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Nedolžno jagnje

1953/ROALD DAHL

Žena ubije moža z zmrznjeno jagnječjo kračo, nato se 
'orožja' znebi tako, da z njo nahrani policiste. Dahlova žrtev je 
dovolj praktična, toda Lambiase je zastavil vprašanje, ali lahko 
profesionalna gospodinja uspešno skuha jagnječjo kračo na način, 
ki je opisan – ne da bi jo odtalila, začinila ali marinirala. Kaj ne 
bi bilo meso trdo in neenakomerno pečeno? Moj poklic ni kuhanje 
(ali zločin), toda če oporekate temu detajlu, se začne razpletati 
vsa zgodba. Kljub temu pomisleku je zgodba sprejemljiva zaradi 
deklice, ki jo poznam in je nekoč imela rada knjigo Jakec in 
breskev velikanka.

A. J. F.
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Tisoč in ena zgodba A. J. Fikryja

Na trajektu s Hyannisa na otok Alice si Amelia Loman 
nohte pobarva na rumeno, in medtem ko čaka, da 
se lak posuši, preleti zapiske svojega predhodnika. 

»Island Books, letna prodaja znaša približno 350.000 dolarjev, 
od česar večji del zaslužijo poleti na račun turistov,« piše Harvey 
Rhodes. »Okoli šestinpetdeset kvadratnih metrov prodajnih 
površin. Razen lastnika nima redno zaposlenih. Zelo majhen 
oddelek otroških knjig. Skoraj nična prisotnost na spletu. Slaba 
predstavljenost v okolici. Zaloge kažejo na leposlovna dela, kar 
je dobro za nas, toda Fikryjev okus je zelo specifičen in brez Nic 
ne gre računati, da bo on osebno priporočal knjige. Na njegovo 
srečo je Island Books edina knjigarna v mestu. Amelia zazeha – 
preboleva rahlega mačka – in se sprašuje, ali bo neka majhna in 
nepomembna knjigarna vredna tako dolgega potovanja. Med 
časom, ko se je njen lak na nohtih posušil, pride na plano njena 
vedra narava: Seveda je vredna! Njena posebnost so majhne 
in nepomembne knjigarne in prav posebna sorta ljudi, ki jih 
vodijo. Njene veščine prav tako vključujejo opravljanje več del 
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hkrati, kot so prava izbira vina pri večerji (in koordinacijska 
veščina, ko skrbi za prijatelje, ki so popili preveč), sobne 
rastline, potepuške živali in drugi izgubljeni primeri.

Ko stopi s trajekta, ji zazvoni telefon. Številke ne prepozna 
– nobeden od njenih prijateljev telefona ne uporablja več kot 
telefon. Kljub temu je vesela klica in ne želi postati tiste vrste 
oseba, ki misli, da dobre novice prihajajo le ob pričakovanih 
klicih in od klicateljev, ki jih pozna. Izkaže se, da je klicatelj 
Boyd Flanagan, njen tretji neuspešni spletni zmenek, ki jo je 
pred približno šestimi meseci odpeljal v cirkus.

»Pred nekaj tedni sem ti skušal poslati sporočilo,« reče. »Si ga 
dobila?«

Pove mu, da je nedavno zamenjala službo, zato je zamenjala 
tudi številko telefona. »Prav tako sem ponovno premislila, ali je 
spletno zmenkarjenje resnično zame.«

Boyd očitno ni slišal zadnjega dela. »Bi šla ponovno z mano 
na zmenek?« vpraša.

Glede njunega zmenka. Sprva je nenavaden zmenek v cirkusu 
prikril dejstvo, da nimata ničesar skupnega. Ob koncu večerje 
se je razkrila velika resnica, da se prav v ničemer ne strinjata. 
Morda bi moralo biti očitno, ko se jima ni uspelo sporazumeti 
glede tega, kaj bi naročila za predjed, ali ko je, potem ko so 
jima postregli glavno jed, priznal, da ne mara 'starih stvari' – 
antikvitet, hiš, psov, ljudi. Kljub temu si Amelia vse do sladice 
ni dovolila, da bi bila o tem prepričana, ko ga je vprašala, katera 
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knjiga je imela največji vpliv na njegovo življenje, in je on 
navedel knjigo Osnove računovodstva, 2. del.

Prijazno mu reče, da raje ne bi šla z njim še enkrat na zmenek.
Sliši, kako Boyd diha, vznemirjeno in neenakomerno. Skrbi 

jo, da morda joče. »Si v redu?« ga vpraša.
»Nikar ne bodi pokroviteljska do mene.«
Amelia ve, da bi morala prekiniti zvezo, toda tega ne stori. 

