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Mojim staršem, Lily Elizabeth in Curtisu Rayburnu Heathu 
– vajina ljubezen mi je vlila pogum, da verjamem v svoje sanje.
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PROLOG

Jesen 1862

Zunaj kamnitih zidov se je dan prelil v mrak. Toda znotraj 
temne praznine, ki so jo ustvarili zidovi, je Clayton Holland 
poznal le modrikasto temo noči brez zvezd. Dnevi niso imeli ne 
zore ne mraka, zaznamovani so bili le z monotonim počasnim 
minevanjem časa, medtem ko je čakal in mu je edino družbo 
delala njegova vest.

Kleče ob postelji je pritisnil čelo ob sklenjene dlani in komolce 
naslonil na tanko slamnjačo. Smrad moškega, ki je bil tam že 
pred njim, je zavel okoli njega. S hripavim glasom je molil, da 
bi ga minila tresavica, za pogum in najbolj goreče za moč, da v 
teh zadnjih urah ostane trden v svojih prepričanjih. 

Ker je to tako pogosto počel, bi mu molitev morala iti zlahka 
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z jezika, toda vsaka molitev je bila drugačna od predhodne. 
V trenutkih, ki so minevali, so ga spreletavali številni dvomi: 
ljubezen, ki jo je videl v materinih očeh, se je spreminjala v 
silovito bridkost; očetove zaščitniške roke so se mu izmikale in 
ga puščale, da sam najde svojo pot.

Zadnje molitve ni dokončal, njegovo telo se je samodejno 
zdrznilo, ko je nekdo v ključavnico vrat njegove jetniške celice 
potisnil ključ. Ko so se vrata škripajoče odprla, je v temni prepad 
zasijala srebrna svetloba.

Clayton je dvignil roko, da je zastrl pogled pred medlim sijem, 
in se počasi postavil na noge. Vrata so se zaprla, ključ je zarožljal, 
toda svetloba je ostala. Počasi so se njegove oči privadile nanjo, 
zato je spustil roko in razločil je čokatega moškega, ki je držal 
svetilko. »Doktor Martin?« je zasopel.

Moški se je odkašljal in grob glas je prekinil mračno tišino. 
»Ja, jaz sem, Clay.«

»Ali je že čas?«
»Ne, ne še. Pomislil sem le, da bi morda bil vesel družbe.«
Clay je z eno roko držal pas svojih ponošenih volnenih hlač, 

drugo pa je iztegnil proti človeku, ki je tako njemu kot večini 
fantov iz Cedar Grova v Teksasu pomagal na svet. Skoraj je 
zajokal, ko se je doktorjeva topla roka znašla v njegovi »Hvala, 
ker ste prišli, gospod. Boste sedli? Nič kaj udobno ni tukaj.« 
Izustil je, za kar je upal, da je smeh in ne stok. »Nisem niti 
prepričan, ali je čisto.«

»V redu je,« je rekel doktor Martin, ko je sedel na razmajano 
posteljo, svetilko pa odložil na tla.
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Clay se je spustil na posteljo, se naslonil na steno in motril 
svojega obiskovalca. Celo v tisti pičli svetlobi je Clay lahko 
opazil gube, ki so jih doktorjevi prijazni nasmeški v vseh teh 
letih zarezali v njegov obraz.

Kadar koli je Clay v svojih deških letih zbolel, se je vselej 
počutil bolje, ko je slišal, da k njemu prihaja doktor Martin. 
V njegovi prisotnosti je zdaj našel tolažbo, čeprav je vedel, da 
doktor ne more ničesar storiti zanj. »Mislite, da bo jutro jasno?«

»Kaže že tako.«
»Morda veste, ali bom obrnjen proti vzhodu? Rad bi videl 

sončni vzhod, preden …«
»Ne vem.«
»Zakaj sploh ljudi usmrtijo zjutraj?«
Skomig doktorja Martina se je izgubil v sencah. »Resnično 

ne vem.«
Clayu se je iz grla izvil pridušen smeh in se razlegel po mrzli 

celici. »Slabše res ne moreš začeti dneva.« Popraskal se je po 
poraščeni bradi. »Gospod, ali morda veste, kaj se je zgodilo z 
Willom Herkimerjem?«

»On …« Doktor Martin je globoko zavzdihnil. »Umrl je. 
Kmalu zatem, ko so te pripeljali sem, je zbolel za pljučnico. Žal 
mi je.«

Clay je prikimal, saj zaradi čustev, ki so ga dušila, ni mogel 
spregovoriti. Sklonil je glavo in se za nekaj trenutkov pogreznil 
v tišino. »Imel je ženo,« je nato rekel tiho. »In dva sinova. Jaz 
sem si vselej želel sina.« Čez obraz se mu je razlezel žalosten 
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nasmešek. »In hčer.« Pogledoval je naokoli, da bi se osredotočil 
na kar koli, kar bi mu misli speljalo stran od sanj, ki se mu nikoli 
ne bodo uresničile. »Doktor Martin, kako to, da se nikoli niste 
poročili?«

»Ker nisem našel ženske, ki bi bila pripravljena sprejeti 
življenje, ki bi ji ga lahko nudil, ki bi prenašala moja popotovanja 
po podeželju sredi noči, medtem ko bi oskrboval bolne ljudi. To 
ni lahko življenje za žensko.«

»Ali ste … kdaj bili z žensko … z njo prespali noč?«
Doktor Martin se je v zadregi odkašljal. Nikoli ni izdal 

kakšnih osebnih informacij glede življenja svojih pacientov, ki 
jih je nehote odkril, medtem ko jih je oskrboval. Enakega načela 
se je držal tudi glede svojega zasebnega življenja. »Ja, ja, bil sem 
z žensko.«

