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Nečakom, ki bi bili radi nekoč dobri skavti.
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1. poglavje
Tole skavtsko leto bo težko boljše od lanskega. Anže si je prvič to 
šolsko leto oblačil skavtski kroj. Komaj si ga je zatlačil v že tako 
pretesne kavbojke. Z mamo bova morala v kratkem po trgovinah, 
je žalostno pomislil. Spet celo popoldne mučnega pomerjanja 
oblek in še bolj mučnega dopovedovanja, da ne, draga mati, ta 
majica RES ni niti moderna niti mi ni všeč. Pospremljenega z raz-
mišljanjem, da bi ves ta čas lahko kolesaril in kako daleč bi v tem 
času tudi prišel.

Med oblačenjem so ga preplavili spomini na fantastična dva 
tedna, ki jih je poleti s četo prebil na taboru ob eni najčistej-
ših slovenskih rek, na norčije, neumne interne fore, na petje, 
na vse nepozabne trenutke z njegovimi Svizci. To skavtsko leto 
bo težko boljše od lanskega, ampak se bom vseeno potrudil ... je 
razmišljal in si še na sveže zvil rutko (čeprav je bilo, milo reče-
no, zamudno odstraniti in nato nanjo spet navesiti preštevilne 
kljukice in obeske). Lepo si jo je namestil za ovratnik. Pogled 
se mu je ustavil nad levim naprsnim žepom, kjer je kraljeval 
svež, ovalen našitek. Še en izjemen spomin s tabora – zaslu-
žil ga je z opravljeno veščino vzdržljiveža, ki so mu po domače 
rekli kar »lakotnik«. Biti 24 ur brez hrane je za štirinajstlet- 
nika, ki ravno raste kot kopriva, prava muka. Jasno, da je bil 
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noro ponosen nanjo. Si je pa želel, da mu ne bi tako klavrno 
spodletelo pri molčečnežu, ko je prvo besedo, čisto podza- 
vestno, zinil že po eni uri. Ampak saj bo na naslednjem taboru 
poskusil znova!

Najbolj od vsega ga je ta dan pravzaprav zanimalo, kaj bo v no-
vem šolskem letu doletelo njegove Svizce.

Premeril se je v ogledalu in ocenil, da je urejen. Za izravnavo si 
je malo razmršil gladke rjave lase, ob čemer je z očmi oplazil uro 
na zapestju. Le še 15 minut je imel!

Stekel je po stopnicah in na podestu treščil v mamo s škafom 
perila v rokah. »Si kaj jedel?« je zaklicala za njim. »Hej, pa send-
vič sem ti naredila za s seboj.«

»Sem jedel, no, pa mudi se nama že.«
»A že odhajata?«
»Že zamujava! Ne vem, kje je Luka. Povej mu, da če ne bo 

kmalu dol, bom odšel brez njega!« Izginil je v garažo in že vlekel 
iz nje svoje modro športno kolo.

Ravno je nameraval pognati pedala, ko je Luka pritekel iz hiše. 
Kot verjetno vsem najstnikom na svetu je šel tudi Anžetu njegov 
desetletni brat neznansko na živce.

»Kje si se obiral?« se je razjezil in preden je ta uspel odgovori-
ti, opazil: »Kje imaš pa rutko?!«

Luka je zamencal: »Ne najdem je.«
»Pa ne moreš priti na prehode brez rutke!«
Luki, ki je očitno do tega trenutka nameraval narediti točno to, 

se je zatresel glas: »A mi jo potem vsaj pomagaš poiskat?«
Anže je z glasnim vzdihom brcnil tačko in z bratom stekel v 

hišo.
»Si pogledal v ruzak?« je vprašal, ko sta vstopila v Lukovo 

sobo.
»Kateri ruzak?«
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»Ja tisti, ki si ga imel za na tabor!«
Prav tam je seveda rutka tudi bila: v pokrovu nahrbtnika. Po-

mečkana, zaprašena in neoprana že od julija, ampak bila je.
Ob pogledu na bratca, ki si je hvaležno motal neugledno rutko 

okrog vratu, se Anže ni mogel zadržati: »Te ni sram, da takole 
ravnaš s skavtskimi simboli?« in zavil z očmi. Oh, ti volčiči ...

