− Se bo to zgodilo za časa mojega življenja?
− ...
− Kako jih bom prepoznal?
− ...
− Vse štiri?
− ...
− Kakšna bo moja naloga?
− ...
− Oprosti, ampak ...
− ...
− François, Claire, Louis in Élisabeth ...
− ...
− Kdaj jim bom lahko povedal?
− ...
− Prav.
− ...
− Na vekomaj.
Globoko se je priklonil, svetloba je za trenutek postala še močnejša,
potem je hipoma izginila. Kripto je zagrnila popolna tema.
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ISABELLE LAURENT HODI ZA MENOJ

Nenadoma je grobnico osvetlila ostra in
žareča svetloba, tako slepeča, da je oko ne bi preneslo.
Človek z rjavo kapuco si je hipoma zaščitil oči in pri tem
zastokal s pridušenim krikom groze. Počasi se je vzravnal in se
približal svetlobi. Ko je bil v višini kora, tri metre stran od grobnice, se
je osuplo in na pol v strahu zazrl vanjo. Imel je obraz mladega moškega.
Spregovoril je, kot bi se pogovarjal z nevidnim sogovornikom:

Patru Antoinu je razodeta skrivnostna prerokba. Poiskati mora štiri osebe:
Françoisa, mladega arhitekta, Babeth, dekle, ki so ji umrli starši in se bori
s hudo boleznijo, Luggija, priznanega modnega oblikovalca, in Claire,
medicinsko sestro, ki postane priljubljena pevka. Se njihova življenja
prepletajo naključno ali so določeni za posebno nalogo? Kdo je
skrivnostna oseba, ki se vedno pojavi, ko jo najmanj pričakujejo?
Vznemirljiva in skrivnostna pustolovščina se začne razpletati,
ko jih pater Antoine vse zbere v Assisiju.
22,90 EUR
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V poklon duhovnikoma Françoisu Guézouju
in Marii-Josephu,
ki sta mi navdihnila osebnost duhovnika Antoina.
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Uvod
4. oktober 1952

G

robnica je bila zagrnjena v temo. Le migetanje drobne rdeče lučke je pričalo o resnični navzočnosti.
Bilo je v kripti bazilike, čas obiskov je že minil. Čez
dan se je semkaj stekala neskončna reka obiskovalcev. Kot
kača dolga stonoga je vrsta sledila označeni smeri. Na stotine nog se je spustilo po stopnicah, ki so vodile v podzemno
kapelo, da bi si ogledali spomenik, zavarovan s črno železno
ograjo, kot bi bil hranjen zaklad še iz katarskih časov. Ob
straneh so bile na stenah nameščene drobne svetilke, ki so
na nasprotnih zidovih uprizarjale ples senc obiskovalcev.
Vrsta se je pomikala v poltemi, za trenutek pokleknila
pred spomenikom, šla okrog njega, kot bi se hotela naužiti
skrivnosti, ki je vladala v prostoru. Nekateri ljudje so včasih izstopili iz vrste, da bi v stranskih klopeh za trenutek
podaljšali premišljevanje. Zdaj je bilo vse mirno in tiho.
Prostor je bil zapuščen.
Zapuščen? Ne! Oko, ki se navadi na temo, bi lahko opazilo obris človeka z rjavo kapuco, ki je sedel ob debelem
kamnitem zidu. Ni se premikal. Mogoče sploh ni dihal.
Vsaj videti je bil popolnoma negiben. Brezčasen obris brez
obraza je bil v prostoru videti kot še zadnji manjkajoči
okras in kot že stoletja nespremenjen.
7
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Nenadoma je grobnico osvetlila ostra in žareča svetloba, tako slepeča, da je oko ne bi preneslo. Obris si je hipoma zaščitil oči in pri tem zastokal s pridušenim krikom
groze. Počasi se je vzravnal in se približal svetlobi. Ko je bil
v višini kora, tri metre stran od grobnice, se je osuplo in na
pol v strahu zazrl vanjo. Imel je obraz mladega moškega.
Spregovoril je, kot bi se pogovarjal z nevidnim sogovornikom:
– Se bo to zgodilo za časa mojega življenja?
–…
– Kako jih bom prepoznal?
–…
– Vse štiri?
–…
– Kakšna bo moja naloga?
–…
– Oprosti, ampak …
–…
– François, Claire, Louis in Élisabeth …
–…
– Kdaj jim bom lahko povedal?
–…
– Prav.
–…
– Na vekomaj.
Obris se je globoko priklonil, svetloba je za trenutek postala še močnejša, potem je hipoma izginila. Kripto je zagrnila popolna tema.
Moški je še trenutek negibno obstal, potem je za daljši
čas pokleknil in se naposled odpravil proti izhodu. Nad
mestom je zahajalo sonce, otroci so se nehali igrati z žogo.
Eden je zaklical:
– No, pater Antoine, si spet pozabil na uro? Pater Sylvestre te je vsepovsod iskal!
– O, presneto …
8
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Z velikimi koraki je stekel po tlakovcih in se skoraj spotaknil ob otroka, s čimer je spravil v glasen smeh gručo navihancev.
Smeh ga je dokončno zdramil. Kaj? Ali je sanjal? Tako
resnično se mu je zdelo! Vse je bilo tako živo, do najmanjših podrobnosti, kot bi srečanje zares doživel. Besede, kraji, poslanstvo … Ali je mogoče, da se sanje tako natančno
vtisnejo v spomin?

