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Tisti večer, ko smo se zadnjič dobili vsi trije, sem sedel med Josipom in Janžo, le da sem sedel bliže Janži 
kot Josipu. Vonj njenih vranjih las me vedno pomiri. Rekel sem ji, da bom napisal pesem o njenih laseh. 
Ni verjela, da bivši varnostnik lahko piše pesmi. Tisti večer sem jo pozabil prinesti. Lahko bi jo napisal 
po spominu, zato sem rekel Josipu, naj mi da list papirja. Ni me upošteval, bolj se mu je mudilo privleči 
na dan svoj šeleshamer.  
Razprl ga je pred nama. Do zdaj je nama z Janžo kazal skice le po internetu, pa še to le skice posameznih 
delov, da ga ne bi odkrili kakšni spletni pravosodni vohljači. Šeleshamer je razprl preko mize v kuhinji 
in prižgal še luč nad koritom, da bi dodatno osvetlil načrt svojega peklenskega stroja.  
Ne spoznam se na eksplozive, ampak risba se mi je zdela korektna. Janža se spozna na eksplozive. 
Gledala je načrt in govorila nekaj o vodiku in sprožilcu. Težko ji sledim, ko govori o tehničnih zadevah. 
Kot prvo, dve tretjini ne razumem. Kot drugo, njen glas me zapelje. Sladek je in rjav kot kostanjev med. 
Lepo se poda njenim lasem. Spet me je prijelo, da bi jih pobožal. Težko se jim upiram. Ko slišim njen 
glas, mi roka sama od sebe odlebdi proti njeni glavi.  
Na srečo ima Josip visok vreščeč glas, ki me spravi iz transa. Ko govori, krili z rokami in mežika z enim 
očesom. Ne vem, ali skuša tako pritegniti pozornost ali je pač debil. Prijelo me je, da bi ga udaril v 
sapnik, a sem se zadržal, ker je ravno pričel razlagati, kako se bo žrtvoval in sam odnesel peklenski stroj 
v hišo predsednika stranke.  
Zadržal sem se tudi zaradi Janže. Mislim, da si je želela fentati predsednika stranke še bolj kot Josip. 
Opazil sem, da je Josip pred drugimi tih in stisnjen v kak kot, kjer guli svojo Radensko. Pravil je, da ni 
šel na demonstracije, da ga ne bi dobili v svoje dosjeje. Ko so predsednika stranke dali pod ključ, je 
postal bolj radoživ, ko pa se je vrnil iz zapora, se je spet pritajil, samo pred menoj in Janžo se je čeperil. 
Nenehno je ponavljal očetovo anekdoto, kako je predsednik pri svojem prvem izletu v zapor v 
prejšnjem stoletju igral karte s pazniki. Enkrat je tudi razlagal, kako je predsednik zajebal njegovega 
očeta, ampak si nisem zapomnil podrobnosti. Takrat sem skušal otipati Janžine lase, pa me je prijela za 
roko in rekla, da ji to ni všeč. Saj se bo pomirila. Saj ji bom pomagal ubiti predsednika stranke, a ne? 
Ker njega pa res sovraži. Dosti mlajša je od naju z Josipom in je odraščala v obdobju, ko je predsednik 
že popolnoma padel v nemilost javnosti. V srednji šoli so jo vsi zajebavali zaradi imena, ki se od 
predsednikovega razlikuje v eni črki. Njeno ime se piše Janža, z ž-jem. Ž kot Ženska oblika imena Janez. 
Tako je razlagala mulcem in mulam, ki so jo zajebavali. Zaljubljena je bila že v par fantov, ki pa so jo 
zavrnili zaradi bližine njenega imena s predsednikovim. Eden je celo izjavil, da ne more seksati z njo, 
ker namesto njenega pri tem vidi uveli obraz Grosupeljčana. To mi je povedala, ko sem jo povabil na 
zmenek, pa se je izgovorila, da še ni prebolela zadnjega, ki jo je zapustil zaradi imena.  
Izvesti atentat se sicer zdi prehuda reakcija na ta nelagodja, ampak po moje je punca malce trčena. Ko 
smo se drugič dobili v živo, sem jo slišal s stranišča, kako je Josipu rekla, da sem se ji vsiljeval. Samo 
malo sem jo pobožal. Ravno za Janžo sem mislil, da me bo razumela. Sam nimam sreče z ženskami. 
Josip se je spoprijateljil z mano ravno zato, ker so me pred kakim letom odpustili kot varnostnika 
predsednikove žene. Od mene je zvedel vse njune navade pa dnevno rutino pa razne osebne podatke.  
Zakaj že to omenjam?  
Aha, odpustili so me, ker sem pomagal ženi po stopnicah. Ona je sicer trdila, da sem poskušal ne vem 
kaj, ampak dokazat itak ne more. Predsednik stranke mi je nekaj težil, ampak je nehal, ko je izvedel, da 
imam zveze s Tošićevimi ljudmi. Zdaj pomagam svojemu očetu v pekarni. Sem rekel Janži, naj me pride 
kaj pogledat. Rekla je, da mogoče, potem ko bomo izvršili "veliko dejanje". Tako ga imenujeta oba z 
Josipom, "veliko dejanje". Upam, da res. Imam njeno cifro. Nisem preponosen, da je ne bi klicaril. 
Zadnjič sem se zmotil in sem namesto njenega imena na meniju izbral Janjo. Janja je bila ena redkih, ki 



so se metale za mano. To me je čisto razrajcalo. Ni hujšega od potrebne kuzle, ki nastavlja rit direkt 
pred nos. Vse manj je pravih dam.  
Janža se zdi kot prava dama. Pa še pametna je. Trčena, ampak pametna. Spozna se na eksplozive pa 
super hitro teče. Pravi, da trenira, za vsak primer, če jo kdaj začopatijo kifeljci, da bo stekla do avta ali 
do vlaka. Sem jo že videl, kako džoga, hitrejša je od mene. Enkrat sem tekel za njo, da bi ugotovil, kje 
stanuje, pa mi je ušla.  
Potem, ko je Josip razložil, kdaj in kje bo peklenski stroj nastavljen, nama je rekel, naj se potuhneva za 
par tednov, najbolje, da zapustiva državo. Nimam toliko denarja, zato sem se odločil iti k teti na vikend, 
slišal sem, da Julija, moja sestrična, še živi pri njej. Julija mi je bila vedno všeč.  
Skupaj smo nazdravili, Josip je pil radensko, midva z Janžo šnopc. Kapljica šnopca se ji je pocedila po 
bradi in pristala na njenih dolgih vranjih laseh. 
 
Te dni sem pri teti. Nimam sreče: sestrične ni, potuje po Aziji. Tudi tete ni, šla je za pogrebom 
predsednika stranke. Kličem Janžo, ne javi se.  
Ne da se dosti počet v tej vukojebini. V časopisu sem bral, da bo v bližnjem mestu literarna delavnica, 
zato pišem novo pesem. Takole gre:  
 
Po bradi se je pocedila ti kapljica šnopca.  
Na laseh vranjih je pristala ti kapljica šnopca.  
Vseeno me ne pokličeš, ti kapljica šnopca.  
 
Zaenkrat imam samo par verzov. 


