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To, da se je Jani v sredo zveèer kakor

brezdomec potikal po ðelezniški postaji, je

bilo èisto nakljuèje. Pred slabo uro še sam

ni vedel, da se bo znašel tam. Toda po

mukotrpnem popoldnevu, ko je ðe desetiè

zapored skušal ponoviti snov za svoj referat,

ki naj bi ga imel naslednji dan, ga je naenkrat

prešinilo, da se ponovnemu polomu lahko

izogne le, èe v šolo sploh ne gre. Pa ne samo

jutrišnji èetrtek, ampak nikoli veè.

Jani šole v bistvu ni sovraðil, prej nasprotno.

Veliko stvari ga je zanimalo in celo zelo rad se

je uèil. Teste je najveèkrat pisal z odliko in

gotovo bi veljal za blešèeèega uèenca, èe ne

bi vsakokrat, ko je bilo treba pred razredom

kaj povedati, popolnoma odpovedal. Iz leta

v leto je postajalo vse huje. Muènemu



spraševanju pred tablo so se pridruðile
predstavitve seminarskih nalog in pri tem
je pogrnil na celi èrti. Ne glede na to, kako
dobro se je pripravil, in pripravljal se je
zmeraj dneve in dneve, ga je ðe tri dni pred
nastopom tišèalo v prsih in neprenehoma
šèipalo ter zvijalo po èrevesju, da je veè èasa
preðivel na stranišèu kot kjer koli drugje. Do
odloèilnega dne in usodne ure je po navadi
izgubil vsaj dva kilograma in bil tako izèrpan,
da se mu je malodane bledlo. Toda pravi
pekel ga je šele èakal.

V trenutku, ko bi moral vstati iz klopi,
ga je navdal obèutek, da umira. Srce mu je
zaèelo razbijati, kot da bi imel namesto njega
kompresor, ki mu je zavrtal v drobovje, in
celo njegovo telo je vzdrgetalo od strahu.
Preplavil ga je hladen pot, pljuèa pa so se
mu tako skrèila, da mu je kljub hlastanju
zmanjkovalo zraka. Z nadèloveškimi napori
se je postavil na šibeèe se noge in se z
veètonskim bremenom na ramenih opotekajoè
odvlekel proti katedru. V moðganih mu je
kljuvalo: »Konec me bo! Konec me bo!«

Pot na morišèe je bila še grozljivejša, ker
se mu je zdelo, da vsak njegov korak spremlja
pritajeno privošèljivo hahljanje sošolcev,
pomešano s šepetajoèimi pripombami. Èeprav
od groze niti svojih misli ni mogel slišati, je
bil trdno preprièan, da jasno razume, kaj
govorijo: »Glej ga, trepetla!« »Spet je
švicnil!« »Stavim, da enega normalnega
stavka ne bo spravil iz sebe!« »Meni se res ne
da poslušati njegovega bluzenja!« »Kakšen
bedneð!«

Ko se je vendarle privlekel pred tablo, je
bil premoèen, kakor da bi se nad njim utrgal
nevihtni oblak. Od las mu je kapljalo, oblaèila
pa so se mu neprijetno lepila na vlaðno koðo.
Kot polit cucek je obstal pred uèiteljico.
Zagrizeno je strmel v tla, saj je še predobro
vedel, kaj se bo zgodilo, èe dvigne pogled.
Temu se je skušal na vsak naèin izogniti, a
nikoli mu ni uspelo. Uèiteljica je vedno zlomila
njegov odpor.

»No, Jani! Zdaj pa kar pogumno glavo
navzgor in se obrni. Saj bo šlo …« je po
navadi rekla, toda njene prijazne besede so



se v Janijevi glavi pretvorile v nekaj povsem
drugega.

Zaslišal je zlovešèe zavijanje: »Noooo,
Jaaaniiiii!!! Zdaaaj paaa kar strumno glaaavoo
na tnaaalooo in se zvrniiiii. Po teebiii boooo …«
Zamiðal je in niti najmanjšega namena ni
imel, da bi se premaknil, dokler ga naposled
uèiteljica ni prisilila. Z eno roko mu je dvignila
brado, z drugo pa ga zasukala proti razredu.
Èetudi se je upiral, je moral odpreti oèi in
potem zanj ni bilo veè rešitve.

