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Obrazi in duše.
VII.

LEPA VIDA V DUŠI CANKARJEVI.
„In ose skupaj je farsa l" je rekel Milan, kajti sanje so ga osleparile. Osleparilo ga je celč hrepenenje. Hrepenenje, ki je bilo luč tistega
rosnega sveta, od solz in bolesti vlažnega. V temni jeseni, ko zagrinja
blato njive, je hodil preko polja. Tesno so se oprijemali čevlji blata, da
je bila stopinja težka in trudna. Ali oči, te presrečne oči! Dvignile so
se nad meglo in blato, do Boga so stopile in ga gledale. Jasna luč je
bleščala, kakor bi bila samč od rose in zlata. Kamor so se ozrle: nebo
brez tal, luč brez konca
zvrtelo se je v glavi Milanu in je padel. Ne
bele tančice sanj — blatna, ilovnata cesta mu je bila ležišče.
Tako je hodil Milan. Vedel je, da je Lepa Vida, kajti slutil jo je.
V plahi bolesti Francke jo je uzrl; ali njen obraz je bil s trnjem kronan,
rdeča kri je curljala od njenega srca. Iskal jo je o Nini. Nina je odprla
okno in njeno srce je bilo morje pričakovanja. Zvezde so sijale na vrt;
daljni odsevi so se spajali z njeno molitvijo — čakala je, da pade zvezda
o naročje in zaplaka z njeno samoto. Tiha je bila zemlja, kot bi umrla,
visoko nad njo so hitele zvezde, Nina pa je čakala, čakala.
Tako je bilo, dokler ni Milan obupal. In takrat se je napravil, da bo
pripovedoval. Dolga in žalostna zgodba je, in da vidiš, kod je Milan hodil,
je treba mraku in noči. In da čutiš, kaj je Milan trpel, je treba tragedije
tihega trpljenja. Pokazal je Lepo Vido. Kakor poltemna cerkev je tiha
soba, z lučjo na oknu. Tam se sprehaja v hrepenenju in sanjah Poljanca
in Dioniza; tja jo hodita iskat Mrva in Damjan. Tako je lepa; tako ža
losten in po solncu hrepeneč, tako orošen od solz je njen glas. Zveni
kakor rosni biser, ki se je odtrgal iz najlepših oči, ko so vzrle prevaro.
A njeno srce je kakor jadro. Hrepenenje ga nese daleč daleč, do svil
nate sinje dalje; ali kadar ugasne dan in zaveje veter proti obali, zaplaka
njeno srce in hoče domov, v tiho sobo, ki je vsa dehteča od sanj, vsa
topla od ljubezni. Naj hodi, koder hoče, srce Paljanca in Dioniza čuje
zvok njenih stopinj. Naj hodi, kamor hoče, srce Poljanca in Dioniza je
z njo. Naj ljubi, kogar hoče, onadva jo ljubita. Kajti ona je tista bela
sanja, ki je vstala ob polnoči rojstva iz njihovih src. Ne samo iz njunih,
iz tisočerih, iz milijona src.
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Osleparilo ga je življenje, toda sanje ga niso osleparile. Kadar je
bil od udarcev najbolj bolan in truden, je prišla in ga tolažila. Njena
bela tančica mu je hladila rane, in njena beseda je šla rahlo preko
trudnih oči. Ko ga je vse prevaralo, je ostala še edino ona. Ae v vrvežu,
v samoti, o globoki tišini, je rekla Milena: „Daj mi roko, dragi!"
— „Duša, daj mi roko!" —
In Milena je bilo le drugo ime za Lepo Vido. In tedaj ni več tre
petal od ljubezni kakor Poljanec, ni je držal za roko kot Dioniz, ki se
je bal, da jo izgubi. Šla je v njem, ž njim in ob njem. Prišel je ž njo
med nas, in je blagoslovljala naše trpljenje. O paradižu lepote nam je
pravila, ki je bila o njem. Šepetela je o raju, da smo zastrmeli na solnčno morje, a ko je utihnila, so klonile naše glave od trpljenja. In kadar
bomo še v najglobljem trpljenju ljubili, jo bomo izpoznali. Med nas stopi,
kraljica iz solnčne Španije, in v njenem lesku bo% zablestelo trpljenje.
Povsod jo bomo iskali in povsod videli, ime ji je: trpeča ljubezen.
SREČKO

KOSOVEL.

®®®®

SCHERZO. cutva)
Njegove oči —
dva čmrlja,
ko vanjo sta se
ozrla.
A njena?
Strupena sršena.
Sel Amor je s poti obema.
®®©®
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A. I. KUPRIN. (Iz ruščine poslovenila P. Hočevarjeva.)
(Nadaljevanje.)

