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Gabi Kreslehner

Preved la Neža Božič

Nik je planil iz spanja.
Ne, ne naprej, o tem je bil odločen.
Saj ne moreš pobegniti.
Pred skoraj ničimer …

PRVI DEL

PRVO ZASLIŠANJE // SARA ARHAR
Ponedeljek, 19. junij, začetek: 14.30
Pozdravljena, Sara!
Sara se ne odzove.
Najin pogovor bi snemal. Se strinjaš?
Sara skomigne.
Prav. Mi zdaj poveš svoje ime in priimek, prosim?
Sara Arhar.
Dobro, Sara, pa začniva. Bi mi povedala, kaj se je zgodilo?
Premor. Nato Sara odkima in vstane.
Ne mislim biti tu!
Odide.

// REZ //

PRVO ZASLIŠANJE // JANI BREZEC - ZEC
Ponedeljek, 19. junij, začetek: 14.30
Pozdravljen, Zec!
Zec se ne odzove.
Najin pogovor bi snemal. Se strinjaš?
Zec skomigne.
Briga me!
Prav. Mi še enkrat poveš svoje ime in priimek, prosim?
Zakaj? Saj veste, kdo sem!
Res je. Potem mi pa povej, kaj se je zgodilo, Zec!
Zakaj? Saj sem vse povedal. Kaj bi še radi od mene? Jaz sem žrtev!
Ne storilec! Kaj bi torej radi od mene?
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Pomagali bi ti radi, Zec.
Pomagali?
Zec se zasmeji.
Ni treba. Res ne.
Zec odide.

// REZ //

DRUGO ZASLIŠANJE // SARA ARHAR
Torek, 20. junij, začetek: 9.00
Dobro jutro, Sara. Kako si?
Sara tiho sedi in strmi v tla.
Ne vem. Boljše. Ne. Mah, ne vem.
Premor.
Bi danes povedala?
Ne vem.
Kaj naj bi pa povedala?
Kar se spomniš. Enostavno začni. Saj imava čas.
Premor.
Aja? Imava čas? Sploh ni res.
Premor.
Včeraj sem bila potem še v gozdu. Ne vem, kako dolgo. Dokler me
ni poklicala mama. Bila je čisto histerična. Kje da sem. Da je pozno.
Da moram domov. Da to ne bo nič pomagalo.
Premor.
Mislila sem, da bom našla Nika. Nekje v gozdu med drevesi. Da
bo sedel tam. Pa ga ni bilo nikjer. Ne vem, kje je.
Premor
10

Veste vi? Ste ga našli?
Ne.
Ne? Šit …
Sara si z dlanmi zakrije obraz in se obrne stran.

// REZ //

DRUGO ZASLIŠANJE // JANI BREZEC - ZEC
Torek, 20. junij, začetek: 9.00
Dobro jutro, Zec! Kako si?
Kako sem? Pfff …
Zec se zdi napet in agresiven, nenehno tapka z desno nogo.
Bedno vprašanje! Ubiti me je hotel! No, kako mislite, da se počutim?! ON je hotel zabosti mene, ta psihič Nik!
Zec sunkovito vstane.
Enostavno vam ni jasno! Ne štekate! JAZ žrtev, ON storilec! Ne
obratno! Ah, drek …
Zec si z dlanmi pokrije obraz, zmaje z glavo, se obrne stran, omahuje,
se obrne k vratom, odide proti njim.
Zdaj grem. Ne morete me prisiliti, da bi bil tu.
Zec se obrne.
Slišal sem, da njegova mama sploh ne more več spati. Pravijo oni.
Pokaže ven.
Je to res?
Ja.
Zec pokima.
Okej … no, ja … saj je šele prva noč.
Zec se zastrmi predse, nato odide.
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// REZ //

TRETJE ZASLIŠANJE // SARA ARHAR
Sreda, 21. junij, začetek: 9.00
Nika poznaš že dolgo, kajne, Sara?
Sara pokima.
Zelo dolgo. Od nekdaj.
Premor.
Ja. Od nekdaj. Od otroštva. Všeč mi je bilo njegovo ime. Nik.
Nikec. Kot mali Nikec. Tisti fant iz zgodb, pa iz filma. Navihanec,
tak zabaven. Ga poznate?
Dvigne pogled.
Ja.
Sara pokima.
Ja, njega skoraj vsak pozna.
Premor.
Ampak … ta Nik … ta drugi Nik … naš Nik …
Premor.
… on ni bil tak kot mali Nikec, tak, da bi ga lahko občudoval. Ne.
Nisi ga mogel občudovati.
Premor. Sara se nasmehne.
Mogoče pa! Seveda … Ko sva bila majhna. Otroka.
Takrat sem ga občudovala.
Sara se smehlja. Premor.
Pozabila sem.
Premor.
Takrat, ko sta si stala nasproti, Zec in Nik, pa sem se spet spomnila.
Kaj si se spet spomnila?
Da sva se kot otroka igrala. Viteza in ovco. On je bil vitez, jaz pa
12

