga hrumenje valov ne bi predramilo, bi mu stvor 
odtrgal obraz, še preden bi se zbudil iz globokega sna. Zdaj se je 
beštija odločila, da je Roland ne le okusen, temveč tudi ranljiv; 
lahek plen.

Bil je že tako rekoč pri njem, ta stvor, dva metra dolg in pol 
metra visok, stvor, ki bi zlahka tehtal prek trideset kilogramov 
in ki je bil prav tako izključno mesojed kot David, sokol iz 
njegovega otroštva – le da v njem ni bilo tiste težko opredeljive 
trohice zvestobe, ki jo je čutil pri sokolu.

Revolveraš se je s peto levega škornja spotaknil ob kamen, ki 
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je štrlel iz peska, se opotekel in skoraj padel.
»Doda čok?« je malone zaskrbljeno vprašal stvor. Z begavimi 

pecljatimi očmi je motril revolveraša, stegnil klešče … in nato 
je prihrumel val, tako da so šle klešče znova kvišku v boksarsko 
držo. Toda zdaj so za spoznanje zanihale in revolveraš je spoznal, 
da se pošast odziva na zvok valov, ki pa je – vsaj trenutno – 
slabel.

Zadenjsko je prestopil kamen, in ko se je val rjoveč prelil na 
prodnato obalo, se je revolveraš sklonil. Z glavo se je povsem 
približal stvorovemu žuželčjemu obrazu. Z lahkoto bi mu s 
kleščami iztaknil oči, toda podrhtavajoče klešče, tako podobne 
stisnjenim pestem, so bile še vedno dvignjene nekoliko nad 
papagajski kljun.

Revolveraš je prijel kamen, čez katerega je prej skoraj padel. 
Bil je velik, napol zakopan v pesek, in ko so delci umazanije in 
ostri robovi zarezali v odprto krvavečo rano, je njegova desnica 
zarjula, vendar je kamen kljub vsemu izkopal in ga spačen 
dvignil visoko nad glavo.

»Dada …« je začel stvor, ki je povesil in razprl klešče, čim se 
je val prelomil in se je zvok oddaljil, v tistem pa je revolveraš z 
vso močjo vanj zabrisal kamen.

Zaškrtalo je in razčlenjeni hrbet beštije se je prelomil. 
Ukleščeni stvor je divje krilil. Zadnji del telesa je napol 
dvignil in udaril ob tla, dvignil in udaril. Njegovo vprašujoče 
oglašanje se je spremenilo v brneče vzklike bolečine. Klešče so 
tleskale v prazno. Z goltavim kljunom je zajemal kepe peska in 
kamenčkov.

Pa vendar je, ko je prišel nov val, spet poskusil dvigniti 
klešče, in takrat mu je revolveraš s škornjem stopil na glavo. 
Slišalo se je nekako tako, kot bi se lomilo nešteto suhih vejic. 
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Spod pete Rolandovega škornja se je v dve smeri razlila gosta 
tekočina. Videti je bila črna. Stvor se je mrzlično zvijal in zviral. 
Revolveraš je s še večjo silo pritisnil nanj.

Prišel je val.
Stvor je za spoznanje dvignil klešče … še malo … Klešče so 

zadrgetale in trzajoče omahnile.
Revolveraš je odmaknil stopalo. Stvorov nazobčani kljun, 

ki mu je pri živem telesu odtrgal dva prsta z roke in enega z 
noge, se je počasi razpiral in zapiral. Ena tipalka je prelomljena 
obležala na pesku. Druga je podrhtavala tjavendan.

Revolveraš je še enkrat močno stopil. In še enkrat.
Godrnjaje je s težavo prevalil kamen, se po desni sprehodil 

vzdolž stvora, sistematično tacal z levo nogo, mu zmečkal oklep 
in mu bledo drobovje iztisnil na temno sivi pesek. Stvor je bil 
mrtev, vendar si je vseeno hotel dati duška; še nikoli in nikdar v 
vsem tem dolgem, čudnem času ni bil tako zelo poškodovan, in 
vse je bilo scela nepričakovano.

Nadaljeval je, dokler ni v kiselkasti kaši iz stvorovega drobovja 
zagledal konice enega od lastnih prstov, dokler ni pod nohtom 
zagledal belega prahu iz golgote, kjer je debatiral z možem v 
črnem, in takrat je odvrnil pogled in bruhal.

Kot pijan se je opotekel proti vodi, pestoval poškodovano 
dlan z drugo roko in se vsake toliko ozrl čez ramo, da preveri, 
ali je stvor zares mrtev, kot bi bil kakšna zoprna osa, ki jo 
mlatiš in mlatiš in je sicer omamljena, a še vedno živa, ter da 
se prepriča, da mu ne sledi in s smrtonosno obupanim glasom 
zastavlja nerazumljivih vprašanj.