IX.
Evpsihij Afrikanovič je ostal zvest svoji besedi ter je za nedoločen
čas pustil v miru prebivalki v leseni koči. Moji odnošaji napram Olesji pa
so se rezko in čudno izpremenili. V njenem občevanju ni bilo niti sledu
prejšnje zaupnosti, naivne ljubeznivosti in živahnosti, ko se je tako ljubko
spajalo koketstvo krasne deklice t veselo otroško razposajenostjo. V na
jinem pogovoru se je opažala neka nepremagljiva in nerodna prisiljenost.
. . . . S spretno bojazljivostjo se je izogibala Olesja živim temam, ki so
dajali prej neomejeno polje najini radovednosti.
V moji prisotnosti je delala z napeto, surovo pridnostjo; toda večkrat
sem opazil, kako so se ji sredi dela spustile roke na kolena, oči pa so
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nepremično zrle tja nekam v tla. Če sem jo v takem trenotku poklical po
imenu ali če sem jo kaj vprašal, se je zdrznila in počasi okrenila proti
meni obraz, v katerem se je izražal strah in napor, da bi razumela zmisel
mojih besed. Včasih se mi je zdelo, da ji je moja družba že nadležna in
neprijetna; toda ta moja sumnja se je slabo strinjala z velikim zanimanjem,
ki ga je vzbujala v njej že pred par dnevi vsaka moja pripomba, vsaka
fraza . . . Preostajala mi je samo misel, da mi Olesja neče oprostiti tistega
pokroviteljstva v čuvajevi zadevi, kar se je res tako upiralo njeni neodvisni
naravi. Pa tudi s to mislijo nisem bil zadovoljen; odkod bi se pravzaprav
mogel pojaviti tako prekomeren občutljiv ponos v prosti deklici, vzrasli
sredi samega gozda.
Vse to je potrebovalo pojasnila, toda Olesja je uporno izbegavala
vsaki pripravni priliki za odkritosrčen pogovor. Najini večerni izprehodi so
ponehali. Zaman sem jo vsak dan, ko sem se odpravljal domov, pogledoval
z vabljivimi, prosečimi očmi; delala se je, kakor da bi ne razumela njih
pomena. Vznemirjala me je starka s svojo navzočnostjo, čeprav je bila
gluha.
Včasih sem se ustavljal tisti posebni oslabelosti in navadi, ki me je
vsak dan vlekla k Olesji. Niti sam nisem opazil, s kako tankimi, močnimi
in nevidnimi nitkami je bilo privezano moje srce na to očarujočo, meni
nerazumljivo deklico. Še niti mislil nisem na ljubezen, pa sem že čutil ono
razburljivo dobo, ko človek sluti ljubezen, dobo, ki je polna zadreg in
trpeče žalostnih čuvstev. Kjerkoli sem bil, s Čimerkoli sem se hotel zmo
titi, so bile vse moje misli le pri Olesji, vse moje bitje je stremelo k njej,
vsak spomin nanjo mi je stiskal srce s tiho in sladko boljo, pa naj so bili
to tudi samo spomini na same ničaste besede, na njene geste ali smeh
ljaje. Nastopil je večer in dolgo sem sedel poleg nje na nizki hrepeči
klopčici ter čutil nadležnost svoje bojazljivosti, nerodnosti in nespretnosti.
Nekoč sem prebil na tak način ves dan okoli Olesje. Že zjutraj se
nisem dobro počutil, čeprav se nisem mogel še natanko zavedati, kje me
je slabilo. Proti večeru mi je bilo pa slabeje. Glava je bila težka, po ušesih
mi je šumelo, na temenu sem čutil topo, neprestano bolečino, kakor da
bi me kdo davil z mehko močno roko. Usta so se mi sušila, po vsem
telesu sem čutil neko leno, splošno slabost, radi katere se mi je vedno
hotelo zevati in pretezati. V očeh me je pa tako bolelo, kakor če bi bil
od blizu in zdržema gledal v kako bleščečo točko.
Ko sem se pozno zvečer vračal domov, me je na sredi pola bliskoma
zgrabil in stresel burni nastop mrzlice. Šel sem, skoro nisem videl pota,
le iztežka sem prepoznaval, kod hodim, opotekal sem se kakor pijanec,
čeljusti pa so šklepetale tako hitro in glasno kakor svinčena zrna.
Še sedaj ne vem, kdo me je bil pripeljal domov . . . Kar šest dni me
je držala nepremagljiva strašna poleška mrzlica. Bolezen mi je polagoma
nekoliko odlegla in vračala se mi je zavest. Popolnoma izmučen sem ta
krat komaj taval po sobi, v kolenih sem pa čutil bolečino in slabost. Pri
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vsaki nekoliko večji kretnji mi je kri stopila v glavo s pekočim valom in
