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ŽENSKA Z VOLKOM
Iz malhe izvleče izdolben živalski rog in ga potopi v izvir pod košato bukvijo 

v gostem podrastju. Voda, ki teče v senci, je dobra. Mrzlo vodo varuje hladna 

Bela kača. Voda Črne in Rjave kače na osvetljenih krajih je slabša. Krogi in 

spirale so dobri. Ostri robovi so slabi, le redko lahko dobri. Ostre so koščene 

konice, ki jih moški pritrdijo na dolge palice in z njimi ubijajo živali. V obrambi 

pred napadalci in vsiljivci tudi ljudi. 

Z moškimi hodi na lov nekaj žensk. Z njimi je hodila ena od njenih dveh 

mam, ki je imela poslikano telo in na levi rami brazgotino. Tiste mame, ki 

je ob njenem rojstvu umrla, se ne spomni. Zanjo sta skrbeli mami, ki sta že 

imeli malega Beera in ga je rodila ona, ki plete malhe, košare, pokrivala in 

oblačila. Košare in malhe iz rastlin, ki modro cvetijo, pokrivala in oblačila iz 

dlake gostodlakih živali, tudi mamutov. Njeni odraslih mamutov ne lovijo. Lov 

na zelo velike odrasle živali je prenevaren. Včasih uplenijo upehane mladiče, 

a večinoma lovijo manjše živali. Meso je dobro. Kosti, rogovi in okli pa so 

dobri tudi za prenašanje vode, masti in shranjevanje medu. Med nabirajo le 

najbolj spretni med njenimi. Sama si oprta prepleteno vejevje, ga prekrije z 

mrežami, si roke zaščiti s prešito jelenjo kožo in iz panja pobira satje. Zelo 

rada ima med. Vsi njeni imajo radi med. Celo Kela. Kela … Kela, pokliče, se 

ozre naokoli in ko hip zatem v podrasti zašumi, jo moker jezik oblizne okoli 

ust. Kela, jo poboža in med smehom odganja. Nehaj, Kela, zavpije, ko jo teža 

volčjega telesa pahne v hladen potok, ki izvira izpod debelega debla. Med 

smehom leže v vodi z rokama zdrsi po gladki strugi. Dobri, zaobljeni strugi. 

Spet je tu. Na Kraju. Na svojem Kraju. Sem prihajajo redki. Od njenih nihče. 

Tu, na Kraju, je Beli potok in malo stran je Velika reka. Reke niso kot potoki. 

Reke prinašajo in odnašajo. Tudi tujce.

Tik preden velika luna zapolni svoj krog, s svojimi pride semkaj, pod Goro. V 

Gori je Jama. Globoko v Jami živi Veliki medved. Veliki medved daje lovcem 
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spretnost in moč, da lovijo živali. Veliki medved daje ženskam spretnost in 

znanje, da iz živalskih kož in rastlinja izdelujejo oblačila. Vsi Medvedji rodovi 

izvirajo iz Jame in se vrnejo vanjo. Zato se medveda ne ubija. Iz Velikega 

medveda so izšli njen rod in drugi, s katerimi se ob polni veliki luni, ko ima 

sonce največjo moč, zberejo pod Goro v Jami. Štirje rodovi – njen Velikošapi 

rod pa rodovi Progastega kožuha, Krive grbe in Ošpičenega gobca. Ob 

najkrajši noči velike lune Velikemu medvedu v Jami darujejo orožje in orodje. 

Koščene konice, s katerimi so lovili prek leta. Kamnite kline pa šile, strgala, 

šivanke in drugo orodje, ki ga ženske izdelujejo iz kosti poginulih medvedov in 

drugih živali. V dneh pred daritvijo moški in ženske izdelujejo novo orožje in 

orodje ter ga položijo okoli velikega ognja. Čas darovanja Velikemu medvedu 

je v krogu velike lune najlepši čas. Ko se velika luna zapolni, si mladi izberejo 

može in žene. Nikoli iz svojega rodu, vedno iz drugih treh rodov. Veliki medved 

ne pusti kotenja mladičev v istem medvedjem rodu. To Veliki medved kaznuje. 

Kaznoval je tudi njenega brata, ki mu je nekoč bilo ime Beer. 