Na polovici poti je negotovo obstal, zrl tja, kjer je bil, in se 
spominjal. Očitno je zaspal tik nad mejo, do koder seže plima. 
Pobral je svojo torbo in strgani škorenj.

V mehkem soju polmeseca je zagledal še več takšnih stvorov 
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in v premolkih med valovi slišal njihove vprašujoče glasove.
Korak za korakom se je pomikal zadenjsko, dokler ni prišel 

do travnatega roba obale. Tam je sedel in storil tisto, kar je znal: 
krclje prstov na roki in nogi je posul s svojim zadnjim tobakom, 
da je ustavil krvavitev, na debelo jih je posul, čeprav ga je na 
novo zaskelelo (zdaj se je ječanju pridružil še nožni palec), in 
nato je obsedel, se znojil v hladni noči in se spraševal, ali se 
mu bo rana vnela, spraševal se je, kako bo brez dveh prstov 
desnice preživel v tem svetu (pri streljanju z revolverji sta bili 
roki enakovredni, sicer pa je prevladovala desnica), spraševal se 
je, ali je bil stvorov ugriz strupen in ali se mu strup že širi po 
telesu. Spraševal se je, ali bo sploh dočakal jutro.
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UJETNIK



- 27 -

Premik trojice

I. POGLAVJE

VRATA

1

Tri. To je številka tvoje usode.
Tri?
Da, tri je skrivnostna. Tri je v osrčju mantre.
Katera trojka?
Prvi je temnolas. Ne manjka dosti, da začne ropati in moriti. 

Okužil ga je demon. Ta demon se imenuje HEROIN.
Kateri demon je to? Ne poznam ga, niti v pravljicah nisem 

slišal zanj.
Poskušal je spregovoriti, pa je ostal brez glasu, prav tako kot 

prerokinja, Nebesna Nečistnica, Vlačuga Vetrov, tudi ona je ostala 
brez glasu; zagledal je karto, ki je od nikoder prilebdela v nič in 
se prekopicevala skozi lenobno temo. Na njej je bil upodobljen 
pavijan, ki je čepel na ramenu temnolasega mladeniča in se režal; 
presunljivo človeške prste je tako tiščal v mladeničev vrat, da so se 
konice zarile v kožo. Ko je revolveraš pozorneje pogledal, je videl, 
da pavijan v eni roki stiska tudi bič. Na mladeničevem obrazu se 
je izrisovala nema groza.

Ujetnik, je prijazno zašepetal mož v črnem (mož, ki mu 
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je revolveraš nekoč zaupal, mož po imenu Walter). Malce 
pretresljivo, se ti ne zdi? Malce pretresljivo … malce pretresljivo … 
malce …

2

Revolveraš se je sunkovito prebudil in z iznakaženo roko 
zamahnil v prazno, saj je bil prepričan, da bo nadenj vsak hip 
planil eden tistih pošastnih stvorov iz Zahodnega morja in mu 
med tožečim prigovarjanjem v neznanem jeziku potegnil kožo 
z obraza.

Videl pa je le morsko ptico, ki jo je bržkone privabil odblesk 
jutranjega sonca na gumbih njegove srajce in ki je v tistem 
prestrašeno zavreščala in odfrčala. 

Roland se je dvignil in obsedel.
V dlani mu je neznosno, neskončno kljuvalo. V desnem 

stopalu prav tako. Vsi trije prsti so še vedno vztrajali, da so 
tu. Spodnje polovice srajce ni bilo več; kar je od nje ostalo, je 
bilo še najbolj podobno scefrani spodnji majici. Z enim kosom 
blaga si je obvezal dlan, z drugim stopalo.

Pojdite proč, je govoril manjkajočim delom svojega telesa. 
Samo duhovi ste. Pojdite proč.

Za spoznanje je pomagalo. Ne veliko, malo pa le. Res so bili 
duhovi, toda bili so živahni duhovi.

Revolveraš je pojedel suho govedino. Njegova usta je niso 
želela, želodec še manj, vendar je vztrajal. Po jedi se je počutil 
nekoliko bolj pri močeh. Ni pa mu ostalo veliko; še malo, pa bo 
omagal.

Toda imel je še mnogo opravkov.
Negotovo je vstal in se ozrl okrog sebe. Ptice so vzletavale 
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in strmoglavljale, sicer pa se je zdelo, kot da svet pripada samo 
njemu in njim. Nestvorov ni bilo nikjer. Mogoče so bila to 
nočna bitja; mogoče so se ravnala po plimi. V tem trenutku je 
bilo to čisto vseeno.

