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Iva in Ana sta postali najboljši prijateljici

isti dan, ko sta prviè prestopili šolski prag.

Z enakima rdeèima torbicama, s katerih je

navihano pomeðikoval risani junak slonèek

Toni Boni, sta se enako vznemirjeni hkrati

zapodili proti prvi klopi ob oknu. V hipu sta si

bili všeè in med mnoðico novih obrazov sta

brez zadrðkov posvojili druga drugo. Od takrat

se je njuno prijateljstvo le še poglabljalo.

Obe edinki, ki sta stanovali le kakšen

kilometer narazen v istem naselju vrstnih hiš,

sta si bili prav neverjetno podobni. Radi sta

imeli iste stvari, od predmetov v šoli do

najljubše vrste èokolade. Navduševali so ju

isti filmi, poðirali sta iste knjige, medleli ob

istih pevcih, sledili istim modnim muham in

fantazirali o enaki blešèeèi prihodnosti modnih

oblikovalk. Tudi to, èesar nista marali, jima

je bilo skupno. Ena in druga sta sovraðili



obešanje perila, se dolgoèasili ob gledanju
poroèil, enako vihali nos nad kislim zeljem,
kadar je bilo za malico, in histerièno vrešèali
v duetu, èe sta kje zagledali pajka.

Skladnosti njunih osebnostnih lastnosti
se je kot po èudeðu prilagodila celo narava.
Skoraj do centimetra enako visoki in do
kilograma enako teðki rjavolaski sta malodane
istoèasno rasli in se iz punèk razvijali v
deklici, za ostale podrobnosti pa sta poskrbeli
sami. Èeprav Iva z ravnimi in Ana nekoliko
valovitih las, sta jih redno oblikovali v enaki
prièeski in se vsakodnevno oblaèili v vsaj
podobne barvne kombinacije, èe ðe ne enaka
oblaèila. Tako sta kljub razlikam v barvi oèi,
obliki obrazov in malenkost drugaènima
postavama dosegli, da sta tudi na pogled
delovali kot sestri po rodu, ne samo po duši.

V razredu sta veljali za drðavo zase.
Samozadostno in nevtralno. Kolikor je bilo
nujno potrebno, sta s sošolkami in sošolci sicer
normalno komunicirali, a da bi kogarkoli izmed
njih sprejeli medse ali se s kom prijateljsko
druðili po pouku, je bilo nepojmljivo. Prva

leta so ju vsi klicali dvojèici ali tvinsici, s
kolektivnim razrednim odrašèanjem pa se
je paleta njunih vzdevkov razširila. Nekateri
so jima rekli sijamki, drugi dupleti, s èimer
je zaèel sošolec Timotej, strasten filatelist.
Prijela se ju je tudi oznaèba IA na kvadrat,
predsednica razreda Alja jima je prilepila
etiketo asocialki, najveèkrat pa so zanju
uporabljali kar zloðenko iz njunih imen. To se
je slišalo nekako takole: »Ivana, mi, prosim,
posodita domaèo matematièno …« ali pa:
»Poglejte Ivano! Spet sta totalno padli v svojo
privatno debato!«

O èem si imata zmeraj toliko povedati, ni
bilo jasno nikomur. Neprenehoma sta tišèali
glavi skupaj in šepetajoè neumorno klepetali,
kot da v tajnosti razrešujeta svetovno krizo.
Ko sta vstopili v èetrti razred, je bilo novi
razrednièarki njunega poltihega regljanja ðe
po enem tednu dovolj. Poklicala je starše v
šolo in oznanila, da bo deklici razsedla, saj
s svojim neprestanim šušljanjem motita delo.

Za Ivo in Ano je bila to najhujša travma,
ki ju je doletela. Uprli sta se z vsemi silami,



a uèiteljièine odloèitve nista mogli omajati ne
s protestnim krièanjem in cepetanjem ne z
jokom in moledovanjem, pa tudi s tem ne, da
sta naenkrat obe dobili vroèino in ves teden
ostali doma. »Zgolj za njuno dobro,« je starše
preprièala razrednièarka in izkazalo se je, da
je imela prav. Razseljenima na razlièna konca
uèilnice in ob sosedah, s katerima se nista
nameravali zbliðati, jima ni preostalo drugega,
kot da pri urah zaèneta poslušati in sodelovati.
Rezultat so bile dobre ocene, pravo odkritje
zanju pa spoznanje, da jima te zagotavljajo
bistveno veè svobode in kar nekaj privilegijev.
Najpomembnejši je bil ta, da sta skoraj
vse popoldneve kakor tudi veèino sobot in
nedelj lahko preðivljali ena pri drugi, obèasna
negodovanja staršev pa uspešno zatrli z
vedno uèinkovitim argumentom, morava se
uèiti.