ovca. Tak srebrn vitez v srebrnem oklepu in s srebrnim mečem in
vsakič me je rešil pred zmajem.
Premor. Sara se smehlja.
Klečala sem na tleh v ovčjem kožuhu, ki je imel dva izreza za roke,
da si ga lahko oblekel kot plašč. Na glavi sem nosila trak za lase z
ušesi in bila ovca.
Premor.
To sva sama izdelala, mami sta nama malo pomagali. Pa meč in
oklep za Nika tudi. Iz kartona in alufolije.
Premor. Sara se smehlja.
No, klečala sem na tleh in beketala, »bee, bee«. In se delala boječo,
da me je zelo strah. Nik se je postavil predme z razširjenimi rokami.
Ponosno je držal meč, se srebrno bleščal, in ko se je spopadel z
zmajem, je vedno zmagal.
Premor. Sara se smehlja.
Včasih me je vprašal, če bi bila jaz rada vitez, on bi bil pa ovca. Pa
nisem nikoli hotela.
Sara globoko zajame sapo, njen nasmešek izgine.
Veste, njegova in moja mama sta najboljši prijateljici. Že od nekdaj. Že od osnovne šole. Tako smo bili vedno skupaj. Pri njih doma.
Pri nas doma. Na igrišču. Njegova mama je imela vedno s seboj
povoje. Kadar si je kateri od naju ranil koleno, jih je potegnila iz
torbe, nanesla neko čudodelno reč, takrat sva se še bolj drla, ker je
strašno peklo, prav peklensko. Ampak ona je zdravnica, tako da
sigurno ve, kaj dela. In kaj je pravi pekel … to vem zdaj …
Premor.
… pekel žge čisto drugače.

// REZ //
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TRETJE ZASLIŠANJE // JANI BREZEC - ZEC
Sreda, 21. junij, začetek: 9.00
Cele noči! Fak.
Premor. Zec strese z glavo, zdi se nebogljen.
Šit. Pa naj si priskrbi tablete! Pomirjevalne! Saj to ve, če je zdravnica! Drugače bo še skupaj padla! In kaj potem? Fak!
Premor.
Moj tastari se zdaj nonstop dere. Lajna o tem, da živim pod njegovo streho in jem za njegovo mizo.
In jaz mu ugovarjam, da imam petnajst let in da ga ne bom več
poslušal!
In on spet: Dokler živiš …
Jaz: Če sem pa …
In blablabla naprej.
Premor.
Kaj?!
Premor.
Zakaj nič ne rečete?
Poslušam te.
O, fak. Brezveze. Pustite me na miru.

// REZ //

TRETJE ZASLIŠANJE // SARA ARHAR
Sreda, 21. junij, začetek: 9.00
Ampak Nik je bil nekako vedno malo čuden. Palček, ki se ni znal
prilagoditi. Trapast obraz. Čudni gibi. Ampak ve pa vse. Karkoli ga
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vprašaš, on ve. Hočem reči, da ni nič čudnega, da so ga že od nekdaj imeli na piki. Že v osnovni šoli. Že v vrtcu. Ne glede na to, kaj je
počel.
Premor.
Tako pač to gre. Takšen je svet.
Premor.
Veste, včasih si preiščem obraz, ali imam na njem kakšno trepalnico. Poznate to? Tudi vi to počnete?
Ja.
No, ne da bi si jo izpulila, to ne, ampak tu in tam ti kakšna odpade …
Premor.
Ali ne?
Ja. Se zgodi.
Sara pokima.
In potem, ko jo imam, potem … potem jo pihnem v veter. In z njo
svoje želje.
Premor.
Ja. Tako to gre. Tako to narediš. Svoje želje pihneš v veter. Z zaprtimi očmi. In potem …
Premor.
… se uresničijo.
Premor.
Ali pa tudi ne.
Premor.
Vi tega ne naredite tako?
Ja, naredim.
Se vam to zdi butasto?
Ne.
Premor.
Kaj si pa želiš, Sara?
Sara se neodločno nasmehne, zašepeta.
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Vedno isto.
In kaj je to?
Premor.
Pogum.
Sara dvigne pogled. Joče. Premor.
Da bi bila pogumna. Prej. Ko je bil še čas.
Premor.
Ampak potem …
Premor.
Ja?
… bi sigurno tudi mene … in potem …
Sara pogleda v tla.

