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Za Doris, najlepšega angela nebes.

Dala si mi zrak, da sem lahko dihala, in krila, da sem 

lahko letela.

In za Oskarja, moj najdragocenejši zaklad.
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1

Solnica. Škatlica z zdravili. Skleda pastil proti kašlju. 
Naprava za merjenje krvnega tlaka v ovalnem plastičnem 
ohišju. Povečevalna lupa na rdečem čipkastem traku, izrezanem 
iz božične zavese in zavezanem v tri debele vozle. Telefon z 
ogromnimi tipkami. Star rdeč usnjen adresar z zapognjenimi 
vogali, ki razkrivajo orumeneli papir v njegovi notranjosti. Vse 
skrbno razporedi po jedilni mizi. Vse mora stati na svojem 
mestu. Na skrbno zlikanem prtu v nežno modri barvi ni niti 
ene same samcate gube.

Ko pogleda skozi okno na ulico, v turobno vreme, jo 
prevzame občutek miru. Ljudje hitijo, z dežniki in brez njih. 
Gola drevesa. Luže na asfaltu.

Na veji zagleda veverico in oči se ji zasvetijo od veselja. 
Nagne se naprej, da bi lahko podrobneje spremljala gibe 
majhne živalce, ki s svojim košatim repom maha sem in tja in 
se lahkotno suka med vejami. Nato skoči z drevesa na cesto in 
hitro izginile novim dogodivščinam naproti.

Verjetno se bliža čas kosila, pomisli in se potreplja po trebuhu. 
Vzame povečevalno lupo in jo s tresočo roko dvigne nad svojo 

zapestno uro. Številke so še vedno premajhne in ne preostane ji 
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drugega, kot da se preda. Mirno sklene dlani v svojem naročju 

in za trenutek zapre oči ter čaka na tisti znani glas ob vhodnih 

vratih.

»Ste zadremali, Doris?« jo nenadoma predramijo glasne 

besede. Na rami začuti roko. Še napol v snu se poskuša 

nasmehniti in prikimati mladi negovalki, ki se sklanja nadnjo. 

»Očitno.« Besede se ji zataknejo v grlu, zato se odkašlja.

»Popijte malo vode.« Negovalka ji hitro ponudi kozarec in 

Doris naredi nekaj požirkov.

»Hvala … Se opravičujem, ampak pozabila sem vaše ime.« 

Dekle je bilo novo. Prejšnja je odšla; odločila se je, da se bo spet 

posvetila študiju.

»Ulrika. Kako se počutite danes?« jo vpraša, vendar se ne 

ustavi, da bi počakala na odgovor.

Doris ne odgovori. Molče opazuje Ulrikine hitre gibe v 

kuhinji. Vidi, kako vzame poper in postavi solnico nazaj v 

omarico. Medtem ko je dremala, je pomečkala prt.

»Dogovorili sva se, da ne boste dodatno solili hrane,« reče 

Ulrika s hrano v roki in ji nameni strog pogled. Doris prikima 

in zavzdihne, ko Ulrika odstrani folijo. Omako, krompir, ribo 

in grah skupaj strese na rjav keramični krožnik, ki ga postavi v 

mikrovalovko, ki jo nastavi na dve minuti. Pečica zacvrči, nato 

pa se začne po prostoru počasi širiti vonj po ribi. Medtem ko 

čaka, Ulrika prestavlja Dorisine stvari: časopise in pošto zloži na 

kup in vzame posodo iz pomivalnega stroja.

»Je zunaj mrzlo?« Doris pogleda skozi okno, kjer naletava 

dež. Ne more se spomniti, kdaj je nazadnje stopila skozi vrata. 

Bilo je poletje. Ali morda pomlad.
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»Ja, bliža se zima. Dežne kaplje se mi danes zdijo kot grudice 

ledu. Še dobro, da so mi dali avto, da mi ni bilo treba pešačiti. 

Našla sem parkirni prostor na vaši ulici, tik pred hišo. V 

predmestju, kjer živim, je veliko lažje parkirati. Tukaj v centru 

pa je brezupno, ampak včasih imam srečo.« Besede vrejo iz 

Ulrikinih ust, nato pa se njen glas spremeni v tiho brundanje. 

