
Oče René-Luc

GanGster ali 
duhovnik?

Osebna zgodba

René-Luc je francoski duhovnik, župnik študentske župnije in voditelj 
škofijskega misijona CapMissio v Montpellierju. Več let je križaril po 
Franciji in pričeval o svojem spreobrnjenju, njegova knjiga pa je postala 
prava uspešnica med mladimi bralci. To je zgodba o velikem upanju in 
duhovni rasti. René-Luc dolgo ni poznal svojega pravega očeta, v mla-
dosti pa ga je močno zaznamovalo življenje s kriminalcem, materinim 
partnerjem. V najstniških letih je začutil močen Božji dotik ob poslušan-
ju znanega ameriškega pričevalca, kar ga je vodilo v izbiro nove življenj-
ske poti – duhovništva. S svojo izkušnjo pomaga mladim v CapMissio, 
škofijski šoli za misijonsko dejavnost mladih.

GanGster ali duhovnik?
Osebna zgodba

19,90 EUR

»Mladi sami so najboljši apostoli drugim mladim.«  
(Janez Pavel II.)

Neka starejša gospa me ogovori: »Povejte mi, kaj niste vi hodili v šolo v 
kraju Bourg-Saint-Andéol?« Glas je živahen. 
»Res je, gospa.« 
»Ste vi slučajno René-Luc? 
Gospa namršči obrvi. 
»Tako je, gospa.« 
»Učila sem vas. Bila sem vaša učiteljica latinščine, se me spomnite?« 
»Mhm.« 
Nekoliko mi je neprijetno. Pomislim, kako je bilo, ko me je učila. 
»Kakorkoli, jaz vas nikakor nisem pozabila. In vi ste postali duhovnik? 
Čudeži se očitno res dogajajo!« mi reče zmajujoč z glavo. Ga
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1

Polbrata?

Zvonec v šoli naše mestne četrti v Nîmesu je zazvonil. Smo 
septembra 1978, star sem 12 let in vstopam v peti razred. Moj 
brat Cacou obiskuje isto šolo. Samo eno leto je starejši od 
mene, vendar lani ni izdelal razreda. Tako sva letos sošolca.

Z bratom sva skoraj enako visoka, toda on je veliko bolj 
mišičast. Prav nič si nisva podobna. On je temnolas, jaz pa 
imam lase svetle. On ima zelene oči, jaz pa modre. On ima 
povsem običajen nos, jaz pa ravnega. Njemu so všeč indivi-
dualni športi in igra tenis. Meni so bolj všeč skupinski 
športi, igram pa nogomet. On veliko bere romane, jaz pa 
raje gledam stripe. Nepomembne razlike, ki naju samo po-
vezujejo. Kot dva koščka iste sestavljanke.

Prvi šolski dan. Stojimo po dva v eni ravni črti in čaka-
mo učiteljev znak za vstop v razred. Nisem povsem spro-
ščen. V moji prejšnji šoli, v kraju Alès, ni bilo ravno reda, 
tu pa je drugače, veliko bolj strogo. K sreči poleg mene sto-
ji Cacou. Zakon je, če veš, da je tik ob tebi starejši brat.

Ko smo se posedli, nas je učitelj začel klicati:
»Durant!«*

* Imena in priimki nekaterih oseb ter imena nekaterih krajev so 

spremenjeni.
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»Tukaj!«
»Dupont!«
»Tukaj!«
Učitelj bere seznam z monotonim glasom. Po vsakem 

prebranem imenu se njegove oči dvignejo in premerijo 
učenca. Tudi pogledi sošolcev se obrnejo k imenovanemu 
učencu. Večinoma se poznajo med sabo. Po hihitanju raz-
berem, kdo med njimi je glavni.

Ko profesor izgovori moje ime, mi je neprijetno. Obču-
tim poglede, ki me prebadajo, saj sem nov. Da bi bilo muč-
nih občutkov čim hitreje konec, hitro odgovorim:

»Tukaj!«
Zadnji na seznamu je moj brat Cacou. Tudi on je nov, 

toda ni videti, da bi ga motilo, prav nasprotno. »Tukaj,« od-
govori s sproščenim nasmehom in izzivalno pogleda sošol-
ce. Moj brat se ne boji nikogar, zato sem ponosen nanj.