// REZ //

»Ferdo,« so ga klicali in se režali. »Hej, Ferdo, bebo!«
Nik pa: »Nik. Ime mi je Nik.«
To je rekel vedno, vsak dan je to rekel. Ko je zjutraj vstopil
v razred in so ga klicali Ferdo, mu vzeli šolsko torbo, vpili,
ga udarjali po ramah, vsak dan, vsako jutro, ne glede na to,
kdaj je prišel, pozno ali zgodaj, čakali so nanj in ga tolkli po
ramah in se drli: »Ferdo, klošar!« On pa je rekel: »Nik. Ime mi
je Nik.« Pod njihovimi batinami je postajal vse manjši, vendar
je še vedno ponavljal: »Nik. Ime mi je Nik.«

// REZ //
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TRETJE ZASLIŠANJE // SARA ARHAR
Sreda, 21. junij, začetek: 9.00
Tako je bilo vedno. Čisto vsak dan. In Nik se ni branil. No, vsaj ne zares,
ne s pestmi. In tako so najbrž vedeli, da lahko počnejo, kar hočejo.
Premor.
Vsi drugi …
Premor.
Sara šepeta.
… pa si nismo upali.
Premor.
Česa si niste upali?
Premor.
Pomagati Niku. Reči »Nehajte!« Erazmu. Fadiju. Zecu.
In zakaj ne?
Premor.
Ker …
Premor.
… ker … smo se bali! No, okej … za druge ne vem, ampak jaz …
jaz sem se bala. Erazma, Fadija in Zeca. Pa Mile tudi.
Ja.
Premor.
To je težko, Sara. Vem.
Kaj?
Reči »Stop!« Za nekoga drugega. Če te je strah in se bojiš zase.
Premor.
Vas je bilo pa veliko več kot njih. Pol razreda.
Premor.
Ja. Res. Ampak nekdo bi moral začeti. Mi pa drug o drugem ne
vemo nič. Kdo si kaj o kom misli. Komu lahko zaupaš. Takšnih reči
itak nihče ne ve.
17

Premor.
Zakaj niste poiskali pomoči?
Sara si pokrije obraz z dlanmi in začne jokati.
Kdo bi pa pomagal?! Kdo ti pa pomaga, ko si v dreku?! Saj vsak
gleda samo nase!
Znova se zbere in si obriše solze.
Učitelji ne opazijo nič! Pa tudi če, ne morejo nič narediti. Ali pa jim
je vseeno.
Res tako misliš?
Sara skomigne z rameni.
Ne vem. Pojma nimam.
Sara vzdihne. Premor.
Veste, po osnovni šoli je Nikova mama spoznala nekega moškega,
nekega Angleža, in šla z njim in Nikom v Anglijo … Jaz sem bila
tega nekako vesela, ker z Nikom v šoli ni bilo nikoli ravno izi in ker
sem mislila, zdaj gresta in bom imela mir in mi ne bo treba stalno
hoditi za njim in paziti nanj.
Pazila si na Nika?
Ja! Itak!
Zakaj?
No, ker je tako hotela moja mama. In Nikova mama. Ker sta najbrž
že tudi nekako slutili, da …
Premor.
Kaj pa vem. Kakorkoli že, takrat sta odšla in bila sem vesela. Res
vesela. Potem pa … no … žal ni šlo in po treh letih sta se vrnila.
Premor.
In ravno takrat se je pri nas v sosednji hiši izpraznilo stanovanje,
kar je vedela moja mama, in tako sta se Nik in njegova mama
vselila vanj. Potem ga je vpisala v mojo šolo in nazadnje je pristal
še v mojem razredu.
Premor.
18

Kdaj je bilo to?
Pred enim letom. Prejšnje poletje sta se vrnila.
Sara cefra robček in ga raztrga na majhne kosme.
Veste, da Nika niti nisem posebej marala.
Premor.
V bistvu ga sploh nisem. Mislim, saj to ni nič takšnega, a ne?
Ne.
Mislim, saj ti ne morejo biti vsi kul, a ne?
Ne, to ni mogoče. Tudi ni treba, da so ti.
In Nik, on … z njim res ni bilo lahko.
Premor.
Ampak to, kar se je zdaj zgodilo, se ne bi smelo zgoditi.
Sara zmaje z glavo.
Ne, Sara, res se ne bi smelo.
Premor.
Kdaj se je začelo?
Sara pomisli.
Ne vem. V bistvu se sploh ni začelo. Enostavno je kar bilo tako. Od
začetka.
Premor.
Če si idealna žrtev, si preprosto idealna žrtev. Vedno in povsod.

