
Jurka Burka in mlade brihte 1

@IGA,
KISLA KUMARICA

Jasna Marku{

2011

Ta poznojesenski veèer, ki se je za Ðigo iz tre-
nutka v trenutek spreminjal v vse hujšo noèno
moro, se je zaèel kot èisto obièajen veèer. Èe-
prav je bilo v zraku res nekaj preteèega. Pri-
pravljalo se je k nevihti. A tega Ðiga sploh ni
opazil. Na pol zleknjen na stolu se je popolnoma
zatopil v svojo priljubljeno raèunalniško igrico.
Uspelo se mu je prebiti do devete stopnje. Pre-
meteno je razoroðil vseh enajst vesoljskih iz-
trebljevalcev in samo še trije pošastni Kvonki
so mu prepreèevali, da bi razbil èarobni peèat
in se polastil skrinje z nepremagljivimi nadna-
ravnimi silami. Ravno se je pripravljal, da proti
hudobnim stvorom izstreli smrtonosne pušèice,
ko je zaslišal oèetov glas: »Ðiga, prosim, izklopi
raèunalnik! Zunaj moèno bliska!«
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Ðiga se ni dal motiti. Gladko je preslišal oèe-
tovo opozorilo in se ves skoncentriral na beðeèe
Kvonke, ki so skakali sem in tja po ekranu.

»Ðiga, si me slišal? Nevihta bo! Daj, izklopi
raèunalnik, prosim!« je ponovno prišlo iz dnevne
sobe, a besede se tudi tokrat Ðige niso niti do-
taknile.

»No pridite, pridite mi na muho … kar, kar …
še malo, še malo pa vas scvrem,« si je mrmral
v brado in mrzlièno premikal tarèo, da bi ujel
Kvonke.

Nenadoma so se vrata sobe sunkovito od-
prla. Oèe je stal na pragu in njegov glas se je
obarval s strogostjo: »Zdaj pa dovolj, Ðiga!
Dvakrat sem ti ðe rekel, da ugasni raèunalnik.
Kaj res niè ne slišiš in vidiš okoli sebe?! Zunaj
prav pošteno grmi in bliska! Kaj èe udari strela!
Dobro veš, da je to lahko nevarno ...«

»Pa ne, no! Saj niè ne bo! Malo še! Samo,
da jih dobim v kot!« je nestrpno odgovoril Ðiga,
ne da bi odlepil oèi od zaslona. Takoj se je spet
posvetil Kvonkom.

»No dajte, le bliðe, bliðe, reve …« jim je ves
razvnet prigovarjal in prsti so mu kar leteli po
tipkovnici, ko je sproti nastavljal koordinate svo-
jega laserskega oroðja.

Oèe v èetrto ni veè ne prosil ne zahteval.
Sklonil se je pod pisalno mizo in pritisnil gumb.
Trenutek zatem se je ekran potemnil.

»Pa neeee!« Ðiga je ves rdeè od jeze s pest-
mi udaril po mizi, nato pa tako silovito planil
pokonci, da je prevrnil stol. »Kako si mi lahko
to naredil?! Vse si mi pokvaril! Kako si lahko
tako hudoben!« se je zakadil proti oèetu, ga
odsunil in zdivjal iz svoje sobe v dnevno.
»Mamiiii! Ati mi je zanalašè vse unièil! Ravno
ko bi zmagal, mi je izklopil …«

»Èisto prav je naredil, Ðiga! Dvakrat ti je
lepo rekel, a nisi ubogal. Poglej skozi okno, kak-
šno neurje se je razdivjalo,« se je na njegovo
protestiranje povsem mirno odzvala mama iz
kuhinje.

»Ti vedno drðiš z njim! Pa kaj, èe je nevih-
ta! Saj imamo na omreðju zašèito. Bi paè varo-
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valko ven vrglo. To je res butasto, da mi ne
dovoli igrati …«

»Ðiga! Kako pa govoriš!« ga je z za kanèek
povzdignjenim glasom prekinila mama. »Èe je
oèe rekel ne, potem ðe ve, zakaj. In zagotovo
ni neumno, da ob nevihti izklopimo elektriène
aparate.«

Ðiga je besno stisnil ustnice in se poèil na
kavè. »Uf, sta brezzvezna! Prava strahopetca.
Kako zaostalo! Pojma nimata!« se je neslišno
razburjal v sebi, nato pa v roke vzel daljinca.
Pritisnil je na gumb. »Bom pa televizijo gledal,
èe na raèunalnik ne smem!« je uðaljeno zakli-
cal proti kuhinji na levi.

