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Prikimal sem , čeprav sem vedel, da me ne vidi.
»Morda,« je z nerazložljivim upanjem v glasu 

rekla babica. »Morda se bo še vse uredilo. 
Ampak vzemi si čas, Ilčo …«

Zajecljal sem, da moram iti, in prekinil.
Klical sem jo, da bi ji povedal, kako rad bi jedel njene štruklje, 

a tega nisem naredil …
Ko sem neznancu vrnil telefon, mu nisem nič rekel, 

on pa si mi ni upal pogledati v oči. Fantje smo 
v čustvenih situacijah včasih res štorasti.

Stopil sem čez cesto in se vrnil pred gasilski dom. 
Na parkirišču sem zagledal dva človeka.

In obstal.
Od tega trenutka dalje v življenju 

verjamem v čudeže …

Karmen Jenič (1982) prihaja iz Novega mesta in je 
učiteljica na osnovni šoli. V tem poklicu se vsakodnevno srečuje 
in živi z mladimi, zato ne preseneča, da jo prav njihove zgodbe 

nagovarjajo k ustvarjanju. Pred leti je na zunanjo pobudo 
napisala biografski roman Koliko je ura?, manj obsežno bio-
grafi jo Pripravljena na pot, za otroke pa zgodbe Dobiva se pri 

kapelici. Pričujoči mladinski roman je njena prva knjiga, 
ki ni dokumentarnega značaja. 
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ILČO IN BAJTA

Tistega dne sva se z Rokom prišla zabavat. Koš, ki se je dvi-
goval nad šolskim igriščem, je imel novo mrežico in bil je 
na novo prepleskan. Vabljiv celo za tiste, ki ne znamo ko-
šarke.

Vrgel sem. Moral sem zadeti, saj me je gledala Ines. Ko 
sem jo zagledal v kotičku očesa, mi je v trebuhu zabrbota-
lo. Čeprav mi sploh ni všeč in čeprav sploh nočem imeti nič 
z njo, moram zadeti. To je bitka za status. 

Z Rokom sva imela zaključene ocene in pred seboj do-
bra dva meseca popolnega počitniškega uživanja. Metanje 
na koš je bilo zabavno, dokler niso prišli devetošolci, ki so 
po enem tednu prostosti že pogrešali šolo. S seboj so pripe-
ljali konec zabave.

»Zdi se mi, da si živčen,« je komentiral Rok. 
Njega to nič ne briga. Vseeno mu je, če zadene ali zgreši. 

Ne obremenjuje se, ali ga gleda celo žensko moštvo ali pa 
brezdomec izpred trgovine. Enkrat sem mu izrekel globo-
ko misel: »Življenje jemlješ zelo površno.«

Rekel je samo: »Kaj?«
Zbegano je izbuljil oči in takrat sem ugotovil, da bom z 

njim raje zgolj tolkel po žogi in se pogovarjal o kvaliteti as-
falta na igrišču. 

Seveda sem zgrešil. Nikoli mi ne bo jasno, kako Dragić v 
zadnji sekundi zadene odločilni met, čeprav ve, da ga gleda  
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cel svet. Zame je bilo dovolj, da me je gledala Ines. Čeprav … 
tudi kadar ni nobene publike, pogosto zgrešim. Nikoli ne 
bom v NBA in s tem sem se nekako že sprijaznil. Moja pu-
blika pa ne. 

Kar je zabolelo, je bil smeh, ki se je razlil po igrišču. Dol-
gin, ki je stal poleg Ines, se je teatralno naslonil nanjo. Še 
Roku se je po kotičkih ustnic sprehodil bežen nasmeh. 
Meni pa zgolj rdečica. Enkrat bom tega dolgina razsul. 
Samo prej moram zrasti. Bil sem za glavo nižji od njega, za 
dve leti mlajši in imel sem pet kilogramov manj mišic.