// REZ //

Prvi poletni dnevi. Sonce je žgalo kot noro.
Gospa Draškovič je razred najprej poslala teč po igrišču, zdaj
so igrali še med dvema ognjema, dve ekipi, ciljali so drug dru
gega, in kdor je imel zadnjega igralca v polju, je zmagal. Mila
je poplesovala sem in tja, se ves čas gibala, visoko skakala in si
19

večkrat priborila žogo. Gladka olivna polt se ji je bleščala od
potu, čop temnih las divje zibal. Spet je ulovila žogo, vzela zalet
in jo silovito vrgla v drugo polje ter zadela Saro. Ta je javknila
in hitro stekla z igrišča. Za Zecem si je poiskala prostor v senci.
»Mila je dobra,« se je oglasil Erazem in tlesknil z jezikom,
»prekleto dobra!«
»Mila je tudi lepa,« je dodal Zec in se zasmejal. »Prekleto
lepa. Najlepša. Vse druge se lahko skrijejo.«
»Tako misli tudi Pavlič,« je rekel Erazem. »Videl sem ga pri
oknu. Oči je imel kot žaromete. Žareče. Blažene. Ob tem, da
Mila ni naredila ničesar. Pavlič pa najbrž že.«
Erazem je položil roko okrog steklenice za vodo, hitro dr
sel z njo gor in dol, zavijal z očmi in stokal, kot da bi mu šlo
za življenje. Zec se je smejal in tokrat edinkrat dobro razumel
Pavliča. Moška solidarnost.
»Čeprav poriva Draškovičko,« se je zarežal Erazem, »ki
tudi ni slaba za svoja leta. No, poglej jo!«
Pomignil je proti učiteljici, ki je s piščalko v ustih stala ob
robu igrišča, in ji zaklical: »Profesorica Draškovič, vse okej?«
Profesorica Draškovič se je obrnila in ga hladno pogledala.
Sicer se ni zmenila zanj, včasih je bilo to najpametneje. Fantje
so se zasmejali.
Že od nekdaj so bili druščina. Zec, Erazem, Fadi in Mila, tesno
povezani, nepremagljivi, nekateri sošolci so jih z zavidanjem
občudovali, večina pa jih je sovražila in se jih bala. Učitelji so
jih imenovali grozni kvartet ali strašna četverica. Zec je bil vodja,
ki so se mu vsi dobrikali, Erazem strateg, ki je bil z vsem na
tekočem in je vedno vlekel vse niti, Fadi pa voljan izvajalec
načrtov. Ob robu te trojice je skakljala Mila, se enkrat obrnila
tja, drugič drugam, ne da bi se dokončno odločila.
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S temi štirimi si nihče ni želel priti navzkriž, Erazmovi na
črti so lahko bili uničujoči, zato se ni bilo dobro zapletati z
njimi. Pa se tudi ni bilo treba, kajti od začetka šolskega leta so
imeli stalnega sovražnika, ki je vse prestregel, nad katerim so
se lahko vedno znesli: Nika.
»Fadi!« Glas profesorice Draškovič je poletno vročino prerezal
kot led. »Si zmešan? Ne mečemo tako močno! To dobro veš!«
Sklonila se je k Niku, ki je ležal na igrišču in se zvijal. »Si v
redu, Nik?«
Nik je lovil zrak. Kot jeklena pest ga je Fadijev met zadel v
želodec.
»Dihaj, Nik, dihaj! Čisto mirno!«
Nik je poskusil. Uspelo mu je.
Iz šolske stavbe se je zaslišal zvonec. Razred je izginil z igrišča
kot kafra. Nik je počasi vstal, gospa Draškovič ga je podpirala.
Nekaj metrov stran je stal Fadi, z rokami uprtimi v boke, in
čakal, sproščeno, kul.
»To bo imelo posledice, Fadi,« je rekla gospa Draškovič,
glas se ji je tresel od jeze. Vendar je tako kot Fadi in Nik vede
la, da jih ne bo.
Fadijev oče je bil diplomat, njegova mama je pred poroko
študirala jezike, zdaj pa je bila gospodinja. Odkar je pomnil, so
se selili iz države v državo, iz prestolnice v prestolnico. Stalne
ga kraja v domovini ni imel nikoli – razen tega, da je z mamo
vsako poletje za štirinajst dni šel v Tunis k starim staršem. Fadi
je dobro vedel, kako je, če ne spadaš nikamor, če ti ne pustijo v
svoj krog. Vedno znova je bil deležen zaničljivih, nezaupljivih
pogledov, ko je prišel na novo šolo, sploh ni več vedel, koli
