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Kazalo je, da bo pomlad zelo zgodnja. Komaj polovica februarja je 
minila, pa je že zadišalo po južnem vetru. Pred dvema dnevoma, 
v četrtek, je padal hladen dež. Marta je bila takrat še vedno doma. 
Želela si je, da bi popadki zamudili. Ne bom ga menda rodila na 
tako oblačen dan, si je mislila, ko je zamišljeno zrla skozi okno.  
Z roko je božala svoj napeti trebuh in s tem tudi otroka, ki ga je 
nosila. Posebnega otroka. Posebnega njej, kot je vsak otrok poseben 
svoji mami. Pa vendarle je bilo v tem primeru še nekaj drugega. 
Sprejeti je morala nekaj, ne preveč običajnih odločitev. Že zdavnaj se 
je nehala spraševati, ali je k temu pristopila na pravi način. Zdaj si je 
želela le eno: roditi na sončen dan! To je bila nenavadna želja, ki so 
jo njeni sorodniki sprejeli s široko odprtimi očmi in ob tem sočutno 
prikimavali. Marta je vedela, da je ne razumejo. Še Davor je šel mimo 
tega, kot da gre za njeno muho. Saj je tudi sama sebi morala priznati, 
da je vse skupaj videti tako. Z nekim neznanim delom globoko  
v sebi pa je vedela, da je pomembno, da ga rodi, ko bo sončno! Tako 
se je odločila hkrati z odločitvijo, da bo otroka obdržala. Videti je 
bilo kot dogovor, kot neizrečeni sporazum. Zavedala se je, da se o 
tako pomembnih stvareh ne odloča na takšen način. Toda ko se je 
dokončno odločila, se je pod tem norim pogojem.

Tisti, h kateremu se je z molitvijo ves čas priporočala, jo je končno 
prepričal, da je pomembno roditi tega otroka. Na neki način mu 
je »popustila« in sprejela svojo usodo, vendar je to naredila rahlo 
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kljubovalno. Kot bi mu rekla v obraz: »Dobro, to bom naredila, 
ampak …« Stavka ni nikdar dokončala. Niti ni oblikovala misli do 
konca. Preprosto je živela naprej, z zavestjo, da je sporazum sklenjen. 
Bil je sporazum v enem stavku, ki se je glasil: »… če bo sončno,  
ko bom rojevala.«

V zgodnji nosečnosti je bilo kaj malo upanja, da bo On držal 
svoj del dogovora. Saj bo vendar februar, ljubi bog! Upanja kljub 
temu ni izgubila. Saj tudi februarja včasih vreme prijetno preseneti. 
Bila so leta, ko je bil skoraj ves mesec topel in sončen. Lahko bi bilo 
tako, prav lahko.

Ko je končno nastopil februar, so njenim upom zrasla krila. Dnevi 
so bili topli in snega ni bilo. Samo, da bo tako tudi šestnajstega,  
v četrtek, je prosila. V četrtek bi morala roditi, saj je bil takrat rok 
poroda, določen že pred meseci, vendar je zjutraj začelo deževati. 
Seveda dejstva, da popadkov še ni bilo, ni nihče povezoval z dežjem. 
Edinole Marta je vedela, da mora obstajati povezava. Ni ji bilo lahko, 
ko so oblaki vztrajali tudi popoldne. Popadkov ni bilo, zvečer pa se 
je ponovno razvedrilo. »Petek,« je razmišljala razburjeno.

»Rodila ga bom v petek.«
Očitno pa je tisti, s katerim je sklenila dogovor, dano besedo jemal 

še bolj resno od nje. Petek mu je služil za to, da je z zdravilnimi sončnimi 
žarki prepodil še najmanjše preostanke zime in mraza. Popadke ji je 
prihranil do sobotnega jutra. Prišli so s prvimi sončnimi žarki.

Nekajkrat je skoraj izgubila zavest. Zunaj je bilo vse topleje 
in topleje. Kaj pomeni beseda »sončno«? Obstaja razlika med 
sončnim jutrom in toplino zgodnjega popoldneva – februarja, če je 
pomlad prezgodnja? Je v svojem dogovoru postavila tudi ta pogoj?  
Je zahtevala, da mora biti sonce visoko na nebu, ko bo njen sin prvič 
ugledal njegovo svetlobo? Tega se ni spomnila. Spomnila se ni skoraj 
ničesar. Porod je bil naporen in dolgotrajen.
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Edi se je rodil v soboto, točno ob 14. uri in 17 minut. Petrova 
bolnica se je kopala v žgočem soncu. Marta je komaj gledala skozi 
vlažno kopreno znoja in solz. Ob tihem hlipanju je svojega otroka 
stisnila k sebi.

Edi je imel velike in pametne oči, s katerimi je previdno opazoval 
svojo mamo. Bela plenica je skrivala tisto, česar ni imel. Vsi, ki so ga 
videli takrat in tudi kasneje, se niso mogli znebiti vtisa, da je na njem 
nekaj nenavadno privlačnega. Vsi otroci so lepi, kot trdijo številni, 
toda Edi je bil preprosto lep.

Toda niti medicinske sestre in zdravniki, ali družinski člani in 
prijatelji niti njegov oče Davor in sama Marta niso poznali skrivnosti, 
povezane z njegovim rojstvom. Seveda, kasneje je vsem postalo jasno, 
vsi so razumeli, ko je prišel čas. Toda tistega sončnega sobotnega 
februarskega popoldneva, sredi prezgodnje pomladi so videli le 
krhkega in slabotnega novorojenčka. Vsi, ki so videli, da na obeh 
rokah nima dlani, so svoje odkritje vljudno ohranili zase. Morda je 
bil ravno to razlog, da so toliko bolj gledali v njegove oči. Če pa jim 
je Edi vrnil pogled, ki jih je potegnil v svoje globine, so se ponavadi 
zmedli in se odzvali z običajnimi frazami: »Kako lep otrok!« so 
govorili zmedeno. »Pravi angel!«

Niso mogli vedeti, niti približno niso mogli vedeti, kako blizu so 
resnici. Tega ni vedela niti Marta, ki se je samo smehljala, medtem 
ko jih je poslušala. Tudi ona je to izvedela šele kasneje, ko je Edi že 
končal svojo nalogo.

Edi je bil zares angel. Preoblečeni angel, ki je sprejel klic na pomoč 
in prišel s svojim življenjem povedat zgodbo o pravem, resničnem 
pomenu ljubezni.


