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PRoLoG

Etiopija naj proti Bogu  
izteguje svoje roke.

Ps 68,32

Leto Gospodovo 31

Še zadnjič je z bolečino v srcu pogledal skozi razpadajoče 
okno. V soju vzhajajočega sonca, ki se je kot lesketajoča se 
spirala vilo proti obzorju, je bil Nil kot staljeno zlato. Stež
ka se je odvrnil od okna in pokleknil k ležišču, kjer je spala 
njegova nevesta. Zanjo se je moral odreči bujni lepoti svoje 
dežele, družini in dediščini. Nasmehnil se je. Vredna je 
bila vsega, kar je izgubil. Tudi ona se je zanj morala odreči 
vsemu in še čemu.

»Čas je, da se zbudiš, ljubica.«
Še napol v snu je zaječala nekaj nerazumljivega.
»Daj, lenobica. odpri svoje očarljive zelene oči. Tukaj ne 

moreva več ostati. Zdaj so gotovo že odkrili, da naju ni.«
Trudil se je govoriti vedro, ni želel, da bi njegov glas iz

dajal njegovo vse večjo tesnobo. Kljub temu je bila misel na 
njuno ranljivost dovolj, da ji je pregnala še zadnje sledove 
zaspanosti. Naenkrat je odprla oči in z enim gibom vstala, 
pri čemer je k sebi še vedno stiskala odejo. »Kako dolgo sva 
že tukaj?«
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»Predolgo.« Pomignil je proti oknu. »Sonce že vzhaja.«
obrnila se je in ga pobožala po licu. »Ljubim te, mož.«
Za bežen trenutek je čas obstal, njuni strahovi so izpuh

teli, njuni zasledovalci izginili in na vsem širnem svetu sta 
bila sama. Njena neverjetno svetla koža je počivala na nje
govi temni koži, stkala sta se v eno samo eksotično tapise
rijo. V njegovih prsih je zaplapolalo veselje. Nagnil se je k 
njej in jo nežno poljubil. Zdelo se mu je osupljivo, da je bila 
popolnoma in nepreklicno njegova.

»Ljubim te, Gemina.« Spregovoril je v latinščini, njenem 
maternem jeziku, jeziku njenega srca. Nato se je čarobnost 
trenutka razblinila, ko se je odmaknil od nje in vzel svoj plašč. 
V zanemarjeni krčmi nista smela ostati niti trenutek več.

»Pri krčmarju bom poravnal račun, ti pa se medtem 
obleci,« je rekel in odprl vrata.

Mrkemu gospodarju je dal mastno napitnino, srebrnik, 
ob katerem je ta debelo pogledal s svojimi krvavimi očmi. 
»Za vašo diskretnost,« je rekel.

Ne da bi se nasmehnil, je v umazano mošnjo pospravil 
kovanec in šel po njuni kameli.

obrnil se je in se zazrl v obzorje. V prsih ga je stisnilo, 
ko je zagledal skupino jezdecev, ki se je hitro bližala z juga.

Z dlanjo si je zastrl oči in zamežikal, da bi bolje videl. 
Naštel jih je sedem. Ne, osem. Kamele so hodile z dolgimi, 
enakomernimi koraki in s kopiti dvigale pesek, ko so sto
pale po njem.

V grlu ga je stisnilo. Morda so trgovci, si je prigovarjal. 
Popotniki, ki potujejo v Egipt. Ducat različnih možnosti se 
je domislil, nobena izmed njih ni pomenila grožnje. Nato je 
opazil, da imajo jezdeci za pasom nekaj kovinskega. Meči. 
Stekel je po stopnicah, ki so vodile v njuno sobo. Gemina 
je ravno stopila iz nje. Brez besed jo je zgrabil za roko in jo 
povlekel za seboj po stopnicah.

»Kaj je?« je vprašala zadihana.
»Jezdeci.«
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»Kako daleč?«
»Hitro jezdijo, niso daleč. Kmalu bodo tukaj.«
ob zidu na dvorišču za krčmo, kjer ju s ceste ni bilo mo

goče videti, sta se ustavila. Krčmar je iz staje že pripeljal 
kameli, vendar se ni potrudil, da bi ju osedlal, čeprav ga je 
prosil.

Prej bi moral pripeljati kameli, je pomislil in se ozmerjal 
z neumnežem, ko je začel nameščati sedlo na prvo žival.