mi zamračila pred očmi vse predmete. Navadno se je okoli sedmih zvečer
pojavila bolezen kakor vihar in prebil sem na postelji grozno, kakor stoletja
dolgo noč ter se zdaj tresel pod odejo od mraza, zdaj pa me je kuhala
neznosna vročina. Komaj sem začutil neko lahno dremoto, pa so se. že
začele igrati z mojim razdraženim mozgom čudne, nezmiselne, mučno pestre
sanjske prikazni. Vse moje sanje so bile polne drobnih mikroskopičnih
delcev, ki so se grmadili, lovili in prijemali drug drugega v brezobličnem
vrtincu. Včasih se mi je pozdevalo, da razločam neke raznobarvne čudovite
oblike zabojev, jemljem manjše iz večjih, iz majhnih še manjše in nikakor
nisem mogel prenehati s tem neskončnim delom, ki mi je bilo že davno
zoperno* Pa so migljale pred očmi z opojno hitrostjo dolge jarke preproge
tapet, na njih sem pa videl namesto vzorcev z neverjetno natančnostjo cele
girlande iz človeških obrazov — deloma krasnih, dobrih in smehljajočih,
drugi pa so rezali strašne grimase, kazali jezike, škripali z zobmi in belo
gledali. Nato sem se znašel v nerazumljivem, nenavadno mnogostavnem
abstraktnem prepiru z Jarmolo. Dokazi, ki sva jih doprinašala drug drugemu,
so bili od trenotka do trenotka tanjši in globlji; posamezne besede in cele
trte besed so bliskoma zadobivale tajinstven in nezmiselen pomen, poleg
tega pa se me je vedno silneje polaščal gnjusen strah pred nepoznano
nadnaravno močjo, ki je odvijala iz moje glave brezoblične sofizme dru
gega za drugim in mi ni pustila, da bi bil prekinil že davno omrzeli prepir . . .
To je bil kakor kipeč vrtinec človeških in živalskih figur, pokrajin, pred
metov z najčudovitejšimi oblikami in barvami, besed ter rekel, katerih
pomen sem zaznaval z vsemi č u v s t v i . . . . Toda —i čudna stvar -1- prav v
tem času sem vedno gledal na stropu svetel raven krog, ki ga je odsevala
svetilka z zelenim ožganim senčnikom. Kar nekako vedel sem, da se je v
tem mirnem krogu z nejasnimi robovi pritajilo molčeče, enolično, skrivnostno
in grozno življenje, vedno bridkejše in tlačeče, kakor divji kaos mojih' sanj.
Potem sem se prebudil, ali bolje ne prebudil, samo hipno sem se za
čutil bdečega. Zavest se mi je skoraj vračala. Zavedal sem se, da ležim v
postelji, da sem bolan, da se mi je ravnokar bledlo; ali tisti svetli krog
na stropu me je vendar še vedno plašil z neko pritajeno zloveščo grozo.
S slabotno roko sem segel po uri, pogledal nanjo in se prepričal z žalostno
neodločnostjo, da je trajala vsa ta neskončna veriga mojih pohabljenih sanj
komaj dve tri minuti. „Moj Bog, kdaj se bq že vendar začelo svitatil B .sem
obupano premišljeval, premetaval glavo po pekočih blazinah in čutil; kako
mi žge ustnice nenavadno težko in kratko dihanje . . . . Pa zopet se me je
polaščala lahka dremota, zopet je postal moj mozeg igrališče pestrega diren
daja, in zopet sem se črez dve minuti prebudil, poln smrtno neznosnih mukS pomočjo kinina in namočenega trapotca je črez šest dni moja krepka
narava premagala bolezen. Vstal sem iz postelje; ves zbit, komaj sem se
držal na nogah. Okrevanje je napredovalo jako naglo. V glavi, utrujeni od
šestdnevnega mrzličnega fantaziranja, sem čutil sedaj leno in prijetno od-
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sotnost misli. Tek se mi je pojavil s podvojeno mero, telo se je sčasom
krepilo ter srkalo z vsakim delcem zdravje in radost življenja. Obenem pa
me je z novo silo vleklo v gozd, v samotno in podrto kočo. Živci mi še
niso bili popolnoma okrevali in vselej, kadar sem si klical v spomin
Olesjin obraz in glas, vselej sem občutil tako nežno milobo, da se mi je
zahotelo jokati. Minilo je še pet dni in že sem toliko okreval, da sem
prišel peš in brez najmanjšega izmučenja do kolibe na kurjih nožicah. Ko
sem stopil na prag, mi je v prsih utripalo srce z razburljivim strahom.