Molčal sem in se obrnil stran.
»Še malo žgancev manjka in dobra dioptrija,« je zaklical. 
Tokrat se je njegovemu smehu pridružila tudi Ines. 
Upam, da bom kdaj v življenju razumel dekleta. Zakaj 

se jim reče nežnejši spol, če se mi posmehuje kot enemu 
bebcu? To ni prav nič nežno. Skrivoma sem se ozrl naokrog 
in upal, da je na igrišču čim manj občinstva.

»Rešitev je tudi, da povečamo obseg koša. Že poznaš 
formulo dva pi er?« je nadaljeval devetošolec. 

Tokrat Rok ni več skrival svojega smeha. Njemu je po-
membno le to, da je zabavno. Bil je eden tistih, ki bi se ob 
vsakem pretepu prerinil zraven in glasno kričal fajt. Na 
srečo je bil še premlad, da bi ga zaposlili pri soustvarjanju 
SSKJ-ja. Njegova definicija prijateljstva bi bila čisto preveč 
siromašna. 

Zdelo se mi je, da smeh odmeva in postaja še glasnejši, 
še močnejši, da se je razlil po celem igrišču, okolici, kraju … 
Objel je moje možgane in močno vznemiril moje slušne živ-
ce. Ugriznil sem se v ustnico. To ni bil dober znak. Šolska 
psihologinja mi je vztrajno govorila, da moram v takih tre-
nutkih šteti do deset. Bilo mi je dovolj. Vseh treh in štetja 
do deset. Zagrabil sem težko žogo in se približal.

Rok je stal zraven in se naslajal, medtem ko sem se dol-
ginu približeval s težkimi koraki ter besno zrl vanj, kot da 
mi je enakovreden nasprotnik.
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»Ne bodi jezen, piki,« se je osladno nasmehnil deveto šo-
lec in zaigrano zmečkal svoj obraz v prestrašenega klovna.

Takrat mi je žoga sama od sebe poletela iz rok. Vrgel 
sem z močnim udarcem, kot bi igral med dvema ognjema 
in ciljal tarčo v nasprotnem polju. 

Želel sem si, da zaboli. Podobno kot je mene, a hkrati 
drugače.

Videl sem posmeh na dolginovem obrazu, ko je odsko-
čil, hip zatem pa sem zaslišal srhljiv zvok, podoben tiste-
mu, ko komunalni tovornjak požre vsebino kontejnerja s 
steklovino.

Okensko steklo likovne učilnice se je sesulo. Dolgin je 
imel hitre reflekse in dober odskok.

»Za umret,« je rekel Rok, ki je oboževal vse besede, 
povezane s smrtjo.

»Mislim, da imaš težavo,« mi je rekel dolgin, ošinil šipo, 
za trenutek pokazal košček negotovosti, nato pa skočil na 
skiro in izginil.

Ines je vreščala. Prav nič nežno.
Jaz sem hotel zakleti, a sem le zajavkal. 
Manjkala sta dva dneva do začetka počitnic. Samo dva 

dneva. Toda v svoji šolski kartoteki sem letos že imel dva 
vzgojna opomina. Po drugem je razrednik svoj kosmati obraz 
na en centimeter približal mojim pegam in zasikal: »Če 
dobiš še tretjega, te bomo prešolali.« Skupaj z žvenketa njem 
okenske šipe so mi v glavi odmevale še razrednikove gro-
žnje. Uresničil jih bo. Upati na kaj drugega ni imelo smi sla. 

Naslednji dan sem v šolo vstopil kot na pokopališče. Ra-
zrednik me je že čakal na vratih. Pogovorila sva se po mo-
ško. Kratko, brez čustev, brez usmiljenja.