Seveda Iva in Ana za naloge in uèenje nista
porabili niti pol toliko èasa, kot so verjeli njuni
starši. Ker sta pri pouku sledili in obveznosti
opravljali sproti, jima tudi ni bilo treba.
Levji deleð svojega druðenja sta brezskrbno

posveèali najljubšemu hobiju – klepetu. Ure in
ure sta znali razpravljati zgolj o najnovejšem
trendu èevljev, še dlje sta premlevali o
zadnjem hitu, ki sta ga slišali po radiu, da bi
secirali koga, ki se jima je usedel v ðelodec,
je bil en dan absolutno premalo, o fantih,
ki so postajali vse bolj aktualni v njunih
mladostnih sanjarijah, pa bi tako ali tako
lahko razpredali v neskonènost. Manjkala jima
je vsaka minuta, ko nista mogli biti skupaj.

Potem je boðièek novopeèenima najstnicama
izpolnil najveèjo ðeljo. Obe sta dobili svoj
mobilni telefon, kar ju je isti trenutek izstrelilo
v zasebna klepetalna nebesa. Z novima
ljubljenèkoma sta postali nerazdruðljiva
èetvorka. Med drugim sta odkrili, da se ob
vklopljenih zvoènikih lahko pogovarjata tudi
med tuširanjem, osvojili sta enoroèno voðnjo
s kolesom, saj sta drugo roko potrebovali za
drðanje telefona, èe se je katera peljala kam
sama, in obe sta v rekordnem èasu obvladali
slepo hitrostno tipkanje ter si celo tekom
slavnostnih druðinskih kosil pisali sporoèila.
S telefoniranjem zasvojeni klepetavki brez



telefona kmalu še zaspati nista mogli. Po v
polsnu dahnjenem lahko noè je njuna linija
pogosto ostala odprta do jutra.

Telefonsko podjetje, ki jima je omogoèalo
brezplaèno povezavo, je posel gotovo sklenilo
z izgubo, staršem pa je ðe v kratkem postalo
ðal, ker so iz dneva v dan bolj odtujenima
hèerama uresnièili prošnji. Veèni izgovor
odliènjakinj, da se imata nujno še nekaj
pomeniti o šoli, jih je povsem razoroðil. Zdelo
se je, da Ive in Ane nihèe veè ne more obrzdati,
kaj šele spremeniti, vse do nekega èisto
obièajnega popoldneva, ki je poèasi lezel
proti veèeru.

Iva je bila pri Ani. Izèrpani od veèurne
fotoseanse, s katerimi sta se radi zabavali in
se druga drugi paèili v telefonsko kamero,
sta zleknjeni na postelji pravkar vzeli v zobe
uèitelja matematike. Med poukom ju je zalotil,
kako si pošiljata SMS-e, jima do konca ure
zaplenil telefona in zagrozil, da jima ju prihodnjiè
odvzame za stalno.

»Zadrti fašist,« ga je okarakterizirala Ana,
»naju bo teroriziral?!«



Za Aninim halo se je iz aparata zaslišal
nekoliko hrešèav starejši ðenski glas. »Dober
dan, vošèim. Tukaj Jurka iz vasi Èaribari. Si ti,
Frikola Jeziènik?«

»Kdo?« se je zmedla Ana, ki se ji je zdelo,
da ni dobro razumela.

Ðenska na drugi strani je ponovila. »Frikolo
Jeziènik išèem. Sem prav poklicala?«

»Ne!« je odsekala Ana in prekinila vezo.
Zavijajoèih se oèi se je obrnila k prijateljici.
»Si lahko predstavljaš, da bi bilo kateri zares
ime Frikola in bi se pisala Jeziènik? Neka
Jurka iz ene èudne vasi na È je spraševala
po njej.«

»Ha, ha, kako bolana fora! Nekdo te je
zafrkaval,« se je nasmejala Iva. V tem je
zazvonil še njen mobilnik, prav tako z glasbo,
ki si jo je nastavila za neznance. Tudi sama
je obljubila svojima, da bo ignorirala takšne
pozive, a kot velikokrat, ko ji ni bilo kaj po
volji, je za hrbtom drðala figo. Zdaj je kar
planila po aparatu. »Ja?« se je oglasila, Ana
pa se ji je obesila èez ramo.

