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SANJE, KI LAHKO POSTANEJO RESNIČNE  

Vse je bilo črno. Temno jutro, vonj po izpušnih plinih avtomobilov, ki nepretrgoma dirjajo po mestu. 

Ravnokar sem se zbudil. Namesto vonja po kavi me je pričakalo to. Ampak, tega sem že navajen. Večji 

šok pa sem doživel, ko sem si kot vsako jutro želel umiti obraz. Odprl sem pipo, a voda ni pritekla. 

Pomislil sem, če sem pozabil na kakšno opozorilo, da bo zaradi obnove bloke voda zaprta. Ničesar 

takega se nisem spomnil. Še večji šok je sledil, ko je po nekaj sekundah iz pipe pricurljalo nekaj kapljic 

čudne rjavkaste tekočine, ki me je spominjala na reko po hudem neurju. Le v znatno manjši količini, 

seveda. Nisem si upal umiti obraza s tem. Nisem mogel dopustiti, da bi se ta brozga dotaknila moje 

kože.  

Odšel sem iz stanovanja, na delo. Neumit, žejen, zmeden in zaspan. Vsi ti izpuhi, ki so se kopičili v 

zraku, so mi onemogočili normalno dihanje. Bil sem živa razvalina, tako kot vsi drugi, ki so se trpali na 

avtobus, ki naj bi nas, kot vsako jutro odpeljal na delo. Kot vsako jutro smo se peljali mimo ogromnih 

tovarn. Ko bi morali ustaviti pred tovarno, v katero smo bili namenjeni, v tovarno, v kateri z odporom 

delam že štiri leta, se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Avtobus ni ustavil. Iskreno, to mi ni 

povzročilo nobene živčnosti. To, da je avtobus peljal naprej, me je celo razveselilo. Vsaj en dan bom 

imel razlog, da sem zamudil. Zaspal sem. Po dolgi vožnji me je prebudilo glasno govorjenje in 

prerivanje. Doživel sem še en šok v tem jutru. Rinili so nas z avtobusa in nas usmerjali proti neki 

ograji. Nadzorovali so nas veliki, močni oboroženi moški. Za ograjo smo videli velike čudne stavbe in 

stolpe. Odprli so vrata in vstopili smo.  

Zdaj smo tu. V nekem čudnem objektu, natlačeni. Odštevamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in grozen 

sunek nas je pognal v zrak. Vzleteli smo. Ne vem, kaj se dogaja. Ne vem, zakaj sem tu. Nihče ne ve. 

Ogromno nas je. Moški, ženske, tudi nekaj otrok. Nekaj jih poznam, ker jih vsako jutro videvam na 

avtobusu, ampak ne vseh. Pristopim do moškega, ki stoji ob vratih. Zdi se mi drugačen od ostalih. 

Seveda, saj ima pištolo zataknjeno za pasom. Oblečen je v neko uniformo in za razliko od nas ne 

izgleda prav nič zmeden. Vprašam ga, kaj se dogaja. Ne dobim odgovora. Prijazno ponovnim 

vprašanje. On pa mi hladnokrvno odgovori: »Mar ne vidiš? Odhajamo.« K nama pristopi še en moški v 

enaki uniformi. Posmehljivo mi reče: »Upam, da si se poslovil od svoje  

punce, mali. Dvomim, da se bosta še kdaj videla. Ali pač, nikoli ne veš.« V tem trenutku se ozrem 

skozi majhno okence, ki ga do zdaj še nisem opazil. Zdaj dojamem vse. Nahajamo se v neki čudni 

raketi. Potujemo z neznansko veliko hitrostjo. Ob pogledu skozi špranjo ne vidim ničesar zemeljskega. 

Očitno smo že zelo daleč.  

Zdaj začnem povezovati vse skupaj. V včerajšnjih poročilih so povedali, da je Zemlja prepolna ljudi in 

odpadkov. Da ne bo šlo več dolgo tako naprej. Spomnim se tiste čudne vode zjutraj… Zdaj povežem 

vse. Očitno nas peljejo na nek drug planet. Verjetno na Mars. Zagotovo smo neki poskusni zajčki. 