»Razbil si okno likovne učilnice. Da ali ne?«
»Ja.«
»Se zavedaš, da gre za namerno uničevanje šolske last-

nine? Da ali ne?«
»Da. Ne. Ne, sploh ne.«
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Sklonil je glavo in povzdignil oči.
»Nisem zanalašč,« sem rekel in besede so mi zvenele 

tako zelo otročje.
»Po nesreči pa tudi ne,« je rekel in jaz sem molčal.
»Se spomniš, kaj sem ti rekel po drugem opominu? Da 

ali ne?«
»Ja.«
»Dobro. Kot da nimam že dovolj dela tik pred koncem 

leta ...«
»Saj vam ni treba …« sem zajecljal.
»Seveda mi je treba. Obljubil sem ti. Lahko greš.«
Dva dni kasneje se je za moje sošolce življenje spremeni-

lo v dvomesečno pravljico. Meni pa se je sesul svet. Zaprl 
sem se v sobo, ugasnil telefon, legel na posteljo in zarenčal 
nad vsakomer, ki je karkoli želel od mene.

S starimi koraki je po stopnicah prišla babica. V naše 
stanovanje je prišla le takrat, ko smo šli na potovanje in je 
bilo treba zaliti rože na vseh možnih okenskih policah in 
na obeh balkonih. Danes ni bilo treba poskrbeti za rože. 
Na vsa trkanja sem se zadrl: »Adijo!« 

Ona pa si je edina upala vstopiti.
Na mizo je odložila krožnik z mojo najljubšo jedjo in 

poleg odložila še nekaj. Nisem videl, kaj, kajti bil sem zako-
pan z obrazom v blazino.

»To je Gulu,« je tiho rekla. »Če drži prednji taci skupaj, 
izgleda tako proseče, da mu ne moreš odreči nobene pro-
šnje. Danes se počutim kot Gulu. Presneto, Ilčo, rada te 
imam, pa če razbiješ vsa okna v ulici. Ampak spravi se že 
enkrat k pameti.«

Nič nisem rekel in vedela je že vnaprej, da bo tako. Ko 
je odšla, sem se privlekel do mize, a nisem mogel jesti, pa 
če je še tako dišalo. Poleg krožnika je sedela majhna pliša-
sta opica. Na prednjih tacah je imela našite ježke, in ko jih 
je držala skupaj, je zgledalo, kot da me z neznansko priku-
pnostjo roti za nekaj velikanskega. 
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Prvič v tem dnevu sem se nasmehnil in nato sva z Gulu-
jem skupaj zarinila glavo v blazino.

***

V Kitty baru ob enajstih dopoldne ni bilo veliko ljudi. 
Redki obiskovalci so se zgnetli čim bližje klimatski napra-
vi, čeprav je pogled v nebo jasno razodeval, da ta kmalu ne 
bo več potrebna. 

Poleg bara, na drugi strani ceste, je stal vrtec. Najbrž je 
imel lokal zato takšno ime. Sprva sem imela z njim težave. 
Z imenom, ki je bil v nasprotju z mojim slovenskim domo-
ljubjem. Toda kava je bila preveč vrhunska, zbornica je bila 
brez avtomata, drugemu najbližjemu lokalu pa je bilo ime 
Dve lipe, kar je lahko za srce učiteljice slovenščine hud na-
por. In tako so moje težave s Kitty barom izginile …

S Kolo sva sedli za mizo na robu pokrite terase poleg 
betonskih cvetličnih korit, kamor sem po navadi skrivaj fr-
cala kocke ledu, ki so se brez naročila znašle v kozarcu na-
vadne vode.

Koli je v resnici ime Maksimilijana. Kola ji rečem zato, 
ker sama nikakor ne obožujem dolgih imen, ona pa obožu-
je kokakolo. To vem od tistega dne, ko je prišla kar na le-
pem v mojo učilnico. Bila sem sredi razlage. Na kateder 
sem postavila portret Ivana Cankarja. V rokah sem držala 
usnjene zavite brke. Vse je bilo pripravljeno, da začnem z 
velikanom slovenskega pripovedništva.

»Ivan Cankar je imel najraje enajsto šolo pod mostom. 
Zakaj mislite, da se ji je reklo pod mostom? Kaj vidimo pod 
mostom?« sem spraševala.

