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Luka in Marko sta si od nekdaj šla neskonèno
na ðivce. Ðe v njunih ranih letih, ko sta le
s slabim mesecem starostne razlike skupaj
cmihala v jaslicah, so morale vzgojiteljice
posebej paziti, da se ne bi pogrizla do krvi.
V vrtcu, kjer sta bila prav tako v isti skupini,
sta grizenje zamenjala z brcanjem in s
skrivanjem igraè, odkar pa sta zaèela hoditi v
šolo, je njuno otroško nestrpnost nadomestilo
odkrito sovraštvo. To se je iz leta v leto samo
še stopnjevalo. Privedlo je celo tako daleè, da
se skorajda niti pogledala nista veè. Èe sta
sluèajno kdaj naletela drug na drugega in se
sreèanju nikakor ni bilo mogoèe izogniti, se
je dialog med njima po navadi odvijal takole:
»Kaj je butec?« se je obregnil tisti, ki je bil
hitrejši. Drugi je takoj siknil v odgovor: »Kaj
bi pa ti rad, bebec?«



Da se trmasta mulca ne marata, je bilo za
njuno okolico nadvse muèno. Ðivela sta namreè
v istem bloku in hodila v isto šolo. Njuni starši,
ki so se seveda dobro poznali, so si dolgo
èasa na najrazliènejše naèine prizadevali, da
bi ju spravili med seboj. Toda po številnih
poskusih, ki so se zmeraj konèali nadvse
klavrno, z glasnim kregom in tuljenjem, so
naposled oboji obupali. Enako neuspešni so
bili uèitelji v šoli. Ob koncu prvega razreda,
ki sta ga obiskovala še kot sošolca, so ju
z obrazloðitvijo, da s svojim neprestanim
medsebojnim nagajanjem motita pouk,
enostavno loèili in premestili vsakega v svoj
razred. Starši niti z besedico niso ugovarjali,
celo oddahnili so si.

Luka in Marko sta si bila tudi drugaèe zelo
razlièna. Modrooki Luka je na glavi nosil koš
razmršenih svetlih kodrov, polt pa je imel
prosojno kot kakšen Skandinavec. Ker se je
hitro potegnil, je bilo njegovo telo suhljato,
skorajda košèeno, in z nesorazmerno dolgimi
okonèinami je nerodno opletal na vse strani.
Ravno prav za košarko, ki je bila njegova
najljubša športna disciplina.

Marko je bil bistveno manjši. Rjavih oèi,
gladkih temnih las in z zagorelim tenom je
nekako spominjal na Mediterance. Kljub niðji
rasti se je lahko ponašal z nabito mišièasto
postavo, ki mu je pri nogometu, zanj edinem
pravem športu, zagotovila uvrstitev v šolsko
reprezentanco. Pa še jezikav je bil veliko
bolj od Luke. Veselili so ga tuji jeziki in
druðboslovje, medtem ko je Luko zanimalo
vse, kar je bilo povezano s tehniko. Niti pri
glasbi se nista ujela. Marko je prisegal na
rock, Luka pa na rap. Mrðnja enega do drugega
je bila torej edino, kar sta imela skupnega.
No, in seveda drušèino vrstnikov iz bloka.

Pribliðno enako stari Andrað, Oskar, Peter,
Tomi, Urša, Nika in Zala od zaèetka niso imeli
niè ne proti Luki ne proti Marku. Vsi skupaj so
brezskrbno noreli po dvorišèu, se veselili na
rojstnodnevnih zabavah in v deðevnih dneh
obiskovali drug drugega. Lukova in Markova
nesoglasja pa so sèasoma okuðila tudi njihovo
prijateljstvo. Ne da bi v resnici hoteli, so se
kot virus zalezla vanje, se iz dneva v dan
bohotila in povzroèala vse hujše razprtije.



Tako sta na dvorišèu skoraj nezavedno
nastala dva tabora. Enega so tvorili Lukovi
pristaši, kar so postali Peter, Tomi in Urša, v
drugem pa so bili Andrað, Oskar in Nika, ki so
pri vsaki stvari navijali za Marka. Zala je
ostala edina neopredeljena. Še naprej se je
druðila z vsemi in govorila tako z Luko kot z
Markom. Tega ji ni zameril ne en ne drugi
klan, saj je bila zelo ljubka, mila in prijetna in
njena naklonjenost je godila prav vsem.

