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Andrejka je bila povsem obièajna deklica.

Imela je po paðevsko pristriðene pšeniène

lase, prgišèe pegic, posutih po nosu in licih,

ter zvedave modro zelene oèi. Ko ji je bilo

komaj dve leti, ji je umrla mamica in sedaj

je ðivela sama z oèetom. Kljub temu je

odrašèala v ljubeèem okolju. Z oèetom sta

veliko èasa preðivljala skupaj, babica pa je

skrbela, da sta v njuni skromni hiški vladala

red in èistoèa. Prav èistoèa je bila tudi vsa

pozornost, ki jo je Andrejka posveèala

svojemu videzu. V šolo in naokrog je zmeraj

hodila v kavbojkah, redno opranih seveda,

v kakšni preprosti, a skrbno zlikani majèki

in z nenadomestljivimi teniskami na nogah.

Zanjo je bilo najpomembnejše, da se v svojih

oblaèilih poèuti udobno, kar koli poène. In

poèela je veliko zanimivih stvari. Njen oèe je



bil namreè zaposlen kot vzdrðevalec v športnem
društvu Tigra.

Odkar je Andrejka šla v šolo, je športna
dvorana postala njen drugi dom. Vsak dan
je takoj po pouku pojedla kosilo in potem
ðe stekla k oèetu v sluðbo. V njegovi majhni
pisarni je hitro naredila domaèe naloge in
njena popoldanska zabava se je lahko zaèela.
Spremljala je treninge, pisala rezultate tekem
na tablo, pomagala pri sestavi razporedov
vadbe, prinašala rekvizite na igrišèe in sveðe
brisaèe v kopalnice. Vèasih jo je kateri izmed
trenerjev zadolðil za merjenje s štoparico ali
jo celo prosil za pomoè pri prikazu kakšne
vaje. Andrejki je bila vsaka stvar v veselje,
èisto niè ji ni bilo teðko in z vsemi se je dobro
razumela.

Toda z zaèetkom novega šolskega leta so
se torki in èetrtki za Andrejko spremenili v
najhujšo noèno moro. K mlajši plesni skupini
navijaèic so se na novo vèlanile štiri deklice,
le leto starejše od nje. Kaj deklice?! Prej
prave grdobnice, kot je štiriperesno deteljico
prijateljic v sebi poimenovala Andrejka. Pa ne

zato, ker bi bile v resnici grde! Še zdaleè ne.
Na pogled so se ji vse štiri zdele zelo lepe in
nadvse èudovite, saj so bile napravljene po
zadnji modi. Èrnolasa Lara, ki je bila kljub
svoji mladosti zmeraj nalièena, je delovala kot
kakšna dragocena porcelanasta lutka, Ðiva
z ognjeno rdeèimi prameni v rjavih laseh in
enako blešèeèo šminko je nosila oblaèila iz
najdraðjih butikov, Eva je s svojimi številnimi
uhanèki v ušesih, obrveh in celo skozi nosnico
poosebljala divjo rokerico, medtem ko je
Nina z do pasu podaljšanimi zlatimi kodri in
s kratkimi oblekicami spominjala na barbiko.

Ko jih je Andrejka prviè videla, se jih kar
ni mogla nagledati. Èim so odprle usta, pa je
ves njihov blišè zbledel. Andrejki so ðe prvi
dan nadele vzdevek Andrejka - plebejka in ji
takoj dale vedeti, da je zanje manjvredna. In
kako nesramno so se šele obnašale?! Izbrale
so si jo za svojo ðrtev in niti en njihov trening
ni minil, da se ne bi norèevale iz nje ali si
privošèile kakšne neslane šale. Zagrenile so
ji sleherni torek in èetrtek in jo poniðevale,
kadar koli je bilo to le mogoèe.



Andrejka s tako domišljavimi in hudobnimi
puncami doslej ni imela nikakršnih izkušenj.
Ob ðaljivkah, s katerimi so jo obkladale, je
obièajno kar obnemela in otrpnila. Niè ni
pomagalo niti to, da se jih je poskušala
izogibati. So jo ðe kje staknile ali kar poklicale,
èeš da jo nujno potrebujejo. Ko jim je
ustreðljivo priskoèila na pomoè, pa se je
vsakiè znova vsulo po njej.

Lara, Ðiva, Eva in Nina so Andrejki izrekle
veliko hudih stvari in neumorno brile norce.
Tako so jo na primer enkrat s pretvezo, da
tuši ne delajo, zvabile celo v kopalnico.
Predlagale so ji, naj kar sama pogleda, kaj
je narobe, da bo lahko razloðila oèetu. Èim
je obleèena stopila pod tuš, pa so odprle pipo
in v trenutku je bila premoèena do koðe.
Grdobnice so se kar zvijale od smeha.