Povabila sem učence, naj vstanejo, in precej živahno so 
prilepili nosove ob okensko steklo. Naša šola je stala tik ob 
reki, iz učilnice pa se je razprostiral pogled na lesen most, 
narejen le za pešce in kolesarje. Sedeti ob oknu je bila na-
grada, pogoji za nagrado pa so bili jasni. Za nekatere so bili 
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nedosegljivi. Sedaj so lahko med poukom vsi planili do 
okenske police in se zazrli v svobodo pod seboj.

»Pod mostom so parkirani avtomobili.«
»Pod mostom so voda, majhno parkirišče, trije grmi in 

en star čoln.«
»Moja mami pa se vedno prime za srce in vzdihne, ko 

zagleda most. Najbrž se ji je zgodilo kaj zelo romantične-
ga.«

Potem je treščilo.
»Bum!«
Romantike je bilo konec. Vrata so se sunkovito odprla 

in vstopila je učiteljica Cirila. Učenci so odlepili nosove in 
se kot na ukaz obrnili k osebi, ki je vdrla v šolsko idilo.

»Tudi učiteljica Cirila se je danes prijela za srce,« je za-
rohnela. 

»Se je tudi vam zgodilo kaj romantičnega?« je čivknil 
eden od učencev.

Cirila je prihajala bližje in bližje in že sem zavohala, da 
je bila pod mostom in kaj je tam počela. Za stebrom seve-
da, kajti zgled je še vedno najpomembnejši.

»Vam bom že dala romantiko. Kdo je metal krede skozi 
okno?« je znova zacepetala.

Učenci so se spogledali. 
»Nič se ne glejte. Videla sem, kako je točno iz te učilnice 

dol letelo kred kot listja in trave.«
»Pa ste jih pobrali?« se je pozanimal najvišji fant v 

razredu.
»Ko ste bili ravno spodaj …« je njegove besede razložil 

sošolec.
Cirila je stisnila ustnice in jih v naslednjem trenutku 

znova razprla, vsi zbrani pa smo čakali na nov rafal čustev. 
»Lahko zmotim za trenutek?« je rekel en glas in vsi smo 

pogledali v isto smer.
Med vrati je stala Maksimilijana. Bila je popolnoma mir-

na, na obrazu pa je imela spravljiv nasmeh, katerega delček 
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je poklonila tudi meni. Cirilo je pogledala tako pomenljivo, 
da je ta v trenutku pozabila, kaj vse je nameravala izreči.

»Učenci, se opravičujem, ker sva vas zmotili ravno sre-
di …«

»Cankarja,« sem resno prikimala.
»Cankar je car,« je nadaljevala, učenci pa so zazevali. 

»Kot hlapec Jernej sem tudi jaz iskala pravico in ugotovila, 
da je krede metal 5. b.«

Cirila se je bliskovito odplazila iz razreda, meni pa je 
ušel olajšan nasmeh. 

»Hvala, učiteljica,« se je spomnilo dekle v zadnji klopi.
»Kaj pijete?« se je zaslišalo iz gruče fantov.
Kar megla se mi je naredila. Toda Maksimilijana se je le 

obrnila in fanta vprašala, kako mu je ime. Pogum mu je 
uplahnil. 

»Dogovorjeno, Žak,« je rekla. »Jutri častiš kokakolo. In 
to ne kakršnokoli, ampak Zero.«

Planili smo v smeh, Maksimilijana pa je odšla iz razreda. 
Čez nekaj časa smo že gledali proti mostu in se šli enajsto 
šolo. In tako sem takrat po pouku odšla do Maksimi lijane.

»A Cankarjevo Skodelico kave imaš tudi rada?«
»Bolj kot Hlapca Jerneja,« je prikimala.
»Greš torej z mano na kavo?« 
»Ne. Grem pa na kokakolo. Na Zero.«
Takrat sva šli prvič v Kitty bar in Maksimilijana je zame 

postala Kola, ostali pa naj si ob njenem neskončnem ime-
nu še vedno lomijo čeljust. 

Kola je razredna učiteljica. Občudujem jo, kako se 
ukvarja s prvošolčki.