Mama ni rekla niè. Namesto nje je z desne
zaslišal oèeta, ki se je pravkar vrnil v sobo in
sedel v naslanjaè: »Ðal mi je, Ðiga. Ne moreš.
Tudi televizor sem izklopil.« Nato se mu je oèe
pomirljivo nasmehnil in predlagal: »Lahko pa se
vsi skupaj gremo kakšno igro. No, kaj praviš?«

»Ja! Glemo se èlovek ne jezi se!« se je nav-
dušeno oglasila Ðigova mlajša sestrica Tinka, ki
je doslej mirno leðala na preprogi in vsa oèara-

na obraèala liste svoje nove slikanice z ðivalmi.
Spravila se je na kolena in se kar po vseh šti-
rih odplazila k lesenemu zaboju na kolesih, v
katerem so bile spravljene druðabne igre.

Ðiga ni mogel verjeti, da mu starši lahko na-
redijo nekaj tako groznega. »Kaj? Niti televizi-
je ne smem?! To je krivièno! Èe pa je ob sed-
mih moja serija! Ne moreta mi vsega vzeti!«
je izbruhnil in bil spet na nogah. Od ihte, ki ga
je popadla, je kar cepetal: »Jaz se ðe ne bom
igral neke bedaste otroèje igrice!«

Medtem se jim je v sobi pridruðila še ma-
ma. »No, no, èlovek ne jezi se je veliko manj
otroèji kot tvoje obnašanje zdaj,« je smeje ko-
mentirala Ðigovo trmoglavljenje in zasedla drugi
naslanjaè. »Nocoj nam je lahko prav fino,« je
nadaljevala spodbudno, »zaradi vremena se res
nima smisla tako razburjati. Konèno imamo èas
drug za drugega. Kaj pa nam manjka? Lahko
se gremo tudi monopoli ali karte. Daj, Ðiga,
sprijazni se ðe, da boš veèer preðivel z nami,
in se malo sprosti. Boš videl, da bo zabavno.«
Pocukala ga je za roko, da bi spet sedel in hkrati
pomeðiknila oèetu.
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Tinka je do mize privlekla kar cel zaboj z
igrami in prièela šariti med škatlami. Izvlekla
je eno, posebej veliko, in ðareèih lic vzkliknila:
»Glemo se ativiti! Bomo lisali!«

»Aktiviti se reèe, tepka. In jaz se tega si-
gurno ne grem!« jo je zadirèno zavrnil Ðiga in
še naprej z uporniško prekriðanimi rokami na
prsih stal ob kavèu.

Oèetu je prekipelo: »Veš kaj, Ðiga, res te
imam dovolj! Nad sestrico se ne boš znašal.
Zdaj se pa kar odloèi! Ali se boš takoj nehal
drðati kot kisla kumara in boš pokazal vsaj malo
dobre volje ali pa lepo pojdi v sobo in se tam
kisaj. S svojim nemogoèim vedenjem nam ne
boš kvaril razpoloðenja.«

»Vidva pa sta ga meni lahko, ne?! Cel veèer
sta mi pokvarila! In jaz se naj še pretvarjam,
kako je super brez raèunalnika in televizije?! Kot
da smo v praveku! Kar sami uðivajte v teh otro-
èarijah! Briga me za …«

»Ðiga! To je šlo èez vse meje!« je zaroban-
til oèe, vendar takoj spet utišal ton, da ne bi
še bolj prestrašil Tinke, ki je zmedeno gledala
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zdaj enega, zdaj drugega. »Zdaj bi te pa res
lahko …« je nadaljeval skozi zobe, a stavka ni
konèal.

V Tinkinih velikih radovednih oèeh so se pri-
èele nabirati solze. »Mami, zakaj je Ðiga kisla
kumala? Ga bo ati pojedel? Èe je laèen, mu dam
èokolado, ne bi mojega Ðigeja …«

Mama je karajoèe ošinila Ðigo izpod èela,
nato pa se ljubeèe sklonila k svoji najmlajši in
jo neðno pogladila po laseh: »Ah, ne, Tinka! Niè
se ne boj. Nihèe ne bo nikogar pojedel. Narobe
si razumela. Samo reèe se tako, da je kdo kisla
kumarica. Kdor je brez razloga siten in ves
skremðen, kot nocoj Ðiga, nas paè spominja
nanjo.«

Tinka se je spet nasmejala in pogledala še
oèeta: »Jaz nisem kisla kumala. Nisem, ne?«

»Seveda ne, ti moj sonèek,« ji je vrnil
nasmeh, »ti ðe ne.«

Ðiga se ni mogel obrzdati. »No, bomo videli,
kakšen sonèek bo takrat, ko bo hotela gledati
svoje risanke, pa ji bosta prepovedala!« je za-

jedljivo zabrusil, se hitro obrnil na petah in pro-
testno odkorakal proti svoji sobi.

»Pusti ga. Se bo ðe skujal,« je še slišal mamo
za svojim hrbtom, preden je zaloputnil z vrati.

