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Tip, s katerim govorim, me spominja na Petra, zato ga povabim na pivo nocoj v mojem 

stanovanju.  

To počnem ves čas. Veliko ljudi me spominja na Petra. Najprej je bila tu natakarica, tista v 

bifeju v creški marini, kjer je bilo vse tako drago, in kamor sem šel z zadnjim denarjem od 

prodaje moje kripe leto po tem, ko sem jo prodal. Postregla mi je s kavo ter se nasmehnila in 

si zataknila pramen las za uho. Jaz pa sem zaslišal Petrov glas v svoji glavi, ko je veter zavel 

preko terase in naju pobožal.  

Od takrat sem jih začel zbirati. Povsod so: Star moški v rumeno-modri majici, ki sopiha ob 

robu ceste, ko se peljem v Cres; knjižničarka za pultom, ko vračam knjige za mamo; Šved, ki 

zapelje mimo v avtomobilu; dve najstnici na skalah ob robu poti.  

Ženska z uhanom z rožo, oranžno-modro-rožnatim. V našo konobo je prišla, bila je zagorela 

in starejša. Nemka, kakšnih šestdeset let. Morala bi me spominjati na mamo, pa me je na 

Petra. Prinesel sem ji pijačo in rekel, da je na račun hiše, in potem sva sedela in jaz sem jo 

gledal, kako je srkala belo vino ter zrla v sončni zahod, dokler njen mož ni prišel ponjo, dejal, 

da je ladja pripravljena za odhod, in sta se poslovila in se pobrala. Imela je Petrov glas. 

Hrapav podton, kot smirkov papir na glasilkah.  

Mnogo naših strank mu je podobnih. Ljudje kot Peter se usipajo z ladij v pristanišču, parkirajo 

zgoraj nad vasjo, poležavajo na plaži. Je v otrocih, v starkah in starcih, družinskih očetih ter 

samotarkah z mačkami. In včasih, ko mi župnik po maši tolažilno položi roko na ramo in 

začutim njegovo hrapavo, zgarano kožo na moji, je nekaj Petra tudi v njem. 

 

Moški nocoj ima pravi nasmešek, to pa je tudi vse. Nek Italijan je, motor s torinsko 

registracijo ima parkiran nad vasjo in gor na čepici mu piše Juventus. Oči ima sicer podobne 

oblike, a njegove so svetle sredi zagorelega obraza, Petrove pa so bile črne kot noč. In njegov 

nos je prevelik. Vseeno pa je podobnost prevelika, da si ne bi očital, če bi ga pustil oditi kar 

tako. Ne, nekaj časa moram preživeti z njim. Žuja ali dve na balkonu, pogovor o ladjah, 

avtomobilih pa to.  

»Pridi no gor,« rečem in pomignem proti ulici, v smeri svojega doma. Moj šiht se je končal, 

tip je šel vmes past zijala v turistično trgovino in si kupil skodelico s sliko otoka, zdaj je pa 

spet tu. Pokima, odlepi se od zidu in gre z mano. Temen obraz ima belo osvetljen od ulične 

svetilke. Misli, da hočem spati z njim, zato bo prišel. Potem bo razočaran, ko se ga bom 

naveličal, in ga čez kako uro vrgel ven. 

 

~ 

 

Najprej sva s Petrom skupaj scala, in sicer na površino pod tušem ob avtokampu, kamor turisti 

čez dan stopajo z bosimi nogami. To se nama je zdelo blazno smešno. Tiste noči so bile vse 

oranžne od luči, vrhovi valov osvetljeni, med drevjem pa sence kot na odru v gledališču. To je 

bilo, preden so zamenjali ulične svetilke.  

Ptiči so kričali v makiji na hribih, in včasih sva sedela po kakšno uro na ograji, ki omejuje 

sprehajalno pot in se na drugi strani spušča v morje, in poslušala, kako se oglašajo. Vedela sva 

njihova imena, ker naju jih je učila Petrova babi, ko sva z njo sedela v senci za cerkvijo. 

Rjave, posušene dlani si je dajala k ustom in skoznje spuščala zvoke in potem nama je 

povedala: to je lišček. To je šoja. To je pa lastovka. Popolno je znala oponašati vsak glas.  



Za eno ptico nisva nikdar vedela, kako se imenuje. Imela je rezek glas, ne lep, temveč kričeč. 