Nekega poznega sonènega popoldneva je
skoraj celotna zasedba mladih blokovcev, kot
obièajno v takšnih lepih dneh, spet okupirala
dvorišèe za njihovo stolpnico. Andrað, Oskar,
Nika in Marko so nabijali ðogo v improvizirani
nogometni gol, malo proè sta Peter in Tomi
igrala namizni tenis, Zala in Urša pa sta zasedli
klopco pod divjim kostanjem in skupaj listali
popularno najstniško revijo. Manjkal je samo
Luka. Bila je sreda in njegov košarkarski
trening je trajal do šeste ure.

Petnajst minut èez šesto se je izza vogala
prikazal tudi on. Ðe na pogled je delova besno
kot ris. V obraz je bil tako zaripel, da so mu

lasje v primerjavi z rdeèino njegovih lic sijali
belo, iz oèi pa mu je sevala takšna togota, da
bi še kamen trznil od strahu in spustil kakšno
solzico. S štirimi dolgimi koraki je v sekundi
preskoèil zelenico in se zaèel na vse grlo zdirati,
kar mu ni bilo niti malo podobno. »Kateri
zblojenec mi je to naredil?! Samo da dobim
kretena, ki si je upal kaj takega! No daj,
pokaði se, vol ti, èe te je kaj v hlaèah!«

Druðba na dvorišèu je od šoka za trenutek
otrpnila. Èesa podobnega še nikoli niso slišali
iz Lukovih ust. Nogometna ðoga se je naenkrat
sama kotalila v prazno, pingpong ðogica je
z mize odskakljala na tla in listi revije so tiho
zašelesteli, ko jih je pretresena Urša v snopu
spustila spod prstov.

Prva se je zbrala Zala. Stopila je k Luki,
ga neðno prijela za komolec in se z blagim
pogledom zazrla navzgor. »Zdravo, Luka. Ne
rabiš krièati!« je rekla pomirjujoèe. »Le kaj te
je tako razjezilo? Nam niè ni jasno. Saj sploh
ne vemo, za kaj gre …«

Luka je prhnil skozi nosnice in se zlovoljno



otresel Zaline roke. Bil je tako divji, da ga
niti njena milina ni mogla ohladiti. »Daj no,
Zala,« jo je zavrnil, »ti mogoèe res ne, eden
od teh bebcev tukaj pa sigurno ve!« Pri tem
je pokazal na Markovo skupino, ki si je ðe
opomogla od preseneèenja in se strnila v
nekakšen obrambni zid.

Urša, Peter in Tomi so se prav tako
predramili iz ohromelosti. Zavezniško so
obstopili Luko in Peter je z nestrpno
radovednostjo pritisnil na prijatelja: »Ej,
povej no! Ja kaj se ti je zgodilo?«

Luka je spet zarohnel, kot da bi mu poèil
film: »En kmet zarukani je bil tako predrzen,
da je svoje kolo parkiral toèno na moje mesto!!!
Zamislite, na moje!!! Katero je, vsi dobro
veste! Ob vhodu prvo z desne! Od zmeraj
je tako! Zdaj pa je tam neka plava gara! No,
èigava je? Èigava?«

»To je pa res nesramnost!« je vzkliknila
Urša v podporo.

Tomi je takoj pristavil: »Saj veš, stari, da

nobeden od nas ne bi bil takšno govno, a ne
da?«

»Vem ja, vem …« je zamrmral Luka, potem
pa ponovno povzdignil glas in zavpil proti
drugemu taboru: »Bo kaj, bebci, ali ne bo?!
Bom moral res vse prebutati, da odkrijem
hinavca? Saj bi si lahko mislil, da ste same
šleve skupaj …«

»Ja seveda, Lukec,« se je cinièno posmehnila
Nika iz napadene skupine. »Zakaj pa naj bi
bilo tisto mesto tvoje? Si ga mogoèe plaèal?
Nobene pravice nimaš, da si ga lastiš …«

»Zaveði, kura! Tebe nisem niè vprašal! Za
moški bicikel gre! Si mogoèe postala moðaèa?«
jo je grobo prekinil Luka in z nasršenim
pogledom še vedno streljal v trojico fantov
nasprotne strani.