Morje je bilo ogromno in z obzorjem se je srečevalo v nejasni 
modri točki, ki jo je bilo nemogoče določiti. Za nekaj dolgih 
trenutkov je revolveraš zamaknjen pozabil na silne bolečine. Še 
nikdar ni videl toliko vode. V pravljicah in pripovedkah je slišal 
za to, seveda, in tudi nekateri izmed učiteljev so mu zatrjevali, 
da obstaja, da pa je po mnogih letih v sušnih pokrajinah 
dejansko priča tej širjavi, tej osupljivi prostranosti vode, je bilo 
težko sprejeti … težko je bilo celo gledati.

Dolgo je, ves zamaknjen, zrl čez morje, se prisilil gledati in 
od čudenja na kratko pozabil na bolečine.

A bilo je jutro in čakalo ga je še veliko opravkov.
Potipal je, ali ima zadaj v žepu hlač še vedno čeljustnico, in 

skrbno pazil, da je šel z desno dlanjo naprej. S krclji prstov ni 
želel zadeti obnjo, kajti neumorno hlipanje njegove desnice bi 
se v tem primeru sprevrglo v krike.

Bila je tam.
V redu.
Zdaj pa naprej.
Nerodno si je odpel pasova za pištoli in ju odložil na 

osončeno skalo. Izvlekel je revolverja, odprl bobniča in odstranil 
neuporabne naboje. Zavrgel jih je. Mimoleteča ptica je opazila 
svetli poblesk enega od njih, ga zgrabila s kljunom, ga izpustila 
in odletela.

Tudi za pištoli je treba poskrbeti, že prej bi moral poskrbeti 
zanju, ker pa je brez nabojev vsaka pištola na tem svetu nič 
drugega kot krepelce, si je v naročje najprej položil pasova in z 
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levico previdno pogladil usnje.
Oba sta bila vlažna vse od zaponke pa do točke na bokih, kjer 

sta se križala; od tod dalje sta bila suha. Iz tega dela je previdno 
izvlekel vsak naboj posebej. Desnica se je kar naprej vsiljevala, 
da bo ona opravila to nalogo, kar naprej je, bolečini navkljub, 
hotela odmisliti pomanjkljivosti in revolveraš se je zalotil, da 
si jo znova in znova polaga nazaj na koleno, kot bi se ukvarjal 
s psom, preveč zabitim ali vznemirjenim, da bi prišel k nogi. 
Zmeden od bolečine jo je enkrat ali dvakrat malone tlesknil.

V bližnji prihodnosti vidim resne težave, je spet pomislil.
Poln upanja, da so ti naboji še uporabni, jih je dal na 

nespodbudno majhen kupček. Dvajset. Nekaj jih bo gotovo 
zatajilo. Na nobenega se ni mogel zares zanesti. Zbral je še 
preostale in jih dal na drug kup. Sedemintrideset.

No, streliva tako ali tako nisi imel bogve koliko, je pomislil, se 
je pa vendarle zavedal razlike med sedeminpetdesetimi ali pa 
največ dvajsetimi delujočimi naboji. Ali desetimi. Ali petimi. 
Ali enim. Ali nobenim.

Dvomljive naboje je dal na drug kupček.
Še vedno je imel svojo torbo. Vsaj to. Položil si jo je v naročje, 

počasi razstavil pištoli in se lotil obreda čiščenja. Preden je 
končal, sta minili dve uri in bil je v takšnih bolečinah, da se 
mu je vrtelo; le stežka je še jasno razmišljal. Najraje bi zaspal. 
Še nikoli v življenju si ni bolj želel spanca. Toda v sledenju 
dolžnosti nikdar ni bilo opravičljivega izgovora, da človek zataji.

»Cort,« je rekel z glasom, ki ga sam ni prepoznal, in se suho 
zasmejal.

Počasi, počasi je spet sestavil revolverja in vstavil domnevno 
suhe naboje. Ko je opravil, je vzel tistega, mišljenega za levo 
roko, napel kladivo … in ga počasi spet sprostil. Hotel je 
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vedeti, da. Hotel je vedeti, ali bo zadovoljujoče zabobnelo, ko 
bo pritisnil na sprožilec, ali pa bo spet kliknilo v prazno. Toda 
to ne bi pomenilo nič, s strelom pa bi se dvajset zgolj zmanjšala 
na devetnajst … ali devet … ali tri … ali nič.

Odtrgal je nov kos srajce, vanj zavil preostale naboje – tiste, 
ki so se zmočili – in z levo roko ter zobmi zavezal konca. Culo 
je spravil v torbo.

Spi, je zahtevalo njegovo telo. Spi, zaspati moraš, zdaj, preden 
se stemni, ničesar več ni, porabil si …

Opotekaje je vstal in se razgledal po opusteli obali. Po barvi je 
bila podobna spodnjicam, ki že dolgo niso bile oprane, posuta 
pa z brezbarvnimi školjkami. Iz peska so tu in tam štrlele skale, 
prekrite z gvanom, katerega starejši sloji so bili rumenkasti kot 
stari zobje, sveži še bele packe.