Pop komad: Doris ga je poznala z radia. Ulrika odpleše iz 

kuhinje in se loti brisanja prahu v spalnici. Doris sliši rožljanje 

in upa, da ne bo prevrnila njene ročno poslikane vaze, ki ji je 

bila tako zelo pri srcu.

Ko se Ulrika vrne, ji čez roko visi obleka. Bordo rdeča, 

volnena, polna muck in s sukancem, ki visi iz obrobe. Nazadnje, 

ko je nosila to obleko, ga je Doris poskušala odtrgati, vendar ji 

je bolečina v hrbtu preprečila, da bi segla z roko pod kolena. 

Iztegne roko, da bi ga ujela, a Ulrika se nenadoma obrne in 

obesi obleko čez stol. Nato pristopi k Doris in ji začne odpenjati 

haljo. Nežno osvobodi njeni roki in Doris tiho zacvili, ko ji 

poškodovana hrbtenica požene val bolečine v ramena. Vedno je 

prisotna, dan in noč, in jo opominja na njeno starost.

»Zdaj pa morate vstati. Štela bom do tri in vas dvignila, 

velja?« Ulrika jo objame z eno roko in ji pomaga, da se postavi 

na noge, nato pa se znebi njene halje. Doris tako stoji sredi 

kuhinje, pod hladno dnevno svetlobo, oblečena le v spodnje 

perilo. Tudi to si bo morala preobleči. Ko ji Ulrika odpne 

nedrček, se zakrije z eno roko. Dojki se spustita proti trebuhu. 

»Oh, revica, saj ste čisto premraženi. Pridite, greva v 

kopalnico.«

Ulrika jo prime za roko in Doris ji sledi s previdnimi, 

obotavljajočimi koraki. Čuti, kako ji dojki poplesavata, zato z 
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dlanjo močno pritiska nanju. Kopalnica je zaradi talnega gretja 

toplejša. Sezuje si copate in uživa v toploti pod svojimi podplati.

»Tako, zdaj pa vas spraviva v to obleko. Dvignite roke.«

Doris jo uboga, vendar lahko roke dvigne le do višine prsi. 

Ulriki z nekaj težavami uspe spraviti obleko čez Dorisino glavo. 

Ko Doris dvigne glavo, se ji Ulrika nasmehne.

»Kuku! Kako lepa barva. Lepo vam pristaja. Bi tudi malo 

šminke? In morda malce rdečila na lica?«

Ličila so pospravljena na majhni mizici poleg umivalnika. 

Ulrika vzame šminko, a Doris odkima in se obrne proč.

»Kdaj bo kosilo?« jo vpraša na poti nazaj v kuhinjo.

»Kosilo! Oh, kakšna trapa sem, čisto sem pozabila nanj. 

Morala ga bom še enkrat pogreti.«

Ulrika odhiti do mikrovalovne pečice, odpre vratca in jih 

spet zaloputne, obrne časovnik na eno minuto in pritisne start. 

V kozarec natoči brusnični sok in postavi krožnik na mizo. 

Doris priviha nos, vendar si zaradi lakote ponese žlico do ust.

Ulrika se usede nasproti nje s skodelico v roki. Ročno 

poslikano z rožnatimi vrtnicami. Tisto, ki je Doris sama nikoli 

ni uporabljala, ker se je bala, da bi jo razbila.

»Kava je kot tekoče zlato,« pripomni Ulrika. »Kajne?«

Doris prikima in zapiči pogled v skodelico.

Naj ji ne pade iz rok.

»Ste se najedli?« jo vpraša Ulrika, potem ko sta nekaj časa 

sedeli v tišini. Doris prikima in Ulrika vstane, da bi pomila 

krožnik. Vrne se z vročo kavo v drugi skodelici. Temno modri, 

Höganäsovi.

»Tako. Zdaj pa lahko malce zadihava.«

Ulrika se ji nasmehne in se spet usede.
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»Kakšno vreme. Samo dež, dež, dež. Kot da ne bo nikoli 

nehal padati.«

Doris hoče odgovoriti, a se Ulrika ne ustavi: »Ne vem, ali 

sem odnesla v vrtec dodatne nogavice. Danes bodo verjetno 

čisto premočeni. Ampak gotovo imajo rezervne, ki mu jih lahko 

posodijo. Sicer bom prišla po nergavega otroka brez nogavic. 