Skoro dva tedna nisem videl Olesje in šele sedaj sem jasno razumel,
kako mi je bila mila in blizu. Držeč za kljuko, sem nekoliko postal in
dihal težko. Predno sem odpahnil duri, sem v neodločnosti celo zaprl oči
za nekaj č a s a . . .
Podobnih vtisov, kakor so sledili mojemu prihodu, ni mogoče popi
sati . . . Ali si je mogoče zapomniti besede, ki se izgovore v prvih trenotkih,
ko se snideta mati in sin, mož in žena ali dva zaljubljenca? Govore se
najpriprostejše, najnavadnejše fraze, celo smešne, če jih hočeš natanko
zapisati na papir. Toda tukaj je bila vsaka beseda umestna in neskončno
mila že radi tega, ker jo je govoril najdražji glas na svetu.
Pomnim, jako jasno pomnim samo to, da se je hitro okrenilo k meni
bledo lice Olesjino in da se je v tem krasnem, zame novem licu izražala
neodločnost, preplašenost, razburjenost in nežen sijajoč usmev ljubezni —
vse se je menjavalo drugo za drugim... Starka je stala pred menoj in
nekaj šepetala, toda pozdrava njenega nisem niti slišal. Olesjin glas je
prihajal do mene kakor sladka muzika:
„Kaj pa je bilo z vami? Ste bili bolni? Oh, kako ste shujšali, ubogi
revež!
Dolgo ji nisem mogel ničesar odgovoriti, molče sva stala drug na
sproti drugemu, držala se za roko ter si gledala naravnost, globoko in
radostno v oči: te molčeče uvnotke prištevam vedno med najslajše v svo
jem življenju — nikdar, nikdar ne prej ne pozneje nisem užil toliko čiste,
polne, neskončne blaženosti. Koliko sem čital v tistih velikih, temnih očeh
Olesjinih: razburjenje radi snidenja, očitanje za mojo dolgo odsotnost,
goreče priznanje ljubezni... Čutil sem, da mi s tem pogledom oddaja
Olesja vse svoje bitje radostno, brez predsodkov in pomislekov. Prva je
ona prekinila to čarobno minuto, ko je počasi vzdignila trepalnice in po
kazala na Manujliho. Sedla sva drug poleg drugega in Olesja me je začela
izpraševati skrbno in podrobno o bolezni, o zdravilih, ki sem jih jemal, o
besedah in mnenjih zdravnika (ki je bil iz trga prišel dvakrat). Glede dok
torja me je parkrat zaporedoma vpraševala ter sem včasih opazil na njenih
ustih hipni nasmeh.
„Oh, zakaj nisem jaz vedela, da ste zboleli", je vzkliknila z nestrpnim
sočutjem: „jaz bi vas bila v enem dnevu postavila na noge. Pa kako bi
se jim mogel človek zaupati, ko ne razumejo ničesar, ni-če-sar! Zakaj
niste poslali pome ?"
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Bil sem v zadregi.
„Vidiš, Olesja, to se je pripetilo tako nenavadno... zraven tega te pa
tudi nisem hotel vznemirjati. V zadnjem času si bila z menoj tako nekako
čudna, kakor da bi bila huda name, ali pa si se me bila naveličala...
Poslušaj, Olesja", sem govoril z nizkim glasom : J a z imam s teboj mnogo
govoriti... pa na samem . . . razumeš ?"
Tiha je* povesila oči v znak soglasja, bojazljivo se je ozrla na babico
in hitro šepnila:
„Da . . . jaz sem že sama hotela .. . potem . . . počakajte . . . "
Komaj se je solnce skrilo, pa me je že začela Olesja priganjati, naj
grem domov.
»Pojdite, pojdite vendar", je govorila ter me vlekla za roko s klopi.
„Ce vas mraz sedaj dobi, se vam bolezen takoj povrne",
„Kam pa ti, Olesja ?" je hipoma vprašala Manujliha videč, da je vnu
kinja hitela devati na glavo velik siv volnen robec.
„Grem... bom malo spremila", je govorila Olesja.
Rekla je to ravnodušno, ne da bi gledala babico, ampak skozi okno,
toda v njenem glasu sem zapazil komaj viden odsev razburjenja.
Greš res ?" je glasno vprašala starka. Olesjine oči so se zabliskale in
se kljubujoče ustavile na obrazu Manujlihe.
„Da, res grem!" je rekla trpko. „Ze davno je bilo o tem govorjeno
in pregovorjeno... Moja glava, moj svet!"
„Ej, ti 1 . . . je vzkliknila starka jezno in žugajoče.
Hotela je še nekaj reči, pa je samo zapretila z roko, postopicala s
tresočo hojo v kot in se stokajoče zaplela tja v kot nad neko košaro.
Videl sem, da je bilo to hitro, nepopolno pregovarjanje — kateremu