Del nje si želi ustvariti zgodbo. Kakšen je smisel slabih zmenkov, 
če svojih prijateljev ne moreš zabavati z anekdotami, ki si jih 
doživel na njih? »Kako, prosim?«

»Kot si opazila, te nisem takoj poklical, Amelia,« reče. »To 
pa zato, ker sem srečal boljšo žensko, in ko se z njo ni izšlo, 
sem se odločil, da ti dam še eno priložnost. Zato nikar ne misli, 
da si nekaj več. Imaš spodoben nasmešek, to priznam. Toda 
imaš prevelike zobe in prav tako rit in nisi več stara petindvajset 
let, čeprav piješ, kot da bi jih imela. Podarjenemu konju ne bi 
smela gledati v zobe.« Podarjeni konj začne jokati. »Žal mi je. 
Resnično mi je žal.«

»V redu je, Boyd.«
»Kaj je narobe z mano? V cirkusu je bilo zabavno, kajne? In 

jaz nisem tako slab.«
»Čudovit si bil. Cirkus je bil zelo domiselna zamisel.«
»Toda mora obstajati razlog, da ti nisem všeč. Bodi iskrena.«
Zdaj ima že veliko razlogov, zakaj ga ne mara. Izbere enega. 

»Se spomniš, ko sem ti omenila, da delam v založništvu, in si 
mi ti rekel, da ne bereš veliko?«
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»Kakšna snobinja si!« zaključi.
»Glede nekaterih reči sem verjetno res. Poslušaj, Boyd, 

v službi sem, končati moram.« Amelia prekine zvezo. Ni 
nečimrna zaradi svojega zunanjega videza in zagotovo ji ni mar 
za mnenje Boyda Flanagana, ki v resnici ni niti govoril njej. 
Ona je le eno izmed njegovih zadnjih razočaranj. Tudi ona je 
doživela takšna razočaranja.

Stara je enaintrideset let in misli, da bi zdaj že morala nekoga 
srečati.

Kljub temu pa …
Amelia, ki na vse gleda z vedre plati, je prepričana, da je 

bolje biti sam kot pa z nekom, ki ne deli tvojih rahločutnosti in 
zanimanj. (Tako je bolje, kajne?)

Njena mati pravi, da Amelia zaradi romanov ne daje 
priložnosti resničnim moškim. Ta pripomba Amelio žali, ker 
namiguje na to, da bere le knjige s klasičnimi romantičnimi 
junaki. Nič nima proti tu in tam kakšnemu romanu z 
romantičnim junakom, toda njen okus za knjige je veliko 
raznovrstnejši. Še več, obožuje lik profesorja Humberta 
Humberta, medtem ko sprejema dejstvo, da si ga kot resničnega 
partnerja, fanta ali celo bežnega znanca ne bi želela. Enako misli 
tudi o Holdnu Caulfieldu in gospodih Rochestru in Darcyju.

Napis nad verando škrlatne viktorijanske zgradbe je zbledel 
in Amelia skoraj zakoraka mimo nje.
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ISLAND BOOKS
Od leta 1999 ekskluzivni dobavitelj

beletristike na otoku Alice.
Noben človek ni otok; vsaka knjiga je en svet.

V notranjosti sedi za blagajno najstnica in bere novo zbirko 
zgodb Alice Munro. »Oh, kakšna pa je knjiga?« vpraša Amelia. 
Amelia obožuje Munrojevo, toda razen na počitnicah ima redko 
čas, da prebere kakšno knjigo, ki je ni na seznamu.

»Berem jo za šolo,« odgovori deklica, kot da je s tem 
odgovorila na njeno vprašanje.

Alice se predstavi kot prodajna predstavnica iz založniške hiše 
Knightley Press in najstnica, ne da bi odvrnila pogled s knjige, 
bežno pokaže za svoj hrbet. »A. J. je v svoji pisarni.«

Hodnik je poln majavih kupov promocijskih vzorcev in 
poskusnih odtisov knjig in Amelia kot vselej začuti obup. V 
veliki torbi, ki ji reže v ramo, ima nekaj dodatnih izvodov za 
A. J.-jeve kupe in katalog drugih knjig, ki mu jih bo skušala 
prodati. Nikoli ne laže o knjigah v njihovem katalogu. Nikoli 
ne reče, da ji je kaka knjiga všeč, če ji v resnici ni. Običajno 
lahko najde kakšno dobro besedo o knjigi. In če tega ne more 
povedati o sami knjigi, potem pove kaj dobrega o naslovnici, 
če tudi to ne gre, potem kaj o avtorju ali nazadnje o avtorjevi 
spletni strani. In zato me mastno plačujejo, se Amelia občasno 
pošali pri sebi. Zasluži 37.000 dolarjev na leto, plus možnost 
dodatkov, čeprav nihče, ki opravlja njeno delo, že dolgo ni 
dobil nobenega dodatka.
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Vrata pisarne A. J. Fikryja so zaprta. Amelia je na pol poti do 
nje, ko se rokav njenega puloverja zatakne ob enega od kupov 
knjig in sto knjig, morda več, z glasnim treskom zgrmi na tla. 
Vrata se odpro in A. J. Fikry pogleda od podrtega kupa do 
svetlolase velikanke, ki skuša na hitro pospraviti knjige na kup. 
»Kdo za vraga pa ste vi?«

»Amelia Loman.« Na kup zloži še deset knjig in polovica se 
jih ponovno zvrne na tla.