Lastnik mu ni imel namena pomagati, namesto tega je 
stopil na sredo kolovoza in se zazrl v daljavo. Ko je opazil 
bližajoče se jezdece, je zmajal z glavo in pljunil na tla. »Ta
koj, ko sem vaju zagledal, se vedel, da mi bosta v hišo pri
nesla težave.«

Ne da bi se zmenil za krčmarja, je zategnil pas na prvem 
sedlu. Iz sedelne torbe je sunkovito potegnil grobo volneno 
ogrinjalo in ga vrgel Gemini, nato pa se v naglici odel s po
dobnim oblačilom.

»Pokrij se z njim,« ji je naročil. odeta v oguljeni ogrinja
li bosta vsaj od zadaj videti kot dva stara nomada.

Srce mu je upadlo, ko je začel nameščati sedlo na drugi 
kameli in opazil, da se njenih bokov še vedno drži umaza
nija. Krčmarju se očitno ni dalo skrtačiti kamel. S priprti
mi očmi je pogledal proti njemu, ta pa se mu je posmehnil. 
Ni bilo časa za prerekanje. Prepodil je slabo voljo in kame
lo spretno skrtačil. Le upal je lahko, da ju je krčmar nakr
mil in napojil. Jezditi umazane živali je bilo eno, jezditi lač
ne in žejne živali, medtem ko te zasledujejo hitri, oboroženi 
možje … V hladnem jutranjem zraku mu je po hrbtu tekel 
znoj.

Sam bi bil moral poskrbeti za kameli. Namesto tega pa 
se je pijan od ljubezni s svojo nevesto umaknil v krčmo in 
delo prepustil čemernemu neznancu.

Kamelo je potegnil za vrat, da je pokleknila. »Pridi,« je 
rekel Gemini. Plaho je pristopila, kamel ni bila vajena. Pri
jel jo je za pas in jo dvignil v sedlo.

prelom Nilski Dragulj.indd   11 22. 04. 2022   07:50:26



12

»Hitro bova jezdila. Dobro se drži.«
Prikimala je, njen obraz je oblivala bledica. Nasmehnil 

se ji je, da bi jo opogumil, nato pa se je povzpel na svojo ka
melo. S palico je obe dregnil, da sta se spustili v kas, nato 
pa še v galop. Zdaj sta tekli z dolgimi koraki, ježa na njunih 
trdih grbah je bila zelo neprijetna. Hitra ježa na kameli se 
ni mogla primerjati z vznemirljivo ježo na konju. Zobje so 
šklepetali in možgani so se tresli.

Jezdila sta po neravni poti proti bledo zeleni reki. Kralji
čini možje, ki so jima na sledi, ne pričakujejo, da bosta preč
kala Nil, je pomislil. Zasledovalci računajo, da si bosta pri
zadevala priti na sever v varno okrilje Egipta. Ali pa proti 
vzhodu do trgovcev, ki bi jima lahko pomagali skozi pušča
vo, da bi prišla do dežel na drugi strani Rdečega morja. Upal 
je, da bosta z nomadskima plaščema, ki sta si ju nadela, in s 
potjo, ki sta jo nepričakovano ubrala, preslepila stražarje, 
da bodo opustili zasledovanje, in jih prepričala, da nista za
ljubljena ubežnika, ki sta razjezila kraljico. Kameli je še 
močneje pognal proti reki. Jezdeci so ju vse bolj dohitevali.

Ko sta se približala obrežju reke, so se trije jezdeci ločili 
od drugih in zavili proti njima. Bolje trije kot osem. S tremi 
bi morda lahko opravil, četudi so kandákini osebni stra
žarji. Za njima vsaj ni poslala rimskih stotnikov.

Kameli je gnal naprej in opazil, da začenjata pešati. Ni 
bilo pomembno, ker ni bilo več daleč. Vodil ju je do zapu
ščenega kraja med bujnim rastjem rečnega obrežja in ju 
ustavil. Naglo je pomagal Gemini s kamele in zgrabil svojo 
sedelno torbo, drugo pa pustil na živali. Za trenutek je po
gledal prek rame.

Dih mu je zastal, ko je v daljavi zagledal pet jezdecev, ki 
so se oddaljili od gostilne in šli za njima. Gotovo so govori
li z lastnikom. S srebrnikom mu ni uspelo kupiti njegovega 
molka.

