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Za EDA FERMANA,
ki je tvegal in tem zgodbam, drugi za drugo, 
dal priložnost.



UVOD

O TEM, KAKO JE IMETI DEVETNAJST LET  
(IN ŠE O ČEM)

1

Ko sem bil star devetnajst let (v zgodbi, ki jo boste prebrali, 
je to zelo pomembna številka), so bili hobiti zelo priljubljeni.

Na tistem slavnem festivalu Woodstock je okrog kmetije 
Maxa Yasgurja po blatu rilo pol ducata Pipinov in Medov, še 
dvakrat toliko Frodov in nešteto hipijevskih Gandalfov. V tistem 
obdobju je bil Tolkienov Gospodar prstanov noro priljubljen, in 
čeprav mi ni uspelo priti v Woodstock (ja, žal), bi se vseeno 
lahko reklo, da sem bil vsaj napol hipi. Vsekakor sem bil dovolj 
hipijevski, da sem prebral tiste knjige in se zaljubil vanje. Serija 



Temni stolp, podobno kot večina dolgih fantazijskih pripovedi, 

ki so jih spisali avtorji moje generacije (na primer �e Chronicles 

of �omas Covenant Stephena Donaldsona in �e Sword of 

Shannara Terryja Brooksa), se je porodila ravno iz Tolkienovih 

del.

A čeprav sem te knjige prebral v letih 1966 in 1967, sem 

s pisanjem počakal. Ni dvoma, da sem se odzival na silno 

Tolkienovo domišljijo (in to bolj ali manj z vsem srcem, kar 

je bilo po svoje ganljivo), vendar sem hotel napisati čisto svojo 

zgodbo, in če bi začel takrat, bi napisal njegovo. In to, kot je rad 

govoril pokojni Tricky Dick Nixon, bi bilo narobe. Po zaslugi 

gospoda Tolkiena je dvajseto stoletje dobilo več kot zvrhan koš 

vilincev in čarovnikov.

Leta 1967 se mi ni niti sanjalo, kakšna naj bi bila moja zgodba, 

toda to mi je bilo vseeno. Prepričan sem bil, da jo bom spoznal, 

ko bo šla na cesti mimo mene. Imel sem devetnajst let in bil sem 

poln samega sebe. Vsekakor sem bil dovolj domišljav, da se mi je 

zdelo, da lahko na svojo muzo in mojstrovino še malo počakam 

(in niti malo nisem dvomil, da bo res mojstrovina). Zdi se mi, 

da ima človek pri devetnajstih pravico biti poln samega sebe. 

Pri tej starosti ti čas še ne krade reči. Pozneje ti ukrade lase in 

poskočnost, kot pravi neka priljubljena country pesem, v resnici 

pa ti vzame še mnogo več. Tega takrat nisem vedel, pa tudi če bi, 

bi mi bilo vseeno. Lahko sem si predstavljal – pa še to komaj – da 

bom kdaj star štirideset, ampak petdeset? Ne. Šestdeset? Nikoli! 

Šestdeset ni prišlo v poštev. In pri devetnajstih je tako tudi prav. 

Pri devetnajstih si moraš misliti, pazi se me, svet, kadim TNT in 

pijem dinamit, in če si pameten, se mi boš umaknil s poti – prihaja 

namreč Stevie.



Pri devetnajstih si sebičen in imaš malo pravih skrbi. Svobode 

sem imel na pretek in to mi je veliko pomenilo. Bil sem zelo 

ambiciozen in tudi to mi je veliko pomenilo. Imel sem pisalni 

stroj, ki sem ga vlačil iz enega ušivega stanovanja v drugega, 

vedno s škatlo cigaret v žepu in z nasmeškom na obrazu. 

Kompromisi srednjih let so se mi zdeli še daleč, žaljiva starost 

nekje za obzorjem. Kot glavni lik v tisti pesmi Boba Segerja, ki se 

je vrtela v oglasih za tovornjake, sem se sam sebi zdel neskončno 

močan in neskončno optimističen: imel sem prazne žepe, glavo 

pa polno zgodb, ki sem jih želel povedati. Zdaj se to sliši osladno, 

takrat pa je bil občutek krasen. Zelo kul. Najbolj od vsega sem 

si želel presenetiti bralca, hotel sem ga sesuti in osupniti in ga za 

vedno spremeniti zgolj s svojo pripovedjo. In imel sem občutek, 

da vse to zmorem. Počutil sem se rojenega za to.

Se zdi to domišljavo? Nekoliko ali zelo? No, vsekakor se za 

to ne opravičujem. Star sem bil devetnajst let. V bradi nisem 

imel niti ene sive dlake. Imel sem troje kavbojk, ene škornje, 

prepričanje, da je ves svet moj, in v naslednjih dvajsetih letih 

se ni zgodilo nič takega, kar bi dokazovalo nasprotno. Potem, 

pri devetintridesetih, pa so se začele težave: pijača, mamila, 

prometna nesreča, po kateri nisem več normalno hodil (med 

drugim). O vsem tem sem se že na dolgo razpisal in se mi na 

tem mestu ni treba več. Sicer pa je pri vseh enako, mar ne? Svet 

ti slej ko prej pošlje kakšnega zateglega policaja, ki te upočasni 

in ti pokaže, kdo je šef. Kdor to bere, je svojega gotovo že srečal 

(ali pa ga še bo). Jaz svojega sem in prepričan sem, da se bo 

vrnil. Pozna moj naslov. In tip je nesramen, ta zategli kifeljc, 

zapriseženi nasprotnik zajebancij, afnanja, ponosa, ambicij, 

glasne glasbe in vsega, kar spada v življenje devetnajstletnika.