Veliki medved ve vse, govori Stara. Česar ne vidi, mu prenesejo drevesa, 

grmovje, trave, potoki, reke, ptice, čebele, vešče. Stara najbolje od vseh 

razume šelestenje drevja in razpozna, kar med letom sporočajo ptice, razbira 

volčje in lisičje zavijanje, razume šumenje potokov, rek in dežja. Stara zna 

vreči živalske kosti, v katerih vidi, kdaj je dobro iti na lov in kdaj se je lovu 

bolje izogniti. Kdaj je treba zapustiti bivališče in se premakniti na drug kraj. 

S katero rastlino se zdravi katera bolezen pa katere zeli prepražiti na živalski 

masti, da zacelijo rane in ublažijo v kosteh bolečine. 

Pred šestimi velikimi lunami je Stara stopila pred Moo in roko usmerila proti 

njenemu bratu Beeru, ki je poleg nje šilil koščeno konico: »Moo, Veliki medved 

ve,« je zmajevala z glavo, »globoko v Jami besno rjove!«

Kmalu zatem Veliki medved ni zaščitil Beera, ko ga je med nastavljanjem 

pasti pisanemu zajcu od zadaj napadla okrasta mačka. Ni dopustil, da ga 

mačka ubije, a mu je s krempljasto šapo raztrgala obraz. Od takrat Beer ni 

več lep. Njegovo desno oko je razlito in meso na obrazu se mu je z mastmi, 

s katerimi ga je zdravila Stara, grbančasto zarastlo. Odtlej mu ni več ime 
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Beer, ampak Mačji obraz. Ne hodi več z moškimi na lov, ampak v kamen 

brusi ženske z velikimi dojkami, pred darovanjem Velikemu medvedu pa z 

ženskama, ki sta v njenem rodu našli svoja moška, na steno Jame nariše 

živali, ki jih bodo v naslednji veliki luni lovci polovili. Od vseh njenih ima Beera 

najraje. Njen brat, Mačji obraz, je zanjo še zmerom Beer. Takrat davno sta 

se njuni telesi, v katerih so se dvignile vode, ki so dotlej mirovale, in so se 

vnela kurišča, ki so že nekaj časa tlela, prvič druga z drugo prepletli. Beer – 

Mačji obraz ni lep, strašen je. A takšne groze se hitro privadiš. Sama je že 

dolgo ne opazi. 

Beer je njen prvi in ona je njegova prva. Pred mnogo velikimi lunami sta bila 

kot dve mladi živali iz istega gnezda. Živali opazuj, jo od malega uči Stara. 

Tudi medvedje ženske svoje otroke, ko so veliki dovolj, odženejo iz brloga, da 

se ne bi mešali med sabo. Tudi volkulje od sebe odženejo moške mladiče, da 

si ustvarijo svoje družine. Pa kaj, je skomignila ob Starinih besedah: »Beer 

me od vseh razume najbolje. Nisem kot druge. Nisem kot moje sestre in 

moji materi. Znam biti sama. Ko začutim, da moram biti sama, grem na 

svoje kraje.«

A ne le Beera, Veliki medved je kaznoval tudi njo. In ji vzel tisto, kar ji je 

dal. Pred šestimi velikimi lunami je Stara v Jami sede ob ognju vrgla kosti, 

dvignila glavo in vanjo usmerila prst. Pred darovanjem ob polni veliki luni 

Stara vsakič vrže živalska vretenca, ki Velikemu medvedu izberejo dekle. 

Takrat, pred šestimi velikimi lunami, so kosti izbrale njo. Med zvoki bobnov, 

piščali iz medvedjih čeljusti in dolgih, debelih zvenečih kamnov, po katerih so 

s tankimi ošpičenimi kamni udarjali moški, je ena od žensk stopila pred njo 

in ji na jezik položila posušeno letečo gobo. Leteče gobe so rdeče, z belimi 

pikami. Leteče gobe so dobre. Lahko te dvignejo v nebo, da letiš skupaj z 

orli in razumeš njihovo oglašanje. Lahko te potopijo v reko, da razumeš, 

kako mirujejo postrvi pa kako naredijo, da se okoli njih spiralno ovije voda 

in jih odnese proti toku, celo po slapu navzgor. Lahko te odnesejo skozi 

krošnje, da razumeš, kar s šelestenjem govorijo drevesa. In ptiči. In druge 

živali. Lahko te odložijo na obrežje, kjer ti v uho šepetajo kamni. In reka. 

