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Adamu in Evi.
Noro, kako sta nam podobna!
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Adam se je dobro, 
zares dobro počutil. 
Kakor poljedelec, ki si 
po napornem dopoldnevu
odpočije 
v senci kostanja
ali češnje,
preden se znova loti dela.

Zdelo se mu je, da je dolgo
spal in sanjal.
Pretegnil se je,
si pomel oči
in se odpravil k potočku, 
ki je veselo žuborel 
tam blizu
sredi trsja.

Opljuskal se je s svežo vodo,
nato pa … odprtih ust obstal.
S svetlih valov ni odsevala 
njegova podoba,
temveč podoba očarljivega bitja,
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ki ga v raju ni videl 
še nikoli prej.
Pa ga je, 
ta svoj raj, 
vendar že kar dobro poznal.
Poimenoval je lahko 
vsako rastlino,
žuželko,
živo bitje,
ki je živelo tod.

Moj Bog, kako je bilo lépo,
to bitje!
Adam se mu je približal,
malo v zadregi,
plaho,
kakor najstnik 
ljubki deklici,
ki jo sreča prvič.

Bitje se mu je nasmehnilo.
In Adam je ob tem zavrisnil,
veselo zavrisnil
glasen »juhu«,
kakor kak kavboj 
iz ameriškega vesterna.
V istem hipu je začutil, 
da mu srce v prsih 
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utripa kot noro.
Le kaj se dogaja z njim?
Trsi, misleči trsi, 
so dobro vedeli, kaj.
Vendar niso niti črhnili,
ampak v jutranji vetrič 
neprizadeto mrmrali svojo pesem.

Zadnje čase 
je bil Adam nekam zlovoljen,
nerazpoložen,
a še sam ni dobro vedel, zakaj.
Bog, njegov najboljši prijatelj,
je zanj storil čuda!
Pa vendar
mu je bilo težko pri srcu …

Tako kot trsi je tudi Bog vedel,
zakaj je bil Adam zlovoljen:
bilo je več kakor očitno, 
da se je naveličal
Bogu krasti čas.
In ker je bil
Adam Bogu res ljub,
malo pa ga je tudi jezilo,

ko ga je takole opazoval, da njegovi sreči
nekaj manjka,
po vsem, s čimer si je zaradi njega že dal opravka,
je po svoji dobri stari navadi
sklenil, 
da se znova loti dela.
In nastalo je prelestno bitje,
ki je iz Adama
izvabilo radostni vrisk.

Tale teden pa res ni bil od muh, je pomislil Bog.
Ampak jutri bo nedelja, 
in končno se bom tudi sam
lahko malo naspal in nasanjal.
Vsak se mora!

Bog
pretekli teden
res ni stal križem rok.
Ustvaril je svet,
po nebu razobesil zvezde,
nad obzorje pripel sonce,
sredi morij 
usidral kopno,
bolj ali manj po vsem vesolju 
stvari spravil v red;
in ker se mu je vse skupaj zdelo 
vendarle še premalo živo,
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je potem, ko je že pospravil svoje računalce – 
ki mu je še kako prav prišlo, 
da je lahko naravnal vse 
apogeje in perigeje –,
poprijel za vrtnarsko orodje
ter povsod, počez in poprek,
zasadil rastline.
Pa še ni bil zadovoljen.
Na ta vrt 
je zatem 
spustil pisano mnoštvo živih bitij:
velikih in malih, 
plazečih se,
letečih, 
celo plavajočih.
Zemlja,
morje,
nebo,
vse to je zdaj 
kar brbotalo od življenja:
pravi pravcati živalski vrt,
ogromen zverinjak,
sredi katerega …
se je Adam dolgočasil.

Vesolje Bogu ni povzročalo pretiranih 
preglavic:
sonce,
zvezde,

planeti,
vse skupaj se mu je
prav lepo zasukalo.
Kajti matematika – 
čeprav najnovejša –
zanj ni predstavljala nobene neznanke.
Tudi z rastlinami in živalmi
ni imel prav nič težav,
bil je namreč dober vrtnar,
življenje pa
tako rekoč
njegova domena.

Čisto druga pesem pa je bila, ko se je lotil Adama;
v lončarstvu je bil namreč začetnik.
Za vajenca ni imel kam,
pri roki tudi še nobenega modela,
zato je moral pač improvizirati.

