
Dan za dnem 

 

Moje ime je Vid in predstavil bi Vam svoje trenutno stanje, ki sem ga vedno bolj sit. Star sem 

skoraj osemnajst in  živim v starem, rjavem bloku, in sicer ne ravno velikem, ampak dovolj 

nas je, da vsak dan na hodniku srečam najbolj odštekane ljudi, ki jih še na ulici komajda 

srečam. Večina mojih sosedov je sicer starejših od osemdeset, ampak vedno ko pozabim 

ključe, mi gospa v prvem nadstropju z veseljem odpre. Najverjetneje, ker sem edini najstnik v 

bloku in me komaj kdaj vidi. Ko sem bil mlajši, me je celo na kosilo povabila in moram Vam 

priznati, da kuha odlično. Ne smem pozabiti sosede, ki živi s svojimi devetimi mačkami, saj ni 

slaba soseda, ampak včasih me prav zares skrbi, da bom tudi jaz tako končal. Ne smem 

pozabiti na starejši par, ki se vedno krega s sinom, ko pride na obisk. Vsi vemo, kdaj je to. 

Dobro, da že nekaj let ne živi tukaj, sicer bi bilo še bolj odštekano, kot je že v mojem bloku. 

Moj najljubši sosed je diler, ki ga imenujejo Run, in sicer zaradi njegovega naglasa, ki mu 

pravimo rungliš; gre za mešanico angleškega in ruskega jezika, vendar je slišati prav nevarno.  

Vsak klic, ki ga prejme na pogovorko, je slišati najprej rusko in po desetih minutah šele 

ugotoviš, da govori angleško, a zaradi premočnega naglasa je to komaj zaznati. Ni mi jasno, 

kako plačuje račun za telefon, glede na to da se pogovarja angleško, torej verjetno kliče izven 

države, kar ni najcenejša zadeva. Sicer ni slab človek, vedno me pozdravi prijazno, vendar z 

globokim hrapavim glasom. A sosedi ga ne marajo, saj svojo metal glasbo predvaja zelo 

pozno v noč in jim to seveda ni všeč, kajti mnogi vstajajo že ob šestih in hitijo v pekarne po 

razpočnice.  Mene pa to sploh ne moti. Včasih celo rečeva kakšno besedo in verjetno se sliši 

čudno, da tako ogromnega moža z ruskim naglasom zanimajo moje ocene, ampak vedno mi 

isto svetuje glede šole, naj se le pridno učim in se izogibam slabi družbi. Najverjetneje ni 

zadovoljen s svojim načinom življenja, ampak če sem iskren, poznam veliko ljudi, ki se učijo 

cele popoldneve in bi dali vse, da lahko preživijo eno nevarno in ilegalnih dogodivščin polno 

popoldne, kot ga preživlja on. Ne smem pozabiti vzdevka, ki so mi ga dali sošolci, kar se mi 

zdi kar malo ironično, glede na to da oni igrajo igrice skoraj enako število ur kot jaz. Sicer me  

imenujejo Igričar, česar ne maram slišati, a imam slabo navado, da se moj nočni spanec 

oziroma kar jutranji spanec, kot ga imenuje moja mati, začne šele ob treh zjutraj, vstajam pa 

ob sedmih in me metal glasba do ene zjutraj ne moti. Imam vsaj občutek, da je še kdo buden 

poleg mojega računalnika in vse dolvleke, ki jo neprestano izvajam in tako povzročam, da 

nam vsakih trideset minut preneha delovati internetna povezava. Ves svoj čas posvečam 

filmom, ki jih vlečem dol in iskreno Vam lahko povem, da me nič več ne preseneti: ne preveč 

krvi v vseh grozljivkah, ki sem jih pogledal, ne lepa dekleta v komedijah. Vse šale so 

obrabljene in vedno so enaki igralci; najbolj me jezijo grozljivke, v katerih izgleda vse tako 

neresnično. Občasno se mi zdi, da bi lahko tudi jaz igral v kakšni grozljivki, saj imam 

podočnjake hujše kot kakšna pošast. Prepričujem se, da to ni zaradi neprespanih noči, ampak 

globoko v sebi dobro poznam pravi odgovor. Včasih berem internetne članke ali kakšne 

tabloide, a me hitro mine, ko vidim vse napihnjene in neumne zgodbe in se zopet spravim 

nad namišljene like v igricah, ki jih lahko neskončnokrat uničim in vedno se zopet pojavijo kot 

novi. Brez praske, brez posledic. Cikel brez konca. Včasih razmišljam, kako bi bilo, če bi živel  

kot moj sosed Run. Vsak dan bi bil napet, razburljiv. Novi ljudje, nevarnost na vsakem 



koraku. Trenutno edini razburjeni osebi v mojem življenju sta moja mama, ki me po 

stanovanju lovi z brisalko, ko me ob treh zjutraj zagleda pred hladilnikom, ko iščem kaj za 

pod zob ali pijačo, ter profesor matematike, ki mu vsak dan po tiho odgovorim, da sem spet 

pozabil nalogo. Saj ne da jo zanalašč pozabim, ampak misel nanjo se izgubi nekje na poti 

domov in ko pogledam na uro, je že ena zjutraj. Obljubljam si, da jo bom naredil med uro 

športne vzgoje, saj le redko kdaj telovadim. In vsako jutro se znova spomnim, da je 

matematika prvo uro in je nalogo nemogoče prepisati v petih minutah, preden se prikaže 

profesor. Seveda se jezim vsak dan nase, ampak če bi me toliko skrbelo za nalogo, bi jo 

seveda naredil, vendar tega ne bom nikoli priznal profesorju. Mogoče bi bil čas, da kaj 

spremenim. Mogoče bi dobil celo dekle in bi raje ob njej porabljal svoj čas.  Mogoče bi bil 

čas, da sošolcem dokažem, da nisem le igričar, temveč Vid, fant z mnogimi cikli in ne enim, ki 

se dolgočasno izvaja dan za dnem.  
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