Sušeča se morska trava je označevala, do kod je morje seglo 
ob plimi. Blizu te črte je videl kose svojega desnega škornja 
in oba meha za vodo. Zdelo se mu je, da je pravi čudež, da 
visoki valovi niso odplaknili mehov. Počasi, izrazito šepaje se je 
odpravil ponju. Prvega je dvignil in ga ob ušesu potresel. Drugi 
je bil prazen. V prvem je bilo še nekaj vode. Večina ljudi ju 
ne bi ločila, revolveraš pa je vsakega poznal do obisti, tako kot 
mati enojajčnih dvojčkov loči svoja otroka. Dolgo, zelo dolgo 
je potoval s tema mehoma. V enem je pljuskala voda. To je bilo 
dobro – pravi dar. Pošast, ki ga je napadla, ali pa kak drug stvor 
bi lahko ta ali pa drugi meh raztrgal z enim ugrizom ali rezom, 
pa ga ni in tudi plima se ga je usmilila. O stvoru ni bilo sledu, 
čeprav sta se z revolverašem razšla visoko nad dosegom bibavice. 
Mogoče so ga pokončali drugi plenilci; mogoče se je lastna 
vrsta poslovila od njega v morju, podobno kot slomi, ogromna 
bitja iz otroških pripovedk, znana po tem, da pokopavajo svoje 
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mrtve.
Z levim komolcem je dvignil meh, pošteno odpil in začutil, 

da se mu moči počasi vračajo. Desni škorenj je bil seveda 
uničen … nato pa ga je spreletela iskra upanja. Stopalni del je 
bil nedotaknjen – opraskan, a nedotaknjen – in morda bi se 
dalo drugega obrezati, da bi bil enak, da bi zdržal vsaj nekaj 
časa …

Nadenj se je plazila omotica. Upiral se je, toda kolena so mu 
popustila, tako da se je sesedel in se bedasto ugriznil v jezik.

Ne boš omedlel, si je rekel mrko. Tu že ne, ne tukaj, kamor se 
lahko zvečer vrne eden tistih stvorov in te pokonča.

Tako je torej vstal in si prazni meh zavezal okrog pasu, toda 
ni še prehodil dvajset metrov proti točki, kjer je pustil pištoli 
in torbo, že se je, napol nezavesten, znova zgrudil. Nekaj časa 
je samo ležal in se z licem tiščal v pesek. Ena od školjk se mu 
je ostra zažirala v čeljust in malo je manjkalo, pa bi primezela 
kri. Uspelo mu je odpiti iz meha, potlej pa se je odplazil nazaj 
tja, kjer se je bil zbudil. Nekoliko višje je rastla juka – bila je 
zakrnela, vseeno pa je metala vsaj nekaj sence.

Rolandu se je teh dvajset metrov zdelo neskončno dolgih.
Kljub temu je vse, kar mu je še ostalo, potisnil v tisto senčnato 

lužico. Ležal je z glavo na travi in že drsel proti nečemu, kar bi 
lahko bilo sen ali nezavest ali pa smrt. Zazrl se je v nebo in 
poskušal oceniti, koliko je ura. Ni bil še opoldan, toda velikost 
senčnate lužice, v kateri je počival, mu je povedala, da bo kmalu. 
Po nekaj trenutkih je zasukal desno roko, jo približal očem in 
si ogledal izdajalske rdeče sledi okužbe oziroma nekakšnega 
strupa, ki je počasi mezel proti njegovemu jedru.

Dlan je bila zamolklo rdeča. Slab znak.
Drkam itak z levo, je pomislil pikro. Vsaj to.
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Zatem ga je pogoltnila tema in ob zvokih Zahodnega morja, 
ki je neutrudno pljuskalo, je prespal naslednjih šestnajst ur.

3

Ko se je revolveraš zbudil, je bilo morje temno, toda na 
vzhodu se je že prikazovala medla svetloba. Jutro je bilo na poti. 
Sedel je pokonci in obšla ga je omotica.

Povesil je glavo in čakal.
Ko je prešlo, je pogledal svojo roko. Vsekakor je bila okužena 

– čez vso dlan se je širila izdajalska rdeča oteklina, gor do 
zapestja. Od tam naprej so se počasi izrisovale dolge rdeče 
črte, ki bodo slej ko prej segle do srca in ga pokončale. Bil je 
vročičen, mrzličen.

Zdravila potrebujem, si je rekel. Toda tukaj jih ni.
Je torej prišel tako daleč samo zato, da bo tu umrl? Ne bo. In 

če bo vendarle umrl, bo umrl na poti do Stolpa.
Kako izjemen si, revolveraš, je v mislih zaslišal posmehljivi 

glas moža v črnem. Kako neomajen! Kako romantična je tvoja 
trapasta obsedenost!