9
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PRVI DEL
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Čez nekaj let …
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1. François
Hauteluce, Savoja, Francija

Č

lovek mora biti nor, da se na goro povzpne po tej
strani!
Françoisove mladostne poteze so se spačile še
od zadnjega napora. Visokorasel fant je počasi napredoval.
Zadnji metri vzpona niso dopuščali nobene brezglavosti
več. Navadno pokončen in ponosen hrbet se je zdaj v pozibavajočem ritmu korakov po markirani stezi v rahlih valovih upogibal. Korak je bil trden, kot bi se hotel s podplatom
prilepiti na tla, preden bi premaknil drugo nogo. Samo en
neroden korak v strmi breg, pa je bil zdrs zagotovljen: zdrs,
ki je jemal s potrpežljivostjo pridobljen dih ob vsakem natančnem koraku.
Uh! Končno se je dotaknil velikega belega križa, ki je
stal na vrhu Mont Clochera. Še preden se je razgledal naokoli, je pogledal na uro:
– Oseminštirideset minut in trideset sekund!
Nasmeh zadovoljstva je pregnal vse napore razbijajočega srca. Še en osvojen izziv! Priti od koče iz Hauteluce do
križa v manj kot eni uri po najbolj strmi poti. François je
živel od izzivov in za izzive! Hotel je doseči tisto najvišje
pri šolskih ocenah in v športu. Maturo je ravno opravil z
odliko. Preden se bo podal v študentsko življenje, je še za13
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dnje leto užival na družinskih počitnicah, vendar ni mogel
strpeti na mestu. Že prvi dan se mu je ob materini opazki
pri zajtrku porodil nov izziv:
– Poglejte, kako sonce obseva beli križ čisto na vrhu!
François, poglej na zemljevid, gotovo obstaja pot do križa.
To bi bil za nas lep pohod. Z vrha mora biti krasen razgled!
– Pohod? To je kvečjemu za ogrevanje, če gremo od tod,
smo v eni uri na vrhu!
– Si zmešan? Res ni videti nič posebnega, vendar je dlje,
kot si mislimo. Križ je videti majhen, toda prepričana sem,
da je v resnici velik!
Sestra ni mogla več prenašati njegovega dvominutnega
širokoustenja, vedno si je izmišljal nove izzive, ki jih je bil
navadno sposoben osvojiti samo on.
– Greva stavit? Pridem v manj kot eni uri. Te pokličem,
ko pridem na vrh …
– No, sestrica, kdo ima prav? je proslavljal s prenosnim
telefonom ob ušesu na 1976 metrih nadmorske višine.
– Goljufaš, nisi še na vrhu …
Komaj je izrekla, že ji je bilo žal teh besed, dobro je poznala bratovo poštenost. Čeprav jo je vsak dan dražil z bahanjem, je bil zaradi neomajne poštenosti človek na mestu.
– Misli si, kar si hočeš, glavno je, da mi je uspelo.
Prekinil je in pogled mu je splaval po veličastnem razgledu. V trenutku se je počutil zelo majhnega.
– Neverjetno, kakšna pokrajina, saj je še lepše kot na sliki!
Gorska veriga Mont Blanc se je mogočno razprostirala
pred njim. Na mestu se je počasi prestopal v krogu, da bi se
dodobra naužil prekrasnega razgleda. Za trenutek je pomislil, ali je že kdaj videl kaj tako lepega. François je že od
zgodnjega otroštva stremel k najlepšemu, pri sebi in v okolici. Vedno je bil brezhibno in izbrano oblečen. O podobnem je pričala tudi njegova soba: dovršeno okrašena, po14
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sterji so bili pritrjeni z risalnimi žebljički v barvi, ki se je
ujemala z barvo posterja, vsak predmet je bil na svojem
mestu, kot bi skrbno preučil, kako olepšati celoten prostor.
Pokrajina je izžarevala lepoto in plemenitost. Françoisa