Vedno te skrbi zaradi otrok. Ampak saj verjetno veste, kako je 

to. Koliko otrok imate?«

Doris odkima.

»Oh, nimate otrok? Potem vas revo nikoli nihče ne obišče? Se 

niste nikoli poročili?«

Doris preseneti vsiljivost negovalke. Te mlade ženske običajno 

ne postavljajo takšnih vprašanj, vsaj ne tako direktno.

»Ampak gotovo imate prijatelje? Ki vas vsake toliko časa 

obiščejo? Tale je videti kar zajeten.« Pomigne proti adresarju na 

mizi.

Doris molči. Pogleda Jennyjino fotogra�jo. Stoji na hodniku, 

a je negovalka nikoli ne opazi. Jenny, ki je bila tako daleč, pa 

vendar tako blizu v njenih mislih.

»No, kakor koli že,« nadaljuje Ulrika. »Zdaj moram iti. Več 

se lahko pogovoriva naslednjič.«

Ulrika zloži skodelici v pomivalni stroj, tudi ročno poslikano. 

Nato vklopi stroj, še zadnjič pobriše pult s kuhinjsko krpo, in 

še preden se Doris zave, izgine skozi vrata. Doris skozi okno 

opazuje, kako si Ulrika med hojo oblači plašč in se stlači 

v majhen rdeč avto z logotipom agencije na vratih. Doris se 

s počasnimi koraki približa pomivalnemu stroju in ga ustavi. 

Iz njega vzame ročno poslikano skodelico, jo previdno obriše 

in skrije čisto na dno omarice za globoke desertne skodelice. 
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Pogleda z vseh strani. Zdaj ni več vidna. Zadovoljno se usede 
nazaj za kuhinjsko mizo in z dlanmi zgladi prt. Vse stvari spet 
postavi na svoje mesto: škatlico z zdravili, pastile proti kašlju, 
plastično posodo, povečevalno lupo in telefon. Nato seže proti 
adresarju. Njena roka nekaj sekund počiva na njem. Dolgo ga že 
ni odprla, a zdaj odpre platnico in na prvi strani zagleda seznam 
imen. Večina je prečrtanih. Ob njih piše mrtev ali mrtva.
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Rdeči adresar
A. ALM, ERIC

V življenju se srečamo z veliko imeni. Si kdaj pomislila na 
to, Jenny? Na vsa imena, ki pridejo in grejo. Ki nam raztrgajo 
srce na koščke in nas spravijo v jok. Ki postanejo ljubimci ali 
sovražniki. Včasih listam po svojem adresarju. Postal je neke 
vrste zemljevid mojega življenja in rada bi ti povedala nekaj 
o tem. Tako da se boš – kot edina, ki se me bo spominjala – 
spominjala tudi mojega življenja. To je kot neke vrste oporoka. 
Zapustila ti bom svoje spomine. Ti so najlepša stvar, ki jo imam.

Pisalo se je leto 1928. Bil je moj rojstni dan. Dopolnila sem 
deset let. Takoj ko sem zagledala pošiljko, sem vedela, da je v 
njej nekaj posebnega. To sem ugotovila po lesku v očetovih 
očeh. Tiste njegove temne oči, v katerih je bilo običajno opaziti 
zaskrbljenost, so navdušeno pričakovale mojo reakcijo. Darilo 
je bilo zavito v tanek, čudovit vpojni papir. S prsti sem otipala 
njegovo teksturo. Na nežni površini so se vlakna prepletala v 
kaos vzorcev. In potem še tisti trak. Širok rdeč trak svilnatega 
videza. To je bil najlepši paket, kar sem jih kdaj videla.

»Odpri, odpri!« Agnes, moja dveletna sestrica se je neučakano 
nagnila nad jedilno mizo in z obema rokama zgrabila za prt, 
zaradi česar ji jih je najina mama napela.

»Ja, odpri že!« Celo moj oče je bil videti neučakan.
S palcem sem pobožala trak, nato pa potegnila za oba konca 

in odvezala pentljo. V paketu je bil adresar, zavit v svetleče rdeče 
usnje, ki je imelo močan vonj po barvilu.
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»Vanj si boš lahko zapisovala imena prijateljev.« Oče se ji je 
nasmehnil. »Imena vseh, ki jih boš spoznala v svojem življenju. 
V vseh zanimivih krajih, ki jih boš obiskala.«

Vzel mi je knjižico iz rok in jo odprl. Pod črko A je bilo 
že zapisano njegovo ime. Eric Alm. Poleg imena sta bila tudi 
naslov in telefonska številka njegove delavnice. Številka, ki so jo 
pred kratkim priključili in na katero je bil tako ponosen. Doma 
še vedno nismo imeli telefona.