Vsi njegovi upi, da bosta na skrivaj pobegnila, so se raz
blinili kot milni mehurček.
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TRINAJSTo PoGLAVJE

Če pa komu med vami manjka modrosti, 
naj jo prosi od Boga,

ki vsem daje rade volje in brez očitkov; in mu bo dana.
Jak 1,5

Chariline se je sesedla na stol, takoj ko so se za Teom zapr
la vrata. Grlo je imela popolnoma presušeno. Ko je zaka
šljala, jo je presenetil rezek zvok iz pljuč. Segla je k vrču, si 
v skodelico nalila vode in spila nekaj požirkov.

Teo je z njo ravnal bolj sočutno, kot si je zaslužila. Zdr
znila se je, ko se je spomnila na sarkazem, ki je sprva vel iz 
njega, in njegov obtožujoči glas. Njegovo ogorčenje je ni 
niti kanček manj zabolelo, kot se je bala. A ko mu je pripo
vedovala svojo zgodbo, so se njegova toga ramena sprosti
la, začel jo je iskreno poslušati.

Ko jo je Teo poslušal in gledal s svojimi preiskujočimi, 
sivimi očmi, za katere se je zdelo, da govorijo čisto svoj je
zik, se je počutila kot omamljeno.

Noge so se ji zatresle, ko je vstala in se približala zapr
tim vratom. Les je bil starodaven in ponekod zvit, zato je 
bila med dvema borovima deskama dolga reža. obraz je 
prislonila k razpoki in opazovala dogajanje zunaj. Ko je 
stopala proti kajuti, je bila preveč vznemirjena, da bi si 
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ogledala okolico. Zdaj je videla, da je dan svetel in nebo te
mno modro kot cvetovi plavice. Poskušala je globoko vdih
niti, da bi si pljuča napolnila s svežim zrakom, ki ga je v 
kajuti primanjkovalo, a jo je zajel tako močan kašelj, da jo 
je bolelo v prsih.

Veter je najbrž popustil, mornarji so namreč imeli polne 
roke dela. Vlekli so lanene vrvi in spuščali platneno jadro. 
Na običajni vrvež na ladji je padla čudna tišina. Včasih je 
kateri izmed mož vrgel radoveden pogled proti kajuti.

Takoj, ko je bilo jadro varno spuščeno, se je Teo začel 
vzpenjati na jambor. Chariline je presenečeno odprla usta, 
ko ga je opazovala, kako se brez pomoči lestve ali vrvi dvi
guje po gladkem drogu. Plezal je spretno kot maček. Mišice 
so se mu napenjale in sproščale ter ga poganjale navzgor, 
dokler ni varno sedel, z nogo, ovito okoli jambora. Začude
na je zagledala, kako je sklonil glavo. Vedela je, da moli.

odmaknila se je od vrat, ker se ji je zdelo, da ga moti pri 
nečem zasebnem in svetem. Nenavaden prostor za molitev 
si je našel. Res pa je, da ga tam zgoraj ni mogel nihče motiti.

Spomnila se je, da se je Jezus rad umaknil na goro, kjer 
je v samoti molil. Teo se je umaknil na jambor, ki je v danih 
okoliščinah še najbolj spominjal na gorsko pobočje.

Chariline je nenadoma preplavil val izčrpanosti. Že štir
je dnevi so minili, odkar se je zadnjikrat zravnala in utoni
la v globok spanec. Bolelo jo je vse telo.

Hrepeneče je pogledala ozko posteljo. Domnevala je, da 
tam spi Teo. Ker je s svojo nepovabljeno navzočnostjo 
oskrunila njegovo ladjo, mu ni mogla prevzeti še postelje, s 
čimer bi le še poslabšala vse skupaj.

Z vzdihom je pograbila svojo rjuho, jo po dolžini prepo
gnila ter jo položila na edini prostorček na tleh, ki je bil 
dovolj dolg, da bi se lahko popolnoma stegnila. Svoj plašč 
je uporabila za blazino in legla na tla, kjer je bila dobese
dno stisnjena med podnožjem postelje in steno. Počutila se 
je, kot bi ležala v jami.
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Spoznala je, da so tla trda kot kamen. Kdor je položil te 
lesene letvice, jih ni namenil za ležišče. Zastokala je, se na 
pol obrnila in zaječala, ko je s komolcem udarila v steno.