»Kako pa je dišala?«
Doktor Martin je začutil globoko hrepenenje v glasu, ki bi 

moral odražati mladost. »Po sivki,« je odvrnil.
»Sivka. Ne spomnim se, da bi kdaj koli vonjal sivko.« V 

majhen prostor, ki je ločeval starejšega od mlajšega moškega, 
je zavel občutek izgube. Doktor Martin je to izgubo čutil, kot 
da bi jo izkusil sam. Claya je hotel vprašati, kaj za vraga pa je 
vohal, da bi se mu lahko zlagal in mu rekel, da je ženska dišala 
tako. »Kovačnik,« je rekel čez čas. »Nekoč sem spal z žensko, ki 
je dišala po kovačniku.«

»Kovačnik,« je ponovil Clay in v njegovem glasu je bilo zaznati 
olajšanje. »Lahko si predstavljam žensko, ki diši po kovačniku. 
Je bila mehka?«
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»Zelo.«
»In topla?«
»Topla kot teksaško poletje.«
Okoli njiju se je zgrnila tišina in doktor Martin je z žalostjo 

pomislil, da ta mladenič v svojih zadnjih trenutkih življenja 
razmišlja o ženski, ki je nikoli ni in nikoli ne bo srečal. Segel je 
globoko v žep svojega plašča, izvlekel jabolko in ga izročil Clayu.

Ta je okoli jabolka ovil obe dlani in pogladil gladko površino 
sadeža s svojimi nenaravno hladnimi prsti. Jabolko je dvignil k 
obrazu, z dlanema prekril nos in usta, da ni več zaznal smradu, 
ki je vladal v celici, in nato globoko vdihnil. Jabolko je tako 
sladko dišalo, tako neverjetno sladko. Sladko kot življenje.

Pogoltnil je stok in si peščaj dlani pritisnil ob kotiček očesa. 
Ni hotel odkorakati iz tiste sobe z objokanim obrazom.

Doktor Martin se je sklonil naprej in se s komolci uprl ob 
stegna. »Clay, vse, kar moraš storiti, je, da primeš v roke presneto 
puško. Niti streljati ti ni treba. Tiste presnete jenkije bodo vsak 
čas porazili. Kaj ne bi bilo bolj častno umreti na bojnem polju? 
Lahko se pogovorim s poveljnikom Robertsom, da prekliče 
tvojo kazen …«

Clay je počasi zmajal z glavo. Poveljnik Roberts je več mesecev 
vztrajal, da mora slediti ukazom in nositi puško. In Clay je vse te 
mesece to odločno zavračal. »Nad svoje tovariše ne bom dvignil 
orožja.«

»Kaj naj torej povem tvojemu očetu?«
»Da sem umrl častno, da sem se boril za tisto, v kar verjamem.«
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Doktor Martin je globoko zavzdihnil. Ni mogel zanikati, da 
se je fant boril. Na njegovem telesu so bile sledi ran tega boja. 
»Te zelo boli? Lahko ti dam lavdanum.«

»Mojih muk bo kmalu konec. Svoja zdravila raje prihranite 
za fante, katerih trpljenje se bo šele začelo.« Jabolko je iztegnil 
proti doktorju. »Mislim, da tega ne bi mogel zadržati v želodcu. 
Prepričan sem, da boste našli koga, ki bo lahko v njem užival 
nekoliko dlje kot jaz.«

Ključ, ki je škrtnil v ključavnici, je povzročil, da je doktorju 
Martinu poskočilo srce v prsih, kot da se bo on moral soočiti s 
strelskim vodom. Vzel je jabolko, ker ni vedel, kaj naj drugega 
počne z rokami. Občutek, kako ravnati z bolnikom, ga je 
povsem zapustil.

Vrata so se odprla in v prostor je vstopil stražnik v družbi 
dveh vojakov. Stražarjev globoki glas je odjeknil po prostoru 
kamnite celice. »Čas je.«

Clay je vstal in iztegnil roko proti doktorju. »Hvala, da ste 
prišli, gospod.«

Doktor Martin je stisnil mladeničevo roko in zaznal rahlo 
tresavico ter si želel, da bi mu lahko ponudil kaj več od stiska 
roke. Clay je zakorakal proti odprtim vratom.

Pot mu je zastavil vojak z vrvjo v roki. »Roke za hrbet.«
Claya je preplavil obup. »Shujšal sem,« je zajecljal. »Moje 

hlače …«
Vojak se je obrnil k stražniku, ki je že zmajal z glavo. »Zvezati 

ga je treba.«
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»Ne bom pobegnil,« mu je zagotovil Clay.
Stražnik je bil videti, kot da se ga bo usmilil, potem pa je 

nenadoma bevsknil: »Ukazi so ukazi! Zveži ga.«
»Samo trenutek,« je rekel doktor Martin in slekel svoj plašč. 

Mladenič se je tako trmasto oklepal svojega dostojanstva skozi 
vso preizkušnjo in zdaj imajo moč, da ga lahko povsem razgalijo. 
Tako dolgo so ga hranili le s kruhom in vodo, da je bil zdaj Clay 
le še senca robustnega moškega, ki je nekoč obdeloval zemljo v 
Teksasu. »Lahko uporabi moje naramnice.«

Doktor Martin je prvič v življenju začutil močno potrebo, da 
bi nekoga udaril – kogar koli – ko so se Clayeve oči ob pogledu 
na naramnice napolnile s hvaležnostjo.

Clay je dal roke za hrbet in skušal pregnati občutek nemoči, 
ki ga je prežel, ko mu je vojak zvezal vrv okoli zapestij. Želel si 
je, da bi mu ponudili priložnost, da se okopa, da bi bil videti 
dostojno. Neznosno je zaudarjal in ni se mogel več spomniti, 
kakšen je občutek nositi sveža oblačila.

