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Vsem, ki se izgubljajo v noči duševne ječe,
in tistim, ki jim pomagajo odpreti okno,
da bi v njihova življenja posvetila svetloba.
Svojim bližnjim, vsem.
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N

a začetku je povsod vladala jasnina. Vse je bilo na svojem mestu in dan je v naravnem redu sledil dnevu,
kot je to narekovalo življenje samo. Bil je dež in bila so drevesa, sonce in tudi tema, bili so moja soba, kuhinja, vrt.
Bili so moji starši, moji bratje in sestre, bila je šola in bili so
letni časi. Obrisi so bili jasni, znamenja očitna. Vse je šlo,
kakor po maslu. Nedvomno so bile tudi solze in jeza, a to
valovanje se je odvijalo le na površini. V globini je vedno
sijalo sonce. Ni bilo vrzeli, ni bilo razpok, globljih od tistih
na cesti, ali strel na nevihtni dan.
***

OKTOBER 1991, SEDEMNAJST LET

O

božujem sobotna jutra. Budilka zazvoni, ura je že devet, jutranja svetloba pronica v sobo pod na pol spuščenimi žaluzijami in svež zrak poživlja moj zaspani obraz.
Nikamor se mi ne mudi. Iz kuhinje se vije vonj po kavi,
miza je pogrnjena in pekovsko pecivo, ki ga je domov prinesel ded (kot vsako soboto), potrpežljivo čaka, da se bo za
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mizo zbrala vsa družina. Pretegnem se. Vreme je lepo, jasno in suho jesensko jutro je, ko vonj odmrlega listja, ki
šumi pod nogami, prežema podeželje. Noči, ki je popolnoma drug svet, je konec, zato pustim svetlobi, da se razliva
po mojih rjuhah, a v duhu odtavam. Vonj po vroči čokoladi
premaga mojo lenobo, zato smuknem v pulover, si hitro
umijem obraz in grem v kuhinjo. Oče in mama sta že za
mizo, oče k sebi stiska že tretjo skodelico kave. Za mizo sta
tudi že moj brat in sestra. Vse poljubim, pri sestrici pa se še
nekoliko dlje pomudim. Dojenčica, ki ima eno leto, in tako
šteje šestnajst let manj od mene, mi nakloni širok nasmešek. Močno diši po milu, mleku in otroški kremi.
Po zajtrku nastane vrsta za prhanje in v kopalnici se pojavi gneča. Brata se skupaj umivata pri enem umivalniku,
midve s sestro pri drugem, mama pa dojenčico previja na
previjalni mizi, ki zaseda pol kopalnice. Mamina mlajša
sestra (ki je prav tako šestnajst let mlajša od nje) se bo danes poročila in naša nova oblačila, ki so lepo razvrščena in
zlikana, visijo v špalirju na hodniku. Po nekaj opozorilih
»zamudili bomo« in nekaj pritožbah »kdo je spet ukradel
sušilec za lase?« smo pripravljeni in oče vžge naš renault
espace ravno sredi pesmi Patricka Bruela.
Ko pridemo v cerkev, so vsi že zbrani in obred se začenja. Z vozičkom na čelu se drug za drugim prikrademo v
klop, pri tem pa delimo poljube in se rokujemo. Vsi so kot
iz škatlice. Duhovnik vstopi v cerkev, sledita mu akolita.
Mrmranje se postopoma poleže ter mesto prepusti pokašljevanju in šumenju listov, ker začnemo listati po knjižicah, da bi zapeli vstopno pesem. Prve note pesmi Danes se
moje srce raduje odzvanjajo pod obokom in prekrasna ženin in nevesta stopata proti oltarju. Najstarejši že brskajo
za robčki …
»V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha …«
»Amen,« v en glas odvrne množica.
»Gospod z vami …«
12