Marko je naredil korak naprej. Roke je
prekriðal na prsih in èeprav je bil skoraj za
dve glavi niðji, mu je zaradi razdalje nekako
uspelo, da je spod namršèenega èela oèi
zapièil naravnost v Lukove. »Ja kaj se repenèiš,



rajca!« je bevsknil podcenjevalno. »Kolo je
moje! In?!«

Luka je v momentu postal še višji, še bolj
rdeè v obraz in še bolj razkaèen. »Ti štamperl,
pa begaj! Ti sploh nimaš kolesa! Raje se ne
vmešavaj, ti pravim!« je zviška nadrl Marka,
toda ta se ni pustil ustrahovati. Pa tudi dolðan
mu ni ostal.

»Ma si zabit kot štanga! Ti je zgoraj kisika
zmanjkalo in so ti od vakuma v buèi bobnièi
popokali?! Èe sem rekel, da je moje, je moje!
In ta plac, kjer sem ga pustil, mi èisto ustreza.
Kar zapiši si v tisti tvoj osamljeni moðgan, da
od danes naprej jaz tam parkiram! Štekaš?«
Ne da bi enkrat samkrat trenil z oèmi, je
motril Luko, levi kotièek ustnic pa se mu je
privzdignil rahlo navzgor v prezirljiv nasmešek.

»Ha, ha, ha, a si videl, prekla?! Zlahka
pridobljeno, zlahka izgubljeno!« se je izza
njegovega hrbta škodoðeljno oglasil drugaèe
bojazljiv Oskar.

Andrað, ki je stal na desni, pa je Marka
z obèudovanjem potrepljal po pleèih. »Bravo,

mojster! Dober kontra si mu vsekal! Ta pa
peèe!«

Nikin vrešèeèi smeh je samo še dopolnil
njihovo zmagoslavje. »Hi hi hi, le poglejte ga!
Tako ga je zadrgnilo, da niti dihati ne more!
Hi hi hi …« se je reðala in spakovala ter s
prstom kazala na Luko.

»Nehajte no, prosim, nehajte! Vsi! Saj ni
vredno …« je poskusila Zala umiriti pregreto
ozraèje. Toda bilo je prepozno. Na skupinsko
provokacijo Markovega tabora je tudi Lukovo
moštvo nemudoma odgovorilo z zdruðenimi
moèmi.

»Reve! Samo goflje si upate vrteti!« je
vzkliknila Urša.

»Kar sanjajte pišeki o koruzi! Markova
ne bo nikoli obveljala, pa še takrat ne!« je
posmehljivo nadaljeval Tomi.

Peter pa se je obrnil k Luki: »Daj pohodi ga,
pritlikavca!«

Luka si ni dal reèi dvakrat. »Saj ga tudi
bom!« je eksplodiral. »Pa ne samo pohodil!



Razbil ga bom kot kanto, èastna mi …«
Športno torbo, ki mu je visela èez rame, je z
ihto vrgel po tleh in si zaèel vihati rokave.

Zadeva je postala resna.

Vsi Markovi privrðenci so se v trenutku
nehali privošèljivo nasmihati, za razliko od
njih pa on sam ni pokazal niti kanèka
zaskrbljenosti. Samozavestno se je razkoraèil,
roke uprl v bok in se še bolj na široko zareðal
Luki v obraz: »Ti boš mene, griða griðasta?!
Ha, ha, ha! Enkrat te stisnem za goltanec, pa
ne boš nikoli veè niti pisnil!«

»Kako ga boš pa dosegel, štopl?! Te bosta
Andrað in Oskar štuporamo nosila?!« mu je
Tomi brzinsko spustil eno pod pas.

Za njim pa še Urša: »Ko te bo Luka dvignil
v zrak, boš prviè v ðivljenju videl èez njegovo
rit, palèek!«

»No, naj le poskusi,« jima je siknil Marko
nazaj in si odloèno tudi sam potisnil rokave
navzgor.

Obetajoè se pretep je zadrðevala samo še
Zala. S svojimi drobnimi dlanmi je oklenila



Lukova zapestja in ga vneto preprièevala:
»Prosim, Luka, ne bodi otroèji! Prosim! Ne
nasedaj Markovemu provociranju! Tvoji pa so
tudi svojega denarja vredni! Samo podpihujejo
te! Pridi, greva raje metat na koš!« Gledala
ga je tako neðno, da bi ji morda celo uspelo,
èe ne bi v tistem Marka minilo potrpljenje.