Še vseeno pa se mi zdi to precej super obdobje. Mogoče 
najboljše obdobje. Vso noč lahko žuriraš, a tudi ko glasba 
potihne in pivo izhlapi, si še vedno sposoben razmišljati. In 
sanjati o velikih rečeh. Tisti zlobni kifeljc te tako ali tako slej 
ko prej spodkoplje, in če začneš pri majhnih stvareh, no, potem 
na koncu, ko opravi s teboj, od tebe ne ostane veliko. »Pa smo 
še enega!« zavpije in odkoraka s svojo beležko v roki. Nekaj 
domišljavosti (ali celo veliko) torej niti ne škodi pretirano, 
čeprav so vam mame gotovo govorile drugače. Meni moja je. 
Domišljavost, Stephen, vodi samo v propad, je ponavljala … Potem 
pa sem ugotovil – ravno pri starosti 2 x 19 – da na koncu tako 
ali tako obležiš. Ali pa te zrinejo v jarek. Pri devetnajstih ti lahko 
v lokalih zatežijo za osebno in te brcnejo ven, češ, spokaj se, ne 
morejo pa ti zatežiti za osebno, če sedeš in kaj naslikaš, napišeš 
pesem ali poveš zgodbo. In če te besede prebira kdo, ki je še zelo 
mlad, naj povem tole: ne dovoli, da te kdo starejši in domnevno 
boljši prepričuje o nasprotnem. Seveda, nisi še bil v Parizu. Ne, 
nisi še tekel z biki v Pamploni. Ja, navaden smrkavec si, ki so 
mu prve dlake pod pazduho pognale pred komaj tremi leti – pa 
kaj? Če svoje poti ne začneš v prevelikih čevljih, kako jih boš 
zapolnil, ko odrasteš? Kar pogumno, pa naj drugi govorijo, kar 
hočejo, tako menim jaz. Sedi in zažgi.

2

Mislim, da sta na svetu dve vrsti pisateljev, in ena od njih 
je pisatelj začetnik, kakršen sem bil leta 1970 tudi jaz. Tisti, 
ki se odločajo za ‚resnejšo‘ plat tega posla, se vsake teme lotijo 
z razmislekom in vprašanjem: Kaj bi takšna zgodba pomenila 



meni? Tisti, katerih usoda (ali ka, če vam je ljubše) je pisanje 
bolj razširjenih in popularnih romanov, se bodo spraševali 
zelo drugače: Kaj bi takšna zgodba pomenila drugim? »Resni« 
pisci iščejo odgovore in ključ v sebi; »priljubljeni« pisci iščejo 
občinstvo. Obe vrsti sta enako sebični. Poznam jih veliko in na 
to bi prisegel.

Kakor koli že, zdi se mi, da sem že kot devetnajstletnik 
spoznal, da zgodba o Frodu in njegovih prizadevanjih, da 
se znebi prstana, spada v to drugo skupino. Govora je bilo o 
dogodivščinah pravzaprav angleških romarjev, za kuliso pa je 
služila nordijska mitologija. Motiv iskanja mi je bil všeč – v 
bistvu sem bil nad njim navdušen – vendar me niso zanimali niti 
Tolkienovi trdoživi kmečki liki (kar pa ne pomeni, da mi niso 
bili všeč, ker so mi bili) niti skandinavsko okolje. Če bi želel iti 
v to smer, bi bilo vse čisto narobe.

In tako sem čakal. Leta 1970 sem imel dvaindvajset let, v moji 
bradi so se pojavile prve sive kocine (najbrž je na to vplivalo tudi 
dejstvo, da sem dnevno pokadil dve škatlici cigaret), vendar si 
pri dvaindvajsetih še vedno lahko privoščiš, da malo počakaš. 
Pri dvaindvajsetih je čas še vedno tvoj zaveznik, pa čeprav je tisti 
policaj v soseščini in že sprašuje po tebi.

Nato pa sem v skoraj praznem kinematografu (Bijou v 
Bangorju v zvezni državi Maine, če to komu kaj pomeni) gledal 
�lm režiserja Sergia Leoneja. Naslov je bil Dober, grd, hudoben, 
in še preden je bil �lm na polovici, sem vedel, da hočem napisati 
roman, v katerem bo sicer zajet tisti Tolkienov nadih iskanja 
in čarovnije, vendar se bo zgodba odvijala na Leonejevem 
skoraj absurdno veličastnem zahodnjaškem prizorišču. Če ste 
si ta bizarni vestern ogledali zgolj na televizijskem zaslonu, ne 
razumete, o čem govorim – pardon, vendar tako pač je. Na 



velikem platnu, predvajan skozi pravi Panavisionov objektiv, je 
ta vestern pravi ep, ki se lahko kosa z zgodovinskim spektaklom 
Ben Hur. Clint Eastwood je velik skoraj šest metrov in vsaka 
kocina, ki mu štrli z neobritih lic, je kot ogromna sekvoja. Gube 
okrog ust Leeja van Clefa so podobne kanjonom in puščava, 
kjer se vse odvija, je videti, kot da se razprostira najmanj do 
Neptunove orbite. Cev vsake pištole je nekako tolikšna kot 
predor Holland.