Bila je topla, sončna septembrska sobota in vožnja do vznožja 
bližnjega griča, zbornega mesta za prehode, bi bila pravi užitek, 
če se jima ne bi tako zelo mudilo. Četovodja Gašper ni prenašal 
zamujanja. 10 sklec za vsako minuto. Načeloma ni imel nič proti 
sklecam, lahko jih je naredil kar veliko, a v tem, za jesen nepriča-
kovano vročem soncu, si jih nekako ni želel delati. Še dva ovinka 
... Morda nama celo uspe!

Ko sta z Luko pripeljala na zborno mesto, so skavti najrazlič-
nejših starosti, vsi v opečnatih krojih in kavbojkah, še stali razpr-
šeni v gručicah po parkirišču. Fantje so se večinoma režali, tre-
pljali in boksali v rame, punce so vpile in si skakale v vzhičene 
objeme. Čeprav je v resnici minil šele mesec, največ dva, so čutili, 
kot da se niso videli že celo večnost.

Anže je parkiral kolo, si obrisal pot s čela in si oddahnil. Nista 
zamudila! Luko je poslal pozdravit voditeljico volčičev, sam pa se 
je odpravil k svojim Svizcem. A še preden jih je dosegel, so se od 
nekje iz piščalke razlegli trije dolgi, rezki piski.

Cel steg je naredil velikanski krog. Večini se še ni ljubilo konča-
ti začetih klepetov, a stegovodkin visoko v zrak dvignjen kazalec 
in grd pogled sta hitro utišala tudi najbolj zagnane.

Po pozdravu in kratkem nagovoru jim je razložila potek dneva. 
Krog so – bim, bum, TRESK – razdrli in se začeli vzpenjati na hrib. 
Anže se je skupaj s še nekaj fanti zapodil naprej.

»In, kako?« ga je pod rebra dregnil voditelj Gašper, ko sta pri-
šla vštric.
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»Ma nič ... Ne morem verjeti, da od Svizcev ostajam v četi 
samo še jaz,« je odvrnil Anže. Lani jih je bilo pet, a sta dva kar 
sredi leta pustila skavte, dva pa danes odhajata naprej, k popo-
tnikom. Konec njihove »svete trojice«. Domislil se je, da se 
pogovarja z nekom, ki verjetno že ima ključne informacije: »Ej, 
Gašper, koliko pa sploh je novincev letos? A me boste morali pri-
ključit k Risom?«

Gašper se je privoščljivo nasmehnil: »No, no, voluhar, kar mir-
no, saj boš kmalu vse izvedel.«

Steg se je ustavil na prostrani jasi, malo pod vrhom, kjer so se 
šli zanimivo štafetno igro. Stegovodkinja je v roki držala rutko in 
klicala številke, oni pa so, če je bila poklicana njihova številka, po-
samič, v dvojkah ali trojkah tekmovali, kdo bo prvi dosegel rutico 
in jo izpulil.

Bilo je zabavno in dovolj velik izziv, da se je Anže raztresel in 
vsaj za nekaj trenutkov pozabil na skrbi. Tudi ravno prav vroče mu 
je bilo pod debelim krojem, da se ni imel časa obremenjevati s čim 
drugim. Kdo bi si mislil, da je dopoldansko septembrsko sonce 
lahko tako pasje! Ko je po igri stlačil v usta nekaj smokijev in jih 
poplaknil z vodo, pa je začel tudi obžalovati, da od mame ni sprejel 
ponujenega sendviča. 

Ločili so se po vejah. Volčiči so odšli na rob travnika, v senco dre-
ves, kam je odšel klan, Anže ni vedel, četa pa je postavila kvadrat kar 
na soncu, sredi travnika – vsaka skupina se je sama poslovila od svo-
jih odhajajočih. »Zebre!« je zavpila njihova vodnica in vse v vodu 
so soglasno odgovorile: »V savano!«, »Vidre!« »V reko!«, »Risi!« 
»Na lov!«, Svizci pa bi sicer morali zaklicati »V gore!«, a so bili ob 
posebnih dogodkih radi domiselni in so, kot so se dogovorili že po 
poti, zaklicali: »Potem pa svizec zavije čokolado v folijo!«

Poželi so nekaj smeha in bil je krasen trenutek. A to je bilo tudi 
eno njihovih zadnjih skupnih doživetij. Anžeta je z vsako minuto 
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bolj stiskalo pri srcu. Bal se je, da bo kasiral vse enajstletnike od 
volčičev in se bo namesto skavtov vse leto šel otroški vrtec. Am-
pak še bolj strah ga je bilo, da bodo vse fante preprosto združili 
v en vod. Ni si predstavljal, da bi po treh letih iz Svizca naenkrat 
postal Ris. In ko je vodnik Vid, plečat in skuliran šestnajstletnik, 
polglasno zavzdihnil: »Presneto, kako smo bili dober vod!« ni 
vedel, ali mu je pri srcu lažje, da ni hudo le njemu, ali mu je prav 
zato še težje.

