
Napačno stoletje 

»Čas je najdaljša razdalja med dvema krajema.« ~ Tennessee Williams 

 

Nikoli nisem verjel, da ti lahko nekdo za vedno spremeni življenje. Nikoli nisem verjel, da ti je 

nekdo usojen. Nikoli nisem verjel v čudeže. Dokler nisem ugledal njenih oči. Lesketajoče so 

zrle vame, da sem v njih lahko videl zvezde. Zvezde, ki so osvetljevale moje vesolje. Vesolje, 

katerega kraljica je lahko bila le ona. 

Plaho in izgubljeno me je opazovala. Tudi sam sem bil zmeden. Risal sem. S čopičem 

sem nežno drsel po platnu in gledal, kako se je za njim vlekla dolgočasna siva črta. Moje slike 

so že dolgo nazaj izgubile čar. In ravno, ko sem molil k svoji boginji navdiha, naj mi pošlje 

muzo, da jo bom občudoval, je prišla kar boginja sama. 

 Dekle je nemo stalo v mojem ateljeju, v dolgem bombažnem krilu in s spetimi zlatimi 

lasmi. Izza ušesa ji je pobegnil koder, okrogla lica pa so se ji dvignila v vljuden nasmeh. Videti 

je bila, kot bi pobegnila iz pravljice. Prišla je od nikoder, kot se strela pojavi z jasnega. 

Izgubljena v času in prostoru. Čeprav je še nisem nikoli videl in se je nenadoma pojavila v 

mojem stanovanju, se nisem ustrašil in nisem je nagnal. Nisem je želel nagnati. Kljub temu da 

je bila neznanka, sem imel občutek, da jo poznam že od nekdaj. 

Vprašal sem jo, kdo je. Pa se mi je predstavila kot dekle, ki je pobegnilo iz preteklosti. 

Bila je skrivnostna in seveda nisem verjel, da prihaja iz osemnajstega stoletja. Ponudil sem ji 

streho nad glavo, v zameno pa je obljubila, da bo moja muza in bo mojim slikam vrnila čar.  

Rada je imela knjige. Dneve in noči se je vrtela pred mojo knjižno polico in jih 

prebirala. Željna je bila znanja. In za naše stoletje je bila precej nevedna. Počasi sem začel 

verjeti njeni zgodbi o stari ženici, ki ji je podarila eliksir, da je lahko iz preteklosti prišla v 

prihodnost.  

Rad sem poslušal, kako je pripovedovala o svojih sanjah in svojem življenju. Kako vsi 

pričakujejo, da se bo poročila z nekim lordom in rešila družinske spore, ona pa si želi le 

ljubezni. Rad sem poslušal zven njenega glasu, ki je kot mehka vata božal njene besede.  

Zaljubil sem se vanjo. Zaljubil sem se v njeno prikupno pritoževanje nad glasnimi 

avtomobili, ko sva hodila po ulicah. Zaljubil sem se v njeno občudovanje filmov, ki so bili 

zanjo le premikajoče se slike v škatli. Brezpogojno sem jo ljubil. 



Bila je radovedna in želela si je razumeti naš svet. Rad sem jo opazoval, ko je oblekla 

mojo belo srajco in se zavila v moje odeje na mojem kavču v moji dnevni sobi. Bila je moja. 

Opazoval sem jo, kako je spala. Ko je plitko dihala in v spanju godrnjala. Zdela se mi je tako 

neresnična, toda vedno, ko sem se nežno dotaknil njenega lica in pazil, da je ne predramim, 

sem lahko začutil njeno mehko in toplo kožo. Bila je resnična in zares je prihajala iz 

zgodovine. 

 Bal sem se, da so vse le sanje,  zato sem se želel naužiti njene družbe. Peljal sem jo v 

gledališče in v čokoladnico. Peljal sem jo na staro podstrešje neke zapuščene stavbe, kjer je 

najlepši razgled na mesto. Peljal sem jo na sladoled in na vročo čokolado. Želel sem ji 

razkazati svet. Želel sem ji ga podariti. Želel sem ji pokazati,  koliko mi pomeni.  