Še bolj kot tisto prizorišče sem hotel ustvariti vtis epske, 
apokaliptične širjave. Dejstvo, da Leone ni imel pojma o 
zemljepisu Amerike (eden od likov izjavi, da je Chicago blizu 
Phoenixa, v Arizoni), je samo še poudarilo občutek veličastne 
dislociranosti. In v vsej svoji vznesenosti – kakršne je po mojem 
mnenju sposoben samo mlad človek – sem hotel napisati ne le 
dolgo knjigo, pač pa najdaljši popularni roman v zgodovini. To 
mi sicer ni uspelo, kljub vsemu pa imam občutek, da nisem 
pogrnil. Temni stolp, od prve do sedme knjige, je v bistvu ena 
sama pripoved in prvi štirje deli imajo več kot dva tisoč strani. 
Zadnji trije dodajajo še dva tisoč petsto strani rokopisa. S tem 
nočem reči, da ima obseg kar koli s kakovostjo, pravim le, da 
sem želel napisati ep in da mi je po svoje uspelo. Če bi me kdo 
vprašal, zakaj sem to hotel, ne bi znal odgovoriti. Mogoče je 
krivo to, da sem odraščal v Ameriki: sezidaj najvišje, skoplji 
najgloblje, napiši najdaljše. In tisto zmedeno praskanje po glavi, 
ko te kdo vpraša po motivaciji? Rekel bi, da je Američanom tudi 
to nekako prirojeno. Na koncu vsi rečemo isto: Takrat se mi je to 
pač zdela dobra zamisel.
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Še nekaj o starosti devetnajstih let, lepo prosim: mislim, da 
pri teh letih večina nekako obtiči na mestu (umsko in čustveno, 
če že ne �zično). Leta polzijo mimo in nekega dne se skrajno 
zmeden zazreš v ogledalo. Od kod te gube na mojem obrazu, se 
sprašuješ. Od kod ta bedasti trebuh? Hudiča, saj jih imam šele 
devetnajst! To ni nič novega ali izvirnega, vseeno pa se temu 
čudimo.

Čas ti v lase zariše sivino, čas ti vzame poskočnost, pa si vseeno 
ves čas mislimo – res trapasto – da je še vedno naš zaveznik. 
Logični del ve, da ni tako, a srce noče verjeti. Če imamo srečo, 
nam tisti policaj, ki nam je dal kazen zaradi prehitre vožnje in 
pretirane zabave, ponudi še nekaj dišečih soli. To se je ob koncu 
dvajsetega stoletja zgodilo meni, in to v obliki kombija, ki me je 
v domačem kraju zbil s ceste.

Kakšna tri leta po tisti nesreči sem v knjigarni Borders v 
Dearbornu v Michiganu podpisoval knjigo Buick 8. Na vrsto je 
prišel neki tip, ki mi je rekel, da je res, res vesel, da sem še živ. 
(To mi pogosto govorijo in sigurno je veliko boljše od ‚Zakaj 
hudiča nisi umrl?‘)

»Bil sem pri dobrem prijatelju, ko sem slišal, da ste nastradali,« 
je rekel. »Vsi smo začeli zmajevati z glavo in govoriti 'Na, pa gre 
stolp, nagiba se, pada, ah drek, zdaj ga nikoli ne bo dokončal.‘«

Nekaj podobnega je prešinilo tudi mene – zoprna misel, da 
sem zdaj, ko sem v domišljiji milijonov bralcev postavil Stolp, 
nekako odgovoren za to, da ostane nedotaknjen, dokler bodo 
hoteli o njem še brati. Mogoče bo to samo še pet let; kar se mene 
tiče, bi bilo lahko petsto. Fantazijske pripovedi, tako slabe kot 



tudi dobre (verjetno še dandanes kdo prebira Varney the Vampire 
ali �e Monk), menda živijo dolgo. Roland varuje Stolp, tako da 
poskuša odstraniti grožnjo snopom, ki ga držijo. To bom moral 
storiti, sem spoznal po svoji nesreči, in dokončati revolveraševo 
zgodbo.

V dolgih premorih med pisanjem in objavo prvih štirih knjig 
iz serije sem dobival na stotine pisem, zaradi katerih sem imel 
čedalje bolj slabo vest. Leta 1998 (z drugimi besedami: ko sem v 
mukah garal pod vtisom, da imam še vedno v bistvu devetnajst 
let), sem dobil pismo neke 82-letne gospe, ki ‚me nikakor noče 
vznemirjati, AMPAK! je zelo bolna‘. Gospa mi je zaupala, da 
ima najverjetneje samo še leto dni življenja (‚največ 14 mesecev, 
rak vsepovsod‘), in čeprav ni računala s tem, da bom tako hitro 
dokončal Rolandovo zgodbo, jo je vseeno zanimalo, ali bi ji lahko 
prosim (prosim) samo povedal, kako se razplete. Stavek, ki mi je 
segel do srca (čeprav ne dovolj, da bi se spet lotil pisanja), je bila 
njena obljuba, da ‚ne bo povedala živi duši‘. Leto dni pozneje 
– verjetno po nesreči, zaradi katere sem končal v bolnišnici – je 
ena od mojih asistentk, Marsha DeFilippo, prejela pismo tipa, 
ki je v Teksasu ali pa na Floridi čakal na smrtno kazen in ki je 
pravzaprav hotel vedeti isto: kako se konča? (Obljubil je, da bo 
skrivnost odnesel s seboj v grob, ob čemer me je spreletaval srh.)

Obema bi povedal, kar sta hotela vedeti – povzetek Rolandovih 
nadaljnjih dogodivščin – če bi to lahko storil, pa žal ni šlo. 
Pojma nisem imel, kako se bodo odvijale reči z revolverašem in 
njegovimi prijatelji. Da to izvem, moram pisati. Nekoč sem imel 
nekakšen osnutek, ki pa sem ga tekom let izgubil. (Verjetno je 
bil tako ali tako za en drek.) Imel sem le nekaj zabeležk (chussit, 
chissit, chassit, pa še nekaj s košaro, piše na listku na moji pisalni 
mizi). Sčasoma, začenši julija 2001, sem znova začel pisati. 