Stražniku je sledil iz prostora ter po dolgem zatemnjenem 
hodniku. Priprl je oči, ko so stopili na močno sončno svetlobo, 
in globoko zajel dih svežega zraka. Zaznal je vonj po konjih, 
usnju in smodniku. Svet se je odel v rjave, oranžne in zlate 
barve. Jesen je prišla, ne da bi on sploh vedel za to.

Na enem koncu ograjenega prostora so bili zbrani ljudje. 
Čutil je, kako njihove oči vrtajo vanj. Vedeli so, da je človek, ki 
ni hotel postati vojak, človek, ki je zavrnil nošenje puške. Mislili 
so si, da je strahopetec. Označili so ga kot dezerterja.
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Majhna procesija se je približala steni. Clay se je nasmehnil. 
Ta je gledala proti vzhodu. Ni pogledal v obraze šestih moških, 
ki so stali pred steno, pač pa se je tiho postavil prednje.

Poveljnik Roberts, diplomant akademije West Point, ki je 
sledil družinski vojaški zgodovini, ki je segala sto let nazaj v 
čas revolucijske vojne, je stopil naprej. »Imaš še kakšno zadnjo 
željo?«

»Molitev,« je zakrakal. »Rad bi izrekel molitev.«
Roberts je prikimal v odobritev njegove prošnje.
Ko je Clay sklonil glavo, je njegov glas postal jasen, močan in 

zanesljiv. »Nebeški oče, prosim, odpusti tistim, ki danes stojijo 
pred teboj, kajti ne vedo, kaj delajo. Amen.«

Nato je pogledal proti modremu nebu.
»Žal mi je, sin,« je tiho rekel stražnik, ko se je umaknil in 

stopil ob poveljnika Robertsa in izdal svoj prvi ukaz. »Pripravite 
puške!«

Clayevo grlo je postalo suho.
»Namerite!«
Čutil je, kako mu je čez obraz zapihal veter, slišal je šelestenje 

listja … »Streljaj!«
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PRVO POGLAVJE

Pomlad 1866

Clayton Holland se je sunkovito prebudil. Ves preznojen si je 
šel s tresočo roko skozi lase.

Ponovno je odjeknil grom in zajel je globok tresoč dih. Nočne 
more so prišle vedno med nevihtami, ko se je grmenje na nebu 
priplazilo v njegove sanje.

Odgrnil je odeje, se skobacal iz postelje in se napotil do okna. 
Dvignil je zapah na oknicah in jih odprl, globoko zajel dih in 
vpijal vonj po dežju. Iztegnil je roko in začutil dežne kaplje na 
svojih dlaneh. Zabliskalo se je in skozi temo je odjeknil grom.

Grmenje ga je vselej spominjalo na strel puške – strel, ki nikoli 
ni prišel. Celo zdaj, veliko let pozneje, je še vedno čakal na zvok 
strela, ki bo odjeknil skozi tisto tiho jutro pred mnogo leti.
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Stražnik je zavpil svoj zadnji ukaz. Clay je zajel svoj zadnji dih 
in zrak zadržal v pljučih ter čakal, da ga bo strel pribil ob steno 
in bo življenje steklo iz njegovega telesa.

Čakal je, kot se je zdelo, za celo življenje dolgo … in še dlje.
Spustil je pogled k vojakom, ki so stali pred njim, in se 

spraševal, ali so čakali, da jih bo pogledal, preden izvršijo ukaz. 
Toda ko je vsakemu od moških pogledal v oči, so drug za drugim 
spustili svojo puško in se zazrli v svoje škornje.

Čudno, da se je še vedno jasno spominjal, kakšne barve oči 
je imel vsak moški pred njim. Rjave, rjave, modre, rjave, zelene, 
modre.

Stražnik se je posvetoval s poveljnikom Robertsom. Potem je 
Claya pospremil nazaj v njegovo celico.

Pozneje je Clay izvedel, da se je njegova molitev, njegova skrb 
za duše vojakov in ne za svojo lastno, dotaknila src vojakov in 
poveljnikov, ki so bili prisotni.

Preprosta molitev mu je rešila življenje in podaljšala njegovo 
trpljenje. Devet mesecev je preživel v okovih in služil svojo 
kazen, ker ni hotel nositi puške.

Ko so ga izpustili, je našel vrsto razlogov, zaradi katerih se ne 
more vrniti v Cedar Grove. Dokler se vojna ni končala.

Domov je prispel za božič in odkril, da je edini mir v njegovem 
življenju vladal v njegovi zavesti. Drugače pa mu je vojna sledila 
domov.

Opazoval je bledo svetlobo, ki se je premikala proti skednju. 
Trak svetlobe je osvetljeval njegova najmlajša brata, ki sta 
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nameravala opraviti dela pred zoro. Ker sta na svet prišla na 
isti dan, sta bila Joseph in Joshua neločljiva, le nekaj ljudi ju je 
lahko razlikovalo med seboj. Stara sta bila komaj pet let, ko je 
konfederacijska vojska prišla po Claya. Zdaj sta jih imela skoraj 
deset. Clay se je včasih spraševal, ali ne bi bilo prijaznejše, če bi 
se umaknil, kot je njegov drugi brat, Lucian, pogosto predlagal.

Zaprl je oknice in prižgal svetilko na mizici ob postelji. 
Nezavedno se je podrgnil po golih prsih, ko je s stola pobral 
oblačila in jih odvrgel na posteljo. Kot je imel navado, se je 
pazljivo oblekel, počasi je zapel vsak gumb. Obul je nogavice, 
preden je noge potisnil v škornje. Vstal je in zatopotal z nogami, 
da si jih je namestil.

Ogledalo je obrnil tako, da je gledalo proti steni, in si tako 
prihranil muke, da bi si moral pogledati v obraz. V treh mesecih, 
odkar se je vrnil, je pridobil nekoliko teže. Pri trgovcu ni mogel 
kupovati na kredo, zato je bila prehrana, ki jo je priskrbel za 
družino, sestavljena večinoma iz mesa divjadi z bližnjih gričev 
ter različne zelenjave, ki je rasla na njihovem malem vrtu. Svojim 
bratom je povedal, da se bodo stvari izboljšale, ko bodo enkrat 
poželi pridelek na poljih. Moral je verjeti v te besede, da je lahko 
preživel naslednji dan.