Komaj zazvoni zvonec za odmor, ko je on že na šolskem 
dvorišču. Malo kasneje mu sledim tudi sam, a se mi pribli-
ža nek učenec, ki mi osorno reče:

»Povej mi, ti, ki si nov, zakaj si prej lagal?«
Ne razumem?
»Rekel si, da je tisti veliki fant, ki je stal ob tebi, tvoj 

brat!«
»Res je, to je moj brat.«
»Kaj res? In kako je to možno, če nimata istega priim-

ka?«
»Morda res nimava istega priimka, vendar je moj brat.«
»To ni mogoče, govoriš neumnosti!«
Okoli naju se nabere gruča fantov, ki me radovedno 

opazujejo. Učenec prevzame vlogo razsodnika, kar mu 
olajšajo osupli pogledi fantov, ki jim je namenil vlogo poro-
te. Z obtožujočim tonom nadaljuje:

»Imata isto mamo?«
»Seveda, isto mamo imava!«
»In očeta?«
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»To pa ne.«
»No, vidiš, potem ni tvoj brat. Tvoj polbrat je!«
»Polbrat?« Obraz mi je postal rdeč od jeze. To je beseda, 

ki je ne prenesem. Nikoli. V naši družini s petimi otroki sta 
besedi polbrat in polsestra prepovedani. Razumem, da so v 
nekaterih sestavljenih družinah del vsakdana, ampak ne pri 
nas. Imamo srečo, da smo bili vsi v istem materinem trebu-
hu. Skupaj smo zrasli, zakaj bi si torej govorili polbrat in pol-
sestra? Že tako je dovolj trpljenja v naših življenjih, zakaj bi 
mu torej dodajali še besede, ki zadenejo ravno tja, kjer naj-
bolj boli.

Tega fanta pogledam naravnost v oči in mu hladno odgo-
vorim:

»Nisva polbrata, ampak brata.«
»Ne, tvoj polbrat je!«
To je zame preveč. Približam se mu in zakričim:
»Zdaj je pa dovolj! Če ti pravim, da je moj brat in ne moj 

polbrat, kaj ti ni jasno?«
Najina obraza loči le še nekaj centimetrov. Gledava se, 

kot da bo vsak čas počilo. Močnejši je od mene, to je očitno. 
Morda bom obžaloval svoj pogum pri obrambi najinega 
bratskega ideala. V tistem trenutku se nam približa moj brat, 
ki ga zanima, zakaj se je okoli mene nabrala takšna skupina.

Skupina se v hipu razide. Močan, kot je, takoj naredi red. 
Cacou se ne ukvarja toliko s tem, da bi ga razumeli, kot jaz, 
in to je bilo hitro vsem jasno. Fant, ki me je prej napadel, se 
takoj umakne: 

»Prav, prav, vajina stvar.«
Bratu ni bilo treba niti dvigniti prsta niti odpreti ust. Kot 

da bi jih nekdo uročil, se skupina razprši po dvorišču. Cacou 
se mi približa. Zmedeno mu pojasnim, kaj se je zgodilo in se 
mu zahvalim.

»Greva, Lulu, končano je,« mi reče in me z roko prek ra-
men stisne k sebi. »Ne misli več na to. Oni itak ne morejo 
razumeti. Pridi, zvoni, treba bo nazaj v razred.«
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***

Par dni pred tem se nama je zgodilo nekaj izjemno lepe-
ga. Brat je našel sliko mojega očeta, ki ga do tedaj nisem še 
nikoli videl. Kakšni občutki, ko mi jo je dal v roke!

Čez nekaj mesecev skupaj klečiva na ulici ob okrvavlje-
nem truplu človeka, ki je prevzel mesto mojega očeta … In 
sošolci si nama drznejo reči polbrata! Ne, oni pač ne more-
jo razumeti te globoke vezi med nama.
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2

Neznan oče

Dobro se spomnim rojstva najmlajše sestre februarja 1970.
Rodila se je kot peti otrok v naši družini. Kmalu bom 

star štiri leta. V tem obdobju živimo na kmetiji našega ded-
ka v pokrajini Camargue v Provansi. Naša hiša je ogro-
mna, pravokotne oblike in z enim samim nadstropjem. 
Razdeljena je na več stanovanj. Takoj zraven nas živijo de-
lavci na kmetiji. Malo naprej pa naši bratranci, ampak le 
takrat, ko pridejo na počitnice.

Naša družina je ravno zbrana v jedilnici pred ognji-
ščem. Smo sredi zime, zato je mraz. Mama se je ravno vrni-
la iz porodnišnice. V rokah drži neprecenljivo darilo, zavi-
to v belo perilo:

»Otroci, to je vaša najmlajša sestrica! Rodila se je včeraj, 
11. februarja!«

Kasneje sem izvedel, da je ta datum obletnica prvega 
prikazovanja device Marije v Lurdu, ki se je začelo 11. fe-
bruarja 1858. Ampak takrat se v družini več pogovarjamo 
o konjih in ostalih živalih na kmetiji kot pa o veri.