Takrat sem že vedel, da nimam več devetnajst let in da nisem 
imun zoper nobeno od bolezni, ki napadajo človeško telo. Vedel 
sem, da bom dočakal šestdeset, morda celo sedemdeset let. In 
hotel sem dokončati zgodbo, preden še zadnjič pride tisti policaj. 
Nobene želje nisem imel, da obtičim na polici z nedokončanimi 
zgodbami.

Končni rezultat – kakršen ta pač je – je zdaj pred tabo, zvesti 
bralec, pa če šele začenjaš s prvo knjigo ali pa se lotevaš že petega 
dela. Najsi ti je zgodba o Rolandu všeč ali ne, je dokončana. 
Upam, da ti bo všeč.

Kar pa se mene tiče – užival sem kot še nikdar.

Stephen King,
25. januarja 2003
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Revolveraš

PREDGOVOR

Večina tistega, kar pisatelji pišejo o svojih delih, je navadno 
nakladanje. Prav zato še niste naleteli na knjigo z naslovom 
Sto najboljših uvodov zahodne civilizacije ali Najbolj priljubljeni 
predgovori ameriškega ljudstva. To je seveda moje osebno mnenje, 
ker pa sem tudi sam napisal že najmanj petdeset uvodov in 
predgovorov – da sploh ne omenjam celotne knjige o umetnosti 
leposlovja – se mi zdi, da ga imam pravico izraziti. In mislim, 
da me lahko jemljete resno, če vam povem, da je to ena redkih 
priložnosti, ko imam dejansko povedati kaj pametnega.

Pred nekaj leti sem med oboževalci sprožil pravi pogrom, 
ker sem izdal prenovljeno in razširjeno izdajo svojega romana 
�e Stand. Glede tiste knjige sem bil upravičeno živčen, kajti 
ta roman imajo moji bralci izmed vseh mojih del že od nekdaj 
najraje (kar se tiče najgorečnejših privržencev te zgodbe, bi 
lahko jaz umrl že leta 1980, pa svet ne bi bil za nič prikrajšan).



- 20 -

STEPHEN KING

Če obstaja zgodba, ki se v domišljiji mojih bralcev lahko 
kosa z romanom �e Stand, je to verjetno pripoved o Rolandu 
Deschainu in njegovem iskanju Temnega stolpa. In zdaj, 
prekleto, sem spet storil isto.

Le da v bistvu nisem, res nisem, in to bi vam rad povedal. Rad 
bi vam tudi povedal, kaj sem storil in zakaj. Morda se vam ne zdi 
pomembno, meni pa je zelo pomembno, zato je ta predgovor 
izjema, ki potrjuje Kingovo pravilo o nakladanju.

Najprej naj vas opomnim, da �e Stand hudih posegov v 
rokopis ni utrpel iz uredniških razlogov, pač pa �nančnih. 
(Pojavljale so se tudi nekatere omejitve, toda o tem raje ne bi.) 
Konec osemdesetih let sem v prvotni rokopis dodal prej prečrtane 
odlomke, sem pa redigiral tudi celotno knjigo, predvsem v luči 
epidemije aidsa, ki se je razcvetela (če je to sploh pravi izraz) 
med prvo izdajo romana in objavo prenovljene verzije osem ali 
devet let pozneje. Druga izdaja je bila kakšnih sto tisoč besed 
daljša od prve.

Kar se tiče Revolveraša, je bil izvirni roman tanek in ta druga 
različica ima dodanih samo kakšnih petintrideset strani oziroma 
devet tisoč besed. Če ste Revolveraša brali že prej, boste v tej 
verziji našli le dva ali tri popolnoma nove prizore. Puristi (ki jih 
je presenetljivo veliko, kar poglejte na splet) bodo hoteli seveda 
še enkrat prebrati knjigo in večina jih bo to tudi storila, in to 
nekoliko radovedno in nekoliko nejevoljno. Saj sočustvujem, 
moram pa reči, da nisem toliko v skrbeh zaradi njih kot zaradi 
tistih, ki se še niso srečali z Rolandom in njegovim ka-tetom 
(tistimi, ki jih povezuje skupna usoda).

Kljub gorečnim privržencem je zgodba o Stolpu med bralci 
mnogo manj znana od romana �e Stand. Včasih na kakšnih 
literarnih večerih vprašam navzoče, kdo od njih je že prebral 
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kakšno mojo knjigo. Glede na to, da so se sploh prikazali – kar 
pogosto vključuje številne nevšečnosti, denimo iskanje varuške, 
in dodatne stroške, ker morajo z dobrim starim družinskim 
karavanom še na bencinsko črpalko – ni nobeno presenečenje, 
da jih večina dvigne roko. Potem jim rečem, naj dvignejo roko, 
če so prebrali katero izmed zgodb o Temnem stolpu. Takrat se 
najmanj polovica rok spusti. Sklep je dovolj jasen: čeprav sem 
za pisanje teh zgodb v triintridesetih letih (1970–2003) porabil 
ogromno časa, jih je prebralo razmeroma malo ljudi. A tisti, 
ki so jih, do njih čutijo posebno strast, podobno kot jaz – vsaj 
toliko, da nikoli nisem mogel dopustiti, da se Roland znajde 
v tisti nesrečni skupini nedokončanih likov (samo spomnimo 
se Chaucerjevih romarjev na poti v Canterbury ali pa tistih iz 
nedokončanega Dickensovega romana �e Mistery of Edwin 
Drood).