Poimenovala sva jo Marica, se hecala, da je stara kurba, in se ji divje drla opolzke stvari 

vsakič, ko se je oglasila. Okoli enajstih ali najkasneje, ko se je kdo iz sosednjih apartmajev 

začel dreti na naju, naj utihneva, pa sva morala domov. Imela sva komaj dvanajst let in ni bilo 

predstavljivo, da bi dlje ostala zunaj.  

 

Pri šestnajstih sem dobil prvo mašino. Skrajni čas, če mene vprašate. Foter je vztrajal, da 

moram počakati do šestnajstega rojstnega dneva, čeprav sem pred tem že pet let vozil kripo 

od tete Cice gor in dol po otoku in obvladal vse ovinke in klančine tako dobro, da bi jih znal 

prepeljati z zavezanimi očmi. Ne hecam se, lahko bi peljal tam v Lubenicah vse dol do plaže 

Svetega Ivana na motorju, če bi hotel. Po vsej makiji in skalah, prisežem, da bi mi šlo, tako 

dober sem bil. Ampak ne, foter je pravil, naj počakam.  

»Če lahko Amerikanci vozijo šele, ko majo šestnajst, boš ti tudi.« je zagodrnjal in se pobral iz 

kuhinje, kjer sem ga navadno to vprašal, ker sem ga samo tam videl. Zjutraj, ko sem si pakiral 

hrano za v šolo, je on odhajal na šiht.  

Potem pa sem jih imel šestnajst, in bog, mi jo je le kupil. V Reko sva šla, v moto salon, kjer je 

vse dišalo po novem in po gumi in linoleju, ure in ure sva hodila med vrstami bleščečih se 

motociklov, dokler se nisem naposled ustavil pred enim, pred čudovito rdečo Yamaho. 

Lahkotno, aerodinamično. Hitra bo kot strela, vedel sem, takoj ko sem jo zagledal. 

»Tega,« sem rekel in usmeril zagorel prst v motor – sam sebi sem se zdel čudno temen v tem 

umetnem okolju, »tega bi imel.« 

 

In foter je godrnjal o ceni, ampak naposled mi ga je le kupil. Potem pa je bilo celo leto, vseh 

naslednjih nekaj let, le en neprekinjen tok zraka in slik. Modro nebo, ki se širi nad mano v 

neskončnost. Odblesk morja skozi drevje, črnina neba na eni strani, nato švignem skozi 

ovinek in vidim oranžno, sončni zahod. Prvi žarek svetlobe zjutraj, ki me zaslepi. Prah, ki se 

dviga s tal. Vročina in šumenje škržatov, ki mi brzi ob ušesih. Prijetna bolečina na komolcu, 

ko prehitro zavrem in z njim podrgnem ob kamnito ograjo, moja prepotena stopala v sandalih 

– znak, da sem še živ. In pa morski veter, ki močneje zaveje okoli mene vsakič, ko pospešim, 

mi hladi gole nadlahti, ki z vsakim poletjem postanejo bolj rjave. 

Na celino bi šel, če bi le mogel. Takoj, ko bi jih imel osemnajst. Z mašino bi šel, še najin 

zadnji skupni pohod, preden bi jo zamenjal, skupaj bi šla na trajekt do Krka in potem preko 

mosta na celinski del. Bilo bi mi čudno, ker ne bi bilo nikjer nobenih ovc in bi bilo vse veliko 

bolj zeleno kot doma, a bi se navadil. Za par let bi se namestil kje na obali, v Reki recimo, 

preden bi šel kam drugam. Malo bi trajalo, ampak bi se uveljavil, vem, da bi se. In potem bi 

postal slaven dirkač, poganjal bi se po asfaltnih poteh na dirkah, vpil od navdušenja pod 

čelado, in Peter bi me fotkal in objavljal moje fotografije v reviji MotoPuls in na športnih 

novicah. Glejte, jaz sem si vedno želel samo voziti motor. Ampak potem je nona umrla in jaz 

sem moral prevzeti njeno mesto v konobi, Peter pa je šel na celino in nisva se več videla. 

 

~ 

 

»Nasmehni se,« je rekel, »pizda ti materna, Dino, poglej me pa se nasmehni, bog te nima 

rad.« 

»Vtihni, peder,« sem mu rekel in se zarežal. Prav v tistem trenutku pa je Peter pritisnil na 

sprožilec, da me je bliskavica fotoaparata skoraj vrgla z ograje.  

