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Miha se zjutraj z zadnjim denarjem v žepu odpravlja v 
trgovino, neprespan od skrbi zaradi neplačanih računov. 
Njegov s.p. je propadel pred tremi meseci, kar pomeni, da 
je bil prav toliko časa brez dela. Kot ključavničar ni več našel 
dela, saj so velike firme prevzele posel z nižjimi cenami in 
s tem iztrebile manjše privatnike. Razmišlja, da bi končno 
prosil za socialno pomoč, čeprav se mu zdi že sama misel na 
to odvratna. 
Vstopi v trgovino in pozdravi Andreja, ki kot ponavadi stoji 
za prodajnim pultom. Po vseh letih obiskovanja trgovine sta 
postala že skoraj prijatelja. Vzame najcenejšo štruco kruha in 
gre do blagajne. 
„Kaj novega?“ mu reče Andrej. 
„Kot ponavadi. Pa ti?“ 
„Ne najboljše. Že celo jutro kličem servise, ker nam je crknil 
alarmni sistem.“ 
Tisti trenutek Miha pomisli na sef, ki ga je videl v pisarni dva 
meseca nazaj, ko je Andreju tja pomagal nesti novo pisalno 

mizo. Pozdravi in odide proti domu. 
Ko pride domov, si pripravi zajtrk. A ne more se znebiti misli 
na besede prodajalca. Razmišlja o pokvarjenem alarmnem 
sistemu in sefu v pisarni. Predstavlja si, kako vlamlja v 
trgovino in vse gre kot po maslu. V parih minutah ima 
dovolj denarja, da reši vse svoje probleme in si privošči dolge 
počitnice. Nasmehne se. Ne sme preveč fantazirati, čeprav ob 
misli na življenje brez dolgov začuti veliko olajšanje. 
Vrne se v realnost in ugotovi, da je še zmeraj lačen. Obupano 
zavzdihne, ko pogleda kup neplačanih položnic. Nekaj 
mora narediti, saj tako ne more naprej. Razmišlja o možnih 
izhodih iz svojega trenutnega položaja. O tem, da bi zaprosil 
za socialno pomoč, ni govora! Ne bo živel na račun države, 
kot vsi tisti brezvoljni ljudje, ki se jim ne ljubi prijeti za delo. 
Njegove misli spet pristanejo v trgovini, pri zastarelem sefu 
in nedelujočem alarmu. 
Nenadoma se mu zazdi, da je to edini način, na katerega 
lahko poplača zlovešče dolgove. Pomisli na možne posledice, 
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ki bi jih tako dejanje nosilo in komu vse bi škodoval. Naredi 
‘’swot’’ analizo. Pomisli na Andreja. Pa saj trgovina ni njegova. 
Vedno mu je govoril, kakšen idiot je njegov šef. Še njemu ne 
bo nič, saj je trgovina zavarovana. Škode pravzaprav sploh 
ne bi povzročil. Pomislil je na okoliščine, zaradi katerih bi 
ga lahko osumili dejanja. Pozna ga samo Andrej, ki je tudi 
edini, ki bi ga lahko povezal z ropom. Policija zagotovo ne 
bo delala obsežnejše preiskave zaradi manjše kraje. Včasih je 
treba tvegati. Odločil se je. Oropal bo trgovino.
Začne načrtovati. Do trgovine bo šel ponoči. Ulice v tem 
predelu so tako ali tako vedno prazne. Vhodna vrata ga 
ne bodo ustavila, saj jih bo zaradi svojih delovnih izkušenj 
odprl kot za šalo. Vrata pisarne pa še lažje! Vprašanje, če jih 
ponoči sploh zaklepajo... Edina težava bo sef, z njimi nima 
tako veliko izkušenj. Sicer je star, ampak sistem bi bil kljub 
temu lahko dovolj dovršen, da ga ne bi mogel odkleniti z 
navadnim ključavničarskim orodjem. Vendar pa še ni srečal 
ključavnice, ki je ne bi bilo moč odkleniti z vrtalnim strojem. 