kokrat je to bilo, na koliko šolah so ga začasno parkirali, kot
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je temu posmehljivo pravil sam pri sebi. In ni vselej ostalo le
pri nezaupljivih pogledih. »Terorist,« so klicali za njim, »usran
terorist« in »Klinčev Arabec, razstreliti bi te bilo treba!« Tudi v
pretepe se je že zapletel, čutil je njihovo sovraštvo, njihov bes,
na neki točki pa se je naučil braniti, sčasoma celo uveljaviti.
Ob tem, da v bistvu sploh ni Arabec, Tunizija v nobenem
primeru ni Arabija, vendar tega ni hotel nihče zares vedeti,
zadostovalo je, da je bil videti, kot je bil videti, vse drugo je
bilo nepomembno.
Na tej šoli pa je bilo že od začetka vse drugače. Zec in Era
zem sta ga videla in ga brez vprašanja sprejela v svojo drušči
no. Fadiju se ni sanjalo, zakaj.
Morda je bil tisti delež Arabcev, ki ga je druščina potrebo
vala, da je bila videti elitna. Ali pa se jim je zdelo pomenljivo,
da imajo med sabo begunca, ki se je dobro integriral, čeprav je
bil vse prej kot begunec. Morda je bil Zec zaljubljen vanj, kdo
bi vedel … Ko je Fadi včasih ujel njegove poglede, kadar je
mislil, da ga nihče ne vidi, in so ga ti pogledi skoraj božali …
tedaj … tedaj je Fadiju zašumelo v glavi in ga stisnilo v želod
cu, za delček sekunde si je predstavljal, kaj s takšnim naredijo
v njegovem kulturnem krogu … s takšnim …
V resnici pa mu je bilo za vse to malo mar, saj se je prvič
v življenju počutil sprejetega. Morda pa je pravzaprav bil vse
življenje begunec, saj nikoli prej ni poznal tega občutka topline,
zaščite, sreče in varnosti. Tisočodstotno je vedel, da se temu
nikoli in nikdar več ne bo odpovedal, in če je to pomenilo, da
mora zato lizati prah z Zečevih nog, ga pač bo.
Zec bo tako ali tako vedno vplivna oseba, direktor velikega
podjetja namreč, ne le zato, ker bo položaj tako rekoč pode
doval od svojega očeta, temveč ker je preprosto imel v sebi to
moč. Da je vse druge pustil za sabo. Jim izpahnil kolena, če je
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bilo treba, jih mahnil na gobec. In vse to hladnokrvno. To je
bilo pomembno. Kaj takšnega se je moralo zgoditi hladnokrv
no. Pogled naravnost naprej, stisnjeni zobje, rahel nasmešek.
Bankir, je razmišljal Fadi, je bila še ena izmed možnosti za
Zeca. Da bi bil eden tistih kot led spolzkih tipov, ki jim nič ni
seglo do srca, ki so imeli ženske, mogoče tudi moške ali oboje,
pa jahte in vile na vseh koncih sveta, vse to s hladno distanco
in ravnodušnostjo. Tako kot se je lotil tudi Nika. Distancirano
in ravnodušno. Lahko bi rekli tudi okrutno in neusmiljeno.
Fadi pa je občutil sočutje. Do Nika. Včasih. Ko je bil sam
in je premišljeval. Takrat je prišlo sočutje. In kdaj pa kdaj celo
solze. Ker je Fadi pač vedel, kako je, če si izobčenec.
Ampak tako je pač bilo. Nič ni pomagalo, nič ni bilo mogo
če storiti.
Edino šolo si lahko menjal. In upal, da bo tam boljše. Saj je
tudi pri njem delovalo. Bi moral to enkrat svetovati Niku? Na
skrivaj? Prikrito? Da ne bi nihče opazil?
Fadi pomeni rešitelj, vendar se Fadi ni počutil kot rešitelj.

Zvečerilo se je, praznovali so poletje in skorajšnji konec šole.
Zbrali so se pri Zecu za hišo, kjer se je vrt razširil v velik park.
Še nikoli, je pomislila Sara, nisem videla tako lepega vrta, tako
lepega parka, tako čudovitih dreves – le koliko so stara, kaj
vse so že videla?
»No, a si pognala korenine ali kaj? Ne misliš priti naprej?
K drugim? K ognju?«
Sara se je zdrznila. »Ja, ja,« je rekla sramežljivo, »seveda,
hvala za vabilo.«
»Ni za kaj,« je Zec ravnodušno odvrnil. »Erazmova ideja.«
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