Ne glede na to, èe je še pred nekaj
minutami zunaj sijalo sonce ali so bile znotraj
priðgane luèi, je uèilnico zagrnil mrak. Istoèasno
so izpod okenskih okvirjev v prostor navrele
goste sive megle in zaèele ovijati sošolca za
sošolcem. Jani je lahko le nemoèno opazoval,
kako znani dekliški in fantovski obrazi ob tem
dobivajo èisto drugaène poteze. Njihove oèi so
iz trenutka v trenutek postajale bolj krvavo
ðareèe, na vidno uplahnjena lica se jim je
prikradla mrliška bledica, ustnice so jim
razpokale in se razmikale, iz reð med njimi
pa so proti Janiju pobliskovali dolgi vampirski

podoèniki, kot da komaj èakajo, da mu zagrizejo
v vrat in izpijejo kri. Nazadnje se je v Janijevih
oèeh transformirala še uèiteljica. Ob sebi
je naenkrat zagledal razjarjeno krvoloèno
vampirko in namesto spodbudnega »Daj, daj,
Jani! Vsi te podpiramo …«, mu je v ušesih
votlo zadonelo: »Daaaj naaaam, Jaaaniii!!!
Vsi te poðiiiiraaaamooo …«

Kadar je Jani kljub smrtni grozi z vztrajnim
dopovedovanjem, da si vse skupaj samo
domišlja, uspel ohraniti kanèek prisebnosti, je
na hitrico odhripal nekaj stavkov, ki so mu
prvi padli na pamet. V paniki je preskakoval
iz ene teme na drugo in niè èudnega ni bilo,
èe na koncu niti sam ni vedel, kaj je hotel
povedati. Toda to je bila zanj ðe zmaga.
Nemalokrat ga je namreè tako zvilo, da je
lahko izdavil le: »Tišèi me na vece!« in ob
salvah smeha odvihral iz razreda. Kako naj
bi torej sošolcem zameril, ker so ga klicali
trepetl?

Jani nikakor ni mogel razumeti, zakaj
se mu to dogaja. Da bi se s kom odkrito
pogovoril o svoji stiski, pa ga je bilo preveè



sram. Èe ga je kdo vprašal, kaj je narobe,
se je izgovarjal enkrat na virozo, drugiè na
glavobol, pa na preutrujenost, zastrupitev
s hrano in podobno ali pa je samo skomignil
z rameni in molèal kot zalit. Sicer pa je ðe
vsak imel svojo razlago za njegove neuspehe.
Oèe je vztrajal, da se premalo uèi, saj
neprenehoma ðdi za raèunalnikom, mama
ga je zagovarjala, da je paè preobèutljiv in
bolehav, za starejšo sestro Tanjo je bil razvajen
otroèaj, ki si še nosu ne zna sam obrisati,
uèiteljièino mnenje pa se je spreminjalo
kot vreme. Vèasih je ugotavljala, da mu
primanjkuje samozavesti, vèasih je bila
preprièana, da res ne obvlada snovi, in vèasih
je verjela, da je dejansko zbolel.

Janijeva prijatelja in sošolca Jure in Aleks
sta prav tako razvila lastni teoriji. Po Juretovo
so Janija nadzorovala neznana vesoljska bitja
in s svojimi signali motila njegovo moðgansko
valovanje vsakiè, ko je obstajala najmanjša
moðnost, da bi jih izdal javnosti. Aleks pa je
verjel nekaj èisto drugega. Postavil je tezo,
da je Jani okuðen z mutirano bakterijo, ki

povzroèa nenadne napade slabosti in je
pobegnila iz kakšnega skrivnega vojaškega
laboratorija.