Èetverica je seveda skrbno pazila, da nihèe
ni ne slišal ne videl, kaj govorijo in poènejo
Andrejki. Do drugih so bile vse po vrsti sladke
in prijazne. Tudi trenerka jih je imela v èislih
kot krasne, pridne deklice. Najveè uspeha
pa so poðele pri mladih košarkarjih. Zanje so



bile prave male zvezde in so jih naravnost
oboðevali.

Andrejka se je poèutila nemoèno. Bila je
trdno preprièana, da ji nihèe ne bi verjel, èe
bi se potoðila, kako so priljubljene lepotièke
v resnici hinavske in zlobne. Zato je molèe
prenašala njihove nesramnosti in se jim vselej
skušala èim prej spraviti izpred oèi. V športni
dvorani ji je še kar uspevalo, toda na poti
domov se jim ni mogla izogniti. Hodile so
namreè na isti avtobus. Vozil je samo vsako
uro in na tistega ob sedmih je morala z njimi.

Andrejka je na vse naèine pregovarjala
oèeta, da bi pri njem smela ostati dlje, a ni
popustil. Vztrajal je, da je za njena leta sedma
ura dovolj pozna. »Pa tudi veliko bolj varno je
in prijetneje, èe greš v druðbi z drugimi dekleti
namesto sama,« je še rekel.

»Oh, ko bi le vedel ...« je pri sebi vzdihnila
Andrejka in se vdala v usodo.

Tudi tistega pomladnega èetrtkovega
veèera, ki se je povsem neprièakovano razvil
v nadvse nenavadno dogodivšèino, je Andrejka

zapustila avlo športne dvorane skupaj z
Laro, Ðivo, Evo in Nino. Narejeno veselo je
pomahala oèetu, ki jih je pospremil do vrat,
nato pa takoj ob izhodu poèepnila, kakor da
si mora zavezati teniske. Izpod èela je skrivaj
pogledovala za dekleti in èakala, da se dovolj
oddaljijo. Pri vhodu je niso upale nikoli
zbadati, saj so se verjetno bale, da bi jih
razkrili.

Ko je bila štiriperesna deteljica kakšnih
petdeset metrov daleè, je Andrejka vstala in
s sklonjeno glavo stopila za njimi. Hodila je
poèasi, kot da gre na morišèe. »Oh, samo da
bi bil kdo od odraslih na postaji! Le štiristo
petdeset metrov moram nekako pretrpeti ...«
je upajoè razmišljala.

Ni trajalo dolgo, ko ji je èez ramo prva
zaklicala Ðiva: »Ej, kaj pa se tako vleèeš,
plebejka? Potem boš pa spet dirkala kot kobila!
Ha, ha, ha!«

Lara ji je nemudoma sledila: »Hej, Andrejka -
plebejka, pridi no bliðe! Boš lahko poduhala,
kako dišimo! Za razliko od tebe! Ha, ha, ha!«



Potem je prešla v napad Eva: »Haloo!
Plebejka! Zakaj niè ne reèeš? Si mogoèe
mutasta?! Ah, ne, saj vem, da ne! Samo tako
butasta!!! Ha, ha, ha!«

Seveda niti Nina ni mogla biti tiho. S svojim
drugaèe angelskim glasom je norèavo zapela:

»Andrejka - plebejka,
bi rada imela šejka!
Ni vredna niti škrica,
ker taka je kmetica!«

Prijateljice so njeno rimo nagradile s salvami
smeha, Andrejka pa je prizadeto zadrðala
korak in še bolj zlezla med ramena. S pogledom,
uprtim v tla, ni videla nièesar okoli sebe. Tudi
èetverica krohotajoèih nesramnic je bila v
svoji objestnosti povsem slepa za vse, kar se
je dogajalo pred njimi in za njimi. Vseh pet je
tako spregledalo dvoje pomembnih stvari.

Prvo, da je nekdo vendarle slišal norèevanje,
ki je letelo na Andrejko. To je bil Miha. Pred
nekaj minutami je konèal košarkarski trening
in se pravkar odpravljal domov. Zaèel je
odklepati kolo, ki ga je imel parkiranega pred

vhodom, ko je zaslišal Ðivo. Ker je bil veèer
miren in tih, je lahko dobro razloèil vsako
besedo, èeprav so bila dekleta oddaljena ðe
skoraj sto metrov. Ves zgroðen je prisluhnil.
Nikoli si ne bi mogel niti predstavljati, da
lahko sladka dekliška usteca bruhajo takšne
pokvarjene. Prav prizadelo ga je, saj je do
tega trenutka tudi sam mislil, da so Lara, Ðiva,
Eva in Nina nadvse prikupne in simpatiène.
»Uboga Andrejka,« ga je spreletelo, »pa tako



je s prstom pokazala na nenavadno senco.
»A se vam ne zdi, da èudno zgleda?«

Prijateljice so radovedno napele oèi in
pospešile. V trenutku so pozabile na Andrejko
in se preusmerile na novo tarèo.