»Hej!« sem zavpil, a ko sem dobil nazaj ravnotežje, sem se smejal. Kot opica sem splezal dol. 

Okrog kampa gre, ta ograja, zidana je in betonska, nad obokanim vhodom na košarkarsko 

igrišče pa je pokrita s strešniki, ki se vsi lomijo in razpadajo in nad katerimi je prima sedeti.  



»Daj sem,« sem mu rekel, ko sem bil enkrat spet na tleh, in mu skušal spuliti fotoaparat iz 

rok, ampak ni šlo. Prejšnji fotkič ni imel špure, ampak ta novi je bil pa drag, Peter ga je dobil 

za isti rojstni dan kot jaz mašino, in bil je s trakom zataknjen okoli njegovega vratu. Tako da 

sem se naposled le nagnil preko njegove rame, da sem videl na ekran.  

»Ma ne me jebi,« sem rekel, »kaj misliš da to je, stari? Kaj se greš? To je kar nekaj.« 

Odmaknil sem se in poskušal ignorirati vročino, ki se mi je dvigala preko prsnega koša do 

vratu. Peter me je potisnil na stran in me zlasal, a se je smejal, ker je vedel, da ne mislim 

resno.  

Vedno je imel svoj način slikanja. Mislim, da je uporabljal fleš tudi takrat, ko ga ne bi smel, 

ampak karkoli je bilo, jaz sem na fotki izgledal čisto bel kot prikazen, imel sem opečnata in 

oranžna lica, za mano pa je bila kot katran črna noč. V očeh se mi je svetil nek žar, rjav in 

malo nor, za katerega bi prisegel, da ga ni tam v resnici.  

Prekleto zmrazilo me je od tega, kako dobra je bila. Že takrat sem vedel, da ga bojo prej ali 

slej pohopsali, da bo šel v kakšen Zagreb ali še kam bolj prestižno, študirat kakšno fotko ali 

grafiko. Umetnik bo in vsi bodo padali pred njim na kolena, takoj ko ga kdo odkrije, nam ga 

bodo vzeli stran. Vedel sem. Pa tudi to, kdaj se bo zgodilo, sem vedel: jasno, dvajseta, konec 

srednje, zdaj pa v svet in tako. A ko je prišlo, je še vedno prišlo prehitro. 

 

Imel sem jih osemnajst. Naša klapa je končala z srednjo in potem je bilo pred nami celo 

poletje, preden bi se odstranili. Saj ne bi vsi šli z otoka. Joco je moral pomagati starima na 

bencinski, Anton je hotel ostat, da bi pisal etnološke študije o prebivalstvu – gledal bi babe, 

ko pletejo čipke, buljil v ovce in opisoval pripravo sira in take reči – pa Mario je hotel ostati, 

ker je ljubil eno punco iz Stivana in bog, da on ne more živeti brez nje. Ampak večina nas je 

hotela oditi. Kaj pa boš počel med samimi Crešani? Polovica jih ima ksihte ko ovce, druga 

polovica so tvoji sorodniki. Včasih se množici prekrižata. Nevzdržno je.  

In tako smo rekli, imejmo še eno zadnje poletje, naj si ga res zapomnimo in vse tako. In tega 

smo se tudi zavzeto lotili. S Petrom sva se vsak dan vozila na kako drugo plažo, pri vsakem 

od nas doma smo obredli ves kraj. Iskali smo jame med skalovjem, kjer smo se igrali kot 

otroci, skakali na glavo v temno modro globino, se tunkali in z dna trgali leščurje, kolesarili 

navzdol po stopničastih ulicah in pili ogabno rakijo, da nam potem ni bilo nerodno zbijati 

opolzkih šal in osvajati natakaric v kakšnem lokalu. Preveč pa ne, ker so nas vse poznale. 

Njihove mame so bile prijateljice z našimi.  

Ob večerih, ko so se vsi pobrali spat, sva s Petrom dostikrat še ostala na kakšni plaži. Jaz sem 

bil najin voznik in odločal kdaj se vrneva domov, in nikoli se nisva hotela vrniti hitro. Ležala 

sva pod vejami grmičevja na ostrih skalah in se pogovarjala.  

