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2. poglavje 

Umor in nato za dolgo časa v zapor

Nastopilo je novo, sončno jutro. Vse je kazalo na še en vroč 
poletni dan. Po skupnem zajtrku so se odpravili vsak za svojim 
delom.

»Danes bomo luščili fižol,« je odločil Giovanni.
»Je že suh?« ga je vprašal Alessandro.
»Sedaj bi že moral biti,« je pokimal Giovanni. »Angelo in Ale

ssandro bosta vozila po strokih, Assunta in otroci ga boste pa 
spravljali v vreče. Letos kaže na dobro letino.«

»Vreče smo že sinoči pripravili,« je dejal Angelo, ki se je vese
lil, da se bo lahko le vozil na vozu in mu ne bo potrebno preme
tavati fižolovih luščin.

Preden je Alessandro odšel iz hiše, je prinesel srajco in jo 
vrgel Marietti pred noge.

»Zašij jo!« ji je grobo zabrusil in odšel.
»Marietta, potrpi,« je dejala Assunta, ki jo je takšno Alessan

drovo obnašanje prizadelo. »Kmalu bo moral iti k vojakom,« je 
še dodala in tudi sama odšla za delom, ki je čakalo.

Kmalu za tem sta Alessandro in Angelo vpregla vsak enega 
konja v voz. 

»Jaz bom vozil v to smer, ti pa v ono, da si ne bova v napoto,« 
je Alessandro dal navodila Angelu. 

»Danes je neznosno vroče,« si je Giovanni med opoldansko 
malico brisal znojno čelo. 

»No, pojdimo v Božjem imenu,« se je po končani malici pokri
žala Assunta. »Marietta, pojdi pogledat Tereso, ki spi. Ko se bo 
zbudila, pa pridita sem,« je naročila Marietti, ki je pospravljala 
ostanke malice.

»Bom,« je ta pokimala.
Sredi dela je Alessandro postajal vedno bolj nemiren. Vse po

gosteje je pogledoval proti hiši.
»Kje je Marietta?« je zaklical Assunti.
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»V hiši. Čaka, da se bo Teresa prebudila, potem prideta sem,« 
je ta odgovorila.

»Aha,« je pokimal Alessandro.
»Alessandro!« je zavpil Giovanni. »Pazi, kje in kako voziš. Kaj 

je danes s teboj?«
»Nič,« je ta zavpil nazaj.
»Jaz moram malo sesti v senco,« je Giovanni dejal Assunti. 

»Ne počutim se dobro. Očitno sem zopet dobil vročino. Ta prek
leta malarija,« je še zaklel in odšel v senco.

Alessandro je naenkrat skočil z vozečega voza.
»Assunta, prevzemi vajeti. Jaz grem zamenjat srajco,« je za

vpil in že stekel proti hiši. »Danes ali nikoli!« si je zamrmral v 
brado.

Ko je prišel do hiše in ga je Marietta zagledala, se je umaknila 
na dvorišče. Alessandro je odšel v shrambo in vzel šilo, ki ga 
je s seboj prinesel Luigi Goretti. Uporabljal ga je za šivanje in 
vezanje metel. Šilo je bilo ozko, dolgo in ostro. Odložil ga je pri 
vhodu in poklical Marietto. Ker ni dobil odgovora, je stopil na 
stopnišče.

»Marietta, pridi v hišo!« je grobo ukazal.
Marietta se ni premaknila s svojega mesta. Alessandra je po

padla jeza. Stekel je po stopnicah in zgrabil Marietto.
»Če ti rečem, da prideš v hišo, moraš priti v hišo!« je zavpil. 

Zgrabil jo je za roko in odvlekel v hišo. Tam je planil nanjo in jo 
hotel na silo sleči.

»Alessandro, ne počni tega!« ga je roteče prosila. »Ne, Ale
ssandro, Bog tega noče! Prišel boš v pekel!« je nemočno po
navljala. Nenehno je popravljala krilo, ki ji ga je Alessandro sku
šal dvigniti.

Alessandru se je preprosto zmešalo. Obšel ga je strašen bes, 
ki ga ni mogel obvladati. Za trenutek jo je izpustil in pograbil 
šilo. Divje jo je začel zabadati.

Marietta je boleče zavpila in padla na tla. Takrat se je Ale
ssandro zavedel svojega dejanja. Postalo mu je jasno, da jo je 
zabodel in bo Marietta umrla. Odvrgel je šilo za zaboj, ki je stal 
v hodniku, stekel v svojo sobo in se zaklenil.
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V hiši je vladala nenaravna tišina. Od zunaj se je slišal ropot 
vozov, glasovi ljudi in smeh otrok.