»Učiteljica Maksiljana,« rečejo, »jaz moram lulat.«
»Prav, Kris,« reče prijazno, »pojdi lulat. Medtem pa po-

navljaj besedo Maksimiiiiiiiiiiiilijana.«
Jaz učim pubertetnike. Včasih si zaželim, da bi kateri re-

kel, da ga lulat, ne pa …
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Danes, po treh letih, vem o Koli mnogo več kot le to, da 
ima rada Cankarja.

Vem, da hodi v cerkev. Njej sicer ta izraz ni všeč. Pravi, 
da v cerkve hodi cel svet. Če ne drugega, si ogledujejo vse 
možne kiparske izvedbe zalitih angelčkov ali pa mozaike 
ali pa arhitekturo.

Meni se o tem, zakaj bi se sploh še lahko hodilo tja, ne 
sanja. Kola je prva oseba, ki sem jo srečala, da hodi v cerkev, 
pri tem pa ve, kaj se tam dogaja. Do sedaj sem bila prepriča-
na, da so ljudje v cerkvi strašno dolgočasne sorte. Gledajo v 
tla, se oblačijo v črno in se vsakokrat, ko se peljejo mimo 
kapelice, prekrižajo. Kola je zabavna in vesela in rada se 
oblači v rdečo. Ko se pelje mimo kapelice, le pomežikne. Če 
ji takrat kaj razlagam in nujno potrebujem, da me posluša, 
pa tudi tega ne. Pravi, da je Bog najprej v človeku, potem pa 
šele v kapelici.

Kola sicer res obožuje Zero, hkrati pa tudi rada pije 
kavo. Z mlekom. 

In je zelo pozorna. Vpraša me, kako sem zadovoljna s 
tem, da bom še naprej razredničarka v 8. c. 

Ve, da je 8. c naporen. Ve pa tudi, da to nič ne pomeni. 
Te učence želim popeljati do zaključka osnovne šole.

Polurni odmor za malico je minil v trenutku. Mnogo hi-
treje kot pol ure uvodne konference. V zbornici smo bili že 
skoraj vsi, le redki zamudniki so še kapljali z raznimi bure-
ki ali kozarci soka v rokah in se skušali prebiti do svojega 
stola, ne da bi koga polili ali nanj nadrobili nekaj drobcev 
listnatega testa.

»Šesta točka,« je rekel Milan in v trenutku sem začela na 
hrbtno stran računa za belo kavo in kavo z mlekom risati 
sončke. 

Tudi drugi moji sodelavci so poskrbeli za rekreacijo in 
razvedrilo. Ena učiteljica na skrivaj drsa po telefonu. Pri jav-
ljena je na vse ljubezenske portale za iskanje partnerjev. 
Uvodna konferenca je ravno pravi trenutek, da se dogovori 
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za nov zmenek, kajti poletne avanture so propadle. Učitelji-
ca za likovni pouk je porisala že celo polo. Ima krasno prilo-
žnost za izlivanje umetniških talentov. Glasbenica je tiho, a 
zmajuje z glavo. Če sem pozorna, opazim, da zmajuje v dolo-
čenem ritmu. Morda na skrivaj komponira, za kar ima več 
kot dovolj časa, le ne vem, od kod ji navdih. Ena miži in se 
drži za kolena. Verjame v čakre. Športnik razgibava ramen-
ski obroč. Te njegove vaje bi nam vsem prišle presneto prav. 

»Imaš žvečilni?« sem dregnila Kolo.
Prikimala je in začela brskati po torbi. Kola ima v svoji 

torbici vse, medtem ko je jaz sploh ne nosim. Nikakor ne 
morem razumeti, kaj naj bi v njej vsak dan prenašala v 
službo in iz nje. V svoji torbi za mini prenosnik imam avto-
mobilske ključe, USB-ključ in prenosni telefon. Vse to bo-
gastvo lahko dam konec koncev tudi v žep.

Kola brska po torbi, kot da je na plaži. Sliši se rožljanje 
parfumov, ključev, polnilca za telefon in še marsičesa, kar 
mi ni znano. Ana, pomočnica ravnatelja, dvigne oči, ven-
dar se ne pusti motiti. Slovesno čaka na trenutek, ko bo 
prišla njena točka. 

