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V veliki sobi v stari hiši je gorela luč. Nekdo je bil sam doma.

»Huaaau-hua,« je zazehalo iz naslonjača. Potem se je zaslišal glas:
»Spat grem.«

Bil je Jacek. Pogledal je še v obraz viseče ure in vstal. Njegov muc je 
neslišno skočil iz naslonjača.



Takrat je Jacka nekaj požgečkalo po hrbtu.

Za trenutek je obstal, potem pa ugasnil svetilko in se odpravil v 
kopalnico.

»No, končno,« je zavzdihnila ura in požugala s kazalcem.

»Ja, končno se je spravil z mene,« je zaškripal naslonjač in se pretegnil, 
da si zrahlja vzmeti. Svetilka poleg njega si je samo molče hladila razgreti 
obraz.



Jacek si je po mačje umil roke in obraz. Ko je segel po zobno krtačko, ga 
je rahlo zaščemelo po hrbtu.

Obmiroval je, da bi ugotovil, kje naj se popraska. Dvignil je ramena in 
jih počasi otresel. Ne, čutiti ni bilo nič.

A takrat ga je znova tanko zaskelelo po koži.

Jacek je odložil krtačko in segel s prsti pod srajco, da bi dosegel hrbet: 
najprej z eno roko in potem še z drugo, kar je mogel daleč. Toda ne, niti 
tipati ni bilo nič.



Skomignil je z rameni, iz tube na krtačko iztisnil prav malo zobne kreme 
in si umil zobe. Na koncu se je obrisal v najbližjo brisačo, ugasnil luč in 
se odpravil v spalnico.

»Že spet me je vso pomečkal!« je zagodrnjala brisača in si otresala široka 
krila.

»Kaj naj rečem šele jaz!« se je pritožila tuba in si z vzdihom ravnala 
hrbet. Krtačka je medtem še vedno kašljala od kreme, ki je ostala na njej.



V spalnici je Jacka že čakal muc in z repom vijugal po stranici postelje.

Jacek si je slekel hlače in srajco in spodnjo majico in levo nogavico – 
takrat pa ga je lahno oplazilo po golem hrbtu.

Obstal je z levo nogavico v roki in pozorno prisluhnil. Ne, niti slišati ni 
bilo nič.

Takrat pa mu je znova drobno zagomazelo po koži!



»Ko bo zjutraj pritacal sem, se bo pa spotaknil čezme,« je zarobantila 
zgnetena preproga in nasršila kožuh.

»Če mu ne bo že prej spodrsnilo na meni,« je suho pripomnilo milo in 
obmirovalo.

»Oho-ha, kakšna naglica!« se je pritožila luč in nezadovoljno zibala svoj 
lestenec.

Planil je nazaj v kopalnico in prižgal luč, muc pa za njim. Pred ogledalom 
se je obrnil in si čez ramo ogledoval hrbet. – Ne, niti videti ni bilo nič!

Naj se je še tako zvijal in obračal, na hrbtu ni bilo ničesar. Le zobno 
kremo je prekucnil in zbil milo po tleh. Ugasnil je luč in se odpravil v 
spalnico, muc pa še pred njim.



Muc je neučakano skočil na posteljo.

Jacek si je oblekel pižamo – kar čez spodnje hlače in desno nogavico – 
in zlezel pod odejo. Prižgal je luč na nočni omarici in vzel v roke veliko 
knjigo. Muc se je zložil v kot pri njegovih nogah.

Sprva so Jacku misli uhajale k skrivnostnemu migotanju po koži, potem 
pa se je povsem zatopil v zgodbo. Pod odejo mu je postajalo vedno 
topleje in topleje in skoraj že vroče – in takrat se je spet nekaj drobno 
namenilo čez njegov hrbet!



Treeesk! – je Jacku padla knjiga na tla. Muc je zavreščal in planil s 
postelje. 

Jacek se je s hrbtom zaril v ležišče in začel z rokami udarjati okoli sebe,

da bi pregnal neslišne, netipne korake, ki so se sprehajali po njegovi koži 
in si ga prisvajali ...

Ne, niti ujeti ni mogel ničesar! Le ves se je zapletel v odejo in – 
štrrr-buuunk – zgrmel na tla.



»Štrrr-buuunk, prav res – kaj nocoj ne bo miru?« so zamomljali copati, 
ki jih je štrrr-buuunk zbudil iz prvega sna.

»Jejhata, na!« je vzdihnila leva nogavica nedaleč stran na parketu.

In muc se je še enkrat glasno pritožil.

Še preden se je Jacek izmotal iz odeje, je zaslišal ropotanje po vhodnih 
vratih. Zadržal je sapo in prisluhnil. – Ne, ni se mu zdelo: v daljavi je res 
glasno trkalo!

Jacek je vstal in si poravnal pižamo. Smuknil je v copate z eno 
onogavičeno in eno neonogavičeno nogo in se odpravil po dolgem 
hodniku za mucem pogledat, kdo trka.



»Na, ta je pa dobra! In jutri me spet ne bo nikjer našel!« se je pridušala 
knjiga, ki je pristala pod posteljo.

»Še dobro, da ni mene zabrisal po tleh,« si je oddahnila nočna lučka, »jaz 
je ne bi tako poceni odnesla!« Odeja pa se je samo sitno pretegovala iz 
klobčiča.



Jacek je stopil na prste in previdno pošpegal skozi kukalo na vhodnih 
vratih. Muc se mu je podrgnil ob nogo. 

Z druge strani line je bolščal velikaaanski hudobni obraz! 

Jacek se je kar stresel. Muc ga je vprašujoče pogledal.

Ne, ni pošast – ampak sosed od spodaj, je počasi ugotovil Jacek, ko je še 
enkrat pogledal skozi kukalo. Z olajšanjem je dvignil muca k sebi. Potem 
je obrnil ključ in počasi odprl debela vrata.



»Kaj se v tej hiši dogaja? Kako naj človek sploh živi pod vami?« je 
razkačeno spraševal sosed Justin, čim so bila vrata dovolj odprta.

Jacek je v zadregi škilil izpod čela in stiskal muca.

»V takem hrupu vendar ni mogoče spati!« je še robantil sosed Justin.

Takrat pa je Jacek opazil, da se je izza Justinovega komolca prikazal 
še nekdo. Nekdo svetlolas. Za lasmi se je počasi razkril svetel obraz in 
potem še škrbasti nasmeh.



Spoznal je deklico, ki jo je opoldne srečal na dnu stopnišča. Vračal 
se je s trga, in ko je zasunil hišna vrata, se mu je strgal škrnicelj, 
poln jabolk, da so se skotalila po tleh.

Deklica se je sklonila, da mu jih pomaga pobrati, in takrat so se 
razsuli njeni dolgi lasje, sijoči kakor žarki sonca, in ga oplazili …



»No, ali bo kaj?« so zaječala odprta vrata, ker jih je zvilo v tečaju.

»Hrmmm-harrrm,« se je odkašljal predalnik, »nocoj prav res ne bomo 
več spali!«

»Menda res ne,« je še zaškripala ura iz dnevne sobe, preden je začela 
enakomerno bíti.



V stanovanju v stari hiši je potem 
še veliko večerov prijazno gorela luč.
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