Tisto poletje je bil ves zasanjan. Že prej je bil malo umetnik, razumete, ampak tako pa še 

nikdar. Gledal je v daljavo, kjer je obzorje postajalo vijoličasto in bledo, ampak njegov pogled 

je segal dlje. »Dino, poglej ono zvezdo,« mi je rekel, ampak z mislimi je bil že v Reki, na 

Akademiji za umetnost in oblikovanje, ki je odobrila njegov portfolio. Gledal sem ga in si 

mislil, kako fino se bova imela tam. Konec tedna se bova dobivala. Šla bova na pico, v nek 

kafič z dobro klimo in televizorjem z nogometno tekmo nad mizami, zunaj bo pihala burja in 

jaz bom ponosno gledal fotke, ki mi jih bo kazal, fotke s študija na akademiji. Jaz pa mu bom 

razlagal o svoji novi mašini in kako odlično spelje ovinke, pa zanj poustvaril trenutek z zadnje 

dirke, ko je moj motor švignil v zrak na vrhu klanca, za trenutek obstal nad tlemi in se nato 

spustil, držal bom nevidno balanco in oponašal brnenje, in on me bo gledal in se smejal.  

Nona je umrla dva tedna po tem. Kar kap jo je, ko je nesla krožnike škampov k mizi turistov. 

Sesedla se je na vroč beton in črno obleko so ji popackali rdečkast riž in še kadeče se klešče 

rakov. 

 

~ 



 

»Jaz grem v Cres,« sem rekel, »gre kdo z mano?« 

Od nonine smrti je minil en teden. Tri dni nazaj smo jo pokopali in prijateljem ni bilo 

dovoljeno priti, zato se že ves teden nismo videli. Ves teden sem sedel v naši hiši in nisem 

hodil ven. Peter je hodil trkat na vrata in tudi eni drugi so se pripeljali iz svojih vasi in 

spraševali, kako sem, ampak staršema sem rekel, naj jih vse pošljeta stran.  

Zdaj pa sem bil tu, v fotrovem Berlingoju sem pripeljal do moje klape, ko so sedeli pod 

svetilko na robu križišča med Stivanom in Martinšćico in pili, odprl okno in rekel, če grejo z 

mano.  

»Dino –« Anton je vstal. »Iskreno sožalje, stari.« 

»Kaj zdaj?« sem rekel. »Greste ali ne?« 

Gledal sem skozi okno, češ, bo kaj, in so izmenjali med sabo nekaj zaskrbljenih pogledov, 

ampak naposled so vstali, vzeli vsak svojo flašo in se zbasali noter. Prvi šok jih je minil in 

spet so se živahno pomenkovali, ko so se poskušali stlačiti na zadnje sedeže kombija. 

Peter je zadnji trenutek pritekel izza grmičevja in si zapenjal šlic. Ko je videl avto, je zmrznil 

kot kip, nato pa je stekel k nam, dobesedno odrinil stran Jocota, ki je hotel splezati na 

sovoznikov sedež poleg mene, in sam sedel tja.  

»Pripni se,« je rekel. 

»Kaj?« 

»Pas, Dino.« In ko sem ga ignoriral, je zavzdihnil, segel preko mene in mi sam zapel 

varnostni pas. 

Vso vožnjo nisva spregovorila besede. Videl sem, da želi nekaj reči, da vsake toliko pogleduje 

v moji smeri, ampak ga nisem pogledal nazaj. Trmasto sem držal pogled na cesti, ki se je pred 

mano v soju luči izlivala le za nekaj metrov, preden jo je požrla tema. 

»Hej, Dino, Dino,« se je nekdo zadrl od zadaj. »Kaj pa gremo delat?« 

»Na kurbe gremo.« sem rekel. »Pa pit. Jaz častim.« 

»Kaj čisto resno?« 

»Ja!« sem se zadrl nazaj. »Zadnje poletje je, ne? Treba je uživat.« 

»Jebeno res, da je tak!«  

»Dino, tak je prav! Lajf je, da se uživa! Na zdravje, dečki!« 

»S čem pa misliš vse to plačat?« me je Peter vprašal preko njihovega kričanja. Navijali so, kot 

bi Hrvaška reprezentanca pravkar zmagala na svetovnem prvenstvu. Spominjali so na kričeče 

opice.  

»Z denarjem.«  

»Ne bodi cepec. Kje si ga dobil?« 

Dvakrat sem močno pomežiknil. Cesta pred mano je izginila in se nato znova pojavila. »Kripo 

sem prodal.«  

»Kaj si?« Peter ni pogosto vpil. Zdaj je pa skoraj.  