Najbrž sem vedno mislil (nekako podzavestno, saj se ne 
spomnim, da bi o tem kdaj posebej tuhtal), da bom imel dovolj 
časa, da serijo dokončam, da mi bo mogoče celo Bog poslal 
telegram: »Tralala, hopsasa, primi se dela, Stephen, dokončaj že 
Stolp.« In po svoje se je nekaj podobnega res zgodilo, čeprav ni bil 
telegram, pač pa Plymouthov kombi. Zaradi njega sem se znova 
posvetil pisanju. Če bi bilo vozilo, ki je tisti dan treščilo vame, 
samo malce večje ali če bi vame priletelo malo bolj neposredno, 
bi Kingovi s hvaležnostjo odklanjali cvetje in se zahvaljevali za 
izrečeno sožalje, vsi njegovi. In Rolandova odprava bi za vse 
večne čase ostala nedokončana (oziroma je ne bi dokončal jaz).

Kakor koli že, leta 2001, ko sem začel spet prihajati k sebi, 
sem sklenil, da je napočil čas, da končam Rolandovo zgodbo. 
Vse drugo sem odmislil in začel pisati zadnje tri knjige. Kot po 
navadi tega nisem počel toliko zaradi bralcev, pač pa bolj zaradi 
sebe.
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Zadnjih dveh knjig doslej še nisem imel časa redigirati (to 
pišem pozimi leta 2003), kajti končani sta bili poleti. In med 
premorom med urejanjem pete in šeste knjige sem sklenil, da 
je čas, da se vrnem na začetek in še enkrat prevetrim vse. Zakaj? 
Ker teh sedem knjig nikoli ni bilo ločenih, pač pa so to deli ene 
same dolge zgodbe z naslovom Temni stolp, katere začetek ni bil 
usklajen s koncem.

Moj odnos do popravkov se tekom let ni veliko spreminjal. 
Vem, da nekateri pisatelji to počnejo sproti, jaz pa sem se tega 
vedno loteval drugače, in sicer tako, da se vržem v zgodbo in jo 
čim prej dokončam, zato da je pero od nenehne uporabe ves čas 
nabrušeno. Pri tem poskušam premagati pisateljevega najbolj 
zahrbtnega sovražnika, in to je dvom. Pri oziranju nazaj se poraja 
preveč vprašanj: kako prepričljivi so moji liki? Kako zanimiva je 
zgodba? Kako dobro je v resnici vse skupaj? Bo komu všeč? Kaj 
menim sam?

Ko je prvi osnutek romana napisan, ga odložim in pustim, 
da se omedi. Čez čas – po šestih mesecih, letu dni, dveh letih, 
saj je vseeno – ga lahko pogledam bolj hladnokrvno (a vseeno 
ljubeče) in se posvetim popravkom. In čeprav sem popravljal 
vsako knjigo v seriji Temni stolp posebej, serije nikoli nisem 
pogledal kot celote, dokler nisem končal sedme knjige, katere 
naslov je prav Temni stolp.

Takrat sem znova prebral prvo knjigo, ki jo imate v tem 
trenutku v rokah, in pokazalo se je troje neizpodbitnih resnic. 
Prva je bila ta, da je Revolveraša napisal zelo mlad človek, zato 
so zgodbo zaznamovale tudi vse tegobe, ki pestijo mladega 
pisatelja. Druga je bila ta, da je v njej vse polno velikih napak 
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in napačnih začetkov, sploh glede na naslednje knjige iz serije.1 
Tretja je bila ta, da Revolveraš sploh ni zvenel kot nadaljnje knjige 
– iskreno rečeno, ga je bilo zelo naporno brati. Vse prepogosto 
sem se zaradi tega opravičeval in govoril ljudem, naj le vztrajajo 
z branjem, ker da bo zgodba svoj pravi glas dobila v Izvlačenju 
trojice.

Nekje v knjigi je Roland opisan kot nekdo, ki v neznanih 
hotelskih sobah poravnava postrani izobešene slike na stenah. 
Jaz sam sem take sorte človek, po svoje pa se to nanaša na 
celotno redigiranje in urejanje besedil – treba je poravnati 
slike, posesati tla, zdrgniti stranišča. Tekom tega procesa sem se 
loteval številnih gospodinjskih opravil in dobil sem priložnost, 
da storim tisto, kar bi s svojim izdelkom storil vsak pisatelj: vse 
sem postavil na svoje mesto. Ko enkrat veš, kako se reči razpletejo, 
si svojemu potencialnemu bralcu – in tudi sebi – to dolžan; iti 
moraš nazaj in vse postaviti na svoje mesto. To sem poskušal 
storiti tu, pri čemer sem ves čas pazil, da z nobenim dodatkom 
ali spremembo ne bi izdal skrivnosti, ki se skrivajo v zadnjih treh 
knjigah serije, skrivnosti, ki sem jih dotlej potrpežljivo hranil 
tudi po trideset let.