sem bil pravkar priča — le nadaljevanje dolgega medsebojnega prepira in
prerekanja.
Stopal sem poleg Olesje v gozd in jo vprašal:
„Babica neče, da bi ti hodila z menoj na izprehod? Kaj ne?"
Olesja je nevoljno zmajala z rameni:
»Prosim, ne ozirajte se nato. Res, da, n e č e . . . Pa k a j . . . Zakaj bi jaz
ne smela delati, kar hočem ?"
Bliskoma se me je polastila nepremagljiva želja, da bi kljuboval Olesji
za njeno prejšnjo neprijaznost.
„To se pravi, da bi bila prej, pred mojo boleznijo tudi lahko — pa
samo hotela nisi, da bi bila sama z m e n o j . . . Ah, Olesja, če bi ti vedela,
kako je to mene bolelo... Tako sem čakal, tako težko sem Čakal vsak
večer, da pojdeš zopet z menoj... A ti si bila vedno taka, brezbrižna,
dolgočasna, j e z n a . . . O, kako si me mučila, Olesja 1"
„No, nehajte, golobček m o j . . . Pozabite to", je rekla in se lahno opra
vičevala.
„Ne, ne govorim zanalašč <-.. tako je beseda nanesla . . . Sedaj razu
mem, zakaj je bilo t a k o . . . Že od kraja — res, smešno je celo, da spo-
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ininjam
si se ti užalila radi čuvaja. Ta misel me je zelo bolela. Zdelo
se mi je, da ti je težko, če bi sprejela od mene prav navadno prijateljsko
uslugo , . . To mi je bilo jako h u d o . . . Niti mis.lil nisem, Olesja, da je vse
• to radi babice . . .
Olesjino lice je hipoma oblila jarka rdečica.
»Nikakor ne radi b a b i c e ! . . . Sama nisem hotela tega!" je jezno in
zadirljivo odgovorila.
Ozrl sem se nanjo od strani tako, da sem videl čisti nežni profil
njene lahno sklonjene glave. Šele sedaj sem opazil, da je tudi Olesja
sama shujšala v tem času in da so ji legle krog oči modre sence. Začu
tila je moj pogled, obrnila name oči, pa jih takoj povesila in se okrenila
s plahim smehljajem.
»Zakaj nisi hotela, Olesja ? Zakaj ?" sem jo vprašal s tresočim in raz
burjenim glasom, jo prijel za roko in jo ustavil.
Bila sva tedaj na sredi dolgega, ozkega in kakor strela ravnega
gozdnega proseka. Visoke, vitke smreke so naju obdajale z obeh strani in
tvorile v daljavi se izgubljajoč gigantski koridor s svodom iz duhtečih,
opletajočih se vej. Gola luščeča se drevesa so bila okrašena z bagrenim
odsevom dogorevajoče zarje . . .
»Zakaj? Zakaj, Olesja?" sem šepetaje govoril in vedno močneje sti
skal .njeno roko.
»Nisem mogla... Bala sem se", je komaj slišno izpregovorila Olesja.
»Mislila sem, da je mogoče uiti usodi... A s e d a j . . . sedaj..."
Vzdirinila je, kakor da bi ji primanjkovalo zraka, in v tem hipu so se
njene roke hitro in krepko ovile okoli- mojega vratu, iz ustnic pa mi je
sladko dihnil hitri, tresoči šepet Olesjin :
»Sedaj mi je vse eno, vse e n o ! . . . Zato, ker ljubim tebe, moj dragi,
tebe, moja sreča, moje v s e . . . ! "
Pritiskala se je k meni, vedno silneje, in čutil sem, kako je trepetalo
pod mojimi rokami njeno močno, krepko, razgreto telo, kako ji je hitro
utripalo srce okoli mojih prsi. Njeni strastni poljubi so se kakor opojno
vino vlivali v mojo še neokrevano glavo in začel sem izgubljati samoobvladanje.
»Olesja, radi Boga, nikar... pusti m e . . . " sem govoril ter ji poizkuša,
razkleniti roke. »Sedaj se tudi jaz bojim... bojim se samega s e b e , . .
Pusti me, Olesja!"
Privzdignila je obraz in zasvetil se ji je v temnem, počasnem usmevu.*
»Ne boj se, ljubček moj", je rekla z neizrečenim izrazom nežne lju
bezni in ginljive smelosti. »Nikdar ti ne bom očitala ničesar, nikdar ne
bom ljubosumna . . . Reci samo: ljubiš li ?"
„Ljubim, Olesja, ljubim. Davno te ljubim in vroče te ljubim... N o . . .
ne poljubljaj me v e č . . . Jaz oslabevam, v glavi se mi vrti, nisem svest
samega sebe ..."
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Njene ustnice so se zopet trdno in mučno-sladko prižele k mojim,
nisem poslušal, pa sem vendar takoj uganil njene besede:
„No, ne boj se torej, ne razmišljaj v e č . . . Danes je najin dan, nihče
ga nama ne more vzeti..."
©O®®

