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Premirje! 

            Komaj prebavljeno kosilo je ob topem udarcu v trebuh izbruhano pristalo na tleh 

nočnega Beograda. Damjan, temnolasi večni študent, ga je sključen par trenutkov z 

morbidnim zanimanjem opazoval in poskušal razločiti, kaj je poleg razgrajenega kebaba in 

vodke še zaužil zadnje dni. Udarec v nos ga je kaj hitro izbil iz tihe meditacije. Ni vedel, da 

počen nos lahko naredi takšen zvok. Še manj pa to, da se je njegov običajno mil mlajši brat 

Gregor znal tako solidno tepsti. Jalov poskus zaustavitve krvavitve z umazanim robčkom ni 

obrodil veliko sadov.  

            »A to vas na vašem faksu učijo? Nobenih drugih življenjskih veščin?« je rekel 

Damjan, ko se mu je Gregor zopet grozeče približal. »Premirje!« je zakričal in se opotekel 

proti z utripajočimi lučmi osvetljeni stranski ulici z vrsto umazanih klopi. 

            »Me vsaj ne učijo kako se tri dni nalivat z alkoholom, pobruhati vsakega drugega wc-

ja v Beogradu in v enem od njih pustiti torbo z dokumenti in ključi do apartmaja, pa še 

zamuditi avtobus do doma!« je vse manj razločno kričal Gregor, medtem ko je stal nad njim. 

Njegovi običajno urejeni lasje so bežali iz čopa in se raztresali po umazani obleki.  

             »Gregor, umiri se. Bom še enkrat klical lastnika, če nama lahko odpre« je rekel 

Gregor, medtem ko se je pobiral s tal in se zvlekel na eno izmed klopi. 

            »Aha, sedmi klic bo deloval? Ob sedmi zjutraj? Ja, mogoče je pa neka magija v teh 

številkah. Kar poskusi!« jezno reče Gregor. »Zakaj si tako vztrajal pri tem potovanju? Zakaj 

nisva mogla samo počakati doma na to družinsko srečanje? Saj bi se tam družila.«   

            »Samo hotel sem, da se spet druživa kot včasih, a je to zločin?« je ostro odvrnil 

Damjan in se zaskrbljeno ozrl na telefon z nizko baterijo in komaj črtico signala.  

            »Kako je možno, da toliko potuješ in se še vedno nikjer in nikakor ne znajdeš?« se je 

tiho oglasil Gregor po trenutku tišine. 

            »Vsaj nimam osnovnošolskega hobija za kariero. Kdo še igra flavto pri 

petindvajsetih?« je Damjan izpljunil že pripravljen odgovor. 

            »Ta osnovnošolski hobi je vsaj pripomogel da se končno dobimo vsi skupaj in da so 

tastari pomirjeni da je vsaj en sin na solidni poti!«  

            »Dobro, razumem da bi bil ta mini koncert super, ampak ti res se ti ni treba z mojim 

življenjem ukvarjati.« je užaljeno odvrnil Damjan. 



            »Me ne briga, kaj delaš. Jaz sem hotel samo nekaj lepega zanju pripraviti, ti moraš pa 

to uničiti!« je siknil Gregor, se usedel na klop in skoraj planil v jok.  

            Iznenada so jima obraza prestrelili žarki zgodnje zore. Brata sta za trenutek obstala v 

tišini, ki jo je tiho presekal Damjan. »Dajva, greva na pivo in po signal v kakšen lokal, zdaj bi 

morali biti že odprti. Bom jaz govoril z družino. Se bom že kaj spomnil.«  

           Gregor je obotavljajoče prikimal. »Ko se lastnik zbudi, greva v apartma po flavto in 

skočiva na naslednji avtobus.« Počasi sta vstala.  


