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»Bralec, si res edini, 
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»Njen pogled je malo obupan, a ne pro-
seč. Pogled človeka, ki se zaveda, da je 
zajebal.«



9

Maks jo zagleda s tretjim očesom. Tega iz-
raza ne mara najbolj, ampak take stvari 

se mu dogajajo ravno dovolj poredko, da se 
pozabi spomniti boljšega. Za prepoznavanje 
tistih tipičnih gibov, zatezanja ramen, ozira-
nja čez ramo, tapkanja s stopali po tleh, na-
enkrat ali izmenično, je dobro izurjen. Vča-
sih, kadar svetloba pada pod pravim kotom, 
ujame tudi plast potu na čelu. To se mu zdi 
čudno ganljivo. Takrat ga pogosto zgrabi, da 
bi potegnil robec iz žepa in ga človeku pomo-
lil s povešeno roko in zadržanim smehljajem, 
ki skupaj sporočata žal mi je, ampak. Ta punca 
pa je drugačna. Pred policami z elektroniko 
stoji rahlo razkoračeno, se malo nagiba na 
eno stran in po njenem izrazu, kot ga Maks 
vidi iz polprofila, se zdi, kot da v glavi dela 
seznam opravkov, ki so ji odveč. Obesi perilo. 
Pokliči mamo. Preveri, kako je s tistim opominom 
od komunale. To bi ji lahko pisalo v oblačku 
nad glavo, če bi bila v stripu. Maksa za hip 
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prešine, kako monotono mora biti življenje, 
da si ga začneš predstavljati kot strip. Potem 
nagonsko potegne glavo nazaj, v mrtvi kot za 
skladovnico kaloriferjev v akciji. Kazalec na 
modro-beli uri nad oddelkom z igračami se 
nagiba globoko čez drugo in Maks nekje pod 
rebri začuti težo praznega, zatišnega časa, ki 
je enaka že od takrat, ko je prihajal iz šole in 
v gluhem stanovanju čakal, da se starši vrnejo 
iz službe. Tudi tukaj so to ure, ko je najmanj 
ljudi, ko je mimo dopoldanski naval upoko-
jencev in še nekaj manjka do takrat, ko se bo 
skozi vrata vsula reka zaposlenih. Na službe-
nem vhodu so korak pred njimi, ravno zdaj 
se tja zgrinja glavnina popoldancev in se, kot 
bi uprizarjali generalko, na poti do gardero-
be rinejo drug mimo drugega, spotoma slači-
jo jakne in škilijo na uro, če imajo morda čas 
še za en čik. Punca se prestopi proti desni. 
Maks šele zdaj opazi, da ima na tleh košaro, 
tisto majhno, brez kolesc. Ko naredi korak, je 
ne povleče za sabo. Maks iztegne vrat za mi-
limeter in razbere liter mleka njihove lastne 
znamke, majhen šop banan in rdečo škatlo z 
belim napisom, ki je že s te razdalje videti po-
ceni. Pričakovan nabor, ki vzbuja pozornost 
ravno s tem, da hoče biti neopazen. Zname-
nje za tiste, ki ga znajo videti. Ki gledajo, kot 
bi rekel pesnik, s srcem. Maks začuti, kako ga 
v trebušno prepono dregne val smeha. Za-
kaj take stvari potem vedno pozabi? Takoj, 
ko obesi jakno v garderobi, pograbi vrečko z 
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izdelki, znižanimi zaradi bližajočega se roka 
uporabe, takoj, ko se s podaljšanim korakom 
usmeri proti železnim vratom na parkirišče in 
vmes iz žepa vleče škatlo cigaret? Dalo bi se 
reči, da živi dve življenji, ki se med seboj ne 
prenašata. Ki si odločno pokažeta hrbet, ta-
koj ko si predata štafetno palico. Tudi punca 
mu zdaj pokaže hrbet. Lase ima barve posu-
šene zemlje, odtenka, ki ga ne moreš opisa-
ti z eno besedo. Rjavi, ki vlečejo na sivo? Še 
kar svetli, ampak tako, da v bistvu ne pote-
gnejo na blond? Na soncu bi mogoče dobili 
rdečkast nadih, ampak tukaj, pod klinično 
belimi lučmi, za kaj takega ni možnosti. Nad 
ovratnikom črne jakne ima visoko pristriže-
ne, tako da se vidi proga dlačic, ki se ji spušča 
po tilniku. Maksa zaščemi v prstih. Vedno se 
mu je zdela seksi, ta puščica, ki kaže v odma-
knjene, zakrite kraje, dostopne samo tistim, 
ki ji znajo prav slediti. Punca iztegne roko in 
Maks se v hipu vzravna za milimeter. Punca 
približa prste vrsti brivskih aparatov. Rokav 
jakne ji zdrsne proti komolcu. Prevelika ji 
je, pomisli Maks. Prikladno prevelika. Punca 
izproži kazalec in podrsa po škatlicah, ki se 
motno lesketajo. Zamolklo bledico njene roke 
to le še poudari. Maks se zaloti, kako zadržu-
je dih. Zdaj bi se morala ozreti okrog sebe, s 
tisto narejeno brezbrižnostjo, ki je enaka na 
vseh obrazih, starih in mladih, lepih in grdih, 
oglatih in okroglih, in ki hoče sporočati nekaj 
takega kot Samo razmišljam, v kateri zabojnik 
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gre plastificiran papir, veste. Maks začuti, kako 
ga stiska v pljučih. Zdržal bo, ve, da bo. Pet, 
štiri, tri, dve sekundi. Punca se ne ozre in 
Maks potegne zrak vase, nejevoljno in poča-
si, z občutkom nedoločnega poraza. Upira se 
skušnjavi, da bi s pogledom zdrsnil od njene 
roke navzdol, zavzeto in podrobno sledil kri-
vulji od prsi do bokov in jo uvrstil na lestvico 
privlačnosti, ki sega od ‚popolnoma odboj-
na‘ do ‚neustavljiva‘. To bi bilo prelahko. To 
bi bilo neprofesionalno. Konec koncev je to 
orožje vseh punc, tudi tistih, ki bi na lestvici 
pristale žalostno nizko in se tega po možnosti 
celo zavedajo. Maks je nad tem. Ve, da njego-
va naloga ni gledati, ampak videti. Usmeriti 
pogled tako, da pri tem izbriše vse nebistve-
no. In potem čakati. Čakati. Tudi punca oči-
tno obvlada čakanje. Zapestje rahlo upogiba v 
loku, ki izžareva mirnost, lastno ljudem, vaje-
nim biti v drugem planu. Ljudem, ki se jim ni 
treba ozirati, da bi se prepričali, ali jih ni nih-
če opazil. Nihče razen takih, kot so oni sami. 
Maks pomiga s prsti v hlačnem žepu. Punca 
nagne zapestje nazaj. Maks potisne ramena 
proti ušesom. Punca zgrabi škatlico. Maks se 
s petami narahlo odlepi od podplatov čevljev. 
Škatlica se zablešči v modročrnem odtenku, 
potem pa izgine v notranjem žepu črne jakne.

