
SANJE 

Po navadi jih hitro pozabim. Ko odprem oči včasih ostane droben spomin, da je nekaj bilo. Včasih pa 

se veličastno spomnim vsakega detajla mojih nočnih fantazij. Potem nekatere sčasoma pozabim, spet 

druge se mi zapečejo v spomin in postanejo  neizbrisljive. 

Te, ki jih bom opisala so stare in so se zgodile trideset let nazaj. Davno sem jih že pozabila, vse dokler 

jih nisem pred osmimi leti srečala tako rekoč v živo. 

Moja prijateljica se je nedolgo nazaj  preselila skupaj z novim partnerjem in šla sem na obisk. Pri njej 

sem bila že nekajkrat, od kar je živela tu, a kot nalašč, tokrat ni bilo prostora ne pred hišo ne pred 

trgovino, da bi parkirala svoj avtomobil. Tako sem ga pustila precej daleč stran in se peš odpravila 

nazaj. Bil je lep sončen dan in cesta, kjer sem hodila, je bila brez pešcev, le kup parkirane razgrete 

pločevine. Vodila je rahlo navkreber, »še malo pa bom tam,« sem se veselila srečanja s prijateljico. Ni 

ji bilo lahko, novi partner se je izkazal za alkoholika in že drugič se je borila z rakom. 

Pot je vodila mimo visokega betonskega zidu, ki se je rahlo vzpenjal z njo. Opazovala sem obzidje, ki 

je vodilo daleč naprej, vmes pa je zevala odprtina, vhod v notranjost zidu. Ko sem prispela do vhoda 

sem se obrnila v desno, da bi pokukala kaj se skriva za obzidjem. 

V trenutku, ko sem pogledala notri, sem zrla v svoje sanje, pozabljene že dvemi desetletji. Na sredini 

je bil marmornat spomenik s tremi spominskimi ploščami. Stala sem pred njimi in pokleknila k 

prvemu. Zlat napis je bleščal s plošče, a moje oči ga niso razbrale. Ni me zanimalo. Po vlažni prsti sem 

grabla z golimi rokami  vse dokler nisem nečesa otipala. Še malo sem razgrebla in pričela vleči iz 

zemlje verižico. Trudila sem se na vso moč, da bi jo izvlekla in šlo je počasi. »Nekaj je privezano 

nanjo!« so rekle moje misli in pokazal se je prstan. Skupaj z njim pa sem izvlekla tudi roko, kosti roke, 

ki so držale prstan, ki je visel z verižice. Roka se je krčevito  oklepala prstana in lezla vedno bolj iz 

groba v katerega sem posegla. Izpustila sem verižico:«To so sanje!« je kriknila moja misel. 

Takrat sem že vedla kaj sledi, pa sem vseeno skušala zbežati med drevesi v parku, proti vratom, 

svetlobi, ki je prihajala izza zidu. Iz grobov, ki so bili med drevesi so se pričeli dvigati živi mrtveci. Vsi z 

misijo, da me ujamejo, tatico, ki sem si drznila zmotiti njihov mir. Bežala sem kar so me nesle noge, a 

glej šment, to so bile ene od tistih sanj, ko s trudom in logiko ne moreš doseči  rezultatov, ki bi jih 

običajno pričakoval. Noge so postajale težke, v želatino spremenjena tla niso dala odriva, čas se je 

upočasnil, le um je še tekel na vso moč. In vstali okostnjaki  so se zlovešče gibali  v pospešenem času 

in le še odgovor je odmeval nekje daleč:«Ne moreš jim uiti!!« 

Ko sem bila stara morda enajst let sem se iz sanj zbudila. Tokrat sem iz njih treščila nazaj tja, na 

vzpenjajočo ulico, od koder me je povleklo vanje. Noge so me odnesle naprej kar so mogle, srce mi je 

razbijalo z vso močjo. Nikoli do takrat se mi ni zgodilo, da bi me sredi belega dne dobesedno odneslo 

nazaj v sanje, ki sem jih že davno pozabila. Vrnil se je spomin, vsaka malenkost v živi sliki, z oživelimi 

občutki tiste nočne more, sredi belega dne. Moj um ni mogel doumeti kaj se je ravnokar zgodilo in 

kasneje, ko sem pripovedovala prijateljici je zvenelo tako, da ni razumela dogodka v veličini, ki sem jo 

doživela jaz.  

Danes bi zagotovo razumela drugače jaz pa upam, da sem bolje opisala dogodek kot takrat. 
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