In veter. Z letečimi gobami razumeš govorico vsega, kar diha in ne diha. 
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Govorico vsega naokoli. A ne vedno. Včasih vse naokoli utihne. Včasih se 

vse pomeša v hrup. 

Takrat davno je čez devet malih lun iz njenega telesa prilezel medvedji 

mladič. Lep medvedji fant, je pomislila vsakič, ko si ga je pristavila k prsim. 

Beer je na tanko vrvico navesil drobne živalske kosti, katerih zvok je dečka 

nasmejal. Velikih, svetlo rjavih oči je grabil za igračo, a najraje od vsega je 

imel z mehko živalsko dlako napolnjeno kroglo, iz katere je štrlel zgrbančen 

cucelj, v katerega se je zasesal kot v njeno bradavico. 

Nekega toplega dne, ko je mrzel mrak velike lune že izgubljal moč, se je s 

koreninami in zgodnjimi zelmi vrnila do njihovih bivališč. Ko jo je mali zagledal 

in je od žensk opotekaje se zakoračil proti njej, je sedla in si razprla oblačilo, 

da ga podoji. V tistem trenutku pa je nebo zatemnila velika ptica in spustila 

grozljivo rezek zvok. V ptičjem letu je smrt, se je zdrznila Moo in si z dlanjo 

prekrila usta, da mali med sesanjem ne bi slišal njenega joka. Zamižala je in 

si močno vtisnila njegove svetlo rjave oči. Zdaj je. In zelo verjetno ga kmalu 

ne bo. A saj v ptičjih krilih morda ni bila smrt, je pomislila in odprla oči. Ali 

res lahko loči sporočilo temnega ptiča od strahu, da izgubi to, kar ima raje 

celo od Beera? Morda je le strah … verjetno je strah, si je ponavljala, ko se 

je z malim zavila v kosmata pregrinjala in z njim legla na kože, ki so bile z 

vrha prekrite z mamutovimi kostmi, prepletenimi z vejami, glino in kožami. 

Mnogo otrok umre v starosti komaj nekaj velikih, celo malih lun. Ampak njen 

medvedji mladič je videti zdrav. Smehlja se, medtem ko se igra z njenimi 

lasmi. Odslej še bolj popazim, da se nevarno ne približa ognju in da zdaj, ko 

že hodi, ne odtava od bivališč, pomisli Moo. Odslej vsakič pregledam, ali se 

kje v bližini morda ne greje kača. Kaj več še lahko storim? 

Stara je dvignila redke sive obrvi in stisnila ustnice, ko je s prsti razbirala po 

tleh vržene kosti. S pogledom je ošinila malega in Moo, zaprla oči in odkimala. 

Daj, še enkrat jih vrzi, javkne Moo, a je Stara odkimala in pospravila kosti v 

medvedjo lobanjo. Nedolgo zatem je mali ob njej od vročine gorel. Njegovo 

telo je bilo kot leteča goba prekrito z belimi, na dotik bolečimi pikami. Stara 

ga je mazala z mastmi in mu v usta kapljala rdečo tekočino. Beer je ob njem 
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tiho udarjal po napeti koži bobna in dimil z zelmi, ki pa so vlažne gorele slabo. 

Moo je malega stiskala k sebi in mu pela, kar so jo naučili Stara, Bela kača 

ob hladnem potoku in nežno zeleno brezovo listje. Ko je četrto noč izginila 

luna, je mali na široko razprl svetlo rjave oči in so se iz bližine oglasili volkovi. 

Še zadnjič je sunkovito vdihnil in se dokončno umiril. Bolečina. Neznosna! Če 

ji ne bi Stara v usta potisnila posušene črne gobe, bi jo bolečina raztrgala.