To je to. Končano je. Maks začuti, kako se 
mu druga za drugo sproščajo mišice, kako 
se mu na svoje mesto usedajo rebra, medtem 
ko iz pljuč zložno uhaja zrak. Vajen je že tega 
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občutka, kot bi bile vloge obrnjene, kot bi bil 
on tisti, ki ga ne smejo dobiti. In po svoje ga 
res ne smejo. Edina učinkovita kontrola je ti-
sta, ki je ne moreš dokazati. Ta stavek bi bil 
lahko utemeljitev za malo verjeten trenutek, 
ko ga bo kdo vprašal, v čem je njegov talent. 
Kajti Maks ve, da ima talent. Talent za to, da 
ga ne opazijo, ne zaslišijo, ne začutijo. Ne 
dokažejo. Ko se punca obrne proti njemu, je 
o tem že tako prepričan, da sploh ne začuti 
vzgiba, da bi se sklonil. Njen obraz si ogleduje 
sistematično in brez naglice. Visoko čelo, pri-
prte svetle oči, malo preširoka usta. Obraz, ki 
ga je težko opisati, kot je težko opisati oblačen 
dan. Šele ko se skloni in zgrabi za ročaj koša-
re, ji lasje zanihajo okrog brade v nepričako-
vano privlačnem loku. Maks za vsak primer 
odstopi za korak v levo, a se punca zasuka in 
vzravnano odkoraka proč od njega, proti od-
delku z oblačili. Ko pride do prehoda, Maks 
potegne roke iz žepov, se pocuka za spodnji 
rob jakne in se napoti za njo.

