
DE OPPRESSO LIBER 

Pogled na zvezanega uradnika je bil skoraj boleč. Ne tako boleč, kot vse, kar mi je prizadejal skozi leta, 

je pomislil Hektor.  

Loqwyn se je nemirno zvijal na stolu, na katerem je bil ujet. Mlajši moški se je ob tem spomnil, kako 

je bil celo večnost nazaj sam v tem položaju, uradnik pa se mu je stoje sadistično posmehoval. Nikoli 

ni pričakoval, da se bosta vlogi nekoč zamenjali.  

Zvezani mož je zahropel in se še enkrat povsem neuspešno skušal osvoboditi svojih spon. Iz rane na 

glavi mu je kri tekla v enakomernem curku in se na tleh zbirala v vedno večji luži. Dvignil je svoj 

pogled in ga uperil v Hektorja.  

»Nikoli ne boš svoboden,« se mu je posmehnil. »Za vse večne čase boš le lutka, ki ni sposobna živeti 

brez svojega gospodarja.«  

Hektor se je zdrznil, kot da bi se zbudil iz sanj in za trenutek ga je zgrabila panika. Kaj, če je imel 

Loqwyn prav? S kotičkom očesa je zagledal Astrid. Ta je opazila njegovo stisko in mu spodbujajoče 

pokimala.  

Paniko je potisnil ob stran in se namesto tega osredotočil na moža pred seboj in na vse rane, ki mu jih 

je ta v preteklosti zadal. Najprej se je spomnil samih začetkov – puljenja nohtov, las, tepeža in vseh 

izgubljenih zob. Spomnil se je tudi odrezanega mezinca in bolečine, ki jo je takrat občutil. Najbolj pa 

se je vanj zažrl strah, ki je še vedno polnil njegovo srce. Strah, ki ga je silil k sledenju ukazov, ne glede 

na to kako okrutni so ti bili, strah, zaradi katerega je tudi klal.  

Nezavedno je naredil korak nazaj in Astrid ga je prijela za roko. Loqwyn se je histerično zasmejal.  

»Tudi, če me ubiješ mi ne boš pobegnil! Saj ne da si tega sposoben. Vedno bo obstajal nekdo, ki te bo 

nadziral in ti Hektor, mu boš kot pes zvesto služil.«  

Astrid mu je pred nos pomolila lomilko. Za trenutek je okleval, nato pa jo trdno zagrabil. V 

Loqwynovih očeh je bilo prvič opaziti strah.  

»Pustila vaju bom sama.« Astrid je nežno stisnila njegovo dlan, nato pa zapustila sobo.  

»Hektor,« je tokrat moledujoče izdavil uradnik, »prosim te.«  

Hektor je neodločeno stal pred njim, lomilko pa je stiskal tako močno, da so mu členki pobledeli.  

Svoboda je bila na dosegu roke. Po njej je moral le seči in njegova bo. Ni bil prepričan ali je bil nanjo 

pripravljen, vedel pa je, da si je želi. Še z zadnjim okrutnim dejanjem bo moral končati cikel nasilja, v 

katerem je bil ujet celo življenje. Grenko se je nasmehnil. Vse skupaj se je slišalo strašno nesmiselno.  

Globoko je vdihnil in uradnika pogledal v obraz. Oči slednjega so bile polne groze. Ob pogledu nanj se 

je dokončno odločil. Po vseh strahotah ga bo čakalo to, česar si je vedno želel – svež, nov začetek.  

Lomilko je dvignil visoko nad glavo in z vso silo zamahnil navzdol.  

 