Tega drobnega trika se je naučil med vojno. Ne misli na jutri 
ali na grozote, ki morda čakajo nate, pač pa se oklepaj današnjega 
dne.

Pograbil je svetilko in dvignil zapah na vratih svoje sobe. 
Zakorakal je čez majhen dnevni prostor, kjer si je dolgo nazaj 
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njegova družina delila pičle obroke in pogovore, kjer je v ognjišču 
gorel ogenj, mati pa je otroke razveseljevala s pripovedovanjem 
zgodb, medtem ko je šivala. Njegov oče je rezbaril, občasno se 
je vmešal in kaj dodal k materini zgodbi. Sobo je napolnil smeh, 
nasmeški pa so bili pičli, kot je bila pičla hrana.

Zdaj je soba še vedno služila skupinskim obedom, ki so 
običajno potekali v tišini. S kavlja ob vratih je snel svoj dežni 
plašč in stopil v nevihto.

S sklonjeno glavo je krenil proti razmajanemu skednju. Vsa 
kmetija je bila potrebna obnove. Njegovi starši so preminuli 
še pred koncem vojne. Lucianu je uspelo obdržati kmetijo in 
obrzdati dvojčka. Kot šestnajstletni mladenič je odgovornost 
nosil na lastnih plečih, ne da bi se pritoževal. 

Lucian je negodoval le, ko se je Clay vrnil domov in prevzel 
breme z bratovih ramen. Starši so izrazili željo, da kmetija preide 
v roke najstarejšega preživelega sina. Clay je bil najstarejši in 
preživel je.

Zakorakal je v skedenj in objel ga je znan vonj po senu in 
živini, s katerim se je mešal neprijeten vonj po trohnečem lesu. 
Tudi na žagi ni mogel dobiti posojila.

Zaslišal je tih odmev, ko je mleko brizgnilo v pocinkano 
vedro. Zvok se še ni polegel, ko se je zaslišal še en enak zvok. 
Vedel je, da brata sedita drug ob drugem ob kravi in delata 
kot eno. Opazil je, da sta vzpostavila posebno vez, ker sta bila 
dvojčka. Včasih se je zdelo, da bratoma ni niti treba z besedami 
izraziti misli drug drugemu.
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»Vem, o čem razmišljaš, in ne bo delovalo.«
Clay je ob zvoku Joshevega glasu upočasnil korak.
»Morda pa bo,« je uporniško odvrnil Joe. »Zagotovo bi, če bi 

se tudi ti pretvarjal, da si zbolel.«
»Ne bi rad cel dan preživel v postelji. Če bo nehalo deževati, 

se bom odpravil ribarit.«
»Bolna bi bila le do konca maše.«
»Ne, Clay naju bo prisilil, da bova ves dan ostala v postelji, da 

naslednji dan ne bi zbolela. Ni vredno, Joe.«
»Toda jaz ne maram hoditi v cerkev! Sovražim, kako naju vsi 

gledajo.
»Ne gledajo naju, pač pa gledajo Claya. Poleg tega, če boš 

koga zalotil, da te opazuje, ga samo postrani poglej in odvrnil 
bo pogled.«

»Ali ti to počneš?« je nejeverno vprašal Joe.
»Presneto, da ja! Včasih je celo zabavno. Nekoč sem tako 

pogledal staro Prunefacovo in začela je zmajevati z glavo kot 
petelin, ki se odloča ali naj zakikirika ali ne.«

»In je vdova Prudence zakikirikala?« je tiho vprašal Clay.
Oba fanta sta se hkrati prestrašeno zdrznila, prevrnila vsak 

svojo pručko, brcnila z nogami in prevrnila vedri, da se je mleko 
polilo po slami.

»Oh, presneto!« je vzkliknil Josh, ko je prepozno ujel vedro, 
da bi rešil namolzeno mleko.

Clay je pograbil pručko, ki jo je fant zapustil, jo pomaknil v 
kot, sedel, potegnil noge k sebi, da je na stegnih lahko prekrižal 
roke. »Joe, Josh, pridita sem in sedita.«
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S svojimi rjavimi očmi, uprtimi vanj, sta fanta sedla pred 
Claya. Uprl se je skušnjavi, da bi jima razmršil rdeče lase. Ko je 
živel z družino, je pogosto imel občutek, da živi s tujci. Fanta 
sta ga sprejela, ker je bil njun brat. Zmotno je mislil, da bo to 
dovolj.

Še vedno ju je videl takšna, kot sta bila tisti dan, ko je odšel, 
oklepala sta se materinega predpasnika in jokala. Tisti dan nista 
ničesar spraševala, ker sta bila še premlada, da bi vedela, kakšna 
vprašanja bi morala zastaviti. Zdaj sta bila starejša, toda vprašanja 
in dvome sta zadrževala zase. Spraševal se je, ali je temu tako, ker 
se bojita odgovorov. Preden je odšel, sta ga imela rada. Obupno 
si je želel, da bi ga ponovno vzljubila.