Ampak, kako so našli prav mene? Zakaj prav mene? Zakaj sem sedel na tisti avtobus, zakaj nisem 

počakal na naslednjega? Kaj se bo zgodilo z nami? Obupan sem. Od vprašanj mi bo razneslo glavo. 

Poskusim zaspati, ampak ne morem. Samo gledam skozi majceno okence in čakam. Ne zmenim se za 



ostale ljudi, prav tako obupane, ki histerično kričijo, jokajo in se prerivajo. Dočakam. Ravnokar 

odhajamo iz rakete. Nadeli so nam čudne obleke in čelade. Neke skafandre. Nekaj metrov pred nami 

stojijo nekakšne majhne kolibe. Očitno so jih postavili za nas. Bo to moje novo bivališče? Bom tu do 

smrti? Spet me ubijajo moja vprašanja.  

Izvedel sem odgovor na moje prvo vprašanje. Ja, to je moj nov dom. Naš nov dom. Čeprav sploh ne 

vem, kdo so ljudje, ki so postali moji sostanovalci. Moji sotrpini.  

Minilo je že pet dni. Tisti moški, ki nas nadzorujejo, so nam končno povedali resnico. Nek bogataš se 

je odločil, da bo porušil naše bloke in si tam postavil oazo zase in za svoje izbrance. Ravno prav mu je 

prišel znanstveni projekt, ki raziskuje življenje na Marsu. Ker pa raziskovalci niso imeli denarja, se je 

prijazni gospod odločil, da velikodušno financira prvi polet na Mars. Še več, ponudil se je, da bo sam 

izbral »prostovoljce«, ki bodo v imenu znanosti odleteli na Mars. Noro. Noro, kaj vse lahko storiš, če 

imaš denar. Baje bo izselil vse prebivalce našega mesta. Ostali bodo samo bogataši. Klasika. Bil sem 

zelo začuden, ker so nam povedali vse to. Verjetno so nam povedali, ker bomo tako ali tako tukaj za 

vedno in ne bomo mogli vzpostaviti stika z Zemljo.  

Danes je osmi dan našega bivanja tukaj. Našega »izgnanstva«. Počasi mi že vse krepko preseda. 

Pogrešam svojo družino. Močno. Kljub temu, da nas je veliko, sem osamljen. Veliko premišljujem. 

Smo si sami krivi, da smo tukaj? Smo sami uničili našo ljubo Zemljo?  

Petnajsti dan. Včeraj so uniformiranci zapustili Mars. Tukaj so pustili kamere in nam povedali, da nas 

nadzorujejo. Rekli so, da bodimo pametni in se obnašajmo lepo, če hočemo, da nam prinesejo nove 

zaloge hrane…  

Sedemnajsti dan. Zmanjkalo nam je hrane, njih pa še kar ni. Gledam lačne otroke in njihove matere. 

Hočem jim pomagati, a sem nemočen. Tudi jaz čutim grozno lakoto. Moje telo je slabotno, duh pa 

peša.  

Že dvajseti dan tukaj. Sreča! Včeraj smo v eni izmed kolib našli nekaj hrane. Nekateri so se zanjo tepli. 

Jaz sem svojo pustil otrokom. Ko sem gledal njih, kako so srečni, sem nasitil tudi sebe. Za hip mi je 

bilo lažje. Zdaj pa se spet začenja. Huda lakota in pomanjkanje. Srce se mi trga, ko gledam otroke, ki 

so lačni. Ravnokar poslušam ženske, matere, ki obupane jočejo. Govorijo, kako lepo je bilo na Zemlji. 

Težko mi je pri srcu.  