Sedela sva v parku na klopci, ko sem ji objel obraz in svoje ustnice prvič pritisnil ob 

njene. Spomnim se, kako je dišala po sivki in njene ustnice so bile tako sladke. Spomnim se, 

da je bilo zelo mrzlo,  toda v njenem naročju sem gorel.  

Zaradi nje sem zopet rad segel po čopiču, samo da sem jo lahko narisal, kako je sedela 

na tleh in zatopljeno listala knjižne strani. Pozabil sem na steklenico in cigarete, saj sem imel 

zopet nekaj, za kar sem živel. Naredila me je boljšega človeka. Toda ravno ko sem si uredil 

življenje, sem jo izgubil. Bil sem naiven, da sem verjel v pravljico. Naiven, da sem verjel, da 

bo dekletce iz časa, ko še moja praprababica ni živela,  ostala v sedanjosti z mano.  

Vse se je končalo, ko je nekoč pozvonilo pri vratih. Odprl sem jih in pred sabo zagledal 

besno žensko. Odrinila me je, prav nič vljudno, in se pognala proti mojemu dekletu. Zgrabila 

jo je in ji primazala zaušnico. Bil sem prestrašen, toda naj sem se še tako trudil postaviti se 

svojemu dekletu v bran, ni pomagalo. Razjarjena ženska mi je dala vedeti, da me prezira in 

da se nimam pravice vmešavati. Bila je njena mati. Prepotovala je tristo let, samo da bi našla 

svojo hčer. In tako jo je odpeljala domov. Nazaj v njeno stoletje. Jaz pa sem z zlomljenim 

srcem ostal tukaj, v sedanjosti, in vse kar sem imel,  so bili prečudoviti spomini in slike z 

njeno prečudovito podobo. 

Verjel sem, da se je nekdo od naju rodil v napačnem času. In svet ni dovolil, da bi 

ostala z mano, saj bi se s tem lahko spremenila zgodovina. Toda sedaj vem, da je imelo 

vesolje zame druge načrte. 

Od takrat je minilo nekaj let. Nikoli nisem pozabil nanjo in nikoli se nisem zaljubil v 

druga dekleta, čeprav sem poskušal. Zaposlil sem se v veliki galeriji in postal uspešen 

umetnik.  



Pred nekaj dnevi pa sem hitel na sestanek. Ulice so bile polne, jaz pa sem tekel in se 

izogibal mimoidočim. Toda raztreseni jaz je neroden in zato se nisem mogel izogniti udarcu. 

Usodnemu udarcu. Zaletel sem se v drobno žensko, ki je prišla izza ovinka. Tudi njej se je 

mudilo in tako sva nerodno trčila. Knjige, ki jih je držala v rokah, so popadale na tla, njo pa 

sem hitro ujel, jo prijel za nadlakti in  preprečil njen padec. 

»Oprostite, gospodična. Nisem … «  

Potem pa je dvignila pogled. Sestanek v hipu ni bil več pomemben. In čas je prenehal 

teči. Te oči. Ta nerodni nasmeh. Ta zardela lica. Njene obrazne poteze so jo izdajale. Čeprav 

je imela črne, na paža postrižene lase, sem vedel , da je ona. Ona je. Pomagal sem ji pobrati 

knjige. 

»Tako sem nerodna, žal mi je, « je nežno rekla.  

Ta glas. Brez dvoma je ona. Moja muza. Vrnila se je in tokrat ne bo odšla nikamor. 

Nikamor ji ne bom pustil oditi. Takoj mi je postalo jasno, da bi se morala prvič srečati tukaj in 

zdaj in se zaljubiti na prvi pogled.Res je, da sem jo spoznal v njenem prejšnjem življenju. 

Toda zaljubil sem se v njeno dušo. In vedel sem, da globoko v sebi tudi ona čuti enako. Zdel 

sem se ji znan, to je dober znak in privolila je, da bo odšla na kavo z mano. Vem, da bo trajalo 

nekaj časa, da bom znova pridobil njeno srce. Toda ne bojim se ovir, ki nama jih bo na pot 

postavilo življenje, saj nama je že uspelo premagati tisto največjo. Čas. 
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