Tudi to sredo je bil eden izmed tistih dni,
ko je šlo Janiju ves èas na bruhanje. Èim se
je vrnil iz šole, se je zaprl v sobo in se s
šopom listov zakopal v posteljo. Pred veè
kot tednom si je sestavil obseðno besedilo
o Aleksandru Velikem, ki ga je izbral za svojo
predstavitev z naslovom Junaki preteklosti,
in se zatopil vanj. Ðe zdavnaj ga je znal na
pamet, a kljub temu ga je neumorno drilal.
Razen obèasnega dirjanja v kopalnico se
iz sobe ni ganil, za pozno kosilo pa se je
izgovoril, èeš da se ne poèuti najbolje.

Najprej ga je prišla pogledat mama in mu
prinesla kamilièni èaj. Predlagala je, naj raje
odloði stvari za šolo in poskuša malo zaspati.
Èez kakšno uro se je ob Janijevi postelji
pojavil oèe. Vzel mu je papirje iz rok, jih
preletel in preseneèen pohvalil njihovo
vsebino. Ponudil se je, da prisluhne njegovi
interpretaciji zgodbe o velikem osvajalcu, saj
ima ravno pol urice èasa, preden se preobleèe



za v gledališèe, kamor se z mamo odpravljata
ob sedmih. To je bilo zadnje, kar bi si Jani
ðelel. Nemudoma je dobil napad krèev v
ðelodcu in kot preganjana zver planil izpod
odeje v kopalnico. Naslednjih petnajst minut
je varno zaklenjen na silo pokašljeval v
stranišèno školjko, oèeta pa je minilo
potrpljenje. Potrkal je po vratih: »Jani, je s
tabo vse v redu? Se bom zmenil s Tanjo, da
te ona izpraša, ko ti bo bolje.« Potem je odšel
v svoj kabinet in Jani ga je videl šele, ko sta
se z mamo tik pred odhodom prišla poslovit.

Hitro za njima je k Janiju v sobo privršala
njegova sestra. Poèila se je na stol, dvignila
noge na mizo in ga zaèela priganjati: »Daj,
mali, povej, kaj imaš. Meni se mudi! Grem
na koncert!«

Jani se je vse do prejšnjega leta s Tanjo
dobro razumel. Toda odkar je zaèela obiskovati
srednjo šolo, je postala nemogoèa. Do njega
se je obnašala kot šefica in se za nameèek
neprestano hvalila s svojimi šolskimi in
športnimi uspehi ter blazno popularnostjo, ki
ji jo je prinesla zmaga na lokalnem izboru

pevskih talentov. Starša sta jo seveda kovala
v zvezde, on pa je ob njej kar poniknil. Tudi
v tem trenutku je imel obèutek, da ga vleèe
skupaj.

»Si mutast?!« se je zviška posmehnila
Tanja, medtem ko se je sam spopadal z
mravljinci, ki so mu zagomazeli po hrbtu.
»Ne bodi no takšna driska! Zini ðe nekaj!«

»Ti si driska! Ti! Pusti me pri miru! Vroèino
imam!« je zavpil Jani in se obrnil proti steni.

»Ja seveda! To kar mami nakladaj! No,
pa niè! Ampak da ne boš rekel, da ti nisem
hotela pomagati! Stavim, da spet nimaš
pojma! Le kako lahko imam takšnega bebca
za brata …«

Tanja je vstala in z dvignjenim nosom
odkorakala iz Janijeve sobe, on, ki je èez
ramo škilil za njo, pa je goreèe stiskal pesti,
da bi se koza domišljava spotaknila ob prag in
se stegnila po tleh, kolikor je dolga in široka.
Na njegovo veliko ðalost se mu ðelja ni
uresnièila, si je pa nedolgo zatem oddahnil,



saj je slišal, kako je zaloputnila z vhodnimi
vrati in odpeketala po stopnicah bloka navzdol.