Ne da bi priðgal luè, se je vrgel na posteljo
in se ves nesreèen zagledal v strop. Zunaj je
res besnela huda nevihta. Vsakih nekaj trenut-
kov je moèno zagrmelo, kot da bi kdo streljal
s topovi. Iskreèi prameni so eden za drugim
parali veèerni mrak, veter je neumorno tulil in
lilo je kot iz škafa.

»Beda, kakšna beda!« se je hudoval Ðiga
sam pri sebi in strmel v prazno.

Naenkrat je še posebej silovito trešèilo.
»Tresk – dum!!!« je poèilo in zadonelo tako gro-
zeèe, da se je postelja kar stresla in je Ðigo
dvignilo v sedeèi poloðaj. Šipe so zaðvenketale
in od nevidnega udara se je okno sunkoma na
široko odprlo. Hladen piš je hušknil v prostor
in se ovil okoli Ðigovih nog, da ga je vsega
zmrazilo. Potem je zabobnelo še enkrat in še
glasneje: »Bum!!!« Ðigi se je zazdelo, da èisto
ob njegovih ušesih. Hkrati z gromom je nekaj
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velikega, okroglega, ðareèega in blešèeèega
šinilo na sredo sobe in okoli sebe razlilo tako
bodeèo blešèavo, da je Ðiga zaradi neprijetne-
ga šèemenja takoj zaprl oèi. Prav prisiliti se je
moral, da jih je spet odprl, saj mu je srce raz-
bijalo kot podivjano. Poèasi je obrnil glavo pro-
ti mestu, kamor je po njegovem zadela nena-
vadna ognjena krogla, in se s pogledom posku-
šal prebiti skozi gosti beli dim, ki se je zdaj
vrtinèil s tal ob njegovi pisalni mizi.

»Kh! Kh!« je nekaj ali nekdo zakašljalo. Ðe
v naslednji sekundi sta iz neznanega grla sle-
dila jasno zveneèa: »Frrrc!« in »Puf!« Megla se
je razkadila, kot bi jo nekaj odpihnilo, Ðigi pa
je od preseneèenja zaprlo sapo. Pred seboj je
zagledal najbolj èudno ðensko osebo, kar jih je
kdaj videl. Gospa v poznih srednjih letih in do-
kaj zalite postave je prav nerodno sedela na
zadnji plati. Njeno nabrano èrno krilo se je okoli
nje razprostrlo kot deðnik, izpod njega pa je
kvišku štrlela nekakšna kovinska naprava, ki je
nekoliko spominjala na krmilo kolesa. Zgornji
del obiskovalkinega obilnega trupa je obdajalo
ohlapno zelenkasto ogrinjalo, pošito z najraz-

liènejšimi barvnimi krpicami, poševno na glavi
pa ji je tièal velik konièast klobuk s širokimi
krajci. Klobuk je bil po obliki precej podoben
èarovniškemu, saj je bil enako zašiljen, prav
tako èrn in z vijolièastim trakom okoli sredine,
toda njegov vrh je bil na zgornji tretjini rahlo
prelomljen in je visel levo navzdol kot kakšen
poklapanec. Pokrivalo je imelo še eno poseb-
nost. Krasila ga je skoraj pol metra dolga, po-
mladno zelena vejica vinske trte, skrbno zatak-
njena za trak.

Ðiga je napenjal oèi. Pod tem neobièajnim
klobukom je seveda ðdel tudi obraz, a njego-
vih potez se nikakor ni dalo razloèiti. Krajci klo-
buka so jih skrivnostno zabrisali s temnimi sen-
cami in videl je lahko le, da je ðenska okroglo-
lièna, okroglobrada in celo nekako okroglega
nosu. Najbolj pa ga je presunila barva njenih
las. V neurejenih pramenih so štrleli izpod ne-
jasne temine in ðareli ðivo roza!

»Kakšna maškara! Ta pa je res èisto pri-
smuknjena!« je Ðigo prešinilo v njegovi neje-
volji, èeprav še zmeraj ni mogel izustiti niti
besedice.
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No, ta »maškara« se je oglasila prva. »Hi hi,
spet me je spodneslo! Kako nespreten prista-
nek. Jahanje strel res ni maèji kašelj! He he!
Pa ravno na trtico! Joj, sem vèasih nerodna! Hi
hi!« se je hihitala sama sebi, si masirala mesto
pod kriðem in se spravljala na noge. Krilo se ji
je na eni strani zataknilo za napravo, na kateri
je sedela, in jo vleklo navzdol. Prijela ga je z
obema rokama, moèno cuknila in se vzravnala.
Prestopila je korak vstran. Na tleh se je razkri-
lo svetleèe srebrno sedlo s stremeni za noge in
tisti del, ki je prej gledal izpod njenega krila, je
dejansko bilo krmilo. Na njegovem levem ro-
èaju je visel veèji mošnjièek s pisanimi ðival-
skimi liki, ki so reliefno izstopali z vijoliène pod-
lage. Šemasta pojava se je sklonila, vzela moš-
njièek in si ga obesila okoli zapestja. Potem se
je zagledala v Ðigo.