»Pridite pogledat, kako je lepa!« nas povabi mama.
Tiho kot miške se približamo naši mali sestrici. Res je, 

tako lepa je. Poimenujemo jo z vzdevkom »Galinette«. V 
naši družini ima namreč vsak otrok svoj vzdevek. Mojega 
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najstarejšega brata kličemo Babou in bo kmalu star sedem 
let. Ima kostanjeve lase, ni prav velik, a je čvrste postave, 
barva oči, ki spominjajo na kameleonove, pa prehaja iz ze-
lene v rumeno in se rahlo spreminja iz dneva v dan. Je bolj 
plahe narave, najbolje se počuti, ko je sam, po drugi strani 
pa ima močno voljo in točno ve, kaj hoče. Sledi mu Cacou. 
Ima šest let in je precej podoben najstarejšemu bratu, le 
obraz ima bolj okrogel. Tudi velik je skoraj toliko kot on, 
zato se mu med prepirom brez težave postavi po robu, če-
tudi le za zabavo. Na zunaj je močan in robat, ima pa meh-
ko srce. Naslednji sem jaz, Lulu, svetlolasec. Za mano pri-
de sestra Cricri, ki nima niti dveh let. Tudi ona ima 
kostanjeve lase, tako kot brata. Njene oči, ki so že pri tej 
starosti velike, krasijo dolge trepalnice. Nas, brate, zna že 
sedaj očarati. Vsa srečna je, da je končno dobila mlajšo se-
strico in ne bo več sama med brati.

***

Pet otrok v sedmih letih, bravo mama! Vedno bomo ime-
li družbo za igro. Tako ne potrebujemo televizije ali raču-
nalnika, saj imamo ob sebi vedno nekoga, s katerim lahko 
delimo svoj svet domišljije. Včasih se zgodi, da punci pote-
gneta kratko, še posebej, ko se igramo kavboje in Indijan-
ce. Nekoč smo ju privezali k drevesu, potem pa smo se za-
čeli igrati drugo igro, tako da sta onidve ostali tam do 
večera. Zanimivo, le onidve se spominjata tega. Nas, fan-
tov, to očitno ni zaznamovalo …

***

Mama je srednje velikosti. Večino časa ima svoje dolge 
temne lase spuščene. Včasih pa si jih spne v figo, kot je zna-
čilno za prebivalke Arlèsa. Moja mama je zelo lepa ženska, 
to lepoto pa še poudari njena samozavest. V sebi ima izvirno 



11

kombinacijo meščanskega duha in želje po uživanju življe-
nja. Izvira namreč iz meščanske družine iz mesta Nîmes. V 
začetku prejšnjega stoletja je njen praded zelo obogatel. Po-
stal je lastnik več hiš v Nîmesu in dveh velikih kmetij v po-
krajini Camargue. Ko je to premoženje prehajalo na nove 
rodove, pa se je njegovo bogastvo počasi razpršilo.

Leta 1962 se moja mama poroči. Stara je komaj 19 let in 
moja brata se rodita drug za drugim. Zaradi več razlogov 
njen zakon zaide v težave. Dve leti kasneje zapusti moža in 
se skoraj takoj preseli k drugemu moškemu. Tako pridemo 
na svet jaz in moji dve sestri.

Naš oče odide, preden se rodi Galinette. Od takrat ga 
nismo več videli. Sam se ga niti ne spomnim. Morda zato, 
ker je bil večinoma odsoten, ali pa zato, ker sem bil pre-
mlad, da bi ga ohranil v spominu. Niti njegovega priimka 
ne nosimo, saj nas ob rojstvu ni priznal za svoje otroke. To 
sicer morda ni bila samo njegova krivda, ker je bila mama 
takrat še v postopku ločitve, francoski zakoni pa so bili 
včasih bolj komplicirani kot danes in je bilo očetu teže pre-
nesti svoj priimek na otroka, ki je bil rojen izven zakona. 
Jaz in moji dve sestri imamo torej priimek po materi. 

***

Galinette se dobro godi v začetkih njenega življenja. 
Mama jo nahrani in položi v otroški voziček, potem pa jo 
v naročje vzamemo bratje in sestra. Seveda se hočemo z 
njo ukvarjati vsi naenkrat. 

Naslednji vikend bo pogrešala dve naročji. Moja brata 
bosta namreč odšla k očetu. Jaz pa bom ostal z mamo in 
sestrama doma. Nimam kam iti. Oče nas je zapustil in ga 
ne poznam.

O tem moram včasih pisati tudi v šoli, ko moramo izpol-
njevati razne obrazce. V okvirček »ime očeta« napišem 
»neznan«. Ob tem me vsakič stisne pri srcu. Ko sem skušal 
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razumeti, kdo je bil in zakaj je odšel, je bila mama vedno 
kratka in odrezava: »Odšel je, pika!«

Ugotovil sem, da je bolje, da ne drezam več vanjo. V 
obrazce sem še naprej pisal »neznan oče«, besedi, ki sta v 
moji glavi odzvanjali kot udarec gonga. Nisem si mogel niti 
predstavljati, kako bodo prihajajoči dogodki na presene-
tljiv način izpolnili ta prazen prostor …