»Ha, ha, saj ne morem verjeti! Ha, ha!« se
je zasmejala Lara, ko so bile dovolj blizu, da
so razloèile nekaj podrobnosti. »Ta babnica pa
ni samo èudna! Ta je prava šema! Popolnoma
brez okusa in še zavaljena povrhu! Ha, ha!
Mogoèe je celo pijana, ko se tako poslanja!«
Lara se je brez najmanjšega sramu norèevala
na glas, kakor da je ðenska na postaji ne
more slišati.

Enako predrzno se je oglasila tudi Eva: »Pa
kakšen ponèo ima na sebi?! Èisto klošarski!
Ves zakrpan in vsaka zaplata druge barve!
Verjetno je še starejši od nje. Ha, ha! In
glejte njeno krilo! Napihnjeno kot balon!
Celo letela bi lahko z njim! Ha, ha! Pa njena
obutev?! Na eni nogi pošvedran èevelj, na
drugi pa teniska!!! Bolano, da te kap!«

Kmalu se niti Ðiva ni mogla vzdrðati

prijazna je zmeraj do vseh! Saj se ne bo znala
braniti, ko so se takšne èarovnice spravile
nadnjo!« V hipu se je odloèil, da se namesto v
drugo smer, ki je vodila proti domu, s kolesom
odpelje za njimi in hudobnim domišljavim
afnam pove, kar jim gre. Hitel je z nastavljanjem
šifer na kljuèavnici.

Druga pomembna stvar, ki je dekleta niso
zaznala, se je zgodila nekaj sto metrov
naprej, tik ob avtobusnem postajališèu. Iz
povsem vedrega neba, na katerem ni bilo niti
enega samega oblaèka, se je naenkrat spustila
strela in moèan blisk je za delèek sekunde
blešèeèe razbelil okolico. V ulièni svetilki
na postaji se je zaiskrilo in takoj zatem je
ugasnila. Na mestu, kjer je udarila strela,
se je iz mraka izvila nerazpoznavna gmota.
Prislonila se je ob steber table z voznim
redom in obmirovala, kot da nekoga èaka.

Štiriperesna deteljica gobènic in Andrejka
na njihovem repu so prihajale vse bliðe in
bliðe. V temo ovito pojavo je prva opazila
Nina. »Ej, poglejte, nekdo je na postaji,«



nesramnih pripomb: »Kaj pa njen smešni
klobuk?! Èisto èarovniškemu podoben, ha, ha!
No, èe ne bi bil tako pomeèkan in na vrhu
prelomljen. Ha, ha! In kaj ima šele zataknjeno
za njegovim trakom?! Èe to ni veja vinske
trte, potem jaz nisem Ðiva! Ha, ha! Prav si
imela, Lara! Ta ga zagotovo pošteno cuka!
Ali pa je pobegnila iz kakšne umobolnice?!
A se ne zdi tudi vam, da nas gleda èisto
prismuknjeno? In kako bebasto se šele
nasmiha?!«

»Totalno!!!« so se strinjale vse v en glas
in se spet nespodobno zakrohotale.

Bile so samo še kakšnih pet metrov
oddaljene od nepremiène podobe. Potem so
vse štiri utihnile, kot da bi jih nekaj odrezalo.
Oèi neznanke so nenadoma oðivele in jih
prebodle kot sulica. Njen pogled je bil ðareè
od jeze. Zdaj jim ni delovala niè veè bebasto,
prej grozeèe.

»Kaj, kaèe?! Ste izpljunile ves svoj strup in
se dovolj nareðale?!« je skozi zobe bevsknila
tujka in jih srepo motrila. »Ha, pa sem vas

konèno iztaknila! Ste res mislile, da vas ne
bom razkrinkala, ko ste se tako naèièkale?!
Ves lišp vam èisto niè ne pomaga in zaman se
napravljate, da mene, Jurke, ne poznate! Vaši
zlobni hudièevi jeziki so vas takoj izdali. No,
še dobro, sem vas vsaj zopet dobila v pest!«

Lara, Ðiva, Eva in Nina so šokirano
poslušale nerazumljivo oštevanje, ki se je
povsem neprièakovano vsulo nanje. Nezavedno
so se prijele za roke, da bi delovale moènejše,
medtem ko je Andrejka za njihovimi hrbti
obstala kot vkopana. Od preseneèenja se ji
je povesila spodnja èeljust in hitro si je zakrila
usta.