Zaprla je oči. »Hvala, Jezus, ker si me pripeljal tako da
leč. Prosim, vodi me do konca poti.«

Skoraj je že utonila v sen, ko so se vrata s treskom odpr
la in za las zgrešila njeno glavo. Pridušeno je kriknila, vsta
la in debelo gledala, kaj se dogaja.

Vstopil je starec, ki jo je pred nekaj urami odkril, z lese
nim pladnjem v roki. Na široko se ji je nasmehnil, kot bi 
vsak dan nenapovedano vdiral v sobe mladenk.

»Gospodar Teo mi je rekel, naj ti prinesem hrano.« Pla
denj je previdno odložil na kotno mizo. »Gotovo si lačna, 
kaj? Razen če si našla moje oljke in pšenico?«

»Ko bi se le spomnila na to.«
Moški je vrgel glavo nazaj in se zasmejal, Adamovo ja

bolko se je zibalo gor in dol na suhem, od sonca opečenem 
grlu.

»Sofoklej sem. Ti si moja prva slepa potnica.« Nekoliko 
je pomislil. »No. Prva, ki je nismo takoj vrgli čez krov.«

»Še imate čas.«
Spet se je zasmejal. »Korajžno dekle si. Gospodar je za

radi tebe splezal naravnost na jambor, molit k svojemu 
bogu.«

»on je tudi moj Bog.«
»Potem je še upanje zate. Ampak za vsak primer raje kaj 

pojej.«
»Za vsak primer?«
»Za vsak primer, če se fantje odločijo, da te bodo vrgli 

čez krov. Če moraš iti, bi to lahko storila vsaj na poln želo
dec.«

Chariline se je nasmehnila. Stari mornar ji je postal 
všeč. »Kaj ste mi prinesli?«

»Ribje oči in drobovje hobotnice.«
»Upala sem, da boste to rekli.«
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Stari mornar se je zarežal. »Res si korajžna.« Podal ji je 
okrušeno skledico in rezino ploščatega kruha, ki je bil na 
eni strani nekoliko zažgan. Chariline je pogledala v skledi
co in odleglo ji je, ko je ugotovila, da v njej ni niti oči niti 
drobovja.

Previdno je poskusila jed. Bila je sveža riba, topla in odi
šavljena s kančkom oljčnega olja in začimbo, ki je ni prepo
znala. »Vidim, da vas je Teo ukradel iz cesarske kuhinje. To 
je zelo okusno, Sofoklej.«

»Pravkar sem jo ujel. Dejansko mi je skočila v naročje.«
»Mogoče lahko tega naučite še mene.«
»Kako mi skočiti v naročje? Malo sem star za take stva

ri. Bom pa videl, ali ti lahko ustrežem.«
Chariline se je zaletelo. »Loviti ribe, nagajivi starec.«
Sofoklej je z ukrivljenim prstom pomahal proti njej. »Vi

diš? Nekaj barve se ti je vrnilo na obraz. Prej si bila bela in 
posušena kot lanski ječmen.« Zazrl se je vanjo. »Kaj sploh 
delaš na tleh? Zdi se mi, da se rada stiskaš na čudnih krajih. 
Ni se ti več treba skrivati, dekle. Zdaj vsi vedo, da si tukaj.«

Chariline je ugriznila v topli kruh. Po štirih dneh posta
ne hrane sta se ji poparjena, puhasta riba ter nekoliko gru
dast kruh zdela kot hrana za bogove. »Skušala sem zaspati, 
dokler niste vdrli v kajuto.«

»Saj imaš oči na glavi, kajne? Tole je popolnoma dobra 
postelja.« Sedel je na njen rob in pogladil odejo, kot bi ho
tel dokazati svojo trditev.

»Če se ne motim, pripada gospodarju,« je rekla in prijela 
čašo z vodo, da bi poplaknila grižljaj ribe. »Neolikano bi 
bilo, če bi mu jo brez dovoljenja zasedla.«

»Za slepo potnico si zelo olikana. Če te tako skrbi zara
di dovoljenja, bi morda lahko zanj vprašala tudi, preden si 
se povzpela na našo ladjo.«

»Vem, Sofoklej. Skušam se izogniti novim grehom.«
Mornar se je zasmejal. »Jezni smo le zato, ker te nismo 

ujeli, veš. Iz vseh nas si brila norce. Imamo se za pametne.«
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