»Pustite to,« ukaže A. J. »Zložene so po vrstnem redu. Tako 
ne boste storili ničesar. Odidite, prosim.«

Amelia se vzravna. Od A. J.-ja je vsaj za deset centimetrov 
višja. »Toda dogovorjena sva za sestanek.«

»Ne, nisva,« reče A. J.
»Pa sva,« vztraja Amelia. »Po elektronski pošti sem vam 

prejšnji teden poslala zimski katalog. Rekli ste, da je v redu, če 
pridem v četrtek ali petek popoldne. Rekla sem, da bom prišla 
v četrtek.« Šlo je za kratko izmenjavo sporočil, toda ve, da si 
tega ne domišlja.

»Vi ste zastopnica?«
Amelia olajšano prikima.
»Kateri založnik že?«
»Knightley.«
»Knightley Press zastopa Harvey Rhodes,« odgovori A. J. 

»Ko ste mi prejšnji teden pisali, sem mislil, da ste Harveyjeva 
asistentka ali nekaj podobnega.«

»Jaz sem zamenjala Harveyja.«
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A. J. globoko zavzdihne. »V katero založbo pa je šel Harvey?«
Harvey je mrtev in Amelia za trenutek pomisli, da bi izrekla 

slabo šalo, da je posmrtno življenje nova založba, v kateri dela 
Harvey. »Mrtev je,« reče naravnost. »Mislila sem, da so vam 
sporočili.« Večina njenih stikov je že bila obveščena. Harvey 
je bil legenda, kolikor je prodajni zastopnik lahko legenda. 
»V glasilu ABA je bila osmrtnica, morda tudi ena v Publishers 
Weekly,« reče kot nekakšno opravičilo.

»Ne prebiram založniških novic,« reče A. J. Sname debela 
očala s črnimi okvirji in nato jih kar dolgo briše.

»Žal mi je, če to predstavlja udarec za vas.« Amelia položi 
roko na A. J.-jevo roko, a ta se je otrese.

»Zakaj pa bi mi bilo mar? Moškega sem komaj poznal. Videl 
sem ga trikrat na leto. Kar ni dovolj, da bi ga lahko imel za 
prijatelja. In vsakič, ko sem ga videl, mi je skušal nekaj prodati. 
To ni prijateljstvo.«

Amelii je jasno, da A. J. ni pri volji, da bi mu pripovedovala 
o zimskem katalogu. Morala se bo vrniti kak drug dan. 
Toda potem pomisli na dve uri vožnje do Hyannisa in na 
osemminutno vožnjo s trajektom na otok in na vozni red 
trajektov, ki postane po oktobru bolj nereden. »Ko sem že 
tukaj,« reče Amelia, »bi vam bilo odveč, če pregledava naslove, 
ki so jih pri Knightleyju pripravili za zimo?«

A. J.-jeva pisarna je svinjak. Nima oken, nobenih slik na 
steni, nobenih družinskih fotografij na mizi, nobenih okraskov, 
nobene možnosti za pobeg. V pisarni so knjige, poceni kovinske 



- 22 - - 23 -

Tisoč in ena zgodba A. J. FikryjaGabrielle Zevin

police, takšne, ki bi jih postavil v garažo, pisarniška omara in 
prastar računalnik, ki je verjetno še iz dvajsetega stoletja. A. J. ji 
ne ponudi pijače, in čeprav je Amelia žejna, ga ne prosi zanjo. S 
stola umakne knjige in sede.

Amelia se loti zimskega kataloga. Je najkrajši katalog tega 
leta, tako po količini kot pričakovanjih. Nekaj pomembnih 
(ali vsaj obetajočih) prvencev, toda razen tega so v njem le 
knjige, za katere založnik niti ne pričakuje komercialnega 
uspeha. Kljub temu so Amelii pogosto najbolj všeč 'zimski' 
naslovi. Niso favoriti, imajo pa potencial na dolgi rok. (Ne 
bi udarili mimo, če bi rekli, da tako vidi tudi samo sebe.) Za 
konec prihrani svojo najljubšo knjigo, spomine, ki jih je napisal 
osemdesetleten moški, ki je bil vse življenje samski in se je 
poročil pri oseminsedemdesetih. Njegova nevesta je umrla dve 
leti za tem, ko sta se poročila, in sicer pri triinosemdesetih. Rak. 
Sodeč po njegovi biografiji, je pisatelj delal kot novinar, ki je za 
različne časopise Srednjega zahoda pisal o znanosti in ki piše 
precizno, zabavno in niti malo solzavo. Amelia je nezadržno 
jokala, ko je knjigo brala na vlaku iz New Yorka v Providence. 
Amelia ve, da je Pozno vzcvetel drobna knjiga in da opis zveni 
zelo klišejsko, toda prepričana je, da jo bodo ljudje vzljubili, 
če bodo knjigi dali priložnost. Po Amelijinih izkušnjah bi bila 
večina težav ljudi rešena, če bi le dali priložnost več stvarem.