Preden končam, naj povem še par besed o mladeniču, ki si 
je drznil napisati to knjigo. Tisti mladenič se je udeležil mnogo 
preveč seminarjev o pisanju in se preveč navzel osnovnih zamisli, 
ki jih na takih tečajih običajno vcepljajo: da pišeš za druge, ne 
zase; da je jezik pomembnejši od zgodbe; da je dvoumnost bolj 
cenjena od preprostosti in jasnosti, ki da po navadi nakazujeta na 

1  Za ponazoritev bo najbrž dovolj že ta primer. V prejšnji 
izdaji Revolveraša je Farson ime mesta. V poznejših knjigah je to 
nekako postalo ime človeka: upornika Johna Farsona, ki sproži 
propad Gileada, mesta in dežele, kjer Roland preživlja otroštvo.
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omejenost uma in dobesedno tolmačenje vsega. Prav zato nisem 
bil presenečen, da sem pri Rolandovem prvem nastopu opazil 
silno domišljavost (da kakšnih tisoč odvečnih pridevnikov sploh 
ne omenjam). Odstranil sem kar največ tovrstnega balasta in, 
kar se tega tiče, ničesar ne obžalujem. Na nekaterih drugih delih 
– skoraj vedno tistih, kjer me je premagala želja, da pozabim na 
nauke s seminarjev in se prepustim zgodbi – sem besedilo pustil 
tako rekoč nedotaknjeno, razen običajnih popravkov, ki se jim 
noben pisatelj ne more izogniti. Večkrat sem že dejal in zdaj 
bom še enkrat: prvič uspe samo Bogu.

Skratka, nisem želel utišati ali celo zares spremeniti toka te 
zgodbe. Mislim, da ima kljub morebitnim pomanjkljivostim 
vseeno poseben čar. Če bi jo popolnoma spremenil, bi s tem 
zanikal osebo, ki je prva pisala o revolverašu tiste pozne pomladi 
in zgodnjega poletja 1970, tega pa nisem hotel storiti.

Vseeno pa sem hotel novim bralcem zgodbe o Stolpu (in 
starim bralcem, ki si želijo osvežiti spomin) omogočiti jasnejši 
začetek in nekoliko lažji vstop v Rolandov svet, po možnosti še 
pred izidom zadnjih treh knjig. Obenem sem jim želel ponuditi 
knjigo, ki bolje napove prihajajoče dogodke. Upam, da mi je to 
uspelo. In če ste med tistimi, ki še niso obiskali nenavadnega 
sveta, kjer hodijo Roland in njegovi prijatelji, upam, da boste 
uživali spričo čudes, ki jih boste tam odkrivali. Želel sem 
predvsem povedati zgodbo o čudesih. Če boste ugotovili, 
da vas je urok Temnega stolpa vsrkal vase, vsaj malo, potem 
menim, da sem opravil svojo nalogo, ki se je začela leta 1970 
in končala 2003. Pa vendar bi Roland prvi opozoril na dejstvo, 
da tak časovni razpon ne pomeni prav dosti. Pravzaprav je, če se 
odpraviš iskat Temni stolp, čas popolnoma nepomemben.

6. februarja 2003



… kamen, list, vrata, ki jih ni bilo nikdar najti; o kamnu, 
listu, vratih. In o vseh pozabljenih obrazih.

Goli in sami smo se znašli v pregnanstvu. V njegovem 
mračnem krilu nismo vedeli, kakšen je bil obraz naše matere; 
iz temnice njegovega mesa smo prišli v nedoumljivo in od vseh 
odrezano temnico naše zemlje.

Le kdo izmed nas je poznal lastnega brata? Kdo pogledal v 
srce očetu? Kdo ni ostal do groba vklenjen v ječi? Kdo ni tukaj 
za zmerom tujec, na veke sam?

… O izgubljeni duh, ki veter žaluje za teboj, vrni se spet!

 - �omas Wolfe
Ozri se proti domu, angel2

2  Prevedla Mira Mihelič (Cankarjeva založba, 1987).
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1

Mož v črnem je bežal čez puščavo in revolveraš mu je sledil.
To je bila puščava vseh puščav, tako ogromna, da se je zdelo, 

kot da se pod širnim nebom razprostira v neskončnost. Bila 
je bela in zaslepljujoča in izsušena in tu ni bilo ničesar, razen 
obronkov gorovja, ki se je megličasto izrisovalo na obzorju, in 
vražje trave, ki je prinašala sladke sanje, nočne more, smrt. Sem 
ter tja se je našel kak nagrobnik, kajti shojena pot, ki je sekala 
debelo skorjo alkalnih tal, je bila nekdaj cesta. Po njej so včasih 
vozili kočije in vozovi. Od tedaj je šel svet naprej. Svet se je 
izpraznil.

Revolveraš je na vsem lepem postal omotičen, nekoliko ga je 
zaneslo in kar naenkrat se mu je ves svet zazdel minljiv, kot bi 
se dalo videti skozenj. Minilo je in enako kot svet, po površju 
katerega je stopal, je šel tudi on naprej. Milje je premagoval 
neprizadeto, ni hitel, ni se obiral. Čez trup mu je kot napihnjena 
klobasa visel meh z vodo. Bil je skoraj poln. Dolga leta je počasi 
napredoval po khefu in dosegel je morda peto stopnjo. Če bi 
bil mannijevski sveti mož, bi morda sploh ne bil žejen; nemara 
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bi s klinično natančnostjo ravnodušno in pozorno opazoval 
dehidracijo lastnega telesa in napojil njegove reže in temne 
vdolbine v notranjosti šele takrat, ko bi mu to zapovedala lastna 
logika. Vendar ni bil Manni niti ni častil Moža Jezusa in v 
nobenem pogledu se ni imel za svetega. Z drugimi besedami: 
bil je le navaden romar in vse, o čemer je bil resnično prepričan, 
je bilo dejstvo, da je žejen. Kljub temu pa ni imel prave želje, 
da bi pil. Po svoje mu je bilo vse skupaj všeč. To je ta dežela 
zahtevala, ta dežela je klicala po žeji, in če je zanj v njegovem 
dolgem življenju kdaj kaj držalo, je držalo to, da je prilagodljiv.