Moj oče je bil velik človek. Ne mislim v �zičnem smislu. 
Sploh ne. Zdelo se je, da doma nikoli ni bilo dovolj prostora 
za vse njegove misli. Da je bil z mislimi ves čas nekje v širnem 
svetu, v neznanih krajih. Pogosto sem imela občutek, da si v 
resnici ni želel biti doma z nami. Ni znal uživati v majhnih 
stvareh vsakdana. Bil je željan znanja in naš dom je napolnil 
s knjigami. Ne spominjam se, da bi prav dosti govoril, niti z 
mojo mamo. Ves čas je samo sedel in bral. Včasih sem se 
splazila v njegovo naročje. Nikoli ni ugovarjal, le odrinil me je 
na stran, da mu nisem zastirala pogleda na črke in slike, ki so 
pritegnile njegovo pozornost. Dišal je po sladkem, kot gozd, 
in njegovi lasje so bili vedno pokriti s tankim slojem žagovine, 
zaradi česar so bili videti sivi. Koža na njegovih dlaneh je bila 
groba in razpokana. Vsak večer jih je namazal z vazelinom in si 
pred spanjem nadel tanke bombažne rokavice.

Moje roke. Ovila sem jih okrog njegovega vratu in ga 
previdno objela. In tako sva sedela v svojem malem svetu. 
Medtem ko je obračal strani, sem sledila njegovemu miselnemu 
popotovanju. Bral je o različnih državah in kulturah, zabadal 
bucike v ogromen zemljevid, ki ga je pritrdil na steno. Kot da 
bi bili kraji, ki jih je obiskal. Nekega dne, je rekel, nekega dne 
bom odšel v svet. In potem je bucikam dodal številke. Enke, 
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dvojke in trojke. Različne kraje je razvrščal po pomembnosti. 
Morda bi moral živeti življenje raziskovalca.

Če ne bi po svojem očetu podedoval delavnice. Dediščine, 
ki jo je moral negovati. Obveznosti, ki jo je moral izpolniti. 
Vsako jutro je vestno hodil v delavnico, tudi po očetovi smrti, 
da je lahko stal ob vajencu v tistem dolgočasnem prostoru, z 
deskami, zloženimi ob vseh štirih stenah, obkrožen z ostrim 
vonjem po terpentinu in mineralnem špiritu. S sestro sva po 
navadi lahko opazovali samo z vhoda. Zunaj so se bele vrtnice 
vzpenjale po temno rjavih lesenih zidovih. Ko so njihovi cvetni 
listi popadali na tla, smo jih s sosedovimi otroki pobrali in jih 
stresli v sklede z vodo; izdelovali smo svoj parfum, s katerim 
smo si odišavili vratove.

Spominjam se napol dokončanih miz in stolov, žagovine in 
lesnih ostružkov, ki so ležali vsepovsod. Orodje na kljukah, 
pritrjenih na steno; dleta, žage, mizarski noži, kladiva. Vse 
je imelo svoje mesto. In moj oče je imel na svojem mestu za 
mizarsko delovno mizo – s svinčnikom, zataknjenim za uho, in 
s predpasnikom iz trpežnega rjavega usnja – pregled nad vsem. 
Vedno je delal, dokler se ni stemnilo, poleti in pozimi. Potem je 
prišel domov. V svoj naslonjač.

Očka. Njegova duša je še vedno tukaj, v meni, ob meni. Pod 
kupom časopisov na stolu, ki ga je izdelal, s pletenim sedalom, 
ki ga je spletla mama. Hotel se je podati v svet. A svoj pečat 
je pustil le med štirimi stenami svojega doma. Umetelni kipci, 
gugalnik, ki ga je izdelal za mamo, z elegantnimi baročnimi 
detajli. Lesene dekoracije, ki jih je z veliko natančnostjo ročno 
izrezljal. Knjižna polica, na kateri so še vedno stale nekatere od 
njegovih knjig. Moj oče.