Jani se je poskušal skoncentrirati, da bi še
enkrat na glas ponovil svoj referat, toda
zagrinjale so ga tako èrne misli, da se ni
mogel spomniti niti zaèetka. Na list pa iz
trme tudi ni hotel pogledati. »Nihèe me ne
razume … Ne marajo me … Vsem sem samo
v napoto … Pa èe se raztrgam, mi nikoli ne
gre … Zaman se muèim … Najraje bi za vedno
izginil …« je premleval z glavo med rokami,
potem pa ga je spreletelo kot strela z
jasnega. »Saj lahko! Preselil se bom! Še
nocoj!!!!«

Ðe velikokrat je razmišljal, koliko lepše bi
mu bilo, èe bi namesto doma ðivel s stricem
Tomaðem v Nemèiji. Oèetov najmlajši brat je
bil njegov najljubši stric in v Münchnu je imel
avtomehanièno delavnico. Jani je od osmega
leta vsake poletne poèitnice dva tedna preðivel
pri njem in neskonèno uðival. Stric ga je
jemal s seboj na delo in mu potrpeðljivo
odkrival skrivnosti štirikolesnih zveri ter

njihovih jeklenih duš, kot je ljubkovalno
imenoval avtomobile in avtomobilske motorje.
Najbolj kulsko pa se je Janiju zdelo to, da so
ga strièevi pomoèniki naslavljali z »majster
junior«. Prijazno so ga sprejeli medse, nikdar
jim ni bil odveè, in z njim so se pogovarjali
ter šalili kot z odraslim. Jani je jezik dobro
vrtel po nemško, saj se je nemšèine uèil od
malega, iz leta v leto pa se je vse spretneje
sukal tudi po delavnici. Kadar ni tièal ob
stricu, je kateremu od pomoènikov igral
asistenta in se neumorno trudil, da bi mu
podal ustrezno orodje, še preden je ta rekel,
kaj potrebuje.

Po preblisku, da zapusti druðino in se
odseli v Nemèijo, je Jani kot prerojen skoèil
s postelje. Rešilno idejo je v hipu razpredel
v naèrt in se lotil njegovega uresnièevanja.
Vklopil je raèunalnik in na spletu pobrskal
za voznimi redi noènih vlakov.

»Jesss, direktna povezava, brez prestopanja!
In to ob triindvajseti uri!« se mu je zasmejalo,
ko je prouèil informacije za potnike. Tudi
prihrankov je imel dovolj, da si kupi vozovnico



do Münchna, pa še za taksi z ðelezniške
postaje do strièevega stanovanja mu bo
ostalo. Ðe se je zagnal proti omari.
Na vrsti je bilo pripravljanje prtljage.

Medtem ko je v planinski nahrbtnik tlaèil
najnujnejše – nekaj oblaèil, pa svoje najljubše
zgošèenke, igralno konzolo in knjige, mu je v
glavi kar brbotalo od vznemirjenja: »Zakaj bi
sploh hodil v šolo? Pri stricu se bom izuèil za
mehanika in nekoè bom skonstruiral najboljši
avto na svetu! Raketo, ki ji ne bo para! …
Potem bodo vsi ðe videli! … Bogat bom kot
kres! … In ko bom tu in tam prišel domov na
obisk, se bom pripeljal s tako mašino … Kaj
pripeljal?! S svojim letalom bom priletel! Še
ðal jim bo! Vsem, ki me imajo za trepetla …
ali drisko! Pametnjakovièka Tanja se bo
razpoèila od zavisti! … Stric mi bo sigurno
pomagal … Vedno pravi, da bi me imel za
sina … Naj me torej posvoji! … Èe bi ata in
mama imela kaj proti, bom pa na evropskem
sodišèu zaprosil za zašèito. Zadnjiè je uèiteljica
razlagala, da imamo tudi mi svoje pravice …
Si ja smem sam izbrati, s kom bom ðivel …

Saj atiju in mamici se bom vseeno redno
javljal … po telefonu ali preko raèunalnika …
Ampak Tanji pa ne!«