Marietta se je odvlekla do vhodnih vrat in skozi vrata. V senci 
ob hiši je sedel Giovanni.

»Pridite, Alessandro me je ubil!« je zavpila.
Giovanni je prišel po stopnicah in zagledal Marietto, ki je le

žala na tleh.
»Za Božjo voljo!« je zavpil. »Assunta, pridi hitro!« je vpil. 

»Mario, pridi na pomoč!« je poklical Maria Cimarellija, ki je bil 
blizu.

Prvi je pritekel Mario in takoj za njim njegova žena Teresa. 
»Kaj se je zgodilo?« je vprašal. Zatem pa zagledal na tleh leže

čo Marietto. »Bog se usmili. Saj je vsa krvava!« je zavpil.
»Ta trdi, da jo je ubil moj Alessandro. Vendar njega ni tukaj,« 

je dejal Giovanni.
Mario Cimarelli je dvignil Marietto na roke in jo odnesel v 

spalnico in položil na njeno posteljo. 
»Teresa, hitro prinesi kisa!« je ukazal ženi. »Marietta je padla 

v nezavest.«
Takoj za tem je pritekla Assunta in šla za Mariem v sobo. 
»O, Bog. Ne, Marietta!« je boleče zavpila. »Kdo ti je to storil? 

Zakaj? Zakaj?« je ponavljala. Slutila je, da je njeno hči napadel 
Alessandro. 

Marietta je ležala na postelji in močno krvavela. 
»O, moja Marietta, moja Marietta,« je jokaje ponavljala 

Assunta.
»Teresa, odpelji Assunto iz hiše. Pokliči še Angela in Dome

nica. Naj hitro prideta sem!« je ukazal Mario in skušal pomagati 
Marietti. 

Teresa je odpeljala jokajočo Assunto iz sobe in jo skušala 
potolažiti.

 »Teresa, ubili so mojo hči!« je obupano vpila Assunta.
Medtem se je Mario trudil okoli Mariette.
»Marietta, kaj se ti je zgodilo? Kdo ti je to storil?« jo je vprašal, 

ker je opazil, da je prišla za trenutek k zavesti.
»Alessandro mi je hotel storiti nekaj slabega. Jaz pa nisem 

hotela,« je tiho povedala Marietta.
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V sobo je prišla Teresa in pokleknila k Marietti.
»Teresa, hočem biti samo s teboj. Odnesi me od tu. Ne pustite 

Alessandra blizu,« je prosila Marietta.
Teresa Cimarelli je Marietti slekla krvava in strgana oblačila 

ter povila rane.
»Alessandro, kako žalostno … šel boš v pekel,« je ponavljala 

na pol nezavestna Marietta.
»Kaj ti je storil Alessandro?« je vprašala Teresa.
»Hotel mi je storiti slabo, jaz pa sem mu rekla ne. In zato mi 

je zadal toliko udarcev.«
Domenico je stekel do vasi Conca, kjer je živel grof Mazzoleni. 
»Gospod grof, strašna nesreča se je zgodila!« je Domenico 

planil v grofovo sobo.
»Kdo vam je dovolil, da tako vdirate v moje prostore?« se je 

razjezil grof Mazzoleni.
»Strašna nesreča se je zgodila,« je ponovil Domenico, ki ga 

grofova nejevolja ni niti malo zmedla.
»Kakšna nesreča? Kje?« je grof vstal izza mize.
»Cascina Antica. Serenellijev Alessandro je zabodel Mario 

Goretti.«
»Kaj praviš?«
»Ubil jo je,« je ponovil Domenico. 
»Pokliči hlapce! Naj se oborožijo in pripravijo konje! Morilec 

ne sme pobegniti!« je hitro ukazal.
»Posodite mi še konja, da bom hitreje prišel v Nettuno. Mo

ram poklicati zdravnika.«
»Dobro, vzemi konja in hitro pojdi,« je pokimal grof in oble

kel suknjo.
Spotoma se je Domenico ustavil doma, kjer so mu pove

dali, da je Mario že odšel v Nettuno po zdravnika in obvestit 
karabinjerje.

Kmalu je prispel grof Mazzoleni s svojimi hlapci. 
»Kaj se je zgodilo?« je vprašal Domenica, ki je bil pred hišo. 

»Mar nisi šel po zdravnika?«
»Brat Mario je odšel ponj,« je ta odgovoril.
»Kje je dekle, ki jo je ubil?«
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