»Prodal sem jo. Onemu Madžaru, ki je že sto let spraševal zanjo. Saj veš, onemu, ki živi za 

cerkvijo. Zdaj pa gremo vsi na kurbe. Treba je uživat lajf, ne?« 

»Prodal si … kripo.« 

»Kripo, saj sem ti rekel.«  

»Mašino?« 

»Mašino.« 

»Prodal si jo.« 

»Ja.« 

 

V vsem mestu Cres je bila samo ena kurba. To smo ugotovili šele, ko smo prišli do tja, ko 

smo zagledali bordel, skrit za dvoriščem ene stare hiše z ogrado za koze od zadaj, in nam je 



utrujeno dekle z dosti preveč makeupa odprlo vrata, odrinilo stran zaveso iz perlic in reklo: 

»Kaj bi pa vi radi?« 

Joco, edini z dovolj poguma, da je šel do vrat, medtem ko smo ostali stali pri vhodu na 

dvorišče in gledali v svoja stopala, je uspel izjaviti: »Ahh, no, torej –«, preden se je opravičil 

in pobegnil.  

Bil je totalen poraz. Šli smo po temnih ulicah brez besed, in nič nismo rekli, dokler nismo 

prišli do pristanišča in zavili v prvi bar. Bil pa sem odločen, da nam to ne bo pokvarilo večera, 

in sem vrgel na mizo par bankovcev in rekel, naj si vsak naroči, karkoli hoče. To je hitro 

izboljšalo razpoloženje. Zelo hitro. Ni jih ljudi, ki bi jih hitreje razveselilo par flaš piva, kot so 

pobiti hrvaški najstniki. 

Creške noči, sploh poleti, imajo poseben zrak. Temen je in zelen kot steklo, vroč in diši po 

talečem se vosku, po oleandrih, po morski soli in gnijočih ribah. Skozi ta zrak smo se 

spravljali domov. Tri zjutraj je bilo. Ulične svetilke pristanišča so bile oranžne in v njihovi 

svetlobi so se spreletavale vešče. Saj bi ostali dlje, razumete, ampak na koncu smo morali iti, 

ker smo se v baru že preveč drli, da bi nas prenašali.  

Ob koncu pristanišča smo šli levo in se skozi mesto opotekali do mojega avta. Vsaka stranska 

ulička se nam je zdela neizmerno zabavna, morali smo skočiti vanjo in kričati kot opice in jo 

vso pregledati. Trkali smo ljudem na vrata in zbežali, režeč se. Zavijali smo kot volkovi pod 

okni hiš, za katere smo vedeli, da v njih živijo naše sošolke. Lebdel sem na krilih nečesa 

veliko večjega od mene, v grlu pa sem imel zataknjen, kot bi se davil, velik črn cmok. Vsake 

toliko sem se zavedel, da me Peter drži za nadlaket, ker sem se opotekal in je grozilo, da bi 

padel. Vsakič sem se ga otresel. 

Moj avto smo našli brez večjih težav. Ampak ob njem se je dalo tako lepo sesti, zato še ni 

prišlo v poštev, da bi šli domov. In ko smo dovolj dolgo sedeli ob prtljažniku in pili, je nekdo 

predlagal, da bi gor našpricali grafit. 

Mogoče sem bil jaz, ne spomnim se več. Bila bi fora, navsezadnje, ker je bil fotrov avto in on 

me je prisilil ostati na otoku in mar ne bi bilo dobro, če mu kripo pokvarim s tem? Mu ni prav, 

kretenu? Pa še v prtljažniku so bile sestrine pločevinke z barvnim sprejem, ker je v prostem 

času s fantom hodila na razne robove cest na otoku in gor pisala svoj grafitarski podpis in 

risala anarhične simbole in podobno. Torej: možen je bil samo en zaključek. Grafit bo. 

Držal sem eno od piksen in opazoval sivo zadnjo avtomobila. Nisem točno vedel, kako sem se 

znašel tam, in iznenada sem se zavedel boleče umetne svetlobe luči, brenčanja škržatov, tega, 

kako lahka je piksna v moji roki. Nekajkrat sem jo stresel, da je zaropotala. 