»Hočem, da mi povesta resnico, kajti resnica nikoli ne boli 
tako hudo, kot boli laž.« Vsakega od fantov je pogledal v široko 
odprte oči in čakal, dokler oba dečka nista prikimala. »Vama je 
neprijetno, če vaju vidijo z mano v cerkvi?«

Fanta sta se spogledala, brez besed sta se sporazumela glede 
tega, kaj čutita v srcu. Josh je ponovno pogledal Claya. »Prav 
nič naju ni sram, če naju vidijo s teboj. Le všeč nama ni, kako 
ljudje strmijo v nas.«

»Ali vesta, zakaj strmijo?«
»Ker si strahopetec,« je brez oklevanja odgovoril Joe.
Clay se je počutil, kot da bi vseh šest nabojev iz tistih pušk 

priletelo v njegovo srce. Sklonil je glavo, močno sklenil roke, 
dokler ga niso zaboleli prsti in mu členki niso pobelili. »Ali tako 
mislita o meni?« je resno vprašal. »Da sem strahopetec? Ali pa 
sta to le slišala?«
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»Tako govorijo v šoli,« mu je povedal Josh.
»In kar pravi Lucian,« je dodal Joe.
»Ali tako pravita tudi vidva?« je vprašal Clay.
»Jaz jim povem, da ni tako,« je odvrnil Josh.
Clay je dvignil glavo, njegov pogled ni izražal upanja, ki je 

previdno tlelo v njegovem srcu. »Resnično rečeš tako?«
Počasi je zmajal z glavo. Josh je ukrivil ustnice. »Jaz jim ne 

rečem nič. Pustim jim, da mislijo, kar si hočejo.«
Niti naboj, izstreljen v njegovo srce, ne bi mogel bolj boleti. 

»Ali veš, kaj je strahopetec?« je vprašal.
»Nekdo, ki zbeži stran?«
»Sem jaz zbežal?«
Fanta sta se mučno spogledala. »Ali si?« je vprašal Josh. »Si 

zbežal?«
»Ne.«
»Zakaj pa potem mislijo, da si strahopetec?«
»Ker se tudi boril nisem.«
»Kako to?«
Clay je globoko zavzdihnil. Vedel je, da bosta nekega dne 

zastavila to vprašanje, toda zaradi tega mu ni bilo nič laže 
odgovoriti nanj. »Težko je razložiti, toda moja vesti mi ni 
dovolila.«

»Kaj je tvoja vest?«
»To je prostor, kjer se srečujejo reči, ki jih čuti tvoje srce, 

in reči, ki jih tvoja glava ve. Tam se potem odločijo, kaj naj 
verjameš in kako moraš živeti, da bi bil srečen.«
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»Toda ti nikoli nisi videti srečen, Clay,« je rekel Joe.
Bratoma je namenil mrk nasmešek in si na srce položil dlan. 

»Tu notri sem srečen, ker verjamem – ker vem – da je bilo tisto, 
kar sem storil, zame prav. Nisem verjel v suženjstvo. Nisem 
verjel, da ima Teksas pravico do odcepitve. Nisem verjel, da bi 
se morali boriti s severnimi državami, kljub temu pa pri vsej 
svoji dobri veri nisem mogel dvigniti orožja nad Jugom, svojim 
domom in svojimi prijatelji. Toda bolj kot to se nisem hotel 
boriti, ker verjamem, da je greh proti Bogu, če ubiješ drugega 
človeka.«

»V cerkvi ne govorijo, da je to greh. Ne mislijo, da so vsi tisti 
vojaki grešniki.«

»Različne cerkve verjamejo v različne stvari. Mi imamo le eno 
cerkev v Cedar Grovu in mislim, da je bolje hoditi v cerkev, ki 
ne verjame v tisto, v kar verjamem jaz, kot pa sploh ne hoditi v 
cerkev.«

»Ali si edini, ki verjame v vse to?« je vprašal Joe.
Clay je zmajal z glavo. »Ne, bili so še drugi. Neki moški 

je bil bolj pogumen od katerega koli človeka, ki sem ga kdaj 
poznal. Pogovarjala sva se o tem, v kaj verjameva, in obljubila 
sva drug drugemu, da bova, ne glede na vse, vztrajala pri svojih 
prepričanjih.«

»Kaj se je zgodilo z njim?«
Clay je pogoltnil cmok, ki se mu je naredil v grlu, ko je 

pomislil na Willa. »Zbolel je in umrl.«
»Ljudem moraš povedati, da nisi strahopetec,« je predlagal 

Josh.
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»To ni ena tistih stvari, ki bi jih lahko povedal ljudem. Verjeli 
bodo le, če jim boš pokazal. Zato, kljub temu da mi ni všeč, 
kako me ljudje gledajo, ko ob nedeljah zjutraj pridem v cerkev, 
še vedno prihajam. Ničesar takega nisem storil, česar bi se moral 
sramovati, in ne bom se umaknil zaradi njihovih prepričanj. 
Nekega dne bodo razumeli.«

»Kaj pa, če ne bodo?« sta v en glas vprašala dvojčka.
Clay je zavzdihnil. Živel bo presneto osamljeno življenje, toda 

osamljenost bi morala biti njegova zadeva, ne njuna. Človek živi 
ali umre glede na odločitve, ki jih sprejme v življenju, in Clay 
je sprejel svojo odločitev. Dvojčka sta bila zdaj dovolj stara, da 
sta lahko sama sprejemala svoje odločitve. »Danes vama ni treba 
z mano v cerkev, in ko bo nehalo deževati, se lahko odpravita 
lovit ribe.«

Fanta sta se spogledala, njuno hipno olajšanje je v hipu 
izginilo in nadomestila ga je vdanost družini. »Ne, šla bova,« je 
rekel Josh. »Kajne, Joe?«

Joe je dvignil svojo drobno brado in na hitro prikimal.
Zdaj jima je razmršil lase in pričakoval, da se bosta zdrznila 

ob njegovem dotiku. Toda nasmehnila sta se. »Potem pa raje 
vadita grde poglede, preden gremo.«

Dvojčka sta se zasmejala, kot se lahko zasmejejo le otroci, 
nedolžno in prešerno, pričakujoč, da bosta lahko pokazala svoje 
veščine.