»In s tvojim Duhom.«
»Dragi bratje in sestre, dragi družinski člani in drugi
člani občestva, dragi prijatelji, danes smo se zbrali, da bi
praznovali …«
V cerkvi je veliko ljudi. Na vasi se vsi poznajo med seboj. Celo tisti, ki niso bili povabljeni na svatbo, so prišli k
obredu. Otroci v skavtskih oblačilih so zadolženi za metanje riža pred cerkvijo po maši. Zunaj je popolnoma jasno
in sončno. Obeta se sijajen dan.
Besedila so skrbno izbrana, ženin in nevesta jih vsa ganjena pozorno poslušata. Sami smo izbrali tudi pesmi in za
večerjo, ki bo sledila, smo napisali kratke govore, polne ljubezni in šaljivosti, v katerih se je našel prostor za spomine,
njuno prihodnost, kot smo si jo zamišljali, in zahvalo za
vse, kar nam pomenita.
Duhovnik nam pokaže, naj vstanemo za branje evangelija. Po cerkvi odmeva aleluja, ženin in nevesta se primeta
za roko, obrazi pa se razjasnijo v duhu enosti, ki združuje
vse občestvo.
»Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova
mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in
njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova
mati …«
Nenadoma se ne počutim več dobro – pod kožo mi zleze
nekaj, kar spominja na bolezen. V čelu mi začne kljuvati,
dlani mi vse bolj drevenijo in v mojih sencih veje hladen
piš. Prosim, ne zdaj. Začne se mi vrteti in cerkvena tla se
mi ne zdijo več ravna. Na hrbtu začutim kaplje znoja in v
rebrih me začne stiskati. Srce mi hitreje bije. Sklenjene
roke še močneje stisnem. Skušam ostati zravnana, a v novih čeveljčkih mi drsi zaradi znoja. Globoko diham, a ne
pomaga.
»Si v redu?« zamrmra mama.
»Ja, le vroče mi je.«
»Sleci si jakno pa bo bolje.«
13

Slečem si jakno, tedaj pa me zazebe. Če mi srce bije hitro, potem ko sem pretekla sto metrov, se ne vznemirjam.
Ko pa mi začne biti s stoosemdesetimi udarci na minuto
(preštela sem) v mirovanju, nikakor nisem več mirna. Obiskati bi morala kardiologa. Pevski zbor ponovi alelujo.
Srce mi bije kot podivjan metronom.
»Bratje in sestre, predlagam nekaj trenutkov tišine …«
Vsi sedemo. V tišini, ki sledi, laže zadiham. Udarjanje v
mojih prsih se počasi umiri v običajen ritem. To se mi ni
zgodilo prvič. Prvič je bilo huje: bila sem v Grčiji na šolskem izletu med poletnimi počitnicami. Resnično sem mislila, da bom umrla od srčne kapi. Tedaj še nisem vedela za
napade panike. Vse je prišlo za menoj.
Otroci iz ozadja cerkve prinesejo cvetove in svečke. Postavijo jih k nogam prihodnjih zakoncev, ki si ganjena zreta v oči. Duhovnik pride k njima izza oltarja. Na listu preberem: »Izrek zaobljub.« Še enkrat preberem: »Izrek zaobljub.« Besedi mi zvenita prazno, kot tedaj, ko v duhu prevečkrat izgovarjamo ime nekoga in ko se na koncu
vprašamo, ali tisto ime res pripada tistemu človeku. Včasih
se mi po hudi nevihti v telesu zgodi, da se vse stvari sploščijo. Pogledam okrog sebe in obide me neprijeten občutek,
da je dogajanje okrog mene nesmiselno. Nasmehi, rosne
oči, nagnjene glave, zakaj? Veselega jutranjega vznemirjenja ni več.
»Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le
besedo in ozdravljena bo moja duša,« zamrmra množica.
»Nisem vreden.« Čisto tiho ponovim: »Nisem vreden.«
Besede so še vedno prazne. Ne morem več začutiti čustvenega razpoloženja ljudi, ki me obkrožajo.
»Pojdite v Kristusovem miru.«
Kot v megli sodelujem pri zdravici in na pojedini, ki ji
sledi. Počutim se kot tujka, le na pol navzoča, kot bi vse
skupaj opazovala od daleč. Podobe so zabrisane. Potipam
14