»Jebi se,« je zakrakal in pil. Tudi vode je zmanjkovalo. 
Pred njim se je raztezalo morje, pa mu ni nič koristilo; voda, 
vsenaokrog voda, spiti pa je ne more niti kaplje. Saj je vseeno.

Opasal si je pasova za pištoli, ju zapel – ta postopek je bil 
tako dolgotrajen, da se je prva jutranja zarja razvila v pravo 
pravcato jutro, še preden je končal – in poskusil vstati. Dokler 
ni bil na nogah, ni bil prepričan, da mu bo uspelo.

Z levico se je uprl ob juko, z desnico pa pobral še ne povsem 
prazni meh in ga vrgel čez ramo. Zatem še torbo. Ko se je 
zravnal, ga je znova obšla slabost, zato je povesil glavo, čakal, si 
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prigovarjal.
Omotica je minila. 
Z negotovim, opotekajočim se korakom, kot da je v zadnji 

fazi opitosti, se je napotil nazaj proti nabrežju. Tam je obstal, 
se zazrl proti morju, temnemu kot murvovo vino, potlej pa iz 
torbe vzel še zadnji kos sušene govedine. Pol je pojedel in tokrat 
sta jo tako usta kot želodec sprejela nekoliko bolje. Obrnil se 
je in pojedel še preostalo, medtem pa opazoval, kako se sonce 
dviga izza gora, kjer je umrl Jake – sprva, kot da se je zataknilo 
ob krute in gole nazobčane vrhove, nato pa se dvignilo nadnje.

Roland je obraz obrnil proti soncu, zaprl oči in se nasmehnil. 
Govedino je pojedel do konca.

Pomislil je: Prav. Zdaj sem človek, ki nima hrane in ki ima na 
roki dva prsta, na nogi pa en prst manj kot takrat, ko sem prišel 
na svet; sem revolveraš z naboji, ki bodo mogoče zatajili; po ugrizu 
pošasti sem zbolel, pa nimam zdravil; vode imam še za en dan, 
če imam srečo; mogoče mi bo uspelo prehoditi še kakšnih dvanajst 
milj, če se bom gnal v skrajnost. Skratka, sem človek na robu vsega.

V katero smer naj gre? Prišel je z vzhoda; brez pomoči 
svetnika ali kakšnega rešitelja na zahod ne more. Ostaneta mu 
torej sever in jug.

Sever.
To je bil odgovor, ki mu ga je dalo srce. Nobenega dvoma ni 

bilo.
Sever.
Revolveraš se je odpravil.

4
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Hodil je tri ure. Dvakrat je padel, in ko je padel drugič, je 
dvomil, da bo še kdaj vstal. V tistem se mu je približal val, in to 
tako približal, da se je spomnil na pištoli. V hipu je bil pokonci, 
čeprav so se mu noge tresle, kot da je na hoduljah.

Menil je, da mu je v teh treh urah uspelo prehoditi kakšne 
štiri milje. Sonce je zdaj že pošteno pripekalo, ne pa še dovolj, 
da bi bil to lahko razlog, zakaj mu v glavi bobni ali zakaj mu 
obraz obliva znoj; tudi vetrič znad morja ni bil dovolj močan, da 
bi to pojasnilo, zakaj ga vsake toliko iznenada stresa drhtavica, 
da dobi kurjo polt in mu zobje šklepetajo.

Mrzlica, revolveraš, se je posmehoval mož v črnem. Kar je še 
ostalo v tebi, je v plamenih.

Rdeče črte okužbe so postajale izrazitejše; od desnega zapestja 
so se že razlezle do polovice podlakti.

Prehodil je še eno miljo in izpraznil meh z vodo. Z drugim 
mehom si ga je zavezal okrog pasu. Pokrajina je bila monotona 
in neprijazna. Na desni morje, na levi gore, pod stopali v 
obrezanih škornjih pa sivi, s školjkami posuti pesek. Valovi so 
prihajali in se umikali. S pogledom je iskal rakostvore, vendar 
ni videl nobenega. Hodil je od nikoder proti ničemur, človek iz 
drugega časa, ki je bržkone prišel do nesmiselnega konca.

Malce pred poldnevom je znova padel in tokrat je vedel, da 
ne more vstati. To je bil torej ta kraj. Tukaj. To je bil vendarle 
konec.

Kot izžet boksar je, na vseh štirih, dvignil glavo … in v 
daljavi, morda miljo naprej, morda tri (na nespremenljivi obali 
in ob mrzlici, ki ga je tresla, da so mu očesna zrkla kar utripala, 
je bilo težko ocenjevati razdaljo), je nekaj zagledal. Nekaj, kar je 
stalo navpično na obalo.