Pod mehom z vodo sta bili njegovi pištoli, natančno umerjeni 
za njegove dlani: ko ju je dobil od očeta, ki je bil lažji in ne 
tako visok, je bila vsaki dodana še ploščica. Pasova sta se križala 
nad njegovim razkorakom. Toka sta bila dodobra natrta z oljem, 
tako da jima niti to neusmiljeno sonce ni moglo do živega. 
Ročaja sta bila iz rumene, natančno zbrušene sandalovine. 
Toka na usnjenih trakovih sta mu ohlapno visela ob stegnih in 
ob vsakem koraku nekoliko zanihala; prav zato so mu modre 
kavbojke na tistem mestu zbledele v dva loka, ki sta bila skoraj 
podobna nasmešku. Medeninasti tulci nabojev, spravljeni v 
zankah na pasu, so pobliskavali v soncu. Zdaj jih je bilo manj. 
Usnje je sem ter tja pridušeno zaškripalo.

Od dežja in prahu brezbarvno srajco je imel pod vratom 
razpeto in skozi ročno vdelane obročke je bil ohlapno napeljan 
usnjen trak. Klobuka ni imel več. Prav tako ni imel več roga, ki 
ga je nekdaj nosil s seboj; že leta ga ni bilo več, tistega roga, ki se 
je bil skotrljal iz roke umirajočega prijatelja, in pogrešal je oba.

Povzpel se je na manjšo sipino (peska tukaj pravzaprav sploh 
ni bilo; tla so bila zbita, neprepustna, in še najostrejši vetrovi, 
ki so zapihali, ko je padla tema, so dvignili le nekaj zoprnega 



- 37 -

Revolveraš

prahu) in v zavetrju, tam, od koder se je sonce najprej umaknilo, 
zagledal poteptane ostanke manjšega tabornega ognja. Takšna 
majhna znamenja, ki so vsakič znova potrjevala možnost, da 
je mož v črnem človeški, so mu vsakič prinašala zadovoljstvo. 
Ustnice na zdelanem, oluščenem obrazu so se mu razpotegnile. 
Nasmešek je bil srhljiv, poln bolečine. Počepnil je.

Njegov plen je kuril vražjo travo, kaj pa drugega. Tod naokrog 
se česa drugega sploh ni dalo kuriti. Ob gorenju je oddajala 
medlo, pridušeno svetlobo in gorela je počasi. Obmejniki so mu 
povedali, da se vragi skrivajo celo v plamenu. Kurili so z njo, 
niso pa hoteli gledati v plamene. Rekli so, da tistega, ki zre v 
plamen, hudič hipnotizira, ga vabi in slej ko prej tudi zvabi k 
sebi. In naslednji, ki je dovolj neumen, da pogleda v ogenj, bo 
morda zagledal tebe.

Skurjena trava je bila križno nameščena v zdaj že znan 
ideogram, ki se je pod revolveraševim dotikom razdrobil v 
brezpomembno sivino. V ostalinah ni bilo drugega kot ožgan 
košček slanine, in zamišljeno jo je pojedel. Tako je že od nekdaj. 
Revolveraš je že dva meseca sledil možu v črnem čez neskončno, 
v nebo vpijoče monotono peklensko puščo, pa še ni našel druge 
sledi kot te sterilne ideograme, kjer je bil mož v črnem taboril. 
Ni našel niti pločevinke, niti steklenice, niti meha z vodo 
(revolveraš je odvrgel že štiri, kot kača kožo ob levitvi). Ni našel 
niti iztrebkov. Domneval je, da jih mož v črnem zakopava.

Morda so bili vsi ti taborni ognji sporočila, izpisana črko za 
črko. Lahko da mu je sporočal: Ostani na primerni razdalji, 
kolega. Ali pa: Konec se bliža. Ali pa nemara celo: Ujemi me. 
Vseeno je bilo, kaj so sporočali ali česa niso. Sporočila, če so to 
sploh bila sporočila, ga niso zanimala. Pomembno je bilo, da so 
bili ti ostanki enako hladni kot prejšnji. Pa vendar je napredoval. 
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Vedel je, da se bliža, čeprav ni vedel, kako to ve. Mogoče mu je 
to povedal določen vonj. Tudi to je bilo nepomembno. Ne bo 
se ustavil, dokler se kaj ne spremeni, in tudi če se ne bo nič 
spremenilo, bo šel naprej. Še do vode bo prišel, če bo bog dal, so 
govorili staroste. Voda, če bo bog dal, celo v puščavi. Revolveraš 
je vstal in si pomel dlani.

Nobenih drugih sledi; veter, oster kot britev, je seveda zakril 
še tistih par odtisov, ki bi se jih mogoče dalo videti v prahu. 
Nobenih človeških iztrebkov, nobenih odvrženih smeti, niti 
sledu o tem, kje bi bilo kaj takega mogoče zakopano. Nič. Bili 
so le ti hladni, dogoreli taborni ognji vzdolž starodavne ceste, ki 
je tekla proti jugovzhodu, in pa neumorni daljinomer v njegovi 
glavi. Bilo pa je seveda več kot to; na jugovzhod ga ni vlekel 
samo čut za smer, šlo je za več kot le magnetizem.