se po obrazu, zamežikam, na silo zazeham, da bi mi solze
razjasnile pogled. Nič bolje ni. Svatba se mi zdi kot dramska igra v neznanem jeziku: vidim gibe teles in izraze na
njihovih obrazih, ritem se spreminja, hitri ritmi se izmenjujejo s tišino, nič od tega pa ne doseže mojega sveta. Od strahu se mi potijo dlani in sprašujem se, kaj naj storim, da bi
se vrnila v resnični svet.
Po svatbi ne morem spati. Hrup srca, ki mi udarja v prsih, me moti bolj kot hrup na plesišču. Poslušam. Udarce
lahko preštejem, če se osredotočim na zamolklo utripanje
srca, ki mi valovi v ušesih. Če se bom zavestno osredotočila na delovanje svojega srca, mi bo morda uspelo obvladovati njegovo besnenje, tako kot upamo, da nam bo z nadzorom uspelo prepričati besnečega otroka.
Tako sem začela bdeti nad svojim srcem. V mesecih, ki
sledijo, grem še dlje: opazujem svoje dihanje, utripanje trepalnic, požiranje sline. Posvečam se svojim dolžnostim in
pri tem vneto upiram oči v svoje osnovne življenjske funkcije, kar se izkaže za popolnoma nesmiselno, kajti približujejo se mi velike težave z nerednim bitjem srca, ki so vse
pogostejše. Zdi se mi, da živim v prostoru, v katerem je v
nekem nedostopnem kotu skrita bomba z uro, ki se lahko
sproži vsak trenutek.
Medtem se posvetujem s kardiologom. Simptome mu
opišem z običajno umirjenostjo mladenke, ki se – vsaj doslej – »dobro počuti v svoji koži«. Predpiše mi elektrokardiogram, obremenitveni test in štiriindvajseturno nošenje
holterja, da bi zaznali morebitne nepravilnosti.
»Čez tri tedne se vidiva, gospodična. Ne skrbite.«
»Hvala, doktor. Verjamem, da ni nič resnega.«
Lažnivka.
***
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JUNIJ 1992, OSEMNAJST LET

T

ri tedne zatem se vrnem v njegovo ordinacijo. Preiskave niso pokazale ničesar. Palpitacije mojega srca so se
umirile v času, ko sem nosila holter. Tek na tekočem traku
in EKG sta pokazala, da je moje srce popolnoma zdravo.
»Vidite, gospodična, lahko ste pomirjeni …«
Ja, popolnoma sem pomirjena.
Lažnivka.
***
JUNIJ 1992, OSEMNAJST LET

P

o blagi pomladi se nakazuje vroče poletje. Šolsko leto
se zaključuje in zadnji izpiti se vlečejo v nedogled. Srednja šola je pri koncu, pred menoj so dolge poletne počitnice, po katerih bom odšla na fakulteto. Ne vem, kaj naj si
mislim. Upam, da bom tam lahko pozabila nenavadne občutke zadnjih mesecev.
Avtobus me odloži na začetku vijugaste ulice, ki pelje
do mojega doma. Po koncu šole se v vsakem vremenu rada
povzpnem po tisti vzpetini: najprej je petnajst minut strmega pobočja, potem pa še pet minut ravnine. Pot vodi skozi
zeleno četrt, katere duša v vsakem letnem času oddaja drugačen vonj. Zaženem se v klanec. Na obrazu začutim nežen vetrič. Čez nekaj minut se mi v glavi rahlo zavrti; konec izpitov je, utrujena sem in poletje mi bo zelo dobro
delo. Malce bom posedela na klopci, da pridem do sape. A
v trenutku, ko sedem, se zdi, kot bi pokrajina sedla skupaj
z menoj. Vse barve nenadoma zbledijo, vetrič otrdi, vonj
dreves izpuhti. Kri se umika iz mojega telesa in pod kožo
se mi zadre ledeno rezilo. Mrzim te trenutke, ki so mi vedno bolj znani. Ne vem, kaj se dogaja, in še manj, kako bi
se teh občutkov znebila. Vstanem, moram naprej, bojim se,
da bi vrh vsega še otrpnila in obtičala na klopci. Znova ho16