Amelia je sredi opisovanja vsebine knjige Pozno vzcvetel, ko 
A. J. položi glavo na mizo.

»Je kaj narobe?« vpraša Amelia.
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»To ni zame,« reče A. J.
»Preberite le prvo poglavje.« Amelia potisne poskusni odtis 

v njegovo roko. »Vem, da je lahko tema zelo osladna, toda ko 
boste videli, kako je napi…«

Prekine jo: »To ni zame.«
»V redu, potem vam bom predlagala kaj drugega.«
A. J. globoko zajame sapo. »Videti ste prijetna mlada ženska, 

toda vaš predhodnik … Stvar je v tem, da je Harvey poznal moj 
okus. Imel je enak okus kot jaz.«

Amelia odloži poskusni odtis na mizo. »Dajte mi priložnost, 
da spoznam vaš okus,« reče in se počuti skoraj kot igralka v 
porno filmu.

Nekaj si zamrmra v brado. Njej zveni kot Čemu le?, toda ni 
prepričana.

Amelia zapre Knightleyjev katalog. »Gospod Fikry, prosim, 
povejte mi, kaj vam je všeč.«

»Všeč,« ponovi z gnusom. »Kaj pa, če vam povem, kaj mi ni 
všeč? Ne maram postmodernizma, postapokaliptičnih scen, 
posmrtnih pripovedovalcev, magičnega realizma. Redko se 
odzovem na domnevno pametne naprave, številne različne 
fonte, na slike, ki so tam, kjer naj jih ne bi bilo – skratka, na 
kakršne koli trike. Leposlovje o holokavstu ali kateri koli drugi 
veliki svetovni tragediji se mi zdi neokusno – o tem naj piše 
le dokumentarna literatura, prosim. Ne maram generičnih 
mešanic a la literarni detektivski roman ali umetniška 
fantastika. Literatura bi morala biti literatura in žanr bi moral 
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biti žanr, mešanje pa redko prinese kaj zadovoljivega. Ne 
maram otroških knjig, še posebej ne tistih s sirotami, in svojih 
polic nočem zatrpati z literaturo za mladino. Ne maram ničesar, 
kar obsega več kot štiristo strani ali kar jih ima manj kot sto 
petdeset. Gabijo se mi romani televizijskih zvezd resničnostnih 
šovov, ki so jih zanje napisali drugi, slikanic, ki so jih napisale 
slavne osebe, spominov športnikov, izdaj, napisanih po filmski 
predlogi, novitet in – verjetno mi tega ni treba posebej povedati 
– vampirjev. Redko kupim prvenec, babjo literaturo, poezijo 
ali prevodno literaturo. Raje ne nabavljam serij, toda zaradi 
povpraševanja po žepnicah jih moram. Ni mi treba govoriti o 
'prihajajoči veliki seriji', dokler se ta ne pojavi na listi uspešnic 
New York Timesa. Predvsem pa, gospa Loman, se mi zdijo 
osladni spomini nekih starčkov, katerih ostarele žene so umrle 
za rakom, povsem nesprejemljivi. Ne glede na to, da prodajni 
zastopnik govori, kako dobro so napisani. Ne glede na to, 
koliko izvodov obljubljate, da bom prodal na materinski dan.«

Amelia zardi, čeprav bolj zaradi jeze kot pa osramočenosti. Z 
nekaterimi rečmi, ki jih je A. J. povedal, se strinja, toda njegovo 
obnašanje je po nepotrebnem žaljivo. Knightley Press tako ali 
tako ne prodaja polovice teh stvari. Opazuje ga. Starejši je od 
Amelie, toda ne veliko, ne več kot deset let. Premlad je, da bi 
mu bilo všeč tako malo stvari. »Prav tako bom priznal, da so 
občasno moja šibka točka zbirke kratkih zgodb. Toda stranke 
jih nikoli nočejo kupiti.«

V Amelijinem katalogu je le ena zbirka kratkih zgodb, 
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prvenec. Amelia cele zbirke še ni v celoti prebrala in, glede 
na njen urnik, je verjetno tudi ne bo, toda všeč ji je bila prva 
zgodba. Učenci šestega razreda iz Amerike in iz Indije tekmujejo 
v mednarodnem tekmovanju dopisovanja. Pripovedovalec je 
indijski deček v ameriškem razredu, ki Američanom ves čas 
prodaja napačne informacije glede indijske kulture. Odkašlja 
se, saj je njeno grlo izjemno suho. »Leto, ko je Bombaj postal 
Mumbaj. Mislim, da bo še posebej zani…«