je pritegovala arhitektura, bil je dovzeten za to, kar je videl
okoli sebe. Doumel je, da je narava najboljši vir navdiha.
Včasih se je poigraval tako, da je na fotografijo pokrajine
vrisal konstrukcijo, ki se je zlila z reliefom okolice. Pomislil je na vse slike gorskih pokrajin, ki jih je porisal. Kako
daleč so bile od izvirnika! Poigravanje je popolnoma osiromašilo sliko. Reprodukcija navadno ohranja veličino osebe, ki jo upodablja. Ampak tukaj je treba priznati, da človek …
– Mater, kakšen razgled!
Françoisa je sredi razmišljanja zmotila skupina mladih,
ki so prihajali po stezi. Drug za drugim so zadihani prihajali h križu.
– Luggi, mogoče si res prvi, ampak nekaj si izgubil!
Dekle, ki je bilo tako izrazito plavolaso, kot je bil on
črn, s tako izrazito ravnimi lasmi, kot so bili njegovi skodrani, in tako izrazito svetle polti, kot je bil on temne, mu
je pomolilo denarnico.
– Sranje, iz žepa nahrbtnika mi je padla, upam, da nisem česa izgubil …
Medtem ko je preverjal vsebino denarnice, so drugi, ki
so še prihajali, skoraj popadali drug na drugega.
– Upam, da bomo vsaj malo počivali, na smrt sem utrujena!
– Kakor koli, jaz se ne premaknem z mesta, dokler ne
dam česa v usta. S tistim, kar so nam dali za zaj…
– Hej, saj sem ti povedal, da je bilo zjutraj kruha, kolikor si ga hotel, pa še svež je bil!
– Že, ampak nikjer ni bilo žit. Brez žit zame ni zajtrka …
– DOVOLJENJE ZA BIVANJE!!!
Luggi je zatulil, kot bi mu kdo prerezal vrat.
15
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– Ej! Ne deri se tako!
Toda Luggi ni slišal. Vsakega, ki ga je hotel poslušati, je
kriče vprašal:
– Ali je kdo našel moje dovoljenje za bivanje? Ga res
nihče ni videl? Na tleh? Na stezi? Ob poti?
Ne da bi počakal na odgovor, se je pognal in se spustil
po strmini navzdol. Vprašal je vsakega, ki se je vzpenjal
proti vrhu.
François se ni ganil. Prizor je opazoval od strani. Ali ta
klapa mladih ne more biti niti trenutek tiho? Ali so slepi ali
pa popolnoma otopeli, da ne opazijo lepote pokrajine? Ali
ne morejo spoštovati miru, ki ga je on sam odkril? Šele ob
hrupu človeških besed se je François zavedel, kakšna tišina je kraljevala v teh krajih. Napolnjevala je višave gora.
V trenutku so dolino prekrili oblaki in mali svet odeli v
gosto meglo. Postalo je hladneje, skupinica mladih je hitro
skočila na noge.
– Luggija ne moremo pustiti samega, vrnimo se v Saisies, da ga ujamemo na poti.
Ukazu, ki ga je izrekel animator letošnjih počitnic, je
sledilo neodobravajoče godrnjanje.
Oblaki so zdaj zakrili razgled, zato se je tudi François
odločil, da se vrne v kočo. Kar naenkrat se je želel čim prej
vrniti, zato se je pognal po strmini navzdol. Nasmehnil se
je ob spominu na mater, ko je vpila za njim, ko je bil še
otrok: »Ne teci tako hitro, padel boš!« Ampak zdaj je bil odrasel in spreten. Veliko mu je bilo do tega, da je obvladoval
situacije in svoje telo. Nekega dne v gimnaziji, ko se je pri
uri športne vadbe na vso moč trudil izvesti razgibalne vaje,
za katere je menil, da so na meji vzdržljivega, so mu profesorjeve besede popolnoma spremenile pogled na vsakršno
premagovanje: »Telo spodbudite, da bo storilo, kar želite vi,
in ne tistega, kar vam naroča. Postopoma boste dosegli zadovoljstvo obvladovanja. Postali boste gospodar samih
sebe. V tem je prava svoboda. Dokler je telo tisto, ki nare16
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kuje potrebe, je človek podvržen vsem njegovim željam in