»Daj no, Dino!« je zavpil nekdo za mano. Bil sem celo preveč pijan, da bi vedel, kdo. »Naredi 

že nekaj! Zasluži si, prasec stari.« 

»Ja, prav ma. Kaj te je pa zajebal.« 

»Dino, daj že! Če ne boš ti, bom jaz!«  

Pogledal sem naokoli. Če bi bil tam Peter, bi me mogoče hotel ustaviti. Ampak je šel že prej 

spat na sovoznikov sedež, ker je bil od nekdaj najmanj vzdržljiv od nas in so ga eni štirje piri 

že nesli, tako da sem imel prosto pot. Gledal sem fotrov avto. Gledal sem naokoli. Nekaj sem 

ujel, na avtu nekega Nemca tik ob našem, in v grlu se mi je začel dvigati smeh.  

»To bo,« sem rekel in pokazal na avto, »to.« 

Vsi so sledili mojemu pogledu, do zadka nemškega avtomobila, na katerem je bilo, s črnimi 

nalepkami v obliki simbolov, napisano to: 

 

: ( + potapljač = : ) 

 

Samo da ni pisalo potapljač, ne, ampak je bila ikonica potapljača. Takšna mala silhueta v črni 

barvi. Gledal sem jo, in dlje ko sem jo gledal, bolj mi je šlo na smeh. 

»Stari, kaj je to?« 



Začel sem se hihitati. Bila je šala stoletja. Bila je najbolj komična stvar, kar sem jih videl v 

življenju. 

»Kaj je to sranje?« 

»Nič,« sem zavpil, »nobenega smisla nima, razumeš? Samo to je!«  

Smeh se mi je dvigal v brbotajočih izbruhih iz grla. »Mislim, kaj sploh je to? Ni enačba, 

razumeš? Nikjer ni začetka ali konca, samo neki znaki so – zakaj bi si kdo nalepil kaj tako 

neumnega na avto?« 

Nihče ni odgovoril.  

»To je to. To si bom naslikal.« 

Stresel sem piksno in, preden bi me kdo lahko ustavil, začel špricati. Bilo je malo bolj 

razmajano kot original, a nisem zastonj brat najboljše grafitarke na Cresu. Šlo je. Ko sem 

končal, me je prevzel neke grozne vrste ponos ob pogledu na totalno neumnost, ki si je 

nikakor nisem znal razložiti in s katero sem pravkar povsem uničil ta avto. Znova me je 

zgrabil smeh. 

Drugi so stali okrog mene in gledali grafit. Eni so se parkrat zarežali, a nikomur ni bilo tako 

smešno kot meni, jaz pa sem moral prav počepniti, zvil sem se v dve gubi in dal glavo med 

kolena, ker sem se tako krohotal.  

»Fak,« sem zavpil skozi solze, »fak, pa naj foter to razloži ljudem v službi. Nobenega smisla 

ni, razumeš, nobenega!« 

Solze so mi pritekle. Megleno sem se zavedal, da se zdaj režijo tudi drugi, da se jih je moj 

smeh prijel, kot se te prime v pijanosti, čeprav niso razumeli, zakaj. Smrkal sem in sopel, 

nosnice mi je polnil rezek, oster vonj po oleandrih in soli in skalah. Grlo me je peklo.  

»Sranje,« sem dejal pločniku pod sabo. Hrapavemu in tako ogabno znanemu betonu mesta 

Cres. »Prekleto sranje, no.« 

 

Ne vem, kako smo se vrnili domov. Kako sem nas spravil tja, brez da bi se vsi pobili. Kasneje 

so mi povedali, da je en od njih vozil, jaz pa sem ležal kot odvržena vreča na zadnjem sedežu 

in se vsake toliko zarežal skozi spanec. Zame je bila pa vse koma in kot katran črna tema, 

dokler se nisem naslednjega dne zbudil v svoji postelji. 

Sonce je bilo navpično zgoraj, zunaj so se ljudje in galebi drli po pristanišču, jaz pa sem imel 

najhujšega mačka, kar sem jih pomnil. In doli v kuhinji me je čakal foter, ki mi je z mrtvo 

hladnim glasom povedal, da lahko kar imam avto, po tem ko sem ga tako zjebal. Očitno je 

videl grafit. 

Nisem mu odgovoril z drugim kot s kimanjem, medtem ko sem se sklanjal nad svojo 

skodelico turške kave. Ni bila tako dobra kot nonina. Nihče ni znal nikoli skuhati tako dobre 

kave kot nona. Mogoče je tudi foter pomislil na to, saj njegov glas ni bil pol tako jezen, kot bi 

bil običajno, pa tudi nadiral me potem ni več. Pogledal je v tla, kot bi ga bilo sram. Nekaj je 

zamrmral o tem, naj to vzamem kot nadomestilo za mašino, in v svojih copatih oddrsal iz 

kuhinje. Zaprl sem oči. Pod vekami so mi plesali raznobarvni vzorci. 

