
TELEFON 

Kot ponavadi zvečer pred spanjem vzamem telefon v roke, stopim ven, da v miru pokadim cigareto.  

Otroški ščebet je zamrl, jaza med tem brskam po mailih in raznih internetnih straneh. Tudi včeraj ni 

bilo nič drugače. 

Telefon sem odložila na mizo. »Kaj gledamo?« sem vprašala moža, ki je gledal televizijo. »Ah, en film, 

lahko tudi preklopiš,«mi je odgovoril. Vrtel se je nek vojni film za to sem se začela ozirati po daljincu. 

Mož me pozna dovolj dobro, da bere govorico mojega telesa:«Tam na mizi ga imaš!« Na mizi ga ni 

bilo: »To je moj telefon,« sem s prstom pokazala nanj. Daljinski upravljač  je bil na kavču.  

Zvrnila sem se zraven moža in se pokrila z odejo. Nekaj se je vrtelo na televiziji in zaspala sem. 

Prebudila sem se ob pol štirih zjutraj, na kavču. Tudi to ni bilo prvič in kot po navadi se je pričela 

odvijat rutina: vzamem telefon, grem na stranišče, v spalnici dam polnit telefon in zaspim dalje do 

zjutraj, ko me zbudi telefonska budilka.  

Zataknilo se je že v prvi fazi, kajti mojega telefona na mizi ni bilo. »Morda sem ga prestavila na 

kuhinjsko mizo? Morda na polico? Morda sem ga dala polnit?« Prižgala sem že vse luči, pregledala 

ves kavč, obrnila blazine in odeje dvakrat,  a telefona nikjer. 

Iz spalnice sem vzela možev telefon in odtipkala svojo telefonsko številko. »Bom začela kar v spalnici, 

da ga takoj ko zazvoni ugasnem,« sem želela ne zbuditi moža. Mož se je vseeno zbudil, telefon pa v 

spalnici ni zvonil. Glej ga zlomka, sredi noči sva preiskala celo stanovanje: zvonil ni niti v dnevni sobi, 

niti v kuhinji, niti v kateri od otroških sob. Iz moževega telefona se je slišalo, da moj nekje zvoni, a 

zvonjenja nikjer. Ni zvonilo niti okoli hiše. Oba z možem sva zjutraj, ko so otroci še spali še enkrat 

obrnila celo stanovanje in skušala najti telefon.  

Telefona ni. Kot bi se ugreznil v tla, ali zavibriral na drugi frekvenci, ki je ne zaznavam. Ni ga, kot bi 

dobil noge. Morda me je, kot pravijo, nosila luna in sem ga odnesla neznano kam.  

Saj ne, da bi se kaj takega prvič zgodilo. Stvari izginjajo. Zagotovo tudi vam izginjajo posamezne 

nogavice, ki se nikoli več ne pojavijo. Ali pa svinčnik, ki je bil ravnokar tu, naslednji hip pa ga ni nikjer 

več. Moja mami je vedno rekla, ko je nekaj tako izginilo, da stvari ne vidimo, ker se je gor usedla 

čarovnica. »Stvar se bo našla, ko se bo čarovnica presedla drugam.«  

»Presneta čarovnica, si mogla sesti ravno na moj telefon?« Če se čarovnica presede, vam napišem. 

Me zanima kje se bo znova pojavil? Saj se menda bo, kaj ne? 

In se tudi je!  sredi kavča, zavit v eno izmed odej, nastavljen na »mute«. Kako je prišel tja, kdo ga je 

utišal in kako sva ga z možem oba spregledala  mi je še danes uganka. Najbrž se je čarovnica presedla. 
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