postane suženj lastnega telesa.« Te besede so postale Françoisov moto: vedno se premagovati in postati gospodar samega sebe. Premagovati lastne želje, biti močnejši od njih,
da bi se lažje odločal za življenje, da bi ga vodila dobra volja in ne slabosti. Zato je vselej odklanjal kajenje in pitje
alkohola. Pri svojih sošolcih je videl, kakšno škodo povzroča odvisnost. Ti so mislili, da so svobodni, v resnici pa so
bili odvisni od lastnih želja. »Kadar hočem, lahko neham,«
je značilen stavek odraščajočega, ki je že ujet v lastno suženjstvo. Ne, on ne bo suženj, nikoli!
– Živjo, družba. No, kakšen je torej program za danes?
– Ali ne moreš biti niti pet minut pri miru? Počitnice so
namenjene počitku, je zamomljal oče z nosom v knjigi.
Françoisa je užalostil pogled na starše, ki so bili na počitnicah tako brezvoljni. Kakšen užitek pa je med daljšim
oddihom posedati v naslanjaču? Ali ni prava radost v dejavnosti? Zapolniti svoj čas s tisoč dejavnostmi? Poleti jih
v gorah ni manjkalo. Med pohodi, plezanjem, spustom po
jeklenicah, vožnjami s štirikolesniki, jahanjem in jadralnim padalstvom je lahko vsak našel nekaj za svoj okus.
François je hotel preizkusiti vse. No, vsaj rad bi, ko bi le finance staršev to dopuščale. Ampak starši so bili bolestno
skopi. Vedno je bilo vse predrago. Ali ni denar namenjen
zapravljanju? Rad bi poskusil leteti, a se bo moral danes
zadovoljiti le z opazovanjem vzleta srečnežev, ki si lahko
privoščijo ogled doline, viseč s širne ponjave, ki se prijetno
napenja v vetru.
Medtem ko so starši, zleknjeni na ležalnikih na Bisanne
2000 – na sosednjem vrhu od tistega, ki ga je sam osvojil
dopoldne – brezvoljno srkali kavo in občudovali Mont
Blanc, je on opazoval priprave padalcev na vzlet in sanjaril, kako bi poletel z njimi. Od začetka počitnic je tako presanjaril več kot sto poletov. Vsakokrat, ko se velikanski
ptič dvigne v zrak, ga pospremi s pogledom, dokler ne po17
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stane čisto drobna rumena, modra ali rdeča pika nad dolino.
– O, modri ne gre v utečeno smer, obrača se v smeri
Mont Clochera.
Bel križ je bil od tu videti zelo majhen, videl se je pa le.
Spomnil se je dopoldanskega plezanja. Moral se bo vrniti,
preveč dobro se je počutil tam gori. S pogledom je sledil
poti, po kateri se je do kraja Saisies spustil mladi fant.
Kako mu je že bilo ime? Aha, Luggi – Luggi, kako nenavadno ime za Afričana! Ali je našel pomemben dokument?
Pomislil je na izraz obupa na njegovem obrazu, ko je ugotovil, da ga je izgubil. Šele zdaj se je ob tem prizoru v njem
nekaj zganilo. Ni razumel zakaj, vendar si je na vso moč
želel, da bi našel Luggijevo dovoljenje za bivanje. Boj za dokumente je bila aktualna tema. V televizijskih poročilih so
kazali obraze vseh teh ljudi, ki so s pogledom izražali boleče upanje, da bi nekoč vendarle imeli ta dokument, ki se je
zdel kot rešilna bilka. Ob kriku obupa tega dopoldneva je
razumel obup vseh tistih, ki so dokument izgubili. Moral bi
mu pomagati pri iskanju. Moral bi iti za njim. Le zakaj je
bil dopoldne tako nepotrpežljiv? Françoisu ni bilo jasno,
zakaj je ta fant naenkrat napolnil njegove misli s takšnim
sočutjem.
To je potem trajalo še vse počitnice. Ves čas je mislil na
Luggija. Njegov črni obraz je iskal po vseh kotičkih ulice in
poteh. Toda v petnajstih dneh ga niti enkrat več ni srečal!
Ko se je vračal domov, se je odločil, da bo pozabil nanj, v
upanju, da je vendarle našel svoj dokument …

