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K

malu po končanem doktoratu sem začel z majhnim podjetjem za
biološke kreme za sončenje. Sam sem cmaril recepture, preizkušal na sebi in
zaradi trme mi je počasi uspevalo. Po treh letih sem zaposlil prvega sodelavca,
po petih letih dvajsetega, za deseto obletnico obstoja podjetja pa dvestoto
sodelavko v razvoju.
Vmes je bolezen odnesla najprej očeta in kmalu zatem še mamo. V pokoju
nista uživala niti pet let. Namesto v njuno lepo starost, ko bi lahko zaužila
življenje, sem veliko vložil v zdravstveno oskrbo. Žal mi je, da nisem mogel
več storiti.
Mogoče sem se zato še trdneje zakopal v delo. Uspešna rast firme prinaša
vse več obveznosti in odgovornosti. Dokler skrbiš samo za svoj kos kruha in
skledico mleka, še gre, a pri tristo petinpetdeset zaposlenih je to delo, ki ti
požre ves čas. Namesto s sabo in družino se ukvarjaš samo s podjetjem.
Konkurenca je huda, in če želiš obstati na površini konkurenčnega trga, moraš
plavati močneje od konkurentov.
Poročil sem se z Lino, pridnim dekletom iz skromne družine. Mogoče vam
lahko povem kaj o tej plati svojega življenja.
Sprva sem ji dal priložnost preko študentskega servisa. Za mesto v moji
pisarni je vedno vladala huda konkurenca, saj sem za pošteno in dobro delo rad
nudil odlično plačilo. Zanjo sem se odločil, čeprav so jo mnoge prekašale glede
akademskih dosežkov. Mogoče je name vplivalo dejstvo, da je bila sposobna
borka, ki se je sama izkopala iz blata revščine in si plačevala študij. Ob dveh
službah ne moreš biti odličnjak. Si pa zato navajen trdega dela. Imela je smolo
s starši, ki niso razumeli pomena izobrazbe. Baje ju je skoraj pobralo ob misli,
da ne bo frizerka ali kuharica.
Moram pa pošteno priznati, pri moji odločitvi je veliko vlogo igrala tudi
njena atraktivnost. Znala je pritegniti pozornost in z buhtečo seksualnostjo me
je resnično očarala.
Odlično je znala s strankami. Vsakogar je fascinirala in vsi so padali na
njeno atraktivnost. Njenim talentom sem dolgoval nekaj pomembnih poslovnih
uspehov.
Po končani pravni fakulteti je nadaljevala s pripravništvom, seveda pri
meni. Že v času pisanja diplome sva se zapletla. Kako da ne? Dobesedno mi je
brala misli. Sprva je bila najina zveza podobna drobni aferici, šele sčasoma je
postalo resnejše in izteklo se je v poroko.
Rodila je dva sinova, postala je skrbna mati in resnična glava domače hiše.
Na koncu sem seveda plačal ceno, a o tem kasneje.
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Petnajst let po poroki je bil moj lov za časom vse bolj izgubljena misija.
Lina je ob mojem prihodu običajno že spala in največkrat je še vedno trdno
spala, ko sem se odpravil v službo.
Svoje delo je opravljala od doma. Sinova sta tako imela vsaj mamo, če je
oče (p)ostal nekaj virtualnega.
Sinova sem videl, če sem imel srečo, enkrat do dvakrat tedensko. Kdo je bil
na njunih rojstnodnevnih zabavah pred desetimi leti? Ne pomnim, ker sem
delal. Kdaj sem bil nazadnje z njima v kinu ali v naravi? Če se ne motim, pred
tremi tedni med podaljšanim vikendom. Pa še takrat me je vsake pol ure
prekinjal mobi. Zoprno. Sinova bosta odrasla mimo mene.
Starejši Mitja je v prvem letniku gimnazije, mlajši Sergej guli osmi razred.
Sploh ne vem, kdaj sta tako hitro postala prava mala moža. Včasih se
sprašujem, je cena uspeha vredna tega?