 

»Veliki medved ti je malega dal in ti ga vzel,« ji je rekla Stara. »Njegov krog 

je bil majhen. Komaj tri velike lune in pet malih. Ne, Moo, to ni bila kazen,« 

se je Stara zazrla v utripajoče oči, ki so jo gledale iz skoraj črnega neba. »Zelo 

dobra si bila s sinom Velikega medveda, ki je svojega mladiča poklical k sebi 

v Jamo. Ti, Moo, pa boš začela nov krog. Ne enkrat, trikrat sem vrgla kosti in 

so vsakič pokazale isto. V novem krogu boš imela novega mladiča, a ta ne 

bo medvedji. Tvoj krog je zelo drugačen od krogov drugih žensk. Boš videla, 

Moo, še veliko dobrega se ti zgodi.«

Mala luna je bila še tanko zavita, ko se je Moo odpravila z malho med smreke, 

da nabere vršičke, ki jih v okrogli leseni posodi s satjem pomeša, in nato 

posodo, prekrito s tanko živalsko kožo, za tri male lune postavi na sonce, 

če je to prešibko, pa v bližino kurišča. A se v resnici med drevje ni odpravila 

zato. Žalost je stala v njej kot slaba voda v tolmunu. In njene prsi so bile 

še zmerom do vrha napolnjene z mlekom, da jo je bolelo telo. Med hojo je 

iznenada zaslišala cvilež. Ustavila se je in prisluhnila vetru, ki je prinesel 

vonj po mrhovini. Sledila je smradu in tako zelo tankemu cviležu, da bi ga 

bila zagotovo preslišala, če je Stara ne bi naučila, kako poslušati okoli sebe. 

Kaj pa, če se je bolečina v njenem telesu premaknila tako, da zveni kot jok 

majhnih živali, je pomislila Moo, ko je skrito za hrastovim deblom v podrasti 

opazila odprtino. Brlog, se zdrzne, volčji brlog, se ozre naokoli. Po smradu 

in cviležu sklepa, da je volkulja mrtva in so mladiči v njem dolgo že sami. Iz 

dračja zaneti ogenj, vzame suho vejo, jo premaže z mastjo iz jelenovega roga 

in jo porine v kurišče. S plamenečo vejo posveti v brlog, si z levico prekrije 

nos in se splazi vanj. Globoko v temi se zasveti par drobnih oči. Globoko v 

brlogu privita drugo k drugemu ležijo tri drobna telesa. Po prvem se plazijo 

mravlje in črvi, drugo skoraj ne diha, tretje, ko se mu z ognjem približa, od 
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strahu glasneje zacvili. Na mladiča, katerega smrček in oči so zlepljene od 

sluzi, položi palico in se nanjo opre, da sliši drobljenje kosti. Mrtvo telesce 

položi ob prvo trupelce in nad obema z roko izriše spiralo, živega previdno 

prime in se z njim odplazi iz brloga.

 

Mladiča med razpiranjem gobčka s spodnjim delom oblačila obriše, si ga 

ponese pred obraz in si njegov zadek pozorno ogleduje. Nato pa, ne da bi 

pomislila, njena roka razpre zgornji del oblačila in k dojki približa mladiča in 

ta se vanjo prisesa. Olajšanje. Z mlekom, ki se iz nje pretaka v malo volkuljo, 

odteka žalost. Obraz se sprosti. Vse v Moo spet postaja mehko. Volkuljico 

nežno poboža po glavi, da se ta še močneje zasesa v bradavico, ko nad njima 

hrast zašumi: Kela … Kela, ponavljajo krošnje. Kela …? Moo dvigne pogled 

proti krošnjam in ga spusti v priprte volkuljine oči. Kela, torej, Moo ponovi 

in s prstom zdrsi po volčji glavici in prednjih tačkah, ki se ji s krempeljci 

zarijeta v kožo. 

»Veliki medved ti je vzel sina in ti dal volčjega mladiča,« ji je rekla Stara, 

ki se je ob pogledu na volkuljo sprva zdrznila, nakar pa se ob ognju začela 

enakomerno zibati. »Davno, zelo davno,« je Stara začela zgodbo, »je živela 

ženska, ki je tako kot ti prinesla volčjega samca z zelenimi očmi. A ko je prišel 

njegov čas, je vse pogosteje glavo obračal v smeri, od koder so prihajali vonji 

in so se oglašali volkovi, dokler se ni neke noči pognal med drevesa in ga ni 

bilo več. Dolgo zatem, čez tri velike lune, pa je daleč od človeških bivališč 

žensko ujel mrak. Ne živalskih ne človeških glasov ni bilo naokoli. A ko so ji 

krošnje skozi veter ostro siknile, naj zbeži, je od zadaj začutila pogled. Obrnila 