Clay se je vzravnal, odšel iz hleva ter iz skednja in se podal v 
nevihto.
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Meg Warner je sedeča na privzdignjenem odru na eni strani 
prižnice pritiskala na tipkovnico. Tesnobna melodija orgel se je 
dotaknila cerkvenih tramov, zaplesala po obarvanih steklih oken, 
skozi katera je sonce metalo mavrično svetlobo, in zašepetala 
med farani.

Meg je poznala vsak obraz. Stare in izmučene obraze 
moških, postarane obraze žensk. Vidno zamišljeni so bili obrazi 
mladeničev, s katerimi je odraščala. S ponosom so se odpravili v 
vojno. Nikoli niso izgubili poguma in bili so poraženi. V bitko 
so zakorakali drug ob drugem in jenkiji so jih s svojimi puškami 
pokosili, kot bi bili nič drugega kot stebla zrele pšenice na polju.

Meg je opazovala Luciana Hollanda, ki je korakal po prehodu 
in sedel na konec klopi. Lucian je postal nekoliko čuden, ko se 
je vrnil njegov brat, kot da ne bi več vedel, kam sodi.

Roke je dvignila s tipkovnice in jih sklenila v naročju. Cerkev 
je napolnila spoštljiva tišina, ko je na prižnico stopil pastor 
Baxter.

Meg je pogledala proti svojemu bratu Danielu. Tako kot 
Lucian je bil tudi on premlad, da bi ga vpoklicali, ko se je vojna 
začela. Zdaj jih je imel skoraj sedemnajst in je trdo delal, da bi 
lahko stopil v čevlje svojih bratov – v vse tri pare. Svoje brate je 
lahko videla v Danielovi močni čeljusti, njegovih gostih črnih 
laseh in v njegovih temno modrih očeh. Njegova čeljust se je 
napela, ko so se odprla cerkvena vrata.

Meg je stisnila dlani v pesti in se zazrla proti zadnjemu 
delu cerkve. Na zadnjo klop sta sedla fanta, ki sta nosila enak 
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previden izraz na obrazu. Meg je zabolelo srce ob pogledu na 
fanta, oblečena v hlače, ki so jima bile nekoliko prekratke. Nato 
so se vrata zaprla in njun starejši brat je sedel k njima.

Četudi bi Meg v tistem hipu oslepela, bi svetu še vedno lahko 
povedala, kako se bo vedel Clayton Holland, kajti enako je storil 
vsako nedeljo, odkar se je vrnil v Cedar Grove. Sklonil bo glavo 
kot pri molitvi. Potem bo dvignil pogled in se zazrl v pastorja. 
Pogled bo umaknil le, če se bosta dvojčka premaknila. In tako 
kot on niti za hip ni odvrnil pogleda od pastorja, tudi Meg ni 
odvrnila pogleda od njega.

Medtem ko ga je opazovala, sta v njej tlela jeza in sovraštvo, 
saj se je enkrat na teden spomnila, da je on preživel in še vedno 
diha, medtem ko njen ljubi mož in trije bratje ležijo v svojih 
mrzlih grobovih. Pogumno so se borili in hrabro umrli, ko 
so branili čast konfederacije, medtem ko je Clayton Holland 
na hrbtu nosil rumeno črto izdajalca. Vedela je, da je otročje 
misliti, da bi en človek več na bojišču kaj spremenil, toda Clayu 
je zamerila, ker je obrnil hrbet Jugu in bil za to nagrajen z 
življenjem.

Pastor Baxter je govoril naprej, Meg pa je pomenu njegovih 
besed posvečala bore malo pozornosti. Njene misli so se 
pomračile, dokler niso spominjale na nevihto, ki se je razdivjala 
v nočnih urah. Nočne more so se vselej vračale ob nevihtah in še 
več dni prežale nanjo kot luže, ki ostanejo po dežju.

V njenih sanjah so odmevali grmenje pušk in Kirkovi trpeči 
kriki, in takrat se je zbujala vsa preznojena. Razmišljala je o tem, 
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da je bila zadnja stvar, ki jo je Kirk slišal pred smrtjo, zvok puške 
ali topovski grom, ko pa bi moral slišati njene besede, s katerimi 
mu potrjuje svojo ljubezen. Zadnje, kar je čutil, so bila trda tla, 
čutiti pa bi moral njen nežni dotik, s katerim bi ga potolažila. 
Na stotine moških ga je obkrožalo, toda ker mu ona v tistem 
trenutku ni stala ob strani, je umrl povsem sam.

»Meg?«
Sunkovito je dvignila pogled proti pastorju Baxterju. Ta se ji 

je prizanesljivo nasmehnil in pomignil proti orglam. Nato se je 
vsa posvetila glasbi, farani pa so začeli prepevati.

S kotičkom očesa je ujela Claytona Hollanda in njegova 
brata, ki so tiho vstali in odkorakali iz cerkve. Vso svojo energijo 
je prelila v tipkovnico in dopustila, da jo je moč pesmi vso 
preplavila in jo očistila na način, na katerega je ne bi mogla 
nobena pridiga pastorja Baxterja.

Ko so poniknili še zadnji zvoki, je sklonila glavo v zaključno 
molitev. Ko je pastorjev glas potihnil, so se ljudje odpravili iz 
cerkve in Meg je zaprla svojo notno knjižico.

»To je bilo lepo, Meg.«
Dvignila je glavo in se srečala z jantarnimi očmi pastorja 

Baxterja. Bil je mogočen moški. Njegov topli nasmešek so 
obrobljale redke brčice. Ona mu je vrnila nasmeh. »Hvala.«

Ko je vstajala, je začutila njegovo roko pod komolcem.
»Verjetno nameravaš to popoldne skuhati dobro kosilo. Bo na 

mizi tudi jabolčnik?« je vprašal.
»Seveda. Veseli bi bili, če bi se nam pridružili.«
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Njegov nasmešek se je razširil. »Čudovito. Prijezdil bom, 
potem ko bom končal z obiski pri svojih faranih. To bo trajalo 
kakšno uro. Bi to bilo v redu?«

»To bo v redu.« Obšla ga je in sestopila z odra. Njeni koraki 
so odmevali po cerkvi, ko se je namenila po prehodu. Stopila je 
v zadušljivo vročino in se izogibala lužam na tleh.