T

istega dne se je zgodila prigoda, ki je marsikaj spremenila.
Znova sem, kot vsak dan, petek in svetek, hitel do pisarne. Komaj sem
čakal zaključek izgradnje pristajališča za svežo pridobitev, helikopter. Mučni
boj za dovoljenja se je le iztekel v mojo korist. S helikopterjem bom samo hop
iz ene na drugo lokacijo in ne bom več izgubljal časa na avtocesti.
Ob spremljavi radijskega cigu – migu sem razmišljal o naslednji poslovni
potezi. Z novo kremo bom še enkrat prehitel konkurenco. Zagotovo mi bo
uspelo.
Večkrat si postavljam vprašanje, zakaj ima dan tako malo ur? Zakaj nima
dve uri več in podarjeni čas bi lahko preživel s sinovoma in Lino? Zakaj samo
24 ur in niti minute več? Kako je lahko Bog tako omejen?
Zagledan v točko pred sabo, sem hitel po ulici, polni človeškega gomazenja.
Vnovič sem razmišljal o času, ko sem se zaletel v uglajenega gospoda srednjih
let.
»Oprostite,« sem bil vljuden. Gospod se je kratko nasmehnil in prijazno
prikimal:
»Nič hudega, gospod Bogatin. Vsakdo je lahko z mislimi kje drugje. Ste
kdaj pomislili, da je vaša težava rešljiva?«
Zmedeno sem odvrnil:
»Kakšna težava?«
Okrogloličen čokati mož se je skrivnostno, pravzaprav malce nagajivo,
nasmehnil:
»Mislim na vašo težavo s časom. Si ne bi želeli, da bi imeli vsak dan 26 ur
časa?«
9

Čas na kredit

»Se hecate? Nimam časa za to,« sem malce nestrpno odmahnil. Res nisem
imel časa za štose uličnih šaljivcev.
V tistem hipu me je nekaj spreletelo. Nekakšen nenavaden srh, vzburjenje
ali kaj vem, kot čuden občutek. Mož me je nežno prijel za nadlaket:
»Gospod Bogatin, stopite z mano. Vzemite si pet minut za nešteto ur, ki jih
boste preživeli s svojima sinovoma.«
Celo telo mi je spreletelo, od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor:
»Kako veste za moje ime in za moja sinova?«
Kaj sploh sprašujem? Danes nam ves čas gledajo pod prste. Ko vključiš
računalnik ali telefon, si v hipu odprta knjiga. Več vedo o tebi kot ti sam.
Natrgajo ti lističe WC papirja, še preden greš na WC.
Mož je zaupljivo prikimal:
»Marsikaj vem, ker je to moja naloga. Saj sem zastopnik silno pomembnega
in močnega interesnega združenja.«
Ne vem čemu, mogoče me je s čim zacopral, a sledil sem mu v nenavadno
trgovino, še najbolj podobni ropotarnici z rabljeno kramo. Naravnost presunil
me je mogočen lestenec, zlasti njegov neobičajen podaljšek, stilizirana peščena
ura. Na mizo je položil umetelno oblikovan obrazec. Očitno so si vzeli čas za
oblikovanje.
»Kaj to pomeni?« je izletelo iz mene. Mož se je znova zaupljivo nasmehnil.
Očitno se je učil pri odličnem trenerju komunikacije in motivacije. V ustih sem
skoraj okusil glukozo njegove osladnosti:
»To je časovna kreditna pogodba. Sestavljena je samo za vas.«
»Kakšna pogodba?« sem komaj zadrževal mešanico izbruha smeha, čudenja
in panike. Mož je ostal smrtno resen, na obrazu je ostala le ta sladkobnost:
»Saj ste slišali. Časovna kreditna pogodba.«
Izbuljil sem oči, saj nekako nisem verjel svojim lastnim ušesom:
»In kaj naj to pomeni? Bojim se, da bom šel. Res nimam časa.«
Gospod me je zadržal:
»Podpišite to pogodbo in imeli boste čas. Naj vam razložim, kako deluje in
nič vas ne stane,« me je razorožil s svojo prepričljivo prijaznostjo. Sploh mi ni
bilo jasno, čemu sem prenašal njegove čudnosti. Mogoče je pobegnil iz kakšne
ustanove, a sam sem zaradi podzavestnega altruizma sprejel njegovo igro.
Po trenutku oklevanja sem pristal. Po svoje sem želel prisrčnemu stričku
narediti uslugo. Naj uživa, preden pridejo ponj in ga oblečejo v pulover s
predolgimi rokavi. Sicer pa, mi je sploh ostalo kaj drugega? Če sem že nasedel
norosti, naj nasedem do konca. Naj se vidi razkošje natega na suho! Mož je
svečano nadaljeval:
10