GABRIJAN IN SEMBILIJA.

(Nadaljevanje.)

(Dr. Ivan Lah.)

(Povest o močuem vitezu Gabrijanu in lepi devici Šetnbiliji, kakor jo je napisal otec Remigij
iz reda malih bratov na svetem otoku Lakijanu, kjer se je godila ta povest).

VIL
Tako prešel je lepi mesec maj
in pesem se iz njih je dvignila
in z njim prešla cvetoča je pomlad, visoka do neba, in plavala
ki v nji pod mladimi sta brezami
sta z njimi prek sveta zagledana
si šepetala sanje ljubljene
v neskončnost, ki se je odpirala
Sembilija in Gabrijan. Tako
pred njima in vse svoje čudeže
posedala sta v senci vsak večer
skrivnostne njima razodevala.
in breze so se tiho sklanjale
In vrt je sanjal z njima v tihi mrak;
in gledale so vse začudene
cvetlice so v gredicah dremale
in z njima so o sreči sanjale.
in noč je vsipala izpod neba
In kadar dahnil je večerni dih
na listke svoje rosne bisere,
skoz veje mlade, vztrepetale so,
da bile so kakor družičice
kot da iz krajev je oddaljenih
poročne, kadar se pripravljajo
prišel pozdrav in nove sanje v njih na sveto pot, da z doma rodnega
zašepetale so in rade bile bi
nevesto mlado v cerkev spremijo.
v besedah lepih to povedale,
Vse bile v cvetju so ovenčane,
in z zvezdami se pogovarjale
kakor da jutra le bi čakale,
o tem, kar nemo so poslušale.
da pride mlada k njim nevestica,
Zato so liste bele vsipale
ko pride čas. A nji se ne mudi,
na tla pod saboj in pokrivale
ker sanja sredi cvetja rajskega
zeleno trato, kot da posteljo
v naročju sladkem, dokler je še čas,
poročno bi to noč pripravljale.
o ljubezni mladi med družicami,
Pogosto ptički že utrujeni
dokler ne vzame ženin je s seboj.
po vejah vseh okrog zaspali so
In zvezde so nebeške videle
in glavice pod perutnicami
te čudne zgodbe z vrta grajskega
o novih časih so jim sanjale,
in so svetile skozi jasno noč
a mladi par še vedno je sedel
na vse. In grajski vrt in vse okrog
na vrtu grajskem dolgo v pozno noč, je bilo polno sija rajskega,
ker pesem lepa nezaslišana,
In nihče motil ni tišine te,
po srcih mladih je odmevala,
kakor da vedel je za srečni kot
da pozabila sta na noč in dan —
sam Bog in z žarki zlatimi obdal
in svet in vrt in zemljo in nebo
ga je okrog in pesmi angelske
in grad, pomlad, in čas in kras in vse skrivnostno so z višav odmevale,
se v sladke sanje spremenilo je — In gledala z očmi opojnimi
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je v sveto tiho noč Šembilija
in videla je mlade brezice
in cvetice z biseri ovenčane
in sanjajoče zlate zvezdice
in rekla j e : „Poglej, moj Gabrijan,
kako je svet ves praznično odet,
ves poln je veselja rajskega,
kakor da vedel bi za tihi kot,
kjer midva skupaj srečo vživava".
In rekel ji je tiho Gabrijan:
»Zakaj ne ljubil naju bi ves svet,
ker tudi midva ves svet ljubiva
in vse v svoj sladki raj sprejemava
vse lepe mlade bele brezice,
in ptičke, ki na njih prepevajo,
in cvetke z biseri ovenčane
in vse nebeške zlate zvezdice;
saj vsi v ljubezni smo rodili se
in vsi na svetu sreče iščemo,
in vsi v ljubezen spet se vračamo.
A včasih vendar čudno se mi zdi,
da ni res tak ves svet, da ni enak,
da vse, kar v njem je tako lepega,
velikega, neskončno sladkega,
prihaja le iz tvojih mi oči,
iz srca tvojega, ki v njih živi,
da ti si vse, da ti si vsa ta noč
in ves ta lepi svet, Šembilija".
In rekla mu j e : „Ne, moj Gabrijan,
oj, ne govori takih besedi,
da ne razžalil z njimi bi Boga,
ki dal je nama srce, srečo, raj,
ki dal je rasti mladim brezicam
in peti je ukazal ptičicam,
ki cvetkam dal je rose biserne
in luč je dal nebeškim zvezdicam.
Saj mislim včasih tudi jaz tako,
da ti si vse, da prazen bil bi svet
brez tebe, Gabrijan/ da kakor grob
bi bil življenja kras okrog in jaz
na njem bi bila kakor mrtev cvet.
In vendar naju je ustvaril Bog
in sklenil naju je od vekomaj,
in v raj življenja naju je poslal,
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da bova v njem za večno združena.
Zato si mislim, dragi Gabrijan,
da v tem je mnogo nehvaležnosti,
da za poljube in objeme vse
nikoli ne zahvaliva Boga..."
In rekel je smehljaje Gabrijan:
„Ti zlati moj otrok, Šembilija,
kaj ni ljubezen ta nebeški dar,
ki v srcu smo prinesli ga na svet,
da z njim najlepše hvalimo Boga ?
Pomisli cvetke, ki jih stvari Bog
in pošlje solnčnih žarkov jim z neba!
Kako bi bilo, če prikrivale
pred njimi bi cvetoče glavice!
Saj ne cvetele nikdar bi tako,
brez njih bi revice umirale
in bile kaznovane bi zato,
ker bile res bi nehvaležnice,
da niso radostno sprejemale
poslanega daru jim božjega.
Zato z veseljem gleda le tedaj
oko jih božje, kadar pijejo
nebeške žarke v svoje čašice
in v svitu solnca se napajajo
in gledajo veselo radostno,
in druga k drugi se nagibajo
in s cvetjem svojim se poljubljajo,
šepečejo in tiho božajo —•.
tako najlepše k Bogu molijo.
In mi smo kot na vrtu rožice^
ljubezen naša je molitev duš,
ki družijo se v tihi radosti,
sprejemajoče tajni božji dar.
In rekla je na to Šembilija:
J a z vse verujem ti, moj Gabrijan,
a rožica tem lepše nam cveti,
čim bolj varuje svoj prenežni cvet,
da je prevroče solnce ne umori
in ji prezgodaj cvetja ne ospe . . .
„Res je tako", je rekal Gabrijan,
„toda življenje hitro odbeži
kakor prehitro mine nam pomlad
in mlade rože zamori jesen;
in če zamudile so svoj pravi čas,
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svoj sveti kras odnesejo s seboj,
ker niso darovale ga takrat,
ko jim cvetel je solnca zlati maj.
Usojeno na svetu je tako
da žrtvovati moramo mladost,
da se iz nje življenje nam rodi,
ki ne muči ga posvetni čas . . . "
In poslušala je Sembilija
besede modre, vse premišljene,
in vendar mogla jim verjeti ni
in svoje misli je poslušala.
„Ah, ni tako", je tiho mislila
in gledala nebeške zvezdice,
a same so roke objemale
in dvignila je zlato glavico
in vskliknila v poljubu: „Gabrijan".
In on se sklonil tiho je nad njo,
poljubljal njene sladke ustnice
in ni branila se. In pila sta
iz sladke čase slast opojnosti
in pozabila sta na brezice
in ptičke, ki na njih so spavalij
in cvetke z biseri ovenčane,
in na nebeške zlate zvezdice
in na vse misli in pogovore
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in potopila sta se v bajni svet .—
in bila sta kot mlada cveta dva,
od solnčnih žarkov vsa opojena
in združena v en sam drhteči cvel
Ljubezen kot molitev je bila
ljubezen je življenje zmagala.
T V
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Tako živela sta v večerih teh,
ko šla pomlad je prek livad in -trat
čez polja pisana, ovenčana,
čez gaje in gozdove radostne,
ob petju ptičev vsa proslavljena
za gore. In že v polju zlati kla,s
oznanjal je poletje. Tisti čas
končana bila pesem je. >Nekoč
prišla je noč in bele brezice
zaman so čakale. Vrt bil je sam
in ptički so samotni sanjali
in cvetke z biseri ovenčane
družice bile so osamljene
in zlate zvezde, gledale z neba
so pozno v nočrana tihi prazni vrl,
le pesem še šumela je skoz noč
spomin teh lepih davnih majskih dnij.
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Slovo.