Ta del je načeloma lažji, a skriva določene 
pasti. Ko človek ve nekaj, česar drugi ne vejo, 
ga seveda obide skušnjava, da bi se s tem po-
hvalil. Skušnjava, ki ji popuščajo začetniki in 
neozdravljivi idioti, kakršen je Grega. Preden 
so ga končno prestavili v skladišče, je bil tri-
krat na zagovoru pri šefu, ker je grabil ljudi 
za komolce in jih nadiral pred vsemi, in tudi 
Maks mu je več kot enkrat razlagal, kako je 
kraja tehnično kraja šele, ko gre človek mimo 
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blagajne. Grega je kimal in ga prebadal s svo-
jim pogledom nilskega konja in ponavljal, 
tehnično, ja, stari, tehnično, medtem ko mu 
je na obrazu pisalo enkrat bi bil tudi jaz rad za 
nekoga car, a razumeš. Maks je razumel, vse 
je razumel, predvsem to, kakšen je občutek, 
kadar taki trenutki v tvojem življenju niso 
stvar neke samoumevne pravice, ampak pov-
sem naključne milosti. Gregu bi bilo to seve-
da odveč razlagati, zato ga je samo boksnil 
v ramo in rekel, jebiga, stari, pravila. Maks 
pozna pravila dovolj, da o njih ne razmišlja 
več. Tudi punci bi človek mirno pripisal, da 
ta hip ne razmišlja. Mimo polic, na katerih 
so zloženi hlače in puloverji, gre v enakomer-
nem tempu, na vsake tri, štiri metre predvi-
dljivo obrne glavo vstran in dviga podplate 
nizko od tal. Potem zavije proti kozmetiki in 
obstane pred polico z zobno pasto. Sodeč po 
tem, kako vztrajno niha z glavo v ostrem kotu 
med enim in drugim izdelkom, ki sta v svoji 
cenenosti tako poenotena, da sta pravzaprav 
eden in eden, bi se dalo reči, da ima probleme 
s sprejemanjem odločitev. Mirno bi se dalo 
reči, če seveda gledaš bolj površno kot Maks. 
Maks se za nekaj stopinj zasuka v ramenih 
in s kotičkom očesa pogleda na uro. Minuta 
do pol treh. Pri sadju in zelenjavi se zgoščajo 
zapozneli penzionisti, naslonjeni na vozičke, 
pri oblačilih se v en glas hihita gruča osnov-
nošolk. Mimo njega steče do blagajne Irena, 
ne da bi ga opazila. Maks oceni, da je situacija 
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dovolj predvidljiva, da lahko rob pogleda po-
drži na sekundnem kazalcu. Devet, osem, se-
dem, šest. Punca vrže bledo rožnato škatlico v 
košaro. Ko se vzravna, se zdi, kot da s celim 
telesom izžareva naveličanost. Prav imaš, po-
misli Maks. Dajva že opravit.

In res krene, dokončno in resnično krene 
proti blagajni, tretji od desne, za katero sedi 
študentka – Tija? Lana? Eno tistih novodob-
nih imen ima, ki jih Maks ne loči med sabo, 
ki jih ne zna opreti na nobeno trdno točko v 
spominu. Vrsta pred blagajno je kratka, pun-
ca parkira svojo košaro tik ob stojalu s slad-
karijami, ki se šopirijo v petdesetih odtenkih 
diabetesa. Čez pet sekund njena glava izgine 
za njim in Maks zakoraka čez prehod. Dolgi 
koraki, ki jih ni treba strogo odmerjati, in pot, 
temeljito shranjena v mišičnem spominu, se 
zdijo kot piš svežega zraka. Levo mimo šam-
ponov, naravnost ob otoku, rezerviranem za 
sezonske zadeve, kjer se ta hip kopičijo čoko-
ladna jajca, zajci in gnezda iz kričečih plastič-
nih nitk, desno mimo kolone vozičkov. Preden 
pride do pregrade, za katero pot zavije proti 
nevidnemu drobovju garderob in pisarn, na 
hitro poškili čez ramo. Punca gleda poševno 
predse, roke ji bingljajo ob bokih, kot bi ho-
tela sporočiti, da ima mirno vest. Pred njo je 
samo še mamica z zabuhlimi očmi in zaspa-
nim dojenčkom v naročju, ki se ji študentka 
z nezapomnljivim imenom sočutno smehlja. 
Maks ve, da ni šans, da bi kakorkoli ukrepala, 