Čas na kredit

»Vidite, za vsak dan dobite 2 uri dodatnega časa. Ti dve uri boste,« je
zavrtel z očmi, »nekako posmrtno odslužili. Ko umrete, ne greste v pekel ali
nebesa, temveč se vrnete in z obrestmi odplačate ta časovni kredit. Vsako
dobljeno uro boste oddelali z desetimi urami!« je poudaril in mehko nadaljeval.
»Se strinjate? Od podpisa pogodbe boste vsak dan dve uri s sinovoma in ženo
Lino, nakar boste posmrtno živeli življenje nekoga, ki vam ga dodelimo. Veste,
krog življenja mora biti ves čas sklenjen. Bilance se morajo izravnati. Saj se
odlično razumete na bilance.«
»Je to možno?« sem ohranil trezno glavo. Zgrozil sem se ob misli, da vedo
tudi za ime moje žene. Dokončno sem se prepričal, da je dobrohotni debelušni
striček zagotovo bolnik. Priseben in zdrav človek ne more govoriti česa
takšnega.
Spomnil sem se na strica Antona. Ubogi revež si tega res ni zaslužil. Ko je
namesto avtomobilov videl vesoljske ladje in prijavil, da je telo njegove žene,
tete Zinke, ugrabil alien, so prišli ponj in od takrat uživa v svoji lastni vesoljski
kajuti. Zagotovo uživa v svoji vesoljski odiseji.
Zakaj mu ne bi ustregel? Če ni nobene denarne klavzule, se bom podpisal
na lepo oblikovan obrazec. Naj ima striček veselje. Mogoče je imel pred
boleznijo trgovinico in živi v preteklosti. Lahko mu pomagam izravnati bilance
norosti.
Stopil sem do pulta in hitro preletel list pogodbe. Ker nikjer nisem naletel
na denarno valuto, sem želeli hitro podpisati. Že sem se nagnil nad papir, ko me
je ustavil:
»Gospod, zagotovo nisem iz nobene ustanove, ki jo imate v mislih. Pred
podpisom vam priporočam, da preberete vse klavzule pogodbe. Čeprav v
pogodbi ni omenjen denar, gre za kredit. Danes nekaj dobite, da boste jutri z
obrestmi odplačali. Poslovnež ste in vedno, preden podpišete, natančno
preberete celotno vsebino pogodbe. Tudi petkrat, če se vam zdi potrebno. Zakaj
bi zdaj ravnali drugače? Denar vendar ni cilj, temveč sredstvo. Mogoče bi
morali pri nedenarnih pogodbah postopati še previdneje. Nikoli ne veste, kje
tičita zajec in lisica.«
Zamahnil sem z roko:
»Pustiva zajce in lisice, že preveč časa sem izgubil. Če ne veste, moj čas je
denar. Dajte, da podpišem,« sem malce nejevoljno odvrnil in pograbil ponujeno
starinsko nalivno pero s filigransko vgravirano peščeno uro. Hitro sem še
enkrat z očmi preletel pogodbo, ne da bi jo resno prebral, saj se mi je to zdelo
popolnoma nepotrebno in dal podpis na vse tri izvode pogodbe. Na koncu sem
se, v maniri poslovnih odnosov, rokoval s prijaznim, a malce trčenim
možakarjem in želel pohiteti svojemu poslu naproti.
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Mož je tiho prišepnil:
»Gospod, pogodbo bi morali prebrati.«
Nestrpno sem odkimal in urno zapustil čudaško poslovalnico.