»Ne,« reče.
»Saj vam sploh še nisem povedala vsebine.«
»Preprosto ne.«
»Toda, zakaj?«
»Če boste povsem iskreni sami s sabo, boste priznali, da mi o 

tej knjigi govorite le zato, ker sem delno Indijec in mislite, da bi 
me to še posebej zanimalo. Imam prav?«

Amelia si predstavlja, kako mu v tem trenutku na glavi razbije 
ta njegov predpotopni računalnik. »To vam govorim zato, ker 
ste rekli, da so vam všeč kratke zgodbe! In to je edina zbirka 
kratkih zgodb na mojem seznamu. In, zgolj v vašo vednost« 
– tukaj se zlaže – »to je čudovita knjiga od začetka do konca. 
Četudi gre za prvenec. In veste, kaj še? Všeč so mi prvenci. Rada 
odkrivam nekaj novega. To je eden od razlogov, da opravljam to 
službo.« Amelia vstane. V glavi ji razbija. Morda pa res preveč 
pije? Glava ji razbija, prav tako srce. »Želite moje mnenje?«

»Pravzaprav ne,« reče on. »Koliko pa ste stari, petindvajset?«
»Gospod Fikry, to je ljubka knjigarna, toda če boste 
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nadaljevali s tem, tem, tem …« Kot otrok je jecljala – to se 
ji včasih še dogaja, kadar je vznemirjena. Odkašlja se. »… s 
tem nazadnjaškim razmišljanjem, potem kmalu ne bo več te 
knjigarne.«

Amelia odloži izvod knjige Pozno vzcvetel skupaj z zimskim 
katalogom na njegovo mizo. Ko odhaja, se spotakne čez knjige 
na hodniku.

Naslednji trajekt odpelje šele čez eno uro, zato se sprehodi 
nazaj skozi mesto. Pred banko Bank of America je bronasta 
plošča v spomin na poletje, ko je Herman Melville prenočil v 
tisti zgradbi, ko je ta bila še prenočišče z imenom Alice Inn. 
Izvleče telefon in fotografira sebe pred to ploščo. Alice je lep 
otok, toda prepričana je, da ne bo imela razloga, da se kaj 
kmalu vrne tja.

Svojemu šefu v New York pošlje sporočilo: Kaže, da z otoka 
ne bo nobenih naročil. 

Šef ji odgovori: Ne skrbi. To je majhna stranka, ki pa bo 
verjetno naročila knjige pred poletjem, ko pridejo turisti. Tip, ki 
vodi knjigarno, je čudak in Harvey je pri njem imel vedno več sreče 
s pomladno/poletnim katalogom. Tudi pri tebi bo tako.

Ob šestih A. J. reče Molly Klock, naj odide. »Kakšna je nova 
knjiga Munrojeve?« vpraša.

Ona zaječi. »Zakaj me danes vsi to sprašujejo?« Seveda jo je 
to vprašala samo Amelia, toda Molly rada pretirava.

»Verjetno zato, ker jo bereš.«
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Molly ponovno zaječi. »Okej. Ljudje so, ne vem, včasih 
preveč človeški.«

»Mislim, da je prav to smisel pri Munrojevi,« reče.
»Ne vem. Tisto prej mi je bilo bolj všeč. Se vidiva v 

ponedeljek.«
Nekaj bo treba ukreniti glede Molly, pomisli A. J., medtem 

ko obrne znak ZAPRTO. Je že res, da zelo rada bere, toda 
Molly je izjemno slaba prodajalka. Ampak dela le polovični čas 
in tako nadležno bi bilo znova učiti koga novega in ona vsaj 
krade ne. Nic jo je najela, zato je gotovo morala videti nekaj 
v čemerni gospodični Klock. Morda bo naslednje poletje A. J. 
zbral energijo, da odpusti Molly.

A. J. brcne preostale stranke iz knjigarne (najbolj ga moti 
skupina študentov anorganske kemije, ki ne kupijo ničesar, pač 
pa od četrte ure naprej brskajo po revijah – dokaj prepričan je, 
da je eden od njih tudi zamašil stranišče), potem uredi račune, 
naloga, ki je depresivna, tako kot je slišati. Končno se odpravi 
po stopnicah v podstrešno stanovanje, kjer živi. V mikrovalovno 
pečico postavi paket zamrznjene predpripravljene hrane. Devet 
minut, sodeč po navodilih na škatli. Ko stoji tam, pomisli 
na dekle iz Knightleyja. Videti je bila kot časovna popotnica 
iz Seattla iz devetdesetih prejšnjega stoletja z galošami, 
potiskanimi s sidri, puhastim svetlo rjavim puloverjem in do 
ramen pristriženih las, ki so bili videti, kot da bi ji jih v kuhinji 
postrigel njen fant. Dekle? Fant, se odloči. Pomisli na Courtney 
Love, ko je bila poročena s Kurtom Cobainom. Odločne 
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rožnate ustnice govorijo Nihče me ne more prizadeti, toda nežne 
modre oči pravijo Ja, lahko me prizadeneš in verjetno me boš. In to 
veliko dekle, ki spominja na regrat, je spravil v jok. Bravo, A. J.