A k sreči je bil Bog 
poln idej in 
gorečnosti
in, kakor vsi umetniki,
si je tudi on
že nekaj zamislil.
Torej 
je zavihal rokave 
in se lotil dela.
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Poskusil je prvič,
drugič,
tretjič.
Končno mu je na obrazu zaigral nasmeh:
»Zdaj pa mislim, da bo!« je rekel.
»O, kako mi je podoben!
In prav nič mu ne manjka;
res: po meni se je vrgel!«

Zadovoljen sam s sabo
je odložil predpasnik
in si skrbno
umil roke
v potočku, 
v katerem je poprej namakal glino.
Potem se je približal Adamu in mu – 
kakor ljubemu prijatelju
v zaupnem šepetu – 
vdihnil življenje.
Kar je nastalo, je bilo tako osupljivo,
da je ob tem še sam Bog 
komaj prišel do sape.
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Ko je Bog videl,
da sta se Adam in Eva srečala 
in da je bil Adam končno 
videti srečen, 
ker je našel družico, ki mu je ugajala,
ki mu je bila primerna,
se je obzirno umaknil
kakor vselej,
kadar si zaljubljenci šepečejo
ljubeče besede
in si zaupajo mile skrivnosti.
V njem se je že vzbudila
brezmejna nežnost
za ta par, ki je bil pač 
brez primere.

Adam je rekel Evi:
»Hudo lepa si, veš!«
Znova se je nasmehnila
in kakor vsi zaljubljenci sveta 
sta se prijela za roke.
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»Le od kod si se vzela?« je vprašal Adam.
»Točno takšna si, kot sem jo iskal
in o njej sanjal
podnevi in ponoči. 
Največ ponoči.«

»Kaj pa vem …« je rekla.
»Tudi jaz sem spala
pod oranževcem
kakor ti.
Ko sem se prebudila,
sem se okopala.
Takrat si me zagledal,
tam, pri izviru.
Tako preprosto je to.«

»Pa veš, da si mi podobna?« je rekel Adam, 
ki si je svojo novo družico natančno ogledoval 
od glave do pet.
»Seveda,« je pripomnil,
»nekaj razlik je …,
ampak zdi se mi, da sva ustvarjena
drug za drugega,
in mislim, da se bova,
ti in jaz,
dobro razumela.
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Kako ti je ime?«
»Kaj pa vem …« je rekla.
»No, pa jaz vem,« je rekel Adam.
»Ime ti je Eva,
Eva živa,
Eva osupljiva,
Eva očarljiva.
In … ženska si.«
»Eva? Sliši se ljubko,« je rekla.
»In ti, kako pa je ime tebi?«
»Meni …? Adam.
In moški sem.
Poglej, kakšne mišice imam!«
Eva si ga je občudujoče ogledovala: 
res je bil postaven, ta njen moški.

Bog je, seveda, vedel vse: 
zakaj je bila Eva Adamu všeč, 
zakaj mu je bila, 
kljub nekaj razlikam, 
tako zelo podobna, 
in zakaj ga je od časa do časa tako nenavadno obšlo 
pri srcu.
Vendar je bil sklenil, 
da si bo vzel ves ljubi dan počitka, 
zaljubljenca 
pa prepustil njuni sreči. 
Tákele čisto nove sreče se je pač treba naužiti.

»A vidiš vse to?« je Adam rekel Evi

in ji pokazal
nebo,
zemljo, 
drevesa 
in živali, 
ki so se prosto 
sprehajale sem in tja 
okoli njiju:
»Vse to je moje, 
vse to mi pripada;
no …, in tebi, saj sva zdaj dva.
Si za en sprehod po posestvu?«

Eva mu je z nasmehom pritrdila 
in Adam ji je razkazal 
neizmerno kraljestvo, 
ki mu ga je izročil Bog: 
zemljo, na kateri 
je lahko občudoval toliko čudes, 
in ki jih bosta odslej 
lahko občudovala 
skupaj. 
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Adam je vedel veliko 
o vsem.
Ponosen je bil na svoje znanje, 
zato je Evi nanizal 
cel kup razlag.

In medtem ko ji je Adam govoril 
o teku zvezd, 
oblakov, 
dežja in lepega vremena, 
o selitvah ptic, 
o tistem velikem jezeru tamle, 
ki je nemara ocean, 
tega se ni več prav dobro spomnil, 
se je Eva sem in tja ustavila, 
da je utrgala cvetlico, 
pobožala košuto, 
levčka.

»Me ne poslušaš? 
Te dolgočasim?« 
je včasih 
zaskrbelo Adama.

»Pač, pač, seveda te, dragi,«
mu je odgovarjala, 
»ampak poglej tele rožice, 
kako so lepe, 
in tega levčka, 
kako ljubek je!«
Adam je pomislil, da njegova družica 
res 

ni čisto taka kakor on: 
nežno srce ima
in občutek za podrobnosti, 
njega pa 
navdušujejo predvsem 
velike reči 
in ima polno glavo načrtov!

‘Hja,’ si je rekel, ‘mogoče 
je to samo prvi vtis, 
saj se komajda poznava. 
Navsezadnje 
pa nisva tako napačna 
drug za drugega. 
Gotovo nama bo dobro šlo.’ 

Skupaj sta preživela 
ves dan: 
on ji je razlagal, 
kako je ustvarjen svet, 
ona pa je nabirala cvetlice 
in trosila nežnosti. 
Ko sta se zvečer vrnila, 
z roko v roki, 
je imela v laseh marjetice. 
Adam ni še nikoli videl česa takega. 
Zdelo se mu je hecno in ji je to povedal. 
In oba 
sta se smejala.