Odide v klet po orodje in ga pospravi v svoj nahrbtnik. Z 
načrtom v mislih živčno postopa po stanovanju in gleda na 
uro. Predeluje posamezne detajle ropa. Osem. Trgovina se je 
zaprla, počakal bo še dve uri. Kaj bi lahko šlo narobe? Devet, 
še ena ura. Predstavlja si, kako Andrej poveže dogodke in 
ga prijavi policiji. To je le neutemeljen strah. Deset, grem! 
Srce mu razbija. Prime za kljuko, a se ustavi. Strah mu zleze 
pod kožo. Vse bi lahko šlo narobe. Lahko, da koga sreča na 
cesti, da se vrata ne bodo odprla, hrup vrtalnega stroja lahko 
zbudi sosede. Poizkuša se pomiriti, govori si: „Vse bo v redu. 
Nimam druge izbire. Če mi ne uspe, sem v vsakem primeru 
najebal. Nujno rabim denar!“ Ura odbije enajst. Globoko 
vdihne in se odpravi. 
Pot do trgovine je najdaljša v njegovem življenju, pa čeprav 
jo je ponavadi opravil v manj kot petih minutah. Na srečo na 
poti ne sreča nikogar. Iz torbe živčno potegne orodje in se 
loti vhodnih vrat. Takoj mu uspe. Zadovoljno se nasmehne. 
Česa se je bal? Mala malica. Čuti, kako mu adrenalin teče po 
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telesu. Gre do vrat pisarne, ključavnica se spet odpre skoraj 
brez odpora. Samo še sef. Pripravi vrtalni stroj, vendar vseeno 
najprej poskusi z navadnim orodjem. Ne bo šlo. Priključi 
vrtalni stroj v vtičnico in začne vrtati skozi ključavnico na 
sefu. Hrup je obupen, a sef je star in ključavnica se hitro 
vda. Oči se mu zasvetijo, ko zagleda dva velika šopa denarja. 
Stegne roko, da bi ju pobral, a nenadoma zasliši, kako je nekdo 
vstopil v trgovino. Iz nahrbtnika panično izvleče kladivo in se 
skrije za vrata pisarne. Predaleč je prišel, da bi ga zdaj ujeli. 
Vidi, kako se premakne kljuka in vrata se odprejo. Zagleda 
temno postavo z nožem v roki. Zamahne proti glavi. Postava 
se zgrudi po tleh. Miha prestrašeno stoji nad nepremičnim 
telesom s krvavim kladivom v roki. Sem ga udaril premočno? 
Ko bolje pogleda, prepozna Andreja.
Nekaj minut prej se je prodajalec Andrej odpravil od doma. 
Po polurnem iskanju mobitela po stanovanju se je spomnil, 
da ga je verjetno pozabil v trgovini. Spotoma pa bo še preveril, 
če je vse v redu. Prispe do vhodnih vrat in vtakne ključ v 

ključavnico. Zavrti, a vrata so že odklenjena. Začudi se in 
pomisli, če je prej pozabil zakleniti. Skoraj prepričan je, da 
ne, še posebej danes, ko se je pokvaril alarm. Previdno vstopi 
v trgovino in pogleda po prostoru. Zasliši šum, ki prihaja izza 
vrat pisarne. Gre do zadnjega dela trgovine, kjer prodajajo 
kruh. Iz predala potegne nož, ki ga vsak dan uporablja za 
rezanje. Počasi pritisne na kljuko vrat pisarne. Vstopi in 
zagleda odprt sef. Začuti postavo na svoji desni, a preden se 
obrne, dobi udarec v glavo. Pred očmi se mu stemni in pade 
po tleh.
Miha v šoku pograbi denar iz sefa in ga s tresočimi rokami 
zmečka v nahrbtnik. Zbere se toliko, da pospravi orodje in 
pogleda, če je pustil še kakšne sledi. Zbeži iz trgovine.
Miha je v naslednjem mesecu poplačal vse svoje dolgove. V 
trgovino za vogalom, kjer od nesrečnega dogodka dela nov 
prodajalec, ni vstopil nikoli več. Po dolgi policijski preiskavi 
so primer opustili zaradi pomanjkanja dokazov. 
Miha se je začel prepuščati pijančevanju.
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