Vonj po instant hrani postaja močnejši, toda ura kaže, da je 
ostalo še sedem in pol minut.

Želi si nekaj početi. Nekaj fizičnega, toda ne napornega.
Odide v klet, da bi z olfa nožem razrezal škatle. Razreže jih. 

Splošči. Zloži. Razreže. Splošči. Zloži.
A. J. obžaluje svoje obnašanje do prodajne predstavnice. Saj 

ni bila ona kriva. Nekdo bi mu moral povedati, da je Harvey 
Rhodes umrl.

Razreže. Splošči. Zloži.
Zagotovo mu je nekdo povedal. A. J. pregleduje le svojo 

elektronsko pošto, na telefonske klice se nikoli ne oglaša. Je bil 
pogreb? No, A. J. se ga tako ali tako ne bi udeležil. Harveyja 
Rhodesa je komajda poznal. Očitno.

Razreže. Splošči. Zloži.
In kljub temu … V teh šestih letih je s tem človekom preživel 

ure in ure. Vselej sta se pogovarjala le o knjigah, toda kaj je v 
tem življenju bolj osebnega od knjig?

Razreže. Splošči. Zloži.
In kako redko najdeš nekoga, ki ima enak okus kot ti? 

Edinkrat, da sta se skregala, je bilo zaradi Davida Fosterja 
Wallacea. Bilo je nekje okoli Wallaceovega samomora. A. J.-ju 
se je spoštljiv ton nagrobnih govorov zdel nevzdržen. Moški je 
napisal spodoben (znosen in predolg) roman, nekaj skromnih 



- 28 - - 29 -

Tisoč in ena zgodba A. J. FikryjaGabrielle Zevin

premišljujočih esejev in ne veliko drugega. 
»Neskončna burka je mojstrovina,« je rekel Harvey.
»Neskončna burka je tekmovanje v vzdržljivosti. Uspe se ti 

prebiti skozi in potem nimaš druge izbire, kot da rečeš, da ti 
je všeč. Drugače se boš moral soočiti z dejstvom, da si pravkar 
zapravil nekaj tednov svojega življenja,« mu je oporekal A. J. 
»Slog brez bistva, prijatelj moj.«

Harvey v obraz postane rdeč, ko se skloni nad mizo. »To 
rečeš za vsakega pisatelja, ki se je rodil v istem desetletju kot ti!«

Razreže. Splošči. Zloži. Zveže.
Ko se vrne v stanovanje, je hrana ponovno mrzla. Če jo spet 

pogreje v tistem plastičnem krožniku, bo verjetno zbolel za 
rakom.

Plastični krožnik odnese do mize. Prvi grižljaj je vroč, drugi 
je zamrznjen. Grižljaj očka medveda in grižljaj malega medveda. 
Krožnik vrže ob steno. Kako malo je pomenil Harveyju in kako 
veliko je Harvey pomenil njemu.

Težava pri tem, da živi sam, je, da mora vsako svinjarijo, ki jo 
napravi, počistiti sam.

Ne, prava težava, če živiš sam, je, da nikomur ni mar, če se 
ne počutiš dobro. Nikomur ni mar, zakaj je devetintridesetletni 
moški kot kak otrok vrgel plastični krožnik hrane čez 
sobo. Nalije si kozarec merlota. Na mizo pogrne kuhinjsko 
krpo. Zakoraka v dnevno sobo. Odklene stekleno vitrino z 
nadzorovano temperaturo in iz nje vzame Tamerlana. V kuhinji 
posede Tamerlana na drugo stran mize, nasloni ga na stol, na 
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katerem je nekoč sedela Nic.
»Na zdravje, ti kup dreka,« reče tanki knjižici.
Izpije pijačo. Nalije si še en kozarec, in ko ga izpije, si obljubi, 

da bo prebral eno knjigo. Morda kakšno staro priljubljeno, 
kot je Stara šola Tobiasa Wolffa, čeprav bi bilo bolje, če bi 
tokrat prebral kaj novejšega. O čem je že govorila tista bedasta 
zastopnica? Pozno vzcvetel – fuj. Kar je rekel o tem, je mislil 
resno. Nič hujšega ni kot pocukrani spomini vdovcev. Še 
posebej, če je človek vdovec, kot je A. J. zadnjih enaindvajset 
mesecev. Zastopnica je nova – ni ona kriva, da ne ve za njegovo 
dolgočasno osebno tragedijo. Bog, kako pogreša Nic. Njen glas, 
njen vrat in celo njene pazduhe. Te so bile grobe kot mačji jezik 
in na koncu dneva so smrdele kot mleko, tik preden se sesiri.