Triindvajseti dan. Dovolj imam. Odhajam od tu. Tukaj je zame preveč bolečine. Nikomur ne morem 

pomagati. Lažje mi bo, če bom sam. Odločen sem, da odidem. Mogoče se mi posreči in kje najdem 

hrano, čeprav se čudim sam sebi, da v teh razmerah še verjamem v take čudeže. Dobro vem, da iz te 

grde rdeče zemlje ali karkoli pač je, ne more zrasti nič.  

Drugi dan samote. Zdaj sem sam, tavam, blodim, vse me tako boli, da ne čutim ničesar. Želodec se mi 

trga, noge komaj držijo težo mojega shiranega telesa. Ne bom več dolgo zdržal. Sprašujem se, če bi 

bilo bolje, če bi ostal v naši »koloniji«. Na misel mi pride, kako bi bilo šele, če bi se tistega jutra zbudil 

10 minut kasneje in se vkrcal na naslednji avtobus. Na jok mi gre. Ne morem si pomagati, jočem. 

Spominjam se vseh lepih, kaj lepih, čudovitih stvari, ki so me obkroževale vsak trenutek mojega 

življenja na Zemlji. Zakaj vsega tega nisem cenil, ko sem vse še imel? Sprašujem se, kako se imajo 

domači. Prevzame me misel na družino. Me pogrešajo? Jih skrbi zame? Ali mama joče?  

Četrti dan samote. Danes enostavno ne morem več. Uničuje me misel, ki bi mi na Zemlji polepšala 

dan. S punco praznujeva drugo obletnico. Če bi bil doma, bi ji kupil rožo, lepo dišečo žametno vrtnico. 

Rdečo. Ali pa mogoče živo rumen tulipan. Odprl bi šampanjec. Skupaj bi bila in ta dan bi bil najlepši 

dan v letu. Jaz pa sem tu. Brez rože, brez šampanjca, brez hrane, brez nje. Brez nje in brez vseh 



ostalih, ki jih imam tako zelo rad. Objel bi jo. Močno bi jo objel in ona bi močno objela mene. Ob misli 

na njen objem se nekaj v meni prelomi. Ugotovim, da enostavno ne morem več. Tako ali tako bom 

zagotovo umrl. V groznih mukah. Najdem oster kamen in še enkrat pomislim na ljudi, ki jih imam rad, 

in na vse lepe stvari, ki sem jih doživel. Zdaj pa zaprem oči, kamen naslonim na zapestje, stisnem 

zobe in…  

Zbudim se zaradi obupnih mravljincev v levi roki. S svojo desnico močno stiskam levo zapestje. Zavem 

se, da so bile vse samo sanje. Grozne sanje. Odhitim v kopalnico, odprem vodo in ja, čista je. Umijem 

si obraz in pogledam na uro. Budilko sem prehitel za pol ure. Super, v službo grem lahko peš. Pa ne 

zato, ker se bojim, da me bodo ugrabili in odpeljali na Mars, ampak, ker so te sanje v meni prebudile 

nekoga drugega, nek del mene, ki je spal. Tisti del mene, ki se zaveda, da uničujemo naš planet. 

Ampak vem, da se lahko poboljšamo, da se lahko Zemlji odkupimo. Sicer pa bo sprehod do službe 

dober tudi za moje telo, ki sem ga malce spustil z vajeti. Kakšen hamburger manj in korak več ne bo 

škodil. Zavedam se, da sem lahko do Zemlje prijaznejši. Kaj vse mi daje narava… Dolžan sem ji pomoč. 

Zdaj jo potrebuje ona. Pomagal ji bom. V bistvu lahko za svoje sanje povem drugim. In sprožim neko 

verižno reakcijo. Mogoče nam bo skupaj uspelo. Saj veste, več glav več ve! Navdušenje v meni se 

samo še stopnjuje. Kaj si mislijo ljudje, ki me opazujejo in vidijo moje navdušenje? Pa saj je vseeno. 

Tako ali tako bodo kmalu izvedeli. Komaj čakam. Komaj čakam, da vidim, kakšne priložnosti mi bo 

prinesel nov dan.  

 