dim, zdaj nekoliko mrzlično. Izgini, hladna odrevenelost!
Z roko pogladim lubje nekega drevesa, živo mejo, nizek zidec. Rada bi, da me to pomiri, da me njihova površina nagovori; želim si trdnosti lubja in njegove trdne opore, želim
si nežnosti žive meje, lahkotnosti lističev, želim si raskavosti nizkega zidca, toplote, ki jo zadržuje v sebi. A moja dlan
je kot rokavica, ki ni več del mene, ne pripada več mojemu
telesu in mi ne more več prenašati občutkov, ki se stekajo
vanjo. Pospešim korak in se – tokrat s hrbtno stranjo dlani –
drgnem ob naslednji zid, pritisnem malo močneje. Ničesar
ne čutim, ali pa samo bežno skelenje v daljavi, kar v ničemer ni povezano z mesecem junijem, s soncem, s sprehodi
in z grobo nežnostjo zidov. Dlan robota, mrtva za svet.
Znova drgnem z njo, ne čutim je, še večja skrb se pritihotapi vame. Spustim se v tek, s hrbtno stranjo dlani drgnem
ob zidove, vedno hitreje tečem in dlan vedno močneje pritiskam ob zid. Čutim, kako mi drobci kamenja trgajo kožo,
in proti zapestju mi spolzi občutek toplote. Toplote. Življenja. Ustavim se, osupla, moji členki so okrvavljeni. Sranje,
sem nora ali kaj? Popravim si lase in si z robčkom obrišem
dlan. Ozrem se okrog sebe, nato pa prehodim še zadnjih
sto metrov, ki me ločujejo od doma. Upam, da me nihče ni
videl.
Ne razumem teh vrzeli, ki se odpirajo in zapirajo. Svet
je v nekem trenutku ravno takšen, kakršnega sem vedno
poznala, potem pa se v njegovem ustroju nenadoma nekaj
sesuje in že sem popolnoma izgubljena in ne vem, kje sem.
Čez čas, včasih traja manj, včasih dlje, se raztreseni koščki
znova zberejo, brez očitnega razloga in neodvisno od moje
volje. Podobe v mojem notranjem ogledalu znova postanejo jasne in poberem se, trdno odločena, da ne bom več pustila, da bi me zajel naslednji val … ki pa me vedno znova
zalije, ne glede na to, kako se mu upiram.
***
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MAJ 1993, DEVETNAJST LET

J

edilnica na fakulteti je majhna in zatemnjena, z obokanim stropom, prepleskanim z apnom, ki ga prepredajo leseni tramovi. Svečke so neurejeno razpostavljene po mizah
in množica steklenic z vinom priča o dogodku, slavnostni
večerji. Na fakulteti dobro poznajo svoje študente, zato jih
kuharji vedno znajo premamiti s svojo ponudbo: vsak dan
za kosilo pripravijo izjemno ugoden jedilnik, med drugim
tudi nabodala s perutnino v omaki iz konjaka, ki slovijo po
vsem študentskem naselju. To je tudi eden redkih kotičkov,
kjer prirejajo slavnostne večerje za študente, ki se, kot vemo,
včasih spridijo. Mladi študentje se pogosto zapirajo v svoje
kroge, a ta večer je praznovanje: sto petdeset študentov fakultete za šport je že začelo tekmovati v metanju krompirčka v usta (za vsako mizo sedi ena ekipa), čemur se posvečajo
z vso vnemo. Po omejitvah v srednji šoli zdaj prihodnji diplomanti uživajo v novi svobodi, ki jo vsekakor nameravajo dobro izkoristiti. Na večerjo sem prišla z dobrim namenom.
Obljubila sem si, da bom mirna in da črnim mislim ne bom
pustila, da bi me na zabavi motile. Počnem torej, kar počno
drugi. Sem in tja vržem v usta kakšen krompirček, spijem tri
požirke vina, se smejim, spet pojem krompirček …
Živžav mi odzvanja v ušesih in vse bolj zamira. Še naprej
se smejim in mečem krompirčke. Če bom ponovila prave
kretnje, jim bodo sledila tudi prava čustva … kajne? A vsaka
kretnja, ki jo izberem kot lutkarica, ki vodi svoje telo, od
mene terja veliko energije. Zdi se mi, da sem kot čoln na kopnem, ki se ne more premikati in se trudi, da bi se premikal
po mokrem pesku. Smejim se in si kar najbolj prizadevam,
da bi se moj zunanji izraz do konca večera stapljal z okolico.
Resnica pa je, da se že več mesecev želim skriti za svojimi
kostmi, medtem ko se moje iluzije, da bi se sama izvlekla iz
tega, misleč, da bo minilo, in moj ponos, nočem se zdeti čudaška, počasi razblinjajo.
18