»Hoj, murka! Jaz sem Jurka! Kaj pa tako bu-
ljiš, kot da še nikoli nisi videl kakšne èarovni-
ce? Saj ti bodo oèi izskoèile iz jamic! He he! Pa
èeljust se ti bo tudi izpahnila! Hi hi!« se je po-
smehnila in se primaknila bliðe k postelji. »Daj,
da si te ogledam, èe sem dobro izbrala, murka!«

Ðiga je zaprepadeno spremljal èrno oroka-
vièeno roko, ki se je stegovala k njemu. Tega
zoprnega veèera mu je res manjkalo samo še
to, da se neka zmešana babnica, ki si domiš-
lja, da je èarovnica, in je nepovabljena vdrla v
njegovo sobo, zdaj norèuje iz njega. Nagnil se
je proti steni za svojim hrbtom, da bi se izmaknil
prijemu, in jezno bevsknil: »Proè od mene! A
ste èisto nori?! Moj ati vas bo takoj vrgel ven!
Proè! Izginite!«

Njegova odloènost je imela hiter uèinek. Ro-
ka se je nemudoma umaknila, na okroglem
obrazu prismuknjenke pa se je razlezel nedol-
ðen nasmešek. »Oh, oprosti, ljubèek! Nisem te
hotela prestrašiti. Ni ti treba klicati oèeta. Saj
ðe grem, no. Saj ðe grem ...« se je opravièe-
vala in se ritensko pomikala nazaj, dokler ni
zadela ob mizo. Obrnila se je proti odprtemu
oknu in še nekaj momljala, a tako nerazloèno,
da Ðiga ni mogel razumeti niti besedice.

»Oh, sem raztresena zadnje èase. Pravilo
številka ena: mularijo je treba najprej utišati in
umiriti. Zdaj pa lepo poèasi in previdno …« je
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prigovarjala sama sebi in se spet napol zasu-
kala k Ðigi. V oèeh ji je sijala milina.

»Preden se odpravim, bi se ti rada zahvali-
la, ljubèek, ker sem se v tej mrzli mokri noèi
lahko za trenutek zatekla k tebi,« je zaèela slad-
ko, potresla s svojim nenavadnim mošnjièkom
in nadaljevala, »dovoli, da te obdarim z neèim
zelo zelo posebnim, kar ti bodo zavidali vsi tvoji
vrstniki daleè naokoli.«

Ta mamljiva obljuba je zaustavila Ðigo, rav-
no ko je sklenil, da vendarle poklièe oèeta. Kljub
zdajšnji prijaznosti se mu je ðenska še vedno
zdela sumljiva in prav neprijetno se je poèutil
ob njeni prisotnosti. »Ampak, darilo …, hm, le
kaj bi mi lahko dala …, mogoèe pa ima v
tisti mošnji res kaj ful frajerskega … hm, no
malo še ðe lahko poèakam …« je razmišljal in
pogoltnil klic na pomoè.

Jurka, kot se mu je predstavila èudakinja,
je z zapestja snela mošnjièek, ga razprla in se
nato s kazalcem dotaknila lika maèke na zuna-
nji površini. Ves èas je nepremièno strmela v
Ðigo in zaèela recitirati:

»Divja maèka, kršèen rep,
moja vraða, tvoj ukrep!
Naj ne javka, naj ne krili,
le kot miška tiho cvili!«

Komaj je izzvenela njena zadnja beseda, se
je zgodilo res nekaj zelo zelo nenavadnega, to-
da še zdaleè ne kaj kulskega, kot je prièakoval
Ðiga. Iz mošnje je planil ogromen èrn maèek,
trikrat veèji od obièajnih, skoèil k Ðigi na
posteljo in zaprhal vanj. Zdaj se je Ðiga res
ustrašil. Zaèutil je, kako mu gredo mravljinci po
hrbtenici in kako mu roke, s katerimi je hotel
zamahniti proti maèjemu velikanu, drevenijo.
»Šccc! Alergièen sem na maèke! Ati!!!« je sku-
šal zakrièati na vse grlo, toda iz sebe je lahko
iztisnil le èisto tanek, visok glasek, tako tih, da
ga je še sam komaj slišal. In tudi pobegniti ni
mogel. Telo ga sploh ni veè ubogalo. Mišice so
mu le rahlo drgetale, toèno tako kot kakšni pre-
strašeni miški. Skljuèen v dve gubi je nebog-
ljeno pogledoval od maèkona k coprnici pa spet
nazaj. Coprnièin urok je oèitno deloval.