Sedel je in si dovolil manjši požirek vode iz meha. Pomislil 
je na tisto bežno vrtoglavico maloprej, na tisti občutek, kot 
da skorajda ni povezan s svetom, in se vprašal, kaj bi to lahko 
pomenilo. Zakaj se je spričo tiste omotice spomnil na svoj rog 
in zadnjega izmed starih prijateljev, ki ju je oba izgubil davno 
tega na Jerihonskem hribu? Pištoli je še imel – očetovi pištoli – 
in gotovo sta bili pomembnejši od rogov … ali celo prijateljev.

Ali pač?
Vprašanje mu ni dalo miru, ker pa ni bilo videti, da je poleg 

očitnega še kak drugačen odgovor, ga je odmislil. Lahko da bo 
o njem razmišljal pozneje. S pogledom je preletel puščavo in 
se nato zazrl gor proti soncu, ki je počasi drselo proti najbolj 
oddaljenemu kvadrantu neba, ga je pa skrbelo, ker tisto ni bil 
ravno zahod. Vstal je, izza pasu potegnil oguljene rokavice, začel 
zbirati vražjo travo, da si zakuri še sam, ter jo položil na pepel, 
ki ga je za seboj pustil mož v črnem. Ironija se mu je, tako kot 
njegova žeja, zazdela grenkobno privlačna.
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Kremen in kresilo je vzel iz torbe, šele ko sta od dneva ostala 
le še bežeča toplota tal pod njim in pa porogljiva oranžna sled 
nad enobarvnim obzorjem. S pištolo v naročju je sedel in 
potrpežljivo gledal proti jugovzhodu, proti gorovju, ne da bi 
upal, da bo zagledal slok steber dima znad novega tabornega 
ognja, ne da bi pričakoval, da bo zagledal oranžne iskre, vendar 
je vseeno gledal, ker je to spadalo zraven in ker ga je to navdajalo 
s svojevrstnim grenkobnim zadovoljstvom. Česar ne iščeš, tega ne 
boš videl, gnida, bi mu rekel Cort. Odpri že te oči, ki so ti jih dali 
bogovi, kaj praviš?

A tu ni bilo ničesar. Bil je blizu, toda to je bilo relativno. Ni bil 
dovolj blizu, da bi ob mraku videl dim ali rdečkasto mežikanje 
tabornega ognja.

S kremenom je podrgnil po jekleni paličici, ukresal iskro in 
suha, natrgana trava se je vnela. Odsoten, zamišljen je zamomljal 
stare in močne besede: »Iskra, iskrica, mi ožariš kamen? Bom 
mar legel? Bom izpregel? Podari mi svoj plamen.« Res čudno, 
kako nekatere besede in navade iz otroštva zbledijo in ostanejo 
v preteklosti, druge pa se človeka oklenejo, ga spremljajo vse 
življenje in mu sčasoma postanejo v breme.

K svojemu malemu svetišču je legel s hrbtom proti vetru, tako 
da se je sanjski dim valil proč od njega, proti puščavi. Sem ter tja 
je vzniknil kak prašni vrtinec, sicer pa je bil veter nespremenljiv.

Zvezde nad njim, prav tako nespremenljive, niso mežikale. 
Bilo je na milijone sonc in svetov. Dih jemajoče konstelacije, 
hladni zublji v vseh osnovnih odtenkih. Opazoval je, kako 
nebo temni od vijolične do ebenovinaste. Neki meteor je tik 
pod Staro materjo zarisal kratek, spektakularen lok in mežikajoč 
ugasnil. Ogenj je metal čudne sence, vražja trava pa je medtem 
počasi dogorevala v nove vzorce – ne ideograme, temveč skupek 
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pravokotnikov, ki pa je bil ravno zaradi teh svojih pravilnih 
oblik nekoliko strašljiv. On se namreč ni trudil z umetelnimi 
vzorci, ker je bil predvsem praktičen. Nastala je črno-bela 
mreža. Vzorec je pričal o človeku, ki v hotelskih sobah morda 
poravnava postrani izobešene slike na stenah. Ogenj je počasi, 
enakomerno gorel in v njegovem razžarjenem jedru so plesali 
fantomi. Revolveraš jih ni videl. Ko je zaspal, sta se oba vzorca, 
umetnost in praktičnost, spojila v eno. Veter je zaječal kot 
čarovnica z razjedenim trebuhom. Vsake toliko je svojeglavo 
zapihalo navzdol in dim se je zvrtinčil ter puhnil proti njemu, 
da ga je nekaj vdihnil. Ta dim je sprožal sanje, tako kot kakšen 
nadležen drobec sproži nastanek bisera v školjki. Revolveraš je 
nekajkrat zaječal v en glas z vetrom. Zvezde se niso zmenile za 
to, tako kot se niso zmenile za vojne, križanja, vstajenja. Tudi to 
bi mu bilo všeč.

2

Ko se je spuščal po zadnjem hribu, je za seboj vodil mulo, ki 
je imela v očeh, izbuljenih od vročine, prazen pogled. Zadnje 
mesto je zapustil že pred tremi tedni in odtlej je videval le še 
zapuščeno stezo in pa sem ter tja kakšno obmejno gručo koč. 
Gruče so se razkropile v le še posamična bivališča, v katerih 
so po večini bivali gobavci ali norci. Norci so mu bili ljubša 
družba. Eden mu je dal kompas Silva in ga prosil, naj ga da 
Možu Jezusu. Revolveraš ga je resnobno sprejel. Če sreča Njega, 
mu bo dal kompas. Ni sicer pričakoval, da ga bo, toda vse je 
bilo mogoče. Nekoč je videl tahina – tisti je bil moški z glavo 
krokarja – toda ko ga je poklical, je hudičevi stvor pobegnil in 
zakrakal nekaj besedam podobnega. Lahko da ga je celo preklel.