se je in vanjo so iz teme zrle sive mačje oči. Človek okrasti mački zelo težko 

uide, saj neslišno napade od zadaj. Velika mačka se je sključila v prežo in se 

že skoraj pognala proti ženski, ko so skozi drevje planila tri siva telesa. Velika 

mačka volka pokonča, a je ob treh le zarjovela in izginila v temo. Takrat pa 

pred žensko ni bilo več treh volkov, ampak en sam velik samec, ki jo je gledal 

s svetlo zelenimi očmi. Pred njo je stal njen volčji mladič, zdaj vodja krdela, 

in jo nepremično opazoval. Njena roka se je proti njemu sprožila, kot da bi 

se prsti spomnili gostega kožuha, ki ga je neizmerno pogrešala. Volk je z 

gobcem rahlo sunil proti njej in glavo obrnil proti roju svetlečih oči na nebu 
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ter vanje dolgo, zelo dolgo tulil, nato pa žensko še enkrat pogledal, se obrnil 

in izginil. Kasneje je večkrat začutila svetlo zelene oči, ki so jo skozi drevje 

pogladile. Včasih je opazila, kako jo v daljavi spremlja velika siva senca. 

Včasih jo je iz spanja prebudilo večglasno volčje oglašanje, v katerem je 

prepoznala svojega volka. 

Nekoč pa je ženska odšla in se ni več vrnila. Z njenim izginotjem so izginile 

oči, ki so iz gozda zrle v človeška bivališča, in tudi volčjega oglašanja ni bilo 

več slišati v bližini. Njeni so govorili, da na lovu kdaj pa kdaj vidijo žensko, ki 

teče z velikim sivim volkom, da videvajo žensko in volka na rečnih nabrežjih 

pa da prečkajo sledi, v katerih se mešajo človeške in volčje stopinje, in da 

včasih med volčjim zavijanjem slišijo žensko petje.

Ampak tega je davno, zelo zelo davno,« Stara zgodbo konča. »Če Kela strah 

pred ognjem, ki tli v njenem volčjem telesu, premaga, bo ostala. Če ne, 

bo šla. Tako ali tako Kela gre, ko pride njen čas. Ali se vrne, kdo ve. O tem 

molčijo kosti. A bo kljub temu dobro, govorijo kosti, pa tudi, da ti je Veliki 

medved vzel sina zato, da boš lahko poskrbela za volčjega mladiča. Moo, 

Veliki medved te je izbral, da naslediš mene, ki sem na svetu že mnogo 

mnogo velikih lun. Iz Jame vse pogosteje slišim rjovenje,« Stara tiše nadaljuje, 

»in ko me Veliki medved pokliče, jaz grem. Ne, Moo, nič žalosti,« se nagne 

k Moo in jo pogladi po obrazu. »Vsi smo iz Jame prišli in se vrnemo vanjo. V 

njej so naši predniki iz vseh medvedjih rodov, tudi onih, ki živijo drugod in 

se ob polni Veliki luni srečujejo v drugih Jamah. Vse notranjosti medvedjih 

Jam so med sabo povezane. Globoko v Jami je tvoj medvedji fant, Moo. Tam 

notri je tvoja mama, iz katere telesa si prilezla, pa tudi mama, ki je hodila 

na lov in je imela poslikano telo,« Stara momlja med žvečenjem zeli, ki ji 

blažijo bolečine. Stara je vse bolj slepa, prešine Moo, tako da to, kar ji kosti 

govorijo, bolj kot vidi, z zadebeljeni bolečimi prsti otipa. 