Iva se je zmrdnila. »Same petke imava,
kaj bi še rad? Da poslušava njegovo
dolgovezenje?«

»Jaz ga samo pogledam, pa ðe zeham.
Vse vaje sva naredili prej, kot je on konèal
z navodili. Naj potem gledava v zrak? Sploh
nima pravice teènariti.«

»Pa ta bedasta šolska pravila. Nekam si
jih lahko vtakne!«

»Da ne zna razlagati, je tudi nedopustno.
Zadnjiè se je celo zmotil pri izraèunu tistega
ulomka …«

»To bo to! Zameril je, ker si vstala, šla k
tabli in ga sama popravila.«

»Bedneð se mašèuje, ampak …«

»Ta-ri ta-ra ta-ta!!!!« Nenadoma je z
noène omarice zapel Anin telefon in zmotil
njuno razpravo. Melodija je pomenila neznano
številko. Zelo redko se je zgodilo, da bi Ana
prejela takšen klic, in èeprav po dogovoru s
starši naj ne bi dvigovala neznancem, jo je
radovednost preveè srbela. Segla je po njem.



»Pozdravljeni. Jurka iz vasi Èaribari na tej
strani. Koga sem dobila?«

»Ista je,« je prijateljico dregnila Ana, ki
je prisluškovala in prepoznala glas.

Iva ji je prikimala. »Koga ste pa klicali?«
je resno vprašala v telefon.

»Frikolo Jeziènik.«

»A res?! Zakaj pa nadlegujete mene?!
Tukaj Genofefa Nemezezat!«

Ana je prasnila v hihot, Iva pa je z
zmagoslavnim izrazom na obrazu ðe hotela
odloðiti aparat, ko se je neznanka zaèela
opravièevati.

»Oh, oprostite, spoštovana gospa
Nemezezat. Nekaj sem morala narobe
pritisniti. Veste, prviè v ðivljenju imam
v rokah mobilni telefon.«

Iva je za sekundo ostala brez teksta in
namesto nje je vskoèila Ana. Primaknila se je
k odprtemu telefonu v nekoliko spušèeni Ivini
dlani. »Potem se ga pa nauèite uporabljati, vi,



Jurka Burka,« je posmehljivo zabrusila in
sama hitro zaprla slušalko.

Dekleti sta vse do Ivinega odhoda domov
zbijali šale na raèun telefonske zelenke.
»Dobro sva jo, ali ne!« sta èestitali druga
drugi in kar rezgetali od smeha. Èe bi vedeli,
kaj se jima obeta, bi ju veselje zagotovo
minilo.

Daleè proè, v vasi Èaribari, ki ni vrisana na
nobenem zemljevidu, je ðenska, ki se je po
telefonu prijazno predstavila za Jurko, kar
nekaj èasa nepremièno strmela v svoj novi
komunikacijski pripomoèek. »Tu-tu, tu-tu …«
je s signalom za prekinjeno vezo rezal tišino
njene kamre.

Jurka je dolgo odlašala, da bi si nabavila
takšno sodobno napravico, kot jo je imela ðe
veèina njenih poklicnih kolegic. Ta popoldan si
jo je naposled kupila tudi sama, saj ni hotela
veljati za zastarelo izjemo. Vestno je prebrala

vse napotke za uporabo telefona, od prve
do zadnje strani, a obseðen priroènik je niti
z enim stavkom ni pripravil na kaj takega,
da bo zaradi nedolðne pomote deleðna
zasmehovanja in za povrhu poniðana z zanjo
najhujšo ðaljivko. Oèesne veke so se ji stisnile
v dve ozki reði. »Jima bom ðe pokazala
Burko! Kljuni kokošji, lisice pretkane, sem
èaribaba ali nisem!« je zasikala v tonu, ki ni
obetal niè dobrega.

In Jurka je bila èisto zares prava èaribaba.
Èarovnica iz mesa in krvi, èeprav ni rada
slišala, da se jo tako imenuje. Hitreje kot
navaden smrtnik kihne, je dihurja spremenila
v osla ali zebro v predpraðnik, z nekaj
mahanja je lahko priklicala toèo, povzroèila
orkan ali odgnala povodenj, v kuhanju
zvarkov in mešanju èudeðnih napojev je
bila itak neprekosljiva in kot se za osebo
njene sorte spodobi, je znala leteti na metli.
Toda tega ðe dolgo ni poèela. Pred leti je
modernizirala svoj vozni park in vse brezove
metle pospravila v shrambo. Od takrat naprej
se je naokrog prevaðala s streloplanom –
edinstveno pripravo za jahanje strel.