N

e znam natanko opisati, kaj se je dogajalo, a od takrat sem imel vsak
dan vsaj dve uri časa za družino. A žal sinova in Lina niso več našli
časa zame. Je bil to del pogodbe? Najbrž ne. Odgovor je logičen - petnajst let
moje odsotnosti. Lina me je tisto leto zapustila in mi pojedla pol firme, ki sem
jo ustvaril z garanjem od jutra do pozne noči. Za smetano vsega je pobasala še
skoraj vse nepremičnine in se z mojimi žulji prav nesramno obogatila. Kdo bi ji
zameril? Našla si je mladega žrebca, kako mu je že ime? Aha, Luka! Zbodlo
me je, ker je mladi porivač užival v dobrinah, ki sem jih ustvaril iz nič. Malce
me je skelelo, ker jo je na mojo jahto vozil z mojim helikopterjem. Najbolj sem
pogrešal druženje s Petrom, ki se me je začel izogibati od trenutka, ko je šla
jahta v roke prevzemnika.
A kakor koli se obrača in obrne, treba je živeti. Ne smeš se ustaviti. Sinova
sta končala gimnazijo, zatem vsak svoj faks. Starejši je uspešno končal
ekonomsko, mlajši pravno fakulteto. Nista hotela delati v moji firmi, temveč sta
ustanovila svojo. Kmalu sta postala uspešna mlada poslovneža.
Kaj pa jaz? Hitro sem se postavil na noge. Firmo sem znova povzdignil na
nekdanjo raven. Še enkrat sem dokazal svoj nos za prave ljudi. Zaposlil sem
mlado doktorico, ki je v praksi dokazala svojo akademsko nadpovprečnost.
Poročil sem se še drugič. S Karmen sem imel srečo, saj se je izkazala za
skromno ženičko brez predatorskih funkcij. Otrok si nisva umišljala.
Pozabil sem že na davno podpisan časovni kredit in tudi na tisti dve uri, saj
sem imel občutek, da ju nisem uporabil. Tako so minevala leta in približeval se
je moj 60. rojstni dan. Poklical sem starejšega sina:
»Mitja, ker imaš veliko obveznosti, te že zdaj vabim na svojo okroglo cifro.
Fešta bo pri Zofki.«
Sin hitro odvrne:
»Ata, žal ne morem in tudi Sergej ne bo utegnil, saj imava tiste dni na
Dunaju pomembne sestanke.«
Poskusil sem z nekaj drugimi datumi. Vedno isto. Končno sem jezno
odvrnil:
»Kako to, da si nikoli ne moreta vzeti časa za očeta?«
Sin mi hladno odvrne:
»Naj te še jaz nekaj vprašam,« je jezno zarenčal. »Kako to, da si pozabil na
najinih prvih 15 let življenja?«
Požrl sem cmok v grlu.
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Š

estdesetega rojstnega dne za las nisem dočakal. Na predvečer, kako
bizarno, me je stisnilo in zvrnil sem se po tleh. Telo me ni več nosilo.
Opazoval sem, kako so me oživljali. Moja duša je zaplavala in opazoval sem
negibno telo. Presneto! Slišal sem svojo ljubko Karmen, ki je neprizadeto
vzdihnila:
»Še dobro, da je bil tako fino zavarovan. Vsaj nekaj od seksualnega
invalida.«
Zdrznil sem se. Tedaj se je nad mano odprla čudovita panorama. Sonce je
sijalo nad nenavadno svetlim poljem. Zagledal sem se v čudovito gorsko
dolino. Žuborenje slapov me je pomirjalo. To je torej posmrtnost. Saj ni tako
slabo. Pravzaprav je odlično. Ravno je postalo lepo, ko je vse izginilo. Znašel
sem se v telesu. Tedaj sem se spomnil na davno podpisano kreditno pogodbo.
Zakaj je nisem prebral?
Pred ogledalom sem ugotovil, v čigavem telesu bom odslužil kreditni dolg.
Grozljivo ... In sem se zazrl v obraz sina Mitje. Takšna je torej cena, ki jo
morem plačati. Začutil sem vso bolečino svojih odsotnosti.
Zdaj sem vedel ...

13

Čas na kredit

14