»Veliko si se naučila,« nadaljuje Stara, medtem ko ji Moo z glino maže otekle 

členke na rokah in nogah ter jih z velikimi listi povija. »Opazuj in poslušaj, 

kar ti govori to, kar diha in ne diha. Bodi pozorna na vonje, ki jih prinašajo 

vetrovi. Ko pa boš v dvomih, takrat se dotakni stvari in boš začutila, kaj je 
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dobro in kaj ne. Že ob tej polni veliki luni v Jami ti vržeš kosti in razbereš, 

katero dekle si je Veliki medved izbral. Spoštuje te Veliki medved, spoštuje 

te naš medvedji rod in drugi trije. Moo, tvoj krog je zelo drugačen od krogov 

drugih ljudi. Ženska z volkom si, Moo.«

Ponovno na Kraju. Na svojem Kraju. Iz Jame v Gori se slišijo bobni, s katerimi 

moški in ženske ogrevajo ogenj. Tu ima prostor. Tu je njen čas, da se v 

Veliki reki okopa in se v miru pripravi. Pa tudi, pomisli, še nekaj je, o čemer 

natančno razmisli. S pogledom zdrsi od Velike reke proti nabrežju. Kela, išči 

… išči, Kela, z roko pokaže volkulji, ki se zapodi po produ in nato v grmičevje. 

»Moo,« malo zatem zasliši za sabo in še predno se obrne proti Veliki reki, se 

razpihajo iskre in v njej vse gori. Glas pozna. Za tem glasom je moški, čigar 

vonj in dotik zelo dobro pozna. Ni od tod. Natanko pred eno veliko luno ga je 

tu, na svojem Kraju, srečala prvič. Sem je prišel s svojimi moškimi od daleč, 

od zelo daleč, kjer je voda tako zelo velika, da sploh nima bregov. Tista, naša 

voda je drugačnega okusa, kot so reke in potoki, ji je rekel, ko sta se v Veliko 

reko pognala prvič. Višji je od njenih. Njegova koža je temnejša in zelo temni 

so njegovi valoviti lasje. Močan je in kadar dvigne roko v zrak, izpod njegove 

pazduhe vanjo puhne vonj, da jo odnese visoko, kot to naredijo leteče gobe 

in nekatere zeli.

 »Če nočeš z mano tokrat,« jo je takrat, pred eno veliko luno, objel in jo 

močno stisnil k sebi, »potem greš z mano ob naslednji, ko pridemo spet.« 

Vse je enako kot prvič – njegov vonj, okus kože, njegovi leskeči, kot s čebeljim 

voskom premazani temni valoviti lasje. Vse je celo hitreje kot prvič. Na 

začetku samo njuni imeni in potem nič govorjenja, samo vonji, grobi sunki, 

mehki dotiki. 

»Z mano greš, kajne, Moo?« jo pogladi po zadnjici, medtem ko na razprostrtih 

kosmatih oblačilih ležita na obrežju.
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»Kaj bom tam daleč, kjer živiš ti in tvoji?« ga vpraša Moo, zlepljena z njegovim 

telesom.

»Moja ženska boš. Živela boš z mano in imela boš moje otroke,« ji odvrne. 

»Ampak ti že imaš žensko in z njo sina,« reče Moo. »Odkar pa je mojega sina 

Veliki medved poklical v Jamo, se zame začenja nov krog.«

Kela, Moo pokliče volkuljo, ki se požene iz grmovja, se zaustavi pred tujcem 

in vanj zarenči. Moo se nasmehne. Všeč ji je, da se tujec boji njene volkulje, 

ki je še mlada in ne povsem odrasla žival. »Moj krog je drugačen od krogov 

drugih žensk,« ponovi Moo in poboža volkuljo. »Jaz razumem govorico vsega, 

kar diha in ne diha. Vem, kdaj je dobro iti na lov in kdaj se je lovu bolje izogniti. 

Tik preden se nebo nevarno stemni, to začutim. Znam prepoznati, kdaj let 

ptice napoveduje dobre in kdaj slabe stvari.«

Pa res vselej?, jo prešine, ko se dvigne in prevali na moškega, se ga oklene 

z nogami in se začne v istem ritmu premikati z njim. Medtem ko se dotika 

tujčevega telesa, ji vse v njej govori, naj z njim odide, naj mu sledi.

»Všeč si mi. Imel bi te nenehno ob sebi,« ji reče in s pogledom drsi po njenem 

obrazu nad sabo.

Velika reka prinaša marsikaj, Moo pomisli. S tem moškim ji je prinesla nekaj, 

česar pred tem ni začutila z nikomer. Niti Beerov vonj se ni z njenim tako 

gladko spiralno pomešal v eno kot njegov vonj. Nobena koža ni imela okusa, 

kot ga ima koža tega tujca. Z nikomer je ni dvignilo tako visoko in je povsem 

razpršilo. 