Nekomu bi morala povedati, kaj se mi dogaja, prijateljici, staršem, nekomu, ki bi me lahko potolažil, mi rekel, da
bo minilo, da je to normalno, da je to del odraščanja. A že
ob misli na to, da bi komu povedala, me spreleti strah. Kaj
pa bi mu lahko povedala? Kako bi mu razložila nerazložljivo? Da bi me kdo potolažil? Vendar pa se je v meni nekaj
strlo, nekaj ni v redu. Mislim, da to ni del normalnega odraščanja. Mislim: nič več ne razumem smeha niti solz, drugi vame vnašajo le zmedo, svet mi je postal tuj. Kaj se dogaja z menoj?
Le ena stvar še stoji pokonci. Ena sama struktura je na
mestu, trdna pregrada, ki preprečuje, da bi se vse razbilo:
dejstvo, da tega nihče ne ve. V notranjosti vse izpuhti, se
vrti v osupljivem vrtincu. Pokonci stoji le še lupina, zjutraj
vstane, gre teč, se vrne za konec tedna z nasmeškom na
obrazu, je vsaj na zunaj podobna tisti osebi, kakršna sem
vedno bila. Ves smisel, ki mi ostaja, je tisto, kar drugi pričakujejo od mene. Kaj se bo zgodilo, če bom spregovorila?
Zvijem se pod svojo trdo lupino, hrbtenica, ki me obdaja,
me ograjuje. Kaj se bo zgodilo, če bom spregovorila? In kaj,
če ne bom …
***

JUNIJ 1994, DVAJSET LET

O

pazujem tihi ples drevesa, njegove dolge roke v toplem zraku počasi valovijo. Sedim za pisalno mizo v
svoji sobi, pred seboj imam že več kot dve uri odprto knjigo
za statistiko, in skozi odprto okno opazujem zelene liste, ki
drgetajo v vetriču. Veter jih nežno ziblje. Zelo rada bi zlezla
pod njihovo nežno povrhnjico, polno klorofila, in se z zaprtimi očmi pustila dvigniti pod nebo, zapustila tisti stol,
sobo, urnike, roke. Vse dni bi lahko uživala v tisti sladko19

sti. Če seveda ne bi bilo tistih velikih oči, ki me opazujejo.
Prežijo na moje napake, me obtožujejo, njihov glas odzvanja v mojih mislih. Moram jih poslušati: glasne so in zenice
so razširjene. Poslušati moram njihove očitke, hkrati pa še
predelati na stotine strani, polnih črnih, neizprosnih znakov, računov in formul, kotov in povprečij ter standardnih
lestvic. Jezim se nase, ker od poldneva nisem predelala niti
vrstice. Lenoba. Izpit je že jutri. Jutri. Nikoli mi ne bo uspelo.
V moji natrpani glavi vlada velika zmešnjava. Vsi kotički v njej so polni, prostora ni niti za enačbo, niti za misel,
niti za novo jutro. Raje bi s pticami poletela v nebo. Zanje
med ljudmi ni prostora. Moram se zbrati in vztrajati za pisalno mizo, si zapomniti enačbe, si v glavo vbiti … Zrak me
kliče, vendar imam kar naprej nekaj. Moj urnik je prepoln:
prijatelji, zabave, šport, razna srečanja mladih, tisoč in ena
stvar, in zdaj so tukaj še statistične enačbe … Ves moj čas je
nabit z dejavnostmi, iz dneva v dan, prav vsako minuto
imam zapolnjeno, a vse je prazno. Hrup brez glasbe, ovoj
brez okusa, plastična embalaža, prenatrpane avenije. Zlezla bi listom pod kožo in vdihovala nebo, ki so ga očistile
rastline. Prosim te, veter ...
Kako šibka si. Te ni sram?
Seveda me je. Ves čas.
***

OKTOBER 1996, DVAINDVAJSET LET

V

predavalnici sedim in se skušam zbrati, da bi poslušala predavanje o literarni teoriji. Ne gre. V dobrih trenutkih, ko moje misli niso preglasne, lahko predavanjem
bolj ali manj sledim, a danes ni dober dan. Študij športa
sem zamenjala za študij francoske literature. Ne vem, za20