(Spisal Zvonimir Kosem.)

Nad mizo, polito z žganjem, je visela zakajena svetilka, ki se je vsako
krat zazibala, kadarkoli je stopil v umazano obpostajno gostilnico nov gost
in je potegnil skozi razbito steklo v oknu ali skozi vrata prepih. Vsak novo došlec je postavil svoj kovčeg natežko na klop in naročil s trudnim glasom
za pultom sloneči dremajoči krčmarici:
„Osminko slivovke! Pa hitro, prosim — ker vlak bo vsalc čas tu
"
Na koncu klopi je sedela ženska, zavita v kosmat siv ogrinjač, na ka
terem se je iz medle svetlobe jasno odražal z glave po hrbtu navzdol vii
seči dolgi trikot živopisane rute, kakršne nosijo seljanke; na kolenih je
počivala ženski velika cula, na culi žuljava dlan levice. Njena desnica se
je zdajpazdaj zgenila in koščeni prsti so potisnili stekleničico z žganjem,
proti mladeniču, ki je slonel na stolu nasproti njej in strmel temno skozi
okno v noč.
„Pij, Marko! Potem greva, da ne zamudiš vlaka."
„Saj ga še ne bo tako hitro, m a t i . . . "

LETNIK Ii

ŽENSKI SVET

STRAN 203.