Peter je postopal po dvorišču, ko sem končno stopil ven. Bil je večer, ko sem ocenil, da je 

svetloba dovolj prizanesljiva za moj glavobol, in si upal iz hiše. Stal je med oleandri na 

tlakovcih in si ogledoval avto. 

»Hej,« sem rekel. 

Kar poskočil je. »Dino! Hej.« 

Pokimal sem v pozdrav. Nekaj časa sva se gledala. Včasih bi me vprašal, kako je z glavo, in 

sedla bi na ograjo našega vrta ter se smejala in primerjala omračene vtise prejšnje noči. Zdaj 

pa sva bila tiho. 

»Hm,« je dejal naposled. Gledal je v tla. »Mislil sem vprašat, bi prišel jutri igrat odbojko? Z 

onimi iz kampa smo mislili, da bi naredili turnir.« 

»O,« sem rekel. »Sori, ne morem. Delam v konobi.« 



»Aja, seveda. Imate dosti dela, ne?« 

»Kar.« Nasmehnil sem se, da so me zabolele ličnice. »Bom pa jaz pozimi počival, ko boš ti … 

no, skratka. Lepo, da imaš zdaj fraj.« 

»Ma ja, verjetno res.« 

»Vsekakor.« 

»No, ja. Potem pa grem.« A ni hotel takoj oditi. Stal je tam in gledal naokoli, povsod, samo 

mene ne. Naposled se je z eno nogo že zasukal stran, ko se je ustavil. Pokazal je na zadnjo 

stran mojega avta. 

»Kaj imaš pa to?«  

»Aja, od včeraj. Ti si spal. Nič, mislim… vzeli smo Nenine špreje, veš, od grafitov, pa 

naredili gor to. Za finto.« Pokril sem si čelo z dlanjo. »Ne vem. Bilo je napisano na nekem 

nemškem avtu, ki je bil parkiran zraven mene. Pa sem prepisal. Ker je smešno.« Nasmehnil 

sem se. »Bil sem čisto gotov.«  

Peter je strmel v grafit. »In, kaj, ko si žalosten, se potapljaš, in potem si srečen?« 

»Kaj?« 

»No, veš: žalostni obraz plus potapljanje je enako srečen obraz. Nisi tega napisal?« 

Stopil sem zraven njega in buljil v avto. Nagnil sem glavo na stran, da so znaki dobili smisel. 

»Aja,« sem rekel. »Pa res. Bog, sploh nisem pomislil na to.« 

»Ne,« je rekel, »nisi.« 

 

~ 

 

Po tistem je bil preostanek poletja zelo miren. O dogodku ni nihče dosti govoril. Kakšno šalo 

ali dve smo zbijali na račun mojega avta, češ kaj boš pa zdaj s tem neumnim grafitom na 

njem, ampak na noč jih je večina pozabila. Zanje je bila malo čudna, a nič posebnega.  

Sicer jih pa nisem kaj dosti videl. Dneve sem preživljal v naši konobi, teta me je učila nositi 

po štiri krožnike na eni roki, odpiral sem steklenice vina in pucal stranišča in niti na pamet mi 

ni padlo, da bi kam šel. Nisem si smel pustiti te misli. Stvari ne delujejo tako, ni v njihovi 

naravi. Ne, če je tvoje preživetje odvisno od ene sezone in enega lokala, v katerem potrebuješ 

čisto vsak par rok. Odrasli so že gledali tako, vsi so se obnašali, kot da ni nič velikega, da 

moram pustiti svojo lepo celinsko prihodnost tukaj na otoku, in sem se pač še jaz.  

 

Konec septembra sem pomagal Petru odpeljati njegove stvari v stanovanje v Reki. Ves dan 

sva zlagala škatle iz avtomobila, nosila sva jih sedem nadstropij visoko po stopnicah in nato 

šla nazaj dol. Ko sva opravila, me je povabil na pijačo, a sem rekel, da moram domov. Pa da 

ne bi slučajno mislili, da sem hotel pobegnit, ker sem se bal kakšnega izbruha čustev – vedel 

sem, da se ne bom začel cmerit pred njim, tudi če se totalno napijem, sploh me ni skrbelo to. 