Tako imenovana Jurka pa je kar besnela in
bobnela: »In povem vam, zadnjiè ste pobegnile!
Ne samo trinajst let hišnega pripora, kot ste
ga dobile prejšnjiè! Zdaj ste si prisluðile še
najmanj trideset let zraven! In tudi veè, èe bo
potrebno! Enkrat vas bo pa ja spametovalo!
No, boste ðe videle, ko pridemo domov, ve
smrklje èarovniške!«

Na smrklje èarovniške se je Lari ponovno



razvezal jezik: »Kaj, kakšne neumnosti pa
blebeèete?! Me èarovnice? Nam si upate to
reèi?!« Roke je uprla v bok, se izprsila in
stopila korak naprej. »Tukaj samo vi zgledate
kot èarovnica, da veste! In to stara, razcapana,
zmešana èarovnica! Ha, ha, ha!«

Jurkine oèi so potemnele od ogorèenja.
»Ja in?!« je siknila. »Saj tudi sem èarovnica!
In mene za razliko od vas ni niti malo sram
svojega porekla!« je pribila ponosno. Potem
se je obrnila proè in dekletom pokazala hrbet.
Nekaj je momljala sama pri sebi, a nièesar se
ni dalo razumeti.

»Ha, ha, ona si domišlja, da je èarovnica
Jurka, ha, ha, ta pa je res prava burka!« je
vedno pesniško navdihnjena Nina nemudoma
zloðila zbadljivko in vse, razen Andrejke, so
se spet nesramno hahljale. Druga drugo so
pomenljivo suvale s komolci, èeš, reci ji tudi
ti nekaj. Sklepale so, da bolj kot bodo
nesramne, prej bo neumna ðenšèina pobrala
šila in kopita.

Toda Jurka še zdaleè ni imela takšnega

namena. »To, za staro, razcapano in zmešano
mi boste ðe plaèale,« se je pridušala sama
sebi, »pa za burko tudi! Vam bom prec
oèistila umazana usta! Ampak prvo nekaj
drugega. Le kako sem lahko pozabila na
pravilo številka ena?! Mularijo je treba zmeraj
najprej utišati in umiriti!« Sklonila se je k
neèemu, kar je leðalo na klopi postajališèa
in spominjalo na nekakšno srebrno sedlo s
kovinskim vodilom, podobnim kolesarskemu
krmilu. Z njegovega roèaja je snela veèji
mošnjièek, na katerem so z vijoliène podlage
reliefno izstopali raznobarvni liki najrazliènejših
ðivali. Vzravnala se je, ga rahlo razprla in se
zasukala nazaj. Spet si je bila iz oèi v oèi z
jezikavimi frkljami.

»Ha, ha! Glejte to mošnjo! Kot da bi jo
imela še iz otroškega vrtca! Kaj mislite, kaj
hoèe zdaj od nas, da nam jo moli pred nos?
Pa ja ne prièakuje, da ji bomo dale milošèino?!
Ha, ha, ha!« se je takoj ponorèevala Eva.

Ob njeni ðalitvi ni Jurka niti trenila. S
kazalcem se je previdno dotaknila slike psa na



mošnjièku in s èistim jasnim glasom presekala
novi izpad dekliškega smeha:

»Ari, Roni, Bruno, Luksi, Èrt,
vaš pesjak je zdaj odprt!
Postavite se brð v pozor
in èuvajte teh smrkelj zbor!«

Nato se je našobila in rezko zaðviðgala.

V isti sekundi se je zgodilo nekaj
nemogoèega. Iz majhne mošnje je naenkrat
planilo pet ogromnih, divjih èrnih psov, eden
strašnejši od drugega. Gobce so imeli razprte
in ostri èekani, mokri od sline, so se kar
bliskali v veèernem mraku. Vsak je skoèil k
eni od deklet (eden tudi k Andrejki) in se ji
postavil ob bok. Po višini so jim segali skoraj
do prsi. Mrcine so preteèe reðale,  puncam
pa je strah v trenutku zadrgnil grla in zašibil
kolena. Takšnih pasjih velikanov še nobena
nikoli ni videla.

Jurka se je zadovoljno muzala: »He he,
a je vrag odnesel šalo?  No, zdaj bo pa mir,
kajne? Saj veste, ljubice, kaj se bo zgodilo,
èe ne boste ubogale?!«