»Sama praviš, da reka prinaša in odnaša. Če ne greš z mano tokrat, ne greš 

nikoli. Ob naslednji polni veliki luni nas tu več ne bo.« 

»Pa zakaj sploh prihajate sem ob polni veliki luni?« ga ona vpraša.
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»Kot vi tudi mi prihajamo po kože in kosti velikih živali. In ker je v tem času 

svetlobe največ, tudi iščemo jamo. Zelo drugačno, posebno jamo. Mnogo 

večjo od Jame vašega medveda. V steni one jame je nekaj, na dotik hladnejše 

od kamna in ledu, pa močnejše od vsega, kar je. Pravijo, da celo močnejše 

od rjovenja vašega Velikega medveda in pa zvoka Rogate ribe, ki se oglaša 

nam iz Velike vode,« ji odvrne on.

»Ampak iz one jame, govorijo moji, se večina ne vrne. Kdor se, pa po vrnitvi 

kmalu umre,« ga Moo zaskrbljeno pogleda. »To ni dobra, ampak slaba jama. 

In kadar koli jo kdo omeni, se podobno kot zdaj – Moo iztegne roko navzgor 

– pomrači nebo. Slab znak. Zelo slab znak je to.«

»Ah, Moo, ženska si,« jo moški poljubi na bradavico. »Ženske nimate poguma, 

kot ga imamo moški.« 

»Moj pogum je drugačen!« ga ona jezno oblisne s pogledom. »Pa ne zato, 

ker sem ženska, ampak ker je moj krog drugačen od krogov večine moških 

in žensk. V tisti jami, to čutim, je smrt. Zelo slaba smrt. Drugačna od tiste, 

ko te v Jamo pokliče Veliki medved. To vem. To mi pravijo tudi veter in temni 

oblaki, ki se plazijo zdajle preko Gore. Prosim, ne išči je!« z nohti grobo zdrsi 

po njegovem oprsju.

»Ne razumeš, Moo. Tja, v tisto jamo gremo, da najdemo ono, kar sploh ne 

vemo, kaj je. In se nato vrnemo na kraj, od koder smo. Ampak semkaj nas 

ob naslednji polni veliki luni več ne bo. Daj, pojdi z mano, Moo. Če hočeš, bo 

moja ženska z mojim sinom živela od naju stran. Samo midva bova. Jaz in 

ti, Moo. In z nama nato še najin otrok.«

V tistem trenutku se nad rečnim obrežjem razmršijo drevesa. Veter se ostro 

zareže v gladino Velike reke in gosto strnjeni oblaki nad njima so videti kot 

mračne jamske stene. Telo tega moškega ji pravi, naj gre z njim. Vse naokoli 

kriči, naj tega ne stori. V bobnenje, ki prihaja iz Jame v daljavi, sekajo strele 

in grom, in ko iznad moškega, ki se ga oklepa tesno, dvigne glavo, zagleda 

Kelo, ki vanjo nepremično zre. Kela, Moo pokliče volkuljo, iz katere okrastega 
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pogleda razbere, naj ne sledi temu, kar ji pod njo govori telo. Bobni iz daljave 

postajajo močnejši, nebo nad njima vse temnejše, glasovi v njej pa se mešajo 

v hrup, kot da se ji zdaj zdaj razpoči telo. 

Moo ponovno pogleda Kelo, ki vanjo strmi. Ko pa volkulja z glavo sune proti 

njej, Moo vdihne, zelo globoko vdihne, zamiži in z zaprtimi očmi počaka, da se 

hrup v njej razveže v jasne in razločne glasove. Ko čez nekaj trenutkov spet 

globoko vdihne, oči odpre in med počasnih izdihom volkulji prikima. Nakar 

z roko seže po udu in ta v njeni potni dlani nabrekne ter otrdi. Še enkrat, 

pomisli Moo, še zadnjič se s tem moškim povsem razprši in se zlije z vsem 

naokoli. Nato moški gre. In se ona in vse naokoli umiri. In se tu, na svojem 

Kraju, v miru pripravi. In potem vstane in se napoti proti bobnenju v Jami. 

In zanjo se nov krog začne.
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