Ampak tesnoba v mojih prsih je naraščala že ves dan in je takrat že tako bolela, da sem se bal, 

da me bo infarkt. Dvigala se je in me dušila pri vratu. Infarktu pa sem se hotel izogniti za 

vsako ceno. Umrl bi tako kot nona, in res si nisem želel umreti tako.  

Naposled je bil sprožilec mojega joka most na Krk. V temi sem se peljal preko, v smeri, za 

katero si nisem nikoli mislil, da se bom še kdaj peljal: nazaj. Iz grla se mi je začelo trgati 

razburjeno hlipanje, hlastal sem za zrakom in mežikal v paniki, dokler nisem naposled 

zapeljal s ceste in ustavil avta na robu mosta, ker se mi je že čisto zameglil pogled. Ne vem, 

kako dolgo sem stal tam, ampak morala je biti vsaj kakšna ura, ker se je nebo vmes stemnilo v 

noč. Samo drl sem se. Kričal in jokal in udarjal po armaturki, dokler nisem bil čisto hripav in 

vroč v obraz. Nato sem počasi postavil avto v prvo, pritisnil na gas in speljal.  

Sem še slišal za Petra? Da, seveda sem. Najprej sva si pisala, potem vedno manj. Potem sva si 

voščila za Božič, zadnjih par let še to ne. Ga pa vidim včasih v kakšni bolj umetniški reviji. 

Njegova dela objavljajo. 



 

~ 

 

Torej, nocoj. Moj Italijanček postane neprijetno zgovoren, ko vase spravi par piv. O tem, kako 

težko je dandanes kupovati delnice in podobne stvari, ki me ne bi mogle brigati manj, če bi se 

potrudil. In najprej se trudim opazno zehati, da bi mu dal znak, naj odide, ampak ni dovolj. 

Končno vstanem in začnem pospravljati kozarce. Pozno je, rečem, in čas, da grem spat.  

Bulji vame. Čaka na namig, naj gre z menoj not. Ko ga ne dobi, pa mu naposled postane 

jasno, da sem imel z njim malo drugačne namene, in se mu vtrga film.   

»Prekleta kurba hrvaška,« reče. Vstane tako hitro, da mu stol zaškripa po ploščicah verande.  

»Oprosti,« rečem, »ampak res moram it spat.«  

»Nič se ne delaj neumnega.« Vame uperi kazalec in mi žuga. »Vidim signale, ko mi jih kdo 

pošilja. Drugič reči komu odkrito, preden mu zapraviš ves večer. Idiot.« In potem, ko pobira 

svoje stvari, zamrmra nekaj, kar zveni kot tista italijanska beseda za 'peder', to je pa trenutno 

res prekleto ironično.  

Ne rečem mu kaj dosti. Žuja je pustila v mojih ustih grenak okus in dejansko bi rad šel spat. 

Spremim ga do vrat stanovanja, več pa ne. Sam se spusti po stopnicah, jaz ga le gledam, 

njegove neumne Adidas sandale in vse. Plastični so, najslabša oprema za na otok. Štorkljajo 

po stopnicah vso pot, dokler se ne spusti na asfalt.  

»Mimogrede, kaj je to sranje na tvojem avtu?« zavpije, ko odhaja preko dvorišča. Pa zmoti se, 

njegov lastni jezik vpade v angleščino, namesto fucking reče cazza. Zelo je razburjen. Njegov 

kazalec je obtožujoče uperjen v  ': ( + potapljač = : )'  na mojem avtu. 

V nos mi sili vonj listja trte, ki obrašča moj balkon. Preklete Cresove rastline. Vsepovsod so, 

otok se utaplja v njih. Nekega dne nas bodo vse zadušile pod sabo. Marico zaslišim, ko se 

zadere iz gozda. Komaj zaznavna, a tam.  

Razpizdjeni Italijan stoji na mojem parkirišču in zre vame. Čaka, kaj mu bom odgovoril. Naj 

čaka. Tudi jaz čakam, to je vse, kar počnem že ves svoj prekleti lajf. 

»Pozabi!« zavpijem po hrvaško. Z gesto mu dam vedeti, da ga nočem več na svoji ulici. 

»Pozabi, tako ne bi razumel!«  

Vrne mi sredinca. Za trenutek mislim, da bo pljunil v avto, a tega ne naredi. Obrne se, v lase 

se mu ujame beli lesk uličnih svetilk. In nato tip, ki me je tako močno spominjal na Petra, 

odide in izgine v noč. 