Velikokrat se je ustavila, da bi na hitro obiskala stare prijatelje, 
dekleta, s katerimi je odrasla, žene in matere, katerih možje se 
nikoli ne bodo vrnili domov. Delile so vez, ki jo je skovala vojna. 
Prebila se je skozi zbrane meščane, dokler končno ni prispela do 
očetove kočije.

»Bil je že čas, dekle,« je rekel njen oče, ko se mu je približala. 
»Mislil sem, da te bom moral lastnoročno zvleči iz cerkve.«

»Pastorja Baxterja sem povabila, da se nam pridruži pri 
kosilu,« je rekla, ko ji je pomagal v kočijo.

»Ti si ga povabila? Ali pa se je sam povabil?« je z zadnjega 
sedeža kočije vprašal njen brat.

Nekoliko se je obrnila in ga udarila po roki. »Daniel Crawford, 
vedeš se kot kak jenki. Jaz sem ga povabila, kot sem pravkar 
povedala.«

»Stavim, da ti je pri tem pomagal s kakšnim namigom,« jo je 
podražil Daniel, njegove modre oči so sijale. »Mislim, da si mu 
všeč, Meg.«

»Ne bodi smešen. Dvakrat starejši je od mene. Poleg tega se 
nikoli več ne nameravam poročiti. Nikogar ne bi mogla ljubiti, 
kot sem ljubila Kirka.«
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Oče jo je ošinil, pri čemer je privzdignil svoje košate bele obrvi 
nad modrimi očmi, ki so jo motrile. »Ne moreš vse življenje 
žalovati.«

»Zakaj ne? Tudi ti si.«
Thomas Crawford je potisnil klobuk nekoliko nazaj. »Pri 

meni je drugače. Na tvojo mater me veže petnajst let spominov 
in pet otrok. Ti spomini mi bodo pomagali preživeti leta, dokler 
se ji ne pridružim. Tebi je ostalo veliko manj spominov, dekle.«

»Ne gre za to, koliko spominov ostane človeku, pač pa kako 
čudoviti so. Spomini na Kirka bodo zame dovolj.«

Žalostno je zmajal z glavo. »Kljub temu bi lahko razmislila o 
pastorju. Dobro srce imaš, Meg. Pastorju bi bila čudovita žena 
in to ne bi bilo tako slabo življenje.«

Kljub temu pa si ni mogla predstavljati, da bi to bilo dobro 
življenje. V sebi ni imela tistega toplega občutka, kadar je 
pogledala pastorja Baxterja. »Razmišljam, da bi na fantove 
grobove posadila petunije,« je rekla, da bi spremenila temo 
pogovora.

»Presneto, Meg! Niso fantje!« je vzkliknil Daniel.
Thomas je srepo pogledal čez ramo. »Nikar ne preklinjaj v 

prisotnosti sestre.«
»Toda ves čas jih imenuje fantje. Bili so vojaki.«
»Prav imaš, Daniel,« je rekla prijazno in skušala ublažiti 

krivdo, za katero je vedela, da še vedno tli v njegovem srcu. 
»Toda v mojih mislih jih še vedno vidim takšne, kot so bili na 
dan odhoda. Se spomniš, kako sva s Kirkom prišla na zajtrk in 
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smo vsi morali priti v kuhinjo in opazovati Michaela, ko se je 
tisto jutro prvič obril?«

»Želim si, da bi bil dovolj star, da bi se šel borit z njimi. Ko 
bi se le rodil nekoliko prej …« Njegov glas je hrepeneče odtaval.

»Hotel si iti,« je mrko rekel Thomas. »To veliko šteje.«
»Želja ne šteje nič, oče. Moral bi se zlagati glede svojih let. 

Moral bi oditi …«
»On bi moral oditi!« je zavpil Thomas in s prstom pokazal 

proti obzorju in vozu, ki je izginjal v daljavo. »Pri bogu, on bi 
moral iti.«

Meg je slišala zagrenjenost v njegovem glasu, ki je bila 
nenavadna za človeka, ki jo je pestoval v naročju, ko je bila še 
otrok, in se smejal, da se je vse njegovo zajetno telo treslo. Ni se 
mogla spomniti, kdaj ga je nazadnje slišala smejati se, in vedela 
je, da ga tudi danes ne bo slišala.

Vojna je zarezala globoke rane v srca njene družine in celotnega 
mesta Cedar Grove. Clayton Holland je vsako nedeljo, ko je 
stopil v cerkev, ponovno odprl te rane.

Meg je zavzdihnila v noč in se zakopala pod odeje. Potem ko 
je pastor Baxter pojedel večerjo in odšel, je oče pograbil svojo 
steklenico viskija in se napotil v skedenj. Natanko je vedela, 
kako dolgo bo trajalo, da se bo napil do nezavesti, kajti to je 
počel vsak večer. Ravno v pravem trenutku je zakorakala v 
zadnjo stajo v skednju in ovila odejo okoli moškega, ki je nekoč 
njo spravljal v posteljo.
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Daniela ni bilo videti nikjer in prepričana je bila, da je odšel, 
da bi se srečal s prijatelji in se pogovarjal o vojni, ki se je končala, 
preden so jo sami bili pripravljeni končati.

Meg si je želela, da se sploh nikoli ne bi začela. Hrepenela je 
po dnevih pred vojno, po očetu, ki jo je držal v svojem naročju, 
po bratih, ki so jo dražili.

Hrepenela je po moškem, ki ga je ljubila.
Dotaknila se je svojih prsi in se spomnila Kirkovih dotikov. 