Kaj je bilo to?
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(tri)
Saj je vseeno.
(tri je številka tvoje usode)
Uspelo mu je še enkrat vstati. Nerazločno je zahreščal, nekaj 

moledujočega, kar so slišale le ptice, ki so krožile nad morjem 
(in s kakšnim veseljem bi mi izkljuvale oči, je pomislil, s kakšnim 
užitkom bi si privoščile tako slasten zalogaj!), in se odpravil 
naprej. Še bolj se je opotekal in za seboj puščal čudno zavite in 
zankaste sledi.

Pogled je ves čas upiral v tisto, kar je stalo na obali pred njim. 
Ko so mu lasje padli na oči, jih je odmaknil. Zdelo se je, da se 
sploh ne približuje. Sonce je doseglo streho neba in tam ostalo 
mnogo predolgo. Roland je imel občutek, kot da je znova v 
puščavi, nekje med kočo zadnjega obmejnika

(hrana, ki zaigra, več ko ga poješ, glasneje ropota)
in postajališčem, kjer je fant
(tvoj Izak)
čakal njegov prihod.
Kolena so mu klecnila, pa jih je poravnal, klecnila, spet 

poravnal. Ko so mu lasje znova padli na oči, se mu jih ni ljubilo 
odmikati; ni imel moči, da bi jih odmaknil. Gledal je predmet, 
ki je zdaj metal ozko senco proti pobočjem, in hodil naprej.

Vročina gor ali dol – zdaj je jasno videl.
Bila so vrata.
Manj kot četrt milje od vrat so mu kolena znova klecnila, a 

tokrat jih ni mogel zadržati. Padel je in z desnico podrsal čez 
grobozrnati pesek in školjke, in ko so še sveže kraste odpadle, 
sta krclja njegovih prstov zakričala in na novo zakrvavela.

In tako se je plazil. Ob enakomernem bučanju, rjovenju 
in umikanju Zahodnega morja se je plazil. Vlekel se je po 
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komolcih in kolenih ter nekoliko nad progo iz zasušene, zelene 
morske trave, ki je označevala doseg morja ob plimi, v pesek 
kopal brazde. Sklepal je, da še vedno piha – prav gotovo, sicer 
ga ne bi kar naprej hladno spreletavalo – toda edini veter, ki ga 
je slišal, je bilo mučno sopenje njegovih lastnih pljuč.

Vrata so se bližala.
Še bolj.
Končno, okrog treh popoldne tistega dolgega, blodnjavega 

dne, ko se je njegova senca začela podaljševati v levo, je prispel. 
Usedel se je nazaj na pete in si utrujen ogledal vrata.

Dvigala so se dobra dva metra visoko in zdelo se je, da so 
iz gabrovine, čeprav je najbližji gaber bržkone rastel več kot 
sedemsto milj od tod. Vrtljiva kljuka je bila kot iz zlata in 
revolveraš je čez čas vendarle dojel, kaj je vgravirano vanjo: bil 
je režeči se pavijanov obraz.

Nikjer ni bilo ključavnice, ne na kljuki, niti nad njo ali pod 
njo.

Vrata so imela tečaje, ki pa niso bili pritrjeni na nič – tako se 
vsaj zdi, je pomislil revolveraš. To je uganka, skrajno osupljiva 
uganka, toda ali je sploh pomembno? Umiraš. V kratkem bo 
nastopila tvoja lastna uganka, edina, ki na koncu komur koli kaj 
pomeni.

Pa vendarle se je zdelo, da ni vseeno.
Ta vrata. Ta vrata so stala nekje, kjer ne bi smelo biti vrat. 

Kar stala so na sivem pesku, kakšnih sedem metrov nad zgornjo 
mejo plime, in zdela so se večna kot morje samo. Zdaj ko se je 
sonce pomikalo na zahod, so proti vzhodu metala razpotegnjeno 
senco.

Na dveh tretjinah višine je bila s črnimi črkami izpisana ena 
beseda:
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UJETNIK

Okužil ga je demon. Ta demon se imenuje HEROIN.
Revolveraš je slišal pridušeno brnenje. Sprva je mislil, da je to 

veter ali pa prisluhi njegovih vročičnih misli, a vse bolj in bolj je 
bil prepričan, da je to zvok motorjev … in da prihaja izza vrat.

Potem jih pa odpri. Saj niso zaklenjena. Veš, da niso zaklenjena.
Nerodno se je skobacal pokonci, stopil do vrat in nato okoli 

njih, na drugo stran.
Druge strani sploh ni bilo.
Bilo je le temno sivo nabrežje, ki se je raztezalo v neskončnost. 

Le valovi, školjke, črta plime, sledi njegovega popotovanja – 
odtisi stopal in luknje, ki jih je vkopal s komolci. Spet je preveril 
in debelo pogledal. Vrat ni bilo, njihova senca pa.

Začel je stegovati desnico – oh, kako počasi se je učila, kje ji 
je odslej mesto v preostanku njegovega življenja – jo povesil in 
raje dvignil levico. Potipal je, iščoč trden odpor.