„Vsak čas bo tu, pravijo."
Marko je pil in vstal.
»Poglejte skozi okno, mati: tam, od tiste strani, bo prišel vlak. Pa je
še povsod tema -— nobene luči ni še od nikoder. Ej, še bova čakala
".
Mati pa se ni ozrla skozi okno — samo zavzdihnila j e :
„Pa bom spet ostala sama
."
In koščeni prsti so se dvignili od mize k nagubanemu čelu, da bi za
krili s svojo senco solze, ki so privrele tedaj starki iz oči na rumenkasta lica.
Marko pa je videl njene solze in je pristavil svoj stol bliže k materi.
„Nikar ne jokajte, mati! Pisal vam bom — vsak teden, vsak mesec
— in denar vam bom pošiljal
."
Obrisala si je z rokavom solzna lica in hotela pogledati veselo.
„Saj ne jokam, Marko. Ampak — kakor da te ne bom nikoli več vi
dela, tako se mi zdi vsakokrat, kadar se odpravljaš od doma."
„Prijel jo je za roko, za tisto njeno blago, žuljavo roko, ki jo je tako
ljubil, in je rekel:
„Mati, bodite brez skrbi 1 Ne grem prvikrat v tujino . . . in zadnjikrat
tudi ne . . . Kdaj in kje čaka človeka nesreča — tega pa ne ve nihče.
Clavno je, da bom vam lahko pomagal, da vam na stara leta ne bo treba
stradati."
Pogled, poln ljubezni, se je odblesknil izpod njenega čela in se razlil
po Markovem obrazu. Njeni prsti pa so trepetali v njegovi dlani.
„Vem,* Marko . . . Pa me le nekaj tišči v prsih
kakor da te mi
bodo ugrabili za vselej
."
Nemirno se je zganil.
„Ah, m a t i . . . ne takih misli! Povrnem se bogat in potem bova živela
skupaj
nikoli več se nama ne bo treba ločiti
—."
Skozi okno je zapihal tedaj močan veter, z vetrom je vsekal v noč
oster brlizg
roj rdečih luči se je bližal postaji.
„Vlak!" —
Obadva, mati in sin, sta naglo vstala in se prestrašeno ozrla drug na
drugega. Čutila sta, da si imata še nekaj povedati, nekaj prijaznega, toplega,
nekaj prav posebno lepega in iskrenega
za slovo; nekaj, kar bi jima
obema olajšalo slovo; nekaj, kar bi potrdilo njuno vero v življenje, srečo,
v zopetno veselo snidenje. Hitela sta iz gostimice, preko poti, preko za
rjavelih tračnic, tja, kamor so se s kovčegi v rokah zibali drugi, kjer so iz
oken obstalega vlaka radovedni popotniki že pomajali svoje glave, in med
vso potjo sta, iskala tiste besede — besede ni bilo, ne od matere, ne
od sina.
„Zbogom, mati!"
„Zbogom, Marko!"
A to ni bila tista beseda, še senca ne tiste besede. Tista beseda je
tičala v srcu, # pogledu, v stisku rok — ni j e bilo iz. ust
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In obema je bilo hudo. Čutila sta, da sta kakor dva otroka, ki ne znata
govoriti. Tiste najlepše, najtoplejše, najprisrčnejše besede, na katero sta
mislila ves čas oba in katere sta ves čas oba tako željno pričakovala, da
bi jima udušila bridkost slovesa in jima pokazala v daljavi vsaj zarjo no
vega zmagoslavnega solnca, ni bilo; ni bilo potrdila in zaupanja v življenje,
srečo, v zopetno veselo snidenje. S culo na povešenih ramenih se je
povzpel po stopnicah navzgor v vagon sin, vlak je zažvižgal in se premaknil
pred vrtečimi se kolesi je ostala mati sama, z upognjeno glavo, s praz
nimi rokami.
Ostala je sama s svojim krvavečim srcem, z ljubeznijo, ki ne zna go
voriti, in je ihtela vso pot od postaje do doma in doma vso noč do zore.
Ostal je sam nad bobnečim kolesjem, sam s svojo nemo ljubeznijo,
tujec med zgneteno gručo popotnikov, tujec sebi in vsem, in njegov obraz,
sklonjen nad culo, je bil vso noč do zore kakor razjeden od viharjev iz
nevidnih prepadov
©©®®
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