»Sporočam vam še, da s prvim septembrom dobimo na 
šolo tri nove učence. Dva zaradi preselitve, eden pa je na 
podlagi vzgojnih opominov prešolan,« je rekel Milan.

Končno nekaj zanimivega. Dregnem Kolo, naj že neha 
ropotati po svoji torbici. 

»Enega smo razporedili v 3. a, drugega v 7. a in tretjega 
v 8. c.«

S Kolo se spogledava.
»Po tem vrstnem redu,« doda Milan in videti je bilo, da 

je tema z njegove strani zaključena. Hotel je že nadaljevati 
z novo ministrsko okrožnico o nekih proračunih, ki me 
niso čisto nič brigali.

Kar naenkrat me tema hudo zanima. 
»Kaj to pomeni po tem vrstnem redu?« vprašam, ne da bi 

se prijavila k besedi.

Orientiraj se po soncu_prelom.indd   15Orientiraj se po soncu_prelom.indd   15 18. 04. 2019   09:11:1218. 04. 2019   09:11:12



16

Milan je ostal resen. Pogledal me je s primesjo slovesno-
sti.

»Niste razumeli? V 8. c bo razporejen prešolan učenec. 
Ne bom vam povedal, da je lani zaklenil svojega razrednika 
v učilnico, dva dni pred koncem šolskega leta pa razbil tudi 
okno pritlične učilnice. Vso srečo pri razredništvu, Klara 
Bajt.«
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ILČO

Ko me je mami prvega septembra pripeljala pred novo šolo, 
sem gledal še grše, kot že tako ali tako v življenju gledam. 
In kot gledam na samo življenje. Nase sem navlekel svoja 
najboljša oblačila. Obdrgnjene kratke kavbojke in črno 
majico z belo mrtvaško glavo. Naj bo ljudi malo strah, ko 
me bodo zagledali. Zagrabil sem že naramnice, pa sem si 
premislil. Vrgel sem jih, da so se zataknile za naslonjalo 
stola. Metanje naramnic mi gre bolje kot metanje košar-
karske žoge.

Dan je bil deževen. Edinstveno vreme za prvi šolski dan 
na tuji šoli. Tudi če bi se sonce odločilo, da razveseli šolo-
obvezno mladino, bi jaz v toplih žarkih videl deževno sivi-
no in nič drugega. 

Ne vem, od kod je mami vzela čas, da me je zapeljala do 
šole. Ona nima nikoli časa. Še najlažje si najde čas, kadar 
ji rečem, da bi rad nove teniske. Takrat sklepa z menoj po-
godbo: »Greva, ampak bova šla pogledat tudi čevlje zame.« 
Moje teniske so kupljene v trenutku, potem pa sedim sredi 
nakupovalnega centra in drsam po telefonu, medtem ko se 
ona še eno uro poglablja v najnovejšo modo ženskih salo-
narjev. 

Morda se je danes ob tem vremenu mami ustrašila, da 
se bom preveč zmočil ali da me bo kdo zalil … tako kot je 
prav zdaj to storila ona.

Orientiraj se po soncu_prelom.indd   17Orientiraj se po soncu_prelom.indd   17 18. 04. 2019   09:11:1218. 04. 2019   09:11:12



18

»Ilčo, da ne bodo že prvi dan težave,« je rekla in se obr-
nila k meni.

»Pazi vendar, kod voziš!« sem zavpil nazaj.
Ni se izognila gromozanski luži, ki je nastala po noči 

močnega deževja. Dve dekleti na pločniku sta odskočili, 
vendar bistveno prepozno. Zalilo ju je do pasu, jaz pa sem 
zlezel po sedežu navzdol. Ne bi rad, da bi mi že prvi dan 
kdo pokazal sredinec. 

»Če imam res veliko srečo, potem si zalila moji bodoči 
sošolki,« sem bil obupan.