Če jih zatipam, bom potrkal na prazen nič, je pomislil. To bi 
bilo zanimivo dejanje, preden umrem!

Zamahnil je v prazno, in to daleč prek tiste meje, kjer bi 
morala biti vrata, četudi nevidna.

Ničesar ni bilo, kamor bi se dalo potrkati.
In zvok motorjev – če je res slišal to – je potihnil. Ostali so 

samo valovi, veter in bolno brnenje v njegovi glavi.
Počasi je šel naokrog in na drugo stran tistega, česar ni bilo, 

in že je pomislil, da je ves čas haluciniral, da …
Obstal je.
Še maloprej je gledal proti zahodu, kjer so se lomili sivi 

valovi, zdaj pa so mu pogled zakrivala masivna vrata. Videl 
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je ključavnico, ki je bila menda prav tako zlata in iz katere je 
kot mesnat kovinski jezik štrlel zatič. Roland je stegnil vrat za 
spoznanje bolj severno in vrat ni bilo več. Postavil se je nazaj, 
kjer je bil, in vrata so bila spet tu. Niso se prikazala, bila so pač 
tu.

Stopil je naokrog in se negotovo postavil prednje.
Po morski strani bi šel lahko še enkrat naokoli, vendar je bil 

prepričan, da bi se zgodilo isto, le da bi tokrat padel.
Zanima me, ali bi šel lahko skoznje tudi z one strani, kjer ni 

nič?
Oh, o mnogočem bi se lahko spraševal, toda resnica je bila 

preprosta: tu, na neskončno dolgi obali, so bila tale vrata, storiti 
pa je bilo mogoče samo dvoje: jih odpreti ali jih pustiti zaprta.

Revolveraš je s ščepcem humorja spoznal, da mogoče 
vendarle ne umira tako hitro, kot si je mislil. Če bi umiral, bi ga 
bilo še vedno tako strah?

Stegnil je levo roko in prijel kljuko. Niti mrtvaški hlad kovine 
niti vročina vgraviranih run ga nista presenetila.

Zavrtel je kljuko. Povlekel je in vrata so se odprla proti 
njemu.

Pričakoval je marsikaj, nikakor pa ni pričakoval tega.
Pogledal je, odrevenel, prvič v odraslem življenju zakričal od 

groze in vrata zaloputnil. Sicer jih ni bilo kam zaloputniti, a jih 
je vendarle zaloputnil, da so ptiči kriče zafrfotali in se razbežali s 
skalovja, od koder so ga še maloprej opazovali.

5

Tisto, kar je zagledal, je bila zemlja, in to z neba, z neke 
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nemogoče višine – zdelo se je milje visoko. Videl je sence 
oblakov, ki so se kot v sanjah vlekli nad zemljo. Videl je, kar bi 
videl orel, če bi lahko letal trikrat višje kot sicer.

Stopiti skozi taka vrata bi bilo pasti, kriče pasti in strmoglaviti 
ter se nazadnje zapičiti globoko v zemljo.

Ne, videl si več.
Kot bebec je sedel na pesku pred zaprtimi vrati, pestoval 

ranjeno dlan in razmišljal. Tik nad komolcem so se mu pojavile 
prve sledi okužbe. Nobenega dvoma ni bilo, da bo strup slej ko 
prej prišel do njegovega srca.

V glavi je slišal Cortov glas.
Poslušajte me, črvi. Poslušajte me zavoljo lastnih življenj, kajti 

prav to bo mogoče nekega dne odvisno od tega. Nikoli ne vidiš 
vsega, kar vidiš. K meni vas med drugim pošiljajo tudi zato, da 
vam pokažem, česa ne vidite v tistem, kar vidite – česar ne vidite, 
ko vas je strah, ko se bojujete, ko tečete ali kavsate. Nihče ne vidi 
vsega, kar vidi, a preden postanete revolveraši – torej tisti med 
vami, ki ne boste šli na zahod – boste z enim samim pogledom 
videli več, kot nekateri vidijo vse življenje. In nekaj tistega, česar 
ne boste videli v tem pogledu, boste videli pozneje, v spominu – če 
boste seveda živeli dovolj dolgo, da se boste spomnili. Kajti razlika 
med videti in ne videti je lahko razlika med živeti in umreti.

Z nemogoče višine je videl zemljo (in spričo tega se mu je 
kdove zakaj bolj zvrtelo in ga zmedlo, kot ga je vizija širitve 
nedolgo po tistem pogovoru z možem v črnem, kajti kar 
je videl skozi tale vrata, ni bil nikakršen privid) in s tistega 
malo pozornosti, kar mu je je še ostalo, je zaznal dejstvo, da 
pokrajina, ki jo vidi, ni niti puščava niti morje, marveč neka 
neverjetno bujna zelena dežela, prepredena z vodo, zaradi česar 
je najprej pomislil na močvaro, toda …
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Tistega malo pozornosti, kar ti je je ostalo, se je brezobrazno 
posmehoval Cortov glas. Videl si več!