Tri kozarce pozneje ga zmanjka za mizo. Visok je komaj 
sto sedemdeset centimetrov, težak 63 kilogramov in se ni niti 
okrepčal z zamrznjeno hrano. Njegov kup knjig, ki jih mora 
prebrati, se nocoj ne bo prav nič zmanjšal.

»A. J.,« zašepeta Nic. »Pojdi v posteljo.«
Končno sanja. Smisel vsega tega pitja je, da prispe do te 

točke.
Nic, duh njegove žene, ki se pojavlja v pijanskih sanjah, mu 

pomaga na noge.
»Obupno si videti, piflar. Veš to?«
Prikima.
»Zamrznjena hrana in rdeče vino za pet dolarjev.«
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»Spoštujem stare običaje.«
On in ženin duh oddrsata v spalnico.
»Čestitke, gospod Fikry. Spreminjaš se v pravega alkoholika.«
»Oprosti,« reče. Ona mu pomaga leči na posteljo.
Njeni rjavi lasje so kratki, deško kratki. »Postrigla si si lase,« 

reče. »Čudno.«
»Danes si bil zelo nesramen do tiste punce.«
»To je bilo zaradi Harveyja.«
»Očitno,« reče ona.
»Ni mi všeč, kadar ljudje, ki so te poznali, umrejo.«
»Zato nočeš odpustiti Molly Klock?«
Prikima.
»Ne moreš tako nadaljevati.«
»Lahko,« reče A. J. »Do zdaj sem. Zmogel bom.«
Poljubi ga na čelo. »Povedati ti hočem, da si jaz tega ne 

želim.«
Ona izgine.
Za nesrečo ni bil kriv nihče. Po popoldanskem literarnem 

dogodku je domov odpeljala avtorja. Verjetno je hitela, da bi 
ujela zadnji trajekt nazaj na otok. Verjetno je zavila, da bi se 
izognila trčenju z jelenom. Morda je bilo zaradi massachusetskih 
cest pozimi. Nikoli ne bo vedel. Policist v bolnišnici je vprašal, 
ali je bila nagnjena k samomoru. »Ne,« je rekel A. J. »Nič 
takega.« Bila je dva meseca noseča. Tega nista še nikomur 
povedala. Že prej sta doživela razočaranja. Ko je stal v čakalnici 
pred mrtvašnico, si je želel, da bi o tem povedal ljudem. 
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Potem bi vsaj obstajalo kratko obdobje sreče pred tem dolgim 
obdobjem … Ni še vedel, kako bi to obdobje imenoval. »Ne, 
ni bila nagnjena k samomoru.« A. J. je zastal. »Bila je obupna 
voznica, čeprav sama ni menila tako.«

»Ja,« je rekel policist. »Nihče ni bil kriv.«
»Ljudje radi rečejo tako,« odvrne A. J. »Toda nekdo je bil 

kriv. Bila je ona. To, kar je storila, je bilo tako neumno. Takšna 
melodramatična neumnost. Kakšna poteza, Nic, kot iz kakšnega 
romana Danielle Steel! Če bi to bil roman, bi ga pri priči nehal 
brati. Zabrisal bi ga čez sobo.«

Policist (ki ni prav veliko bral, razen tu in tam kakšne 
kriminalke Jeffreyja Deaverja, kadar je bil na počitnicah) je 
skušal pogovor usmeriti nazaj v realnost. »Saj res. Lastnik 
knjigarne ste.«

»Skupaj z ženo,« brez razmišljanja odvrne A. J. »Oh, kristus, 
ravnokar sem storil tisto neumnost, ko lik pozabi, da je zakonec 
umrl in po nesreči uporabi dvojino. To je tak kliše. Policist,« 
zastane, da prebere ime na njegovem našitku, »Lambiase, vi 
in jaz sva lika v slabem romanu. Veste to? Kako za vraga sva 
pristala tukaj? Verjetno pri sebi mislite 'Ubogi pesjan' in nocoj 
boste še posebej močno objeli svoje otroke, ker to liki v takšnih 
romanih počno. Saj veste, o kakšnih knjigah govorim, kajne? 
O takšni uspešni književnosti, ki, na primer, nekaj časa sledi 
nekemu nepomembnemu stranskemu liku, zato da je videti 
faulknerjevsko in obširno. Poglejte, kako je avtorju mar za male 
ljudi! Za navadnega človeka! Kako odprtega duha je! Celo vaše 
ime. Policist Lambiase je izvrstno ime za klišejskega policista iz 
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Massachusettsa. Ste rasist, Lambiase? Kajti vaše vrste lik mora 
biti rasist.«

»Gospod Fikry,« je rekel policist Lambiase. »Lahko pokličem 
koga od vaših bližnjih?« Bil je dober policist, navajen na različne 
načine odzivov užaloščenih svojcev. Roko položi na A. J.-jevo 
ramo.

