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Vigo zapusti kmetijo

“Kaj sem danes storil?! Ne bi smel pojesti tistih nekaj
koščkov starega kruha, ki jih je naša “pojava” raztresla
po dvorišču? A kure so že jedle, saj so mi povedale!
Sicer pa; kaj drugega naj bi danes jedel? Miške tudi še
nobene nisem ujel. No, tudi če bi jo, ne verjamem, da
bi jo lahko poškodoval. Ko jih ujame sosedova tigrica
Maca, tako cvilijo, da mi gre kar dlaka pokonci. No ja,
še vedno ne vem, kaj sem danes storil, da sem zaslužil
takšne udarce. Še za novo leto, ko sem skočil na njeno
vnukinjo in jo polizal po obrazu v pozdrav, pojavine
pesti niso bile tako vztrajne. Tako pa je danes bolečina
tako zelo huda, da me še srček boli. Maksi iz sosednje
vasice, ki me obišče včasih, ko pade noč in se mu uspe
izmuzniti skozi kuhinjska vrata – on menda živi v hiši
s svojimi pojavami na dveh nogah –, pravi, da nimam
pravega doma. Sploh ne vem, kaj misli s tem. Nikoli ne
pove, kaj je to dom. Že vem … ”
Po tem razmišljanju se je Vigo dvignil na zadnje tačke in
se s sprednjimi naslonil na ogradico, ki ga je ločevala od
stare koze Beke. “Ti, Beka, ti veš, kaj je to dom?”
“Beee. Pravzaprav ne vem prav dobro, mi je pa že pred
leti moja mama povedala, da mi bo v novem domu lepo.
Beee. Mislim, da je dom prostor, kjer naj bi se dobro
počutili, kjer naj bi bilo varno in toplo. Beee. A tudi jaz še
nisem našla takšnega prostora, tako da ti žal ne morem
povedati več, Vigo. Beee.”
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“Hm, sliši se dobro. Potem pa kar grem!”
“Beee. Kam pa boš šel, Vigo?”
“Iskat dom!”
“Beee. Saj vendar ne veš, kam! Pa tako mlad si še! Beee.
Kaj če se ti kaj zgodi? Enkrat sem bila zunaj kmetije,
ker sem zatavala čez pašnik in takoj so se pojavile velike
pošasti brm-brm, me lovile in mi hupale za petami.
Beee. Ko sem le našla pot domov, pa me je naša pojava
tako pretepla, da sem bila vsa modra! Beee. Ne splača
se, Vigo. Da ti ne bo še bolj huda predla. Beee.”
“Hvala za skrb, Beka, ampak ne predstavljam si, kako
bi lahko bilo huje. Pa nisem tako zelo mlad, štejem že 11
mesecev in pol!”
“Joj, mladina, mladina. Beee. Če si odločen, potem ti
želim vse dobro. In ne pozabi: izogibaj se pošasti brmbrm. Beee.”
“Ja, ja. Srečno, Beka.”
Vigo se je namenil proti šibki svetlobi, ki je prodirala v
hlev, zalajal še kravam v slovo – kure so tako ali tako že
nekaj ur spale – in se izmuznil skozi premalo zapahnjena
lesena vrata. Še nekaj hitrih korakov po dvorišču in skok
čez ograjo. Stari hiši, iz katere je vel duh po čudnem
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zvarku, po katerem je vedno smrdela njihova pojava, je
namenil še en pogled, potem pa stekel po dolgi vaški
ulici veliki prijazni luni naproti.
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Pošasti brm-brm