Mami se ni pustila motiti. Nadaljevala je svojo prejšnjo 
misel: »Torej, kot sem že rekla … naj ne bo težav. Samo za-
radi tebe sem danes vzela dopust. Ker najbrž potrebuješ 
spodbu do. «

Nekaj sem zamrmral.
Ko odrasli rečejo »samo zaradi tebe«, zveni to čisto pre-

več požrtvovalno. Morda je za njih to izraz ljubezni. Zame 
je bil pogosto zgolj očitek.

Stala sva pet metrov naprej od usodne luže in med ma-
minim govorom sem zaskrbljeno škilil v vzvratno ogledalo. 
Naj obe premočeni žrtvi zavijeta že enkrat za vogal. Toda 
ustavili sta se tam ob šoli, bolščali v avto, druga drugo 
pogledovali in nisem bil čisto prepričan, če ne bosta od 
samega besa kar poklicali na policijo.

»Če boš prvi dan priden, potem te bodo morda imeli 
radi,« je nadaljevala mami.

S prstoma desne roke sem si nervozno pogladil obrvi in 
trpeče zavzdihnil. Od doma do šole sem že trikrat štel do 
deset. Najslabši so dnevi, ko si že navsezgodaj zjutraj sko-
čiš v lase z mamo. In zdaj sem bil spet tik pred tem.

»Kaj sem rekla narobe?« je bila užaljena.
»Pravzaprav – vse.«
Prijel sem za kljuko, odprl vrata in se soočil s precejšnjo 

gmoto razočaranja – obe zaliti punci sta še vedno stali tam, 
vsaka pod svojim dežnikom, in me ubijali s svojim pogledom. 
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»Ne vem, kakšna je kazen, če pešca zaliješ z umazano 
mlako,« sem se še enkrat obrnil k mami. »Upam le, da te 
kazni ne bom plačal jaz.«

Zaloputnil sem z vrati. Skozi okno sem videl le še mami-
no odpiranje in zapiranje ust. Kapuco anoraka sem si po-
veznil do nosu in se naredil, da sem pozabil dežnik. Stekel 
sem. Izpod kapuce sem videl le dva para premočenih nog, 
za katere nisem bil prepričan, če se ne bo vsaj ena bliskovi-
to stegnila in me skušala spotakniti. Nisem se ustavljal. 
Pustil sem ju za seboj in bil sem že na šolskem dvorišču, 
kjer je mrgolelo otrok. Iz nahrbtnika sem potegnil dežnik 
in se spremenil v eno drobno miniaturo, ki je ne bo nihče 
opazil. In upam, da tudi nihče zgazil.

Sedaj sem se končno lahko v miru razgledal. 
To je to. Tu bom preživel naslednjih nekaj manj kot dve-

sto šolskih dni. In potem še enkrat toliko. Če le ne bom 
namerno uničeval šolske lastnine. Če se bom le počutil 
sprejetega …

Šola je bila stara, vrata so bila stara, ograja je bila stara 
in zdelo se mi je, da so tudi učitelji stari. Pred šolo je bil 
amfiteater iz kamnitih blokov. Na vrhu nekaj dreves. Pred 
amfiteatrom igrišče. Vse skupaj pa je spominjalo na sejem 
raznobarvnih dežnikov in dežnih plaščev. Poznal nisem 
nikogar. Šolsko igrišče je bilo polno staršev. Zaradi polovice 
od njih je šolski psihologinji celo poletje zvonil telefon v pi-
sarni.

»Pozdravljeni, sem zadnjič na pošti slišala, da boste raz-
delili razred. Bi bil lahko moj Gregi ločen od Tomaža, kajti 
s Tomaževo mamico sva sodelavki in sva se sedaj nekaj spr-
li in bi raje videla, če …«

Uro kasneje: »Takole vam bom povedal: da ne bi bila slu-
čaj no Novakova učila mojega sina, ker ga bom sicer prepisal.« 

Sedaj so prišli starši na igrišče preverit, ali je Gregi stran 
od Tomaža, vmes pa so še preverili, ali Novakova res še ni 
šla v pokoj.
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