Od mnogih sodobnic in klasiènih èarovnic
iz številnih izmišljenih zgodb ali zapiskov
inkvizitorjev se je razlikovala predvsem po
tem, da po naravi ni bila hudobna. Zagovarjala
je stališèe, bolje zgladiti kot v mašèevanju
zaglaviti, razen èe ji je kdo pošteno stopil na
ðulj. Iva in Ana sta storili prav to in ji ga celo
predrli. Pomanjkanje bontona bi najstnicama
še dobrohotno odpustila, toda zbadljivke
Jurka Burka nikoli in nikdar.

Sveta jeza je zaostrila drugaèe mehke
poteze njenega okroglega obraza. Izza traku
klobuka, ki ji je ðdel na glavi, je potegnila
svojo èarobno trtno vejico in v obliki osmice
zamahnila nad piskajoèim telefonom:

»Jurka gori, Jurka doli,
v omreðje prost dostop dovoli!
Naj dela, piše, govori,
s komando mojo, èiruli!«

Sekundo po izreèenem uroku je zoprno
tutujanje utihnilo, kamra pa je naenkrat
ostala prazna. Èaribaba je s telefonom vred
izginila neznano kam, kot da bi izpuhtela.

Isti veèer sta Iva in Ana doðiveli prvi
hladen tuš. Takoj ko sta se spravili v posteljo,
sta ponovno vzeli vsaka svoj telefon, nestrpno
prièakujoè najslajši del dneva. Pred spanjem
sta zmeraj delili svoje skrivne romantiène
fantazije, v katerih je zadnji mesec kraljeval
Sebastjan iz devetega b, ki je obema ðgeèkal
domišljijo.

Ana je pritisnila številko dve za hitro
klicanje Ive.

»Koren. Prosim?« se je namesto prijateljice
oglasil moški bas, kar ji je v hipu odvzelo dar
govora. Urno je prekinila in preverila zadnjo
klicano številko. Na ekranu se je izpisalo Iva.
Nekaj trenutkov si je trla glavo, kako je sploh
to mogoèe, nato pa Ivo ponovno poklicala,
tokrat preko imenika. Po štirikratnem
zvonjenju se ji je javil isti gospod kot prej.

»Halo? Koren tukaj. Ðelite?« je zagodrnjal
v telefon, Anin palec pa je spet skoèil na tipko



konèaj. Moškega je v drugo odklopila, ne da
bi rekla eno samo besedo.

Tretji poskus, v katerem je Ivino številko
odtipkala, se ni izšel niè drugaèe. Le moðakarjev
glas je zvenel precej bolj jezno, zaradi èesar
je Ana reagirala še hitreje. Izkljuèila je,
preden je on do konca izgovoril priimek.

Ana je bila stoodstotno preprièana, da Iva
v zadnje pol ure ni menjala svoje številke.
»Presneti operaterji! Ðe zopet so nekaj
zašuštrali na vezah! Pa ravno zdaj?!!!« se je
razburjala v sebi in med prsti nervozno sukala
pramen las. Da bi zaspala brez najljubše doze
klepeta, se ji je zdelo absolutno nesprejemljivo.
Bolšèala je v svoj aparat, kot da ga hoèe
hipnotizirati, in upala, da jo Iva vsak èas
poklièe sama. Kmalu je telefon res zaigral
Ivino melodijo.

Anin kujav obraz je razsvetlilo olajšanje
in veselo se je javila: »Ej! Konèno …«

»Poslušaj ti, kdorkoli ðe si! Nehaj me
gnjaviti po telefonu! Ti ni jasno, da te lahko
vedno izsledim?!« je zagrmel gospod Koren

skozi telefon, da je Ana skoraj padla s postelje.
»Samo enkrat še poklièi, pa pridem k tebi
domov! Bomo videli, kdo se bo potem delal
norca!«

Ani se je stisnilo grlo. »O…o…prostite …
Po…po…mota je bila … Res … res ni bilo
nalašè …« je piskajoè zahropla, a jo je
hrumenje z druge strani takoj utišalo.

»Pravi to komu drugemu, smrklja! Nisi ðe
prviè slišala, da sem se predstavil, za razliko
od tebe?! Samo bedak bi trikrat zapored
klical isto številko, èe se je zmotil! Torej ne
nakladaj! Jasno?«

Ana je pogoltnila cmok. »Ja, gospod. Ne
bom veè …« je zamevljala v telefon, besni
sogovornik pa je brez pozdrava odloðil.