Nahrbtnik je bil kmalu poln in Jani je moral
poskrbeti le še za to, da pred jutrom nihèe
od domaèih ne bi opazil njegovega izginotja.
Za krinko je iz omare izvlekel kup zimskih
puloverjev, jih skupaj s tremi blazinami
premišljeno razporedil po postelji in èeznje
razgrnil odejo. Nato je ugasnil luè in stopil na
hodnik. Vrata je kot po navadi pustil priprta,
saj je vedel, da oèe in mama pred spanjem
zmeraj pokukata v njegovo sobo, a ga nikoli
ne motita, èe mislita, da spi. Veèkrat se je
samo pretvarjal in ju z lahkoto prelisièil, zato
ni dvomil, da mu bo tudi tokrat uspelo. Ob
medli svetlobi s hodnika je nagrbanèena odeja
na njegovi postelji dejansko delovala, kot da
pod njo leði telo.

Jani ni doma zdrðal veè niti minute. Èeprav
je bilo do odhoda vlaka še dolgo, se mu
je mudilo. Nikakor ni hotel tvegati, da bi
ga kateri od èlanov druðine presenetil s
predèasno vrnitvijo. Brez odlašanja je pobral



svoje stvari, zaklenil za seboj in se poln
prièakovanj odpravil sreènejšemu ðivljenju
naproti.

Po desetminutni voðnji z avtobusom in
nekaj sto metrih pešaèenja je prispel do
glavne ðelezniške postaje. Pred njo je vrvelo
ljudi kot mravelj, toda razen njega drugih
otrok brez spremstva odraslih ni bilo videti.
Da ne bi vzbujal pozornosti, se je pomešal
med gruèo poslavljajoèih se turistov in se
zakrit z njihovimi telesi neopaðen pretihotapil
mimo policistov, ki so patruljirali ob vhodu
postaje, v notranjost.

Centralna avla mu je vzela dih. Zdela se
mu je še bolj gromozanska kot prejšnje leto,
ko je s šolo odpotoval na konèni izlet, in tudi
gneèa je bila bistveno veèja. Skozi osrednji
prostor so se iz vseh hodnikov in vanje zlivale
reke prihajajoèih in odhajajoèih potnikov,
mize lokalov, ki so èakajoèim ponujali okrepèila,
so bile po veèini zasedene, pred linicami za
prodajo vozovnic pa so se kot kaèe vile dolge
vrste. Jani se je postavil na rep ene izmed
njih. Oèi je prilepil na hrbet mlajšega moškega



pred seboj in skušal odmisliti neznosen hrup,
ki se je razlegal naokoli. Zvoki klopotanja
èevljev po marmornih tleh, ropotanja
transportnih vozièkov, ðvenketanja kozarcev
izza toèilnih pultov, mrmranja, govorjenja in
obèasnega krièanja neznancev ter hrešèeèih
objav prihodov in odhodov vlakov, ki so
neprestano grmele iz zvoènikov, so mu kot
igle prebadali koðo in odmevali v vsaki
njegovi celici. »Samo da dobim karto, pa
bom poiskal kak miren skrit kotièek …« si
je prigovarjal, da bi obvladal nervozno
podrhtavanje.

Jani je imel obèutek, da je minila cela
veènost, med katero si je nekajkrat skoraj
premislil, preden je konèno prišel na vrsto.
Dvignil se je na prste, da bi deloval višji in
potisnil bankovce proti odprtini prodajnega
okenca. »Eno do Münchna za ob triindvajsetih,«
je zahteval z najniðjim tonom, kar ga je
zmogel.

Prodajalka za steklom je rutinsko odtipkala
nekaj v raèunalnik in ne da bi ga pogledala,
vprašala: »Enosmerno ali povratno?«

»Samo za tja,« je odgovoril Jani, a v drugo
pozabil spremeniti glas. Njegova še otroška
frekvenca je prodajalki v trenutku obrnila
glavo.