kaj sem to storila. Morda sem želela pobegniti, se skriti za
knjigami v svoji sobi, kjer mi nihče ne bi mogel zastavljati
vprašanj. Če se med predavanji kdaj zatopim v svoje misli,
se lahko le nepremično zazrem v govorniški oder in nihče
ne ve, da sem v mislih odtavala. Ne uspe mi ostati v predavalnici. Opazujem svojo zdelano, lakomno in presušeno
zavest, ki ne sme imeti odnosa s seboj in drugimi. Svet gledam s svojimi raztelešenimi možgani; silno si ga prizadevam gledati, a ne morem preiti razdalje, ki me ločuje od
njega. Vsaka beseda, ki jo slišim, sproži plaz razglabljanja
in razčlenjevanja, me zapira v ječo logike. Ideje bi si morale
trudoma utirati poti po kamenčkih mojih misli, preden bi
dospele v moje možgane, ki bi v njih našli smisel. Včasih je
bilo to otročje lahko. Misli so iz sveta pronicale v mojo glavo in tam z lahkoto našle svoje mesto. Zdaj pa mi vzame
ure in ure, da preberem vse študijsko gradivo. Tok misli v
moji glavi neprenehoma prekinja tok zgodbe, ki jo berem.
Misli se ne ujemajo – odhajajo v vseh smereh, zdi se, kot bi
poslušala radio, ki nenehno skače s postaje na postajo, ali
kot bi poskušala gledati dva filma hkrati (ali tri ali deset).
Utrujajoče je.
Že šest mesecev obiskujem psihologinjo. Dobro mi
dene, da lahko govorim o tem, čeprav zato ni veliko drugače. Zjutraj včasih nimam niti toliko poguma, da bi vstala in
šla na predavanja. Zmeda mojega notranjega sveta se ne
more več srečevati z zmedo običajnega življenja. Namesto
da bi se zlila, vedno znova trčita drug v drugega, kar mi jemlje energijo. A če se kdaj ves dan ne premaknem, to še ne
pomeni, da se počutim kaj bolje.
Včasih brezciljno pohajkujem po ulicah, posedam po kavarnah in kot prikazen opazujem ljudi izza nevidnega stekla, ki me ločuje od njih. Kaj pa, če je resničnost res takšna,
kakršno dojemam v tem trenutku: svet je zmeden, pust, nesmiseln, in je običajno življenje takšno le zato, ker živimo v
iluzijah …? Vse je prazno in neresnično. Groza me je.
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Predavanja je konec in po vlažnih uličicah se vračam v
svojo študentsko sobico. Jesensko listje se lepi na pločnike
tlakovanih ulic za pešce. Ko se vrnem domov in v ključavnici skušam obrniti ključ, mi hrupne misli preprečijo, da bi
vstopila. Sedem na klopco, ki jo je spral pršec, in prižgem
cigareto. Kadim jo, hitro, a ko pogori, moram takoj prižgati novo. Zebe me, vendar mi to ni mar: težke besede v glavi
se me oklepajo, prikujejo me na klopco, mi prepovejo, da bi
se dvignila z nje in vstopila. Povem jim, da me zebe in zadajo mi močan udarec, ki ga čutim v možganih. Ostani tukaj
in kadi, sicer bo tvoja sestrica umrla. Gotovo nočeš, da bi
umrla, kaj?
Po petih cigaretah se mi že vrti v glavi in začnem se prerekati sama s seboj. Rada bi šla v sobico. V redu, mi reče v
glavi, če bom pokadila še eno cigareto in medtem ne bom
niti enkrat pomislila na nikogar, ki ga imam rada. Očitno
je, da to ne bo mogoče. Res me že zebe. Potem ko pokadim
deseto cigareto, me v pljučih žge in preostale cigarete besna in obupana vržem v smetnjak. Pustite me pri miru …
Briga me! Od kod so te mreže v moji glavi? Kako so lahko
tako trdne? Kako naj jim uidem, prosim, naj mi kdo pove,
kako naj jim uidem? Če jih ne poslušam, me zbujajo sredi
noči, začnejo barantati, praskati po živcih pod kožo na glavi. Povzpnem se po stopnicah, ki vodijo v prvo nadstropje,
in vstopim v kuhinjo. Prisili sem se uprla, ker sem šla na
toplo – ošabnica mala: za to nepokornost se bom morala
odkupiti. Odprem omaro in iz nje vzamem svež kruh, nož,
skodelico kakava in začnem mazati. Z velikimi grižljaji pojem prvi kos, daj, hitreje! Sredica, ki sem jo le malo prežvečila, me duši, a takoj moram v usta stlačiti drugi kos, tretjega, četrtega … Tako pojem ves kruh, in ko še ne pogoltnem
do konca zadnjega kosa, me tresoče noge že nesejo proti
stranišču, nagnem se nadenj in v joku izbljuvam kislo vsebino želodca, ki me peče, kot bi mi želela očitati. Naj nič ne
ostane v želodcu, še zadnji krč, vse mora ven, boli me v tre22