»Ja! Točno tako, policist Lambiase, to je natanko tisto, kar 
morate storiti v tem trenutku! Izvrstno igrate svojo vlogo. 
Morda veste, kaj bi vdovec moral zdaj storiti?«

»Poklicati nekoga,« je rekel policist Lambiase.
»Ja, to je verjetno res. Poklical sem že tasta in taščo.« A. J. je 

prikimal. »Če je to kratka zgodba, bi midva zdaj že opravila. 
Majhen ironičen zasuk in konec. Zato pa ni nič bolj elegantnega 
v svetu proze, kot je kratka zgodba, policist Lambiase.«

»Če bi to bil Raymond Carver, bi mi ponudili nekakšno 
ubogo tolažbo, padla bi tema in vsega tega bi bilo konec. Toda 
tole … se mi navsezadnje zdi bolj kot roman. Čustveno, mislim. 
Nekaj časa bo trajalo, da se bom prebil skozi to. Veste to?«

»Nisem prepričan. Nisem bral Raymonda Carverja,« je 
odgovoril policist Lambiase. »Lincoln Rhyme mi je ljubši. Ga 
poznate?«

»Kriminolog tetraplegik. Spodoben za ta žanr. Toda ali ste 
prebrali kakšne kratke zgodbe?« je vprašal A. J.

»Morda v šoli. Pravljice. Ali, hm, Rdeči poni? Mislim, da bi 
moral prebrati Rdečega ponija.«

»To je novela,« je rekel A. J.
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»Oh, oprostite. Jaz … Počakajte, spomnim se ene zgodbe s 
policistom iz srednje šole. Nekakšna dobra kriminalka, kar je 
verjetno tudi razlog, da se je spomnim. Policista ubije njegova 
žena. Orožje je zamrznjena goveja krača in potem to kračo 
ponudi drugim …«

»Nedolžno jagnje,« je rekel A. J. »Naslov zgodbe je Nedolžno 
jagnje in orožje je bila jagnječja krača.«

»Ja, to bo ta!« je bil navdušen policist. »Spoznate se na 
knjige.«

»To je zelo znano delo,« reče A. J. »Moja tast in tašča bi 
morala vsak čas biti tukaj. Žal mi je, ker sem vas prej primerjal 
z nepomembnim stranskim likom. To je bilo nevljudno, in 
kolikor veva, sem jaz nepomemben stranski lik v večji sagi 
policista Lambiasa. Policist je bolj verjeten protagonist kot pa 
knjigarnar. Vi, gospod, ste žanr.«

»Hmmm,« je rekel policist Lambiase. »Tukaj imate morda 
prav. No, če se vrneva k tistemu, o čemer sva prej govorila. 
Kot policista me v tej zgodbi moti časovni okvir. Mislim, je 
govedino …«

»Jagnjetino.«
»Jagnjetino. Torej tipa ubije z zmrznjeno jagnječjo kračo, 

potem pa jo potisne v pečico, da bi jo spekla, ne da bi jo prej 
sploh odtalila. Nisem ravno Jamie Oliver, toda …«

Nic je verjetno začela zmrzovati, ko so avto potegnili iz 
vode, in v predalu mrtvašnice so bile njene ustnice modre. 
Ta barva je A. J.-ja spomnila na črno šminko, ki jo je nosila 
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na zabavi, ki jo je priredila za najnovejšo knjigo o vampirjih. 
Njemu zamisel, da bi neumne najstnice postopale po knjigarni 
v maturantskih oblekah, ni bila všeč, toda Nic, ki ji je bila tista 
presneta vampirska knjiga všeč, prav tako kot ji je bila ženska, 
ki jo je napisala, zato je vztrajala, da je vampirski maturantski 
ples dobra zamisel za posel, hkrati pa je še zabavna. »Saj se še 
spomniš, kaj je to zabava?«

»Medlo,« je rekel. »Dolgo nazaj, še preden sem postal 
knjigarnar, ko sem še imel proste vikende in noči zase, takrat 
ko sem še bral iz užitka, se spomnim, kaj je bila zabava. Torej, 
medlo, medlo. Ja.«

»Naj ti osvežim spomin. Zabava pomeni imeti pametno, 
čedno, preprosto ženo, s katero preživljaš vsak delovni dan.«

Še vedno si jo lahko predstavlja v tisti neumni črni satenasti 
obleki, desno roko je imela ovito okoli stebra verande, svoje 
ljubke obarvane ustnice pa je imela stisnjene v črto. »Tragično, 
moja žena se je spremenila v vampirja.«

»Ti ubožec.« Prečkala je verando in ga poljubila, njena 
šminka je pustila sled, ki je bila videti kot modrica. »Tvoja 
edina rešitev je, da tudi ti postaneš vampir. Nikar se ne upiraj. 
To je najslabša reč, ki jo lahko storiš. Moraš biti kul, piflarček. 
Povabi me naprej.«