18
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2. Babeth
Lyon, Rhône, Francija

S

e zavedaš, kaj me prosiš? Ne morem verjeti. V prvem
letniku! In kako misliš preživeti? Od naju ne pričakuj ničesar. Niti slučajno vaju ne bova vzdrževala. Če
hočeš biti samostojna, potrebuješ sredstva!
Babeth je pustila, da se je nevihta razkadila. Pravzaprav je
pričakovala takšen odziv. Nanj se je celo pripravila. Predvidevala je, da bo njeno vprašanje sprožilo vihar. Navsezadnje
se je mama bolj mirno odzvala, kot je pričakovala. No, dobro, vsega res še ne ve. Zdaj je treba dobro utemeljiti razloge.
– Ampak saj imam nekaj denarja. Dolgo že varčujem in
nič nisem zapravljala.
– Babeth! Ne zavedaš se, koliko svoboda v resnici stane.
Ali si pomislila na najemnino?
– Najemnina ostaja enaka, Luggi ima študentsko sobo
in to je dovolj. Plačuje ne glede na to, ali jaz živim z njim ali
ne! In med vikendi dela, tudi jaz bi lahko …
– Ni govora, ne gre za vprašanje denarja!
Naj se torej razjasni!
– Premlada si še! Komaj v prvem letniku si, niti mature
še nimaš opravljene. S selitvijo se lahko kar posloviš od
študija. Ne da se delati dveh stvari naenkrat. Ali ne bi mogla iti lepo po vrsti?
19
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– Priznaj, da, odkar ga poznam, nisem popuščala v šoli.
Obratno, v spodbudo mi je. In tudi on je že naredil delne
izpite. Bi želela zvedeti?
– Ne, to me ne zanima. Za zdaj ne moreta živeti skupaj,
pa naj bo vse skupaj še tako resno. Premlada sta še!
– Mami … Ti ne moreš razumeti. Saj si se tudi ti mlada
poročila!
– Res je, a sem se poročila! Vendar v tvoji starosti očeta
še nisem poznala. Ko sva se poročila, sem že imela poklic
v rokah.
– Ampak očka takrat s študijem še ni končal!
– Dovolj je! Položaj nikakor ni enak. To je ne! Ni govora,
da bi ta trenutek s komer koli živela. Tvoje mesto je doma,
v tvoji sobi. Sicer je pa že čas, da se spraviš tja, test iz francoščine se približuje.
Babeth je odnehala. Po tonu materinega glasu je razumela, da bi bilo nesmiselno vztrajati, razprava je bila končana. Zaloputnila je z vrati svoje sobe in se vrgla na posteljo.
– Luggi bo razočaran. Pa saj sem slutila, da bo tako. Le
kaj sem upala? Starše pač poznamo, vse od takrat, ko začnemo z njimi živeti. Ne spremenijo se kar tako, z enim zamahom čarobne paličice.
Babeth se je obrnila k plišastim igračam, postavljenim na
polico: miš, veliki črni panter poleg majhne skodrane bele
ovce, ves spran modri medvedek, dalmatinec z mladičkom,
pritisnjenim ob gobček, dve muci, žirafa, panda, slonček Babar … Babeth jim je obrnila hrbet, kot bi se hotela odvrniti
stran od otroštva. Pograbila je prenosni telefon in vtipkala
Luggijevo številko: »Dober dan vsem in poljubček tebi, če si
moja najdražja. Trenutno me ni, lahko pa mi pustite sporočilo …« Tudi tukaj ne bo nič tolažbe! Le kje bi lahko bil? Ob
tej uri je navadno končal s predavanji. Odločila se je.
– Drek! Življenje je moje, ne njihovo!
Previdno je smuknila iz sobe. Oblačila, ki jih je pograbila mimogrede, je stlačila v nahrbtnik. Na ramena je pove20
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