Skoraj enako šolo je po treh neuspešnih
poskusih, da bi priklicala Ano, imela Iva.
Vendar ona z gospodom Novakom. Povsem
razjarjen ji je napel take, da so ji ušesa kar
gorela, in med drugim zagrozil, da jo bo
prijavil zaradi nadlegovanja.



Ne ena ne druga se tega veèera nista veè
upali dotakniti telefonskega aparata. Še dolgo
v noè sta se nespeèni premetavali po postelji,
prikrajšani za njima najlepšo uspavanko. Toda
to je bila šele Jurkina nedolðna uvertura.

Drugo jutro sta si Iva in Ana oddahnili.
Mobilnika sta delovala normalno. Med
umivanjem sta se uskladili, kaj bosta oblekli,
pri zajtrku pa sta imeli telefonsko razpravo o
cesarici Katarini Veliki. Tako sta vsaj mislila
Ivina mama in Anin oèe, ki sta vsak s svojo
hèerjo zajtrkovala v kuhinji. Njuno sklepanje
je bilo seveda popolnoma napaèno.

Strastni opravljivki sta ðe zdavnaj iznašli
naèin, kako se zašèititi pred tujimi ušesi.
Najpogosteje sta tistemu, o katerem sta
govorili, nadeli ime znane osebe in spretno
zašifrirali svoje pogovore. Za Katarino Veliko
sta krstili sošolko Mašo, razredno lepotièko.
Pred kratkim je postala fotomodel za enega
izmed najstniških modnih katalogov, kar je
šlo obema pošteno v nos.

»V ðivo Katarina Velika še zdaleè ni bila

tako lepa, kot jo kaðejo slike, objavljene v
knjigi,« je v telefon komentirala Ana.

Iva na drugi strani ji je pritrdila in
poznavalsko nadaljevala: »O Katarini Veliki
sem zbrala vse dosegljive podatke. Slike so
brez dvoma retuširane. Njenega podbradka
sploh ni videti, pa boke so ji tudi zoðili!«

»Prevarantka. Na vseh podroèjih je znala
izkorišèati veze …«

»Ja. Pa vedno se je nosila vzvišeno in vsi
naj bi se ji klanjali …«

»Drugi viri neizpodbitno dokazujejo
pomanjkanje njene cesarske pameti!«

»Ampak po navadi je tako dolgo
spletkarila, dokler ni dosegla, kar je hotela …«

»Veš, da ji je tudi princ Filip podlegel?« je
postregla Ana z zadnjo novico, Ivi pa je zaprlo
sapo.

»Kaj?! Ne verjamem …«

»Baje, da ja. Za kresno noè naj bi jo
spremljal na bal.«



»Nemogoèe! Res? Od kod ti ta informacija?«

»Oh, kakšne podrobnosti pa vaju zanimajo
pri zgodovini?!« je zavzdihnila Ivina mama,
Anin oèe pa se je kar na hitro umaknil iz
kuhinje.

Ivi in Ani snovi o Katarini Veliki ni
zmanjkalo niti potem, ko sta ðe obe sedeli
na zadnjih sedeðih avtomobila Ivine mame.
Zlepljenih glav sta brez prestanka šušljali vso
pot do šole in ob izstopanju skoraj pozabili
odzdraviti svoji šoferki. Ivina mama jima
je zaðelela lep dan, toda njima se je dan
pomraèil prej kot v petih minutah.

Odmaknjeni od vrstnikov, ki so se zbirali
na šolskem dvorišèu, sta nadaljevali z
opravljanjem Maše in bili tako zatopljeni
v svoj svet, da se je prvi naval smeha, ki
je naenkrat pljusknil èez dvorišèe, gladko
izmaknil njunima radarjema. Potem je
nenavaden hrup iz okolice postajal vse bolj
moteè. Smeh se je razrašèal v krohotanje
najrazliènejših frekvenc, od basovskega
donenja do kruleèega cviljenja, med smejoèimi

glasovi, ki so jima tresli bobnièe, pa sta
nenadoma razloèili vzklikanje svojih imen.
Seveda nista bili edini Iva in Ana na šoli, toda
èe sta se imeni pojavljali v paru, je verjetno
šlo zanju.

»Ha, ha, ha! Glejte Ano!«

»Kaka faca! Ha, ha, ha! To je Iva!«

»Ha, ha, ha! Ta je še boljša! Ana debilka!
Ha, ha, ha!«

»Pa Iva pokveka! Ha, ha, ha, ha!!!!!«