»Ja, fantek,« se je preiskujoèe zazrla vanj,
»za koga pa kupuješ vozovnico? Pa ne da si
sam tukaj?«

Jani se je zmedel. »Eee … ja … no … mislim
… ne …« je zaèel mencati, potem pa se
znašel: »Mami je morala skoèiti v trafiko in
je mene poslala po karto! Ona gre na vlak,
ne jaz.«

Prodajalkine oèi so ujele velik nahrbtnik na
Janijevih ramenih in veke so se ji sumnièavo
zoðile. »Veš kaj, najbolje da poèakaš pri
meni,« je rekla poudarjeno prijazno, »jaz pa
bom poklicala tvojo mamico. Tukaj je takšna
norišnica, da bi se lahko še izgubil. No, kako
ti je ime?« Nagnila se je k majhnemu, na
mizo pritrjenemu mikrofonu in ga prièakujoèe
gledala.

Janija je zagrabila panika. Sunkovito je
segel po svojem denarju na pultu, se v



naslednjem hipu zasukal proè in jo ucvrl,
kolikor so mu dale noge.

»Deèko! Deèko! Kam beðiš? Poèakaj!« je
prodajalka klicala za njim, on pa je vijugal
levo in desno, kot da bi vozil slalom, ter se
skozi mnoðico prebijal proti prehodu, ki je
vodil do peronov.

Tudi ko je zavil v širok podzemni hodnik in
ga prodajalka zagotovo ni mogla veè videti,
se ni zaustavil. »Varnostniki mi bodo vsak èas
za petami …« ga je priganjalo in on se je
zaganjal naprej. Stekel je mimo izhoda na
peron številka ena, pa dve, mimo trojke in
kmalu je za seboj pustil naslednjih osem. Ves
zasopel je pritekel do konca hodnika, ki se je
zakljuèeval z ostrim pravokotnim ovinkom v
desno, in za beg mu je preostal le še zadnji
izhod na trinajsti peron. Pognal se je po
stopnicah navzgor, v nekaj skokih dosegel
plošèad in ne da bi si oddahnil ali se razgledal
naokoli, zdirjal naravnost. Pretekel je nadaljnjih
deset metrov, na vsem lepem pa mu je
zmanjkalo tal pod nogami. Delèek sekunde
pred tem je s kotièkom oèesa sicer zaznal, da



se mu po levi strani z veliko hitrostjo pribliðuje
nekaj vihravo karirastega, a bilo je prepozno,
da bi se izognil ali potegnil zavoro. Ob
silovitem trèenju z neznanim brzeèim objektom
je poletel kot ptica, nato pa ga je vrglo nazaj
in trešèil je na plošèice.

Janiju je nahrbtnik precej ublaðil udarec,
medtem ko ovira, v katero je zadel, ni imela
te sreèe. Starejša gospa moènejše postave
je pristala na zadnjici in javkala od boleèin.
»Avè, avè, avè, pa spet na trtico! Saj to ne
more biti res! Še z nog me spodnese! Avè,
avè, avè …«

Jani je vstal in se ji pribliðal. »Oprostite,
nisem hotel …« se je zaèel opravièevati. »Vam
smem pomagati? Ste si kaj zlomili?« Sklonil
se je k njej in iztegnil roke, da bi se ga lahko
oprijela.

»Samo malo poèakaj, mladi moð, da
pridem k sebi,« je zasopla ðenska. »Nisi ti
kriv, jaz bi morala paziti. Šment, sem neroda!
In to ni prviè.« Previdno je razgibavala ud za
udom, da ji je pokalo v sklepih, nato pa se

rahlo nasmehnila. »Dobro sem jo odnesla.
Vse je celo. So kar vzdrðljive te moje stare
kosti. Le še pokonci jih spraviva. Vsaj do tiste
klopce tam.« Ob Janijevi pomoèi se je
skobacala najprej na kolena, se nato poèasi
dvignila in skupaj sta odkrevsala k najbliðji
izmed betonskih klopi, namešèenih vzdolð
povsem praznega perona. Gospa se je
previdno spustila nanjo, s hrbtom proti tirom,
Jani pa je prisedel.

Neprijetno tišino, med katero so neznankine
oèi pometale po tleh, kot da nekaj išèe, je
nenadoma presekal globok vzdih: »Ah, ti
šmoren! Konec je z mojo kariero. Ne duha
ne sluha o njem. Izgubila sem ga.«