Ko sta postala mož in žena, je bila stara sedemnajst let, on je bil 
starejši in modrejši, saj jih je imel devetnajst. Manj kot leto dni 
sta uživala v zakonskih radostih.

Kirka je ljubila z vsem svojim srcem in dušo. Z njim se je 
želela postarati. Na svet je želela spraviti njegove otroke, toda 
tega blagoslova nista doživela. Zdaj, ko je bila zvečer sama v 
svoji postelji, je bolečina pogosto napolnila praznino, ki jo je 
dušila.

Z roko si je pogosto šla čez trebuh, tako kot je veliko noči 
počela njegova roka, toda ni si upala dlje. Njena roka ni bila 
njegova, groba in žuljava od dela na kmetiji. Njena roka ni bila 
njegova, prijazna in potrpežljivo ljubeča.

»Vselej nosi spuščene lase zame, Meg, ljubezen moja,« ji je 
zašepetal, ko je s pramenom njenih črnih las gladil svoje prsi.

Potem so njegove ustnice prekrile njene, ona pa mu je s prsti 
zaorala skozi goste dlake, ki so pokrivale njegove prsi.

»Božaj me, ljubica, božaj me,« je zasopel. Počasi mu je z roko 
zdrsnila čez trebuh, nato niže in še niže, dokler ni zaječal: »O, 
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bog, ljubim te, Meg.« Potem pa ji je na vse načine, na katere 
moški lahko, pokazal, kako močno jo ljubi.

Njene solze so stekle na blazino. Vsakič jo je bilo strah, kadar 
koli so ljudje s pridušenimi glasovi govorili o možnosti vojne. 
Ob tej besedi so jo preplavile podobe krvi in smrti. Kirk jo je 
potolažil, pomiril je njene strahove. Potem pa ljudje hipoma kot 
blisk, ki šine čez nebo, te besede niso več izgovarjali šepetaje, pač 
pa so jih vpili na glas.

Nikoli niso pomislili na to, da ga ne bi vpoklicali. Ko je jug 
njene ljudi pozval, naj izročijo svoje sinove, jim je Meg dala 
svojega moža. Voljno. Ponosno.

In tri svoje brate.
Zadnje jutro, ko so se zbrali v mestu, so bili moški videti 

izjemni v svojih ročno sešitih sivih uniformah. Bili so 
samozavestni. Polni življenja. Morda jih je smrt doletela, ker 
so se ji drznili smejati v brk in so verjeli, da so nepremagljivi. 
Prepričani so bili, da bo že samo njihova prisotnost dovolj, da 
porazijo sovražnika.

S ponosom je zbranim pokazala veliko konfederacijsko 
zastavo, zastavo, ki jo je z drugimi damami iz Cedar Grova šivala 
noč in dan, da bi bila nared na dan odhoda vojakov. Moški so 
svileno zastavo sprejeli z vzkliki in uporniškimi kriki, ki so še 
vedno odmevali čez deželo.

Megino srce je bilo polno vdanosti, ko so zajahali svoje 
konje in nato odgalopirali stran, da bi se soočili z neusmiljenim 
sovražnikom.
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Njihova smrt ji je strla srce.
Prevalila se je na bok in motrila granitno figurico na svoji 

nočni omarici. Košuta zaščitniško zakriva svojega srnjačka pod 
lepo izrezljanim grmom. Kirk ji je dal to figurico, ker sta videla 
srno na dan, ko jo je prosil za roko.

Toda izrezljal jo je Clayton Holland.
Clay in njegov oče sta vklesala besede v večino nagrobnikov 

na pokopališču ob cerkvi. Včasih sta izrezljala majhne kipce, še 
posebej za otroške grobove. Mikalo jo je, da bi Claya prosila, da 
izrezlja granitne nagrobnike za Kirka in njene brate, toda ni se 
mogla pripraviti do tega, da bi mestnega strahopetca prosila za 
kar koli.

Unionistična vojska je Kirka in njene brate pokopala tam, 
kjer so padli, skupaj s toliko drugimi. Ko so se meseci razvlekli v 
leta, se jih je spominjala skozi sivo koprenasto meglico, njihove 
poteze so se sčasoma zabrisale. Ni se mogla več natanko spomniti 
odtenka Kirkovih oči. So bile modre kot nebo ob zori ali kot ob 
mraku?

Na lesene deske je grobo izrezljala Kirkovo ime in imena 
svojih bratov in jih postavila na družinsko zemljišče. Njeno 
dejanje je bilo brezupen poskus, da bi jih obdržala, obupna 
potreba, da bi imela nekaj, po čemer bi se jih spominjala. Toda 
njeni provizorični opomniki niso mogli preprečiti, da bi njihove 
podobe bledele ali da bi ji olajšali bolečino.

S tresočimi prsti se je dotaknila srnjačka. Le kako se je 
Clay lahko vrnil? Kako lahko drži glavo pokonci, vedoč, da je 
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strahopetec? Mladim moškim iz Cedar Grova je bil dolžnik, 
dolgoval jim je nekaj, ker jim ni stal ob strani. Hotela je, da bi 
trpel, kot so trpeli oni pred smrtjo, tako kot ona trpi zdaj.

Daniel je pogosto rekel, da si želi Claya zbiti na tla, toda Meg 
je hotela več. Bolečine fizičnega kaznovanja bi izginile, rane bi se 
zacelile, toda rane, ki so zadane srcu, puščajo brazgotine, katerih 
bolečina nikoli ne mine.

Hotela je, da bi Clayton Holland izkusil to vrsto nevidne 
bolečine, ki se zareže globoko. Hotela je, da bi se soočil s svojim 
strahopetstvom, da bi ga imel vgraviranega v svoje srce tako 
globoko, da bi ga do konca življenja čutil z vsakim dihom, ki 
bi ga zajel.