Da.
Videl je belo.
Bele robove.
Bravo, Roland! je v njegovih mislih vzkliknil Cort in Rolandu 

se je zazdelo, da kar čuti udarec tiste trde, žuljave roke. Zdrznil 
se je.

Prejle je pogledal skozi okno.
S težavo je vstal, stegnil roko in na dlani znova začutil hlad 

ter razžarjene tanke črte. Še enkrat je odprl vrata.

6

Pričakovanega prizora – pogleda na zemljo z neke grozljive, 
nepredstavljive višine – ni bilo več. Zrl je v besede, ki jih ni 
razumel. Malo je manjkalo, pa bi jih razumel; videti je bilo, kot 
da so Velike črke obrnjene …

Nad besedami je bila slika vozila brez vprege, nekakšnega 
avtomobila, kakršni naj bi se vozili po svetu, preden je šel 
ta naprej. Nenadoma se je spomnil Jakovih besed, ko ga je 
revolveraš na postajališču hipnotiziral.

Možno je, da je Jaka v tistem čudnem drugem svetu povozilo 
prav takšno vozilo, kot je tole, ob katerem stoji nasmejana 
ženska s krzneno štolo.

To vendar je tisti drugi svet, je pomislil.
Pogled se je nenadoma …
Ni se spremenil, premaknil se je. Revolveraš se je opotekel, ker 

se mu je zvrtelo, postalo mu je nekoliko slabo. Besede in slika 
so se spustile in zdaj je zagledal prehod med dvema vrstama 
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sedežev. Nekaj jih je bilo praznih, večino pa so jih zasedali 
moški, moški v čudnih oblačilih. Domneval je, da so to obleke, 
vendar takšnih še ni videl. Tistele reči okrog njihovih vratov bi 
bile lahko tudi kravate, toda tudi takšnih še ni videl. In, kolikor 
je na hitro videl, niti eden med njimi ni bil oborožen – ni videl 
niti bodala niti meča, kaj šele puške. Kakšne zaupljive ovce pa 
so to? Nekateri so prebirali papir, potiskan z drobnimi besedami 
– sem ter tja je bila kakšna slika – nekateri pa čečkali po papirju 
s pisali, kakršnih revolveraš še ni videl. Toda pisala mu niso 
veliko pomenila. Pritegnil ga je papir. Še nikdar v življenju ni 
videl toliko papirja. Ravno v tistem je eden od moških iztrgal 
list iz rumenega bloka v svojem naročju in ga zmečkal v kepo, 
čeprav je popisal komaj zgornjo polovico, in še to samo na eni 
strani. Revolveraš še ni bil tako zelo bolan, da ga ne bi spreletela 
groza in da ne bi bil ogorčen spričo tolikšne potratnosti.

Za možmi je bila usločena bela stena in vrsta oken. Nekatera 
so zastirala nekakšna senčila, skozi druga je videl modro nebo.

Zdaj se je vhodu približala ženska, oblečena v nekaj uniformi 
podobnega, kakršne pa Roland prav tako še ni videl. Bila je živo 
rdeča in spodnji del so bile hlače. Videl je, kje so se njene noge 
združile v mednožje. Česa podobnega pri ženski še ni doživel, 
če ni bila seveda slečena.

Tako zelo se je približala vratom, da je Roland pomislil, da bo 
stopila skoznje, in presunjen se je pomaknil korak nazaj. Imel je 
srečo, da ni padel. Pogledala ga je z izurjeno skrbjo ženske, ki je 
strežajka in obenem sama svoja gospodarica. To se mu ni zdelo 
pretirano zanimivo. Zanimivo se mu je zdelo dejstvo, da se 
njen izraz ni niti malo spreminjal. Od nobene ženske – v bistvu 
od nikogar – ne bi pričakoval, da bo tako gledala umazanega, 
omotičnega, izčrpanega moškega z revolverjema na bokih, s 
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krvavečo dlanjo, povito s premočeno cunjo, in v kavbojkah, ki 
so dajale vtis, da se jih je nekdo lotil s cirkularko.

»Bi morda želeli …« je vprašala ženska v rdečem. Govorila je 
naprej, toda revolveraš ni dobro razumel, kaj je hotela povedati. 
Hrana ali pijača, je pomislil. Tale rdeča tkanina – ni bil bombaž. 
Svila? Nekoliko je bilo podobno svili, toda …

»Džin,« je odgovoril glas in to je revolveraš razumel. 
Nenadoma je dojel še mnogo več:

niso bila vrata.
Bile so oči.
Čeprav se je zdelo skrajno noro, je gledal del kočije, ki leti 

čez nebo. Gledal je skozi oči nekoga drugega.
Koga?
Toda vedel je. Gledal je skozi oči Ujetnika.