»Kaj se devaš, grinta!« je vzrojil. »Moraš
kiklo prositi za dovoljenje?!«

»Eh, podelal se je, pa mu mora Zala menjati
plenice!« je Oskar takoj pristavil svoj lonèek
in potem je Luki res zavrelo. Zarjul je kot
ðival, se iztrgal iz Zalinega prijema in planil
proti Marku.

V isti sekundi je ogromen èrn oblak zakril
sonce in moèan sunek vetra je potegnil èez
dvorišèe, da je blokovska mladeð komaj ostala
na nogah. Takoj zatem je silovito poèilo.
Slepeèa strela je švignila iz zamraèenega
neba in trešèila toèno med Luko in Marka, ki
sta bila le dober meter narazen. S tal se je
dvignil vrtinec gostega dima, a se ðe trenutek
kasneje razkadil. Obnemela drušèina je imela
kaj videti.

Prostor med Luko in Markom je zapolnila
skrajno nenavadna, nadvse smešna ðenska
oseba v poznih srednjih letih. Bila je
debeluškastega stasa, štrenastih las krièeèe
roza barve, obleèena v dolgo nabrano èrno
krilo, kot da bi preskoèila iz srednjega veka,
ogrnjena v zeleno pelerino, pokrpano s
številnimi barvnimi zaplatami, in obuta v rdeèe
kavbojske škornje. Za piko na i je na glavi
nosila èrn, zašiljen in pod vrhom prelomljen
klobuk z vijolièastim trakom okoli sredine,
za katerim je imela zataknjeno dolgo vejico
vinske trte. Kot da to ne bi bilo dovolj, je v
roki drðala èudno kovinsko napravo, sestavljeno
iz srebrnega sedla in krmila, podobnega
kolesarskemu.

Oèi na videz prismuknjene ðenšèine, ki
se je tako nenadno pojavila na dvorišèu, so
radovedno pobliskovale po zbrani druðbi,
na okroglem obrazu pa ji je igral pobalinski
nasmešek. »A sem prav prišla? Bo tukaj cuf?«
je naenkrat vprašala veselo in s pogledom
premerila Luko in Marka.

Oba sta zmedeno bolšèala vanjo, medtem



ko so se ostali blokovci zaèudeno spogledovali
med seboj. »K-kaj?« »Kaj je rekla?« »Kaj
misli s tem? Ti razumeš?« so drezali drug
v drugega in v nerazumevanju skomigovali
z rameni.

Obiskovalka je teatralno zavila z oèmi, nato
pa vsem skupaj hitro postregla z razlago: »No,
pretep sem mislila! Se bo tukaj kdo zravsal
ali ne?«

Marku se je v hipu povrnil dar govora. »Ja!
Se bo ja, èe vas ðe zanima!« ji je odbrusil.
Zadirèno je nadaljeval: »Stvar se vas èisto niè
ne tièe, zato se takoj umaknite! V napoto ste,
kaj ne vidite?! Dajmo, dajmo …«

»Oh, oprosti, fante! Oprosti, da motim!« se
je zaèela opravièevati èudakinja, a premaknila
se ni. Namesto tega je z odkritim navdušenjem
spet vprašala: »Kdo pa bo koga?«

»Jaz! Tega butlja tu! Ubil ga bom!« je
zabevskal Luka, ki je bil tokrat hitrejši od
Marka. Istoèasno je nestrpno stegnil roko ter
ga mimo vsiljivke skušal zagrabiti za vrat. Toda
ovira je bila preširoka.

Marko na drugi strani je prav tako kar
cepetal od bojevitosti. »Vse zobe ti bom izbil,
idiot!« se je kot poblaznel zadrl proti Luki.
Nato pa še v obilno ðivo prepreko pred seboj:
»Zginite ðe enkrat!!! Ne boste mi prepreèili,
da ga zdrobim!«

»Hej, umirita konje, srboriteða! Hej!« je
zdaj okrepila svoj ton tudi kreatura med njima
in roki dvignila vsako v svojo stran, da bi ju
zaustavila. »Kdo pa je rekel, da vama hoèem
kaj prepreèiti, mulota?! Jaz sem vendar za!
Jasno? Totalno ZA!!!«