»Res smo bili dober vod!« je odgovoril, ne meneč se za pravi-
lo stroge tišine v kvadratu.

»Bodi dober ata svizec, prav?« je zašepetal vodnik in ga na 
hitro stisnil za ramo.

»Malo me skrbi, da grem kar k Risom in sploh ne bom dobil 
priložnosti za vodnika,« mu je skozi priprte ustnice hitel razlagati 
svoje strahove.

»Daj nehaj, saj Gašper ve, da si totalno pripravljen.«
Anže je hotel ugovarjati, pa ju je prekinil prav voditelj Gašper: 

»Dajte, voluharji, tamle malo mir, saj pridete kmalu na vrsto.«
In res: Zebre so obdržale isto vodnico, prav tako Risi, vodenje 

Vider je prevzela Neža, najstarejša od preostalih deklet v vodu, in 
že so bili na vrsti Svizci. Anže je z Vidom ob boku stopil v sredino 
kvadrata, pred četovodjo Gašperja, ki ga je vprašal: »Ali si pripra-
vljen sprejeti čast in odgovornost vodniške funkcije?«

Anže bi moral odgovoriti z »ja«, a bil je neznansko živčen in 
ta hip še zdaleč ni pričakoval tega vprašanja, zato je zinil: »Kaj?«

»Ali si pripravljen sprejeti čast in odgovornost vodniške funk-
cije?« je ponovil Gašper in ob tem s težavo potlačil nasmešek.

»Ja!« je zavriskal Anže.
»Ali si boš prizadeval, da boš z zgledom in življenjem po skavt-

skih zakonih vodil svoj vod kot starejši brat, enak med enakimi?«
»Ja!«
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»Dobro,« se je namuznil Gašper. »Imenujem te za vodnika 
voda Svizci. Bodi pripravljen!«

»Vedno pripravljen!«
Nato se je k njemu obrnil še Vid: »Predajam ti zastavo in piš- 

čalko voda,« ob čemer je nastalo nekaj zmede, saj je Anže, kot 
lanski zastavonoša, zastavo z izvezenim travnato zelenim svizcem 
že držal v rokah in mu je Vid dejansko ni mogel »predati«.

Ko sta se z Vidom vrnila na rob kvadrata, so Anžetu lica kar 
gorela. Čisto sem se osramotil že v prvih trenutkih v vlogi vodnika 
Svizcev! In vendar je bil tudi ponosen, ko je prvič stal v kvadratu 
kot vodnik, na čelu voda, pa tudi poln zanosa, da bo, kot je oblju-
bil, vodil skupino fantov kot brat.
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2. poglavje
Razdrli so kvadrat – Voooooooo-GA! – potem pa se z objemi 

in stiski rok poslovili od odhajajočih. Ko so ti odkorakali proti 
skupini popotnikov, so se preostali zbrali v krogu.

Druga četovodkinja, Marija, je z glave snela skavtski klobuk in 
vanj položila pet plastičnih kinder jajčk – tri rumena in dva roza. 
In Anžeta je znova zgrabilo malodušje.

»V teh plastičnih jajčkih so imena tistih, ki k nam prihajajo od 
volčičev,« je začela.

»Dekliška v tarozastih,« je v ozadju komentiral Gašper, a Ma-
rija je le zmignila z obrvmi in ne ozirajoč se na hehet, nadaljeva-
la: »Klicala bom vodnike, enega po enega, da si izžrebate svoje 
bodoče člane. Punce imajo prednost, tako da ...« je pomignila 
vodnici Vider: »Neža, kar pridi.« Preostalega roza je izbrala Ta-
mara, voditeljica Zeber.

Nato je poklicala Anžeta. »Izberi dva,« se mu je nasmehnila.
Okej. Dva volčiča. Anže je takoj pomislil, da trije za vod niso 

dovolj in da bo k Svizcem zagotovo prišel še kak novinec. Uf, očit- 
no vendarle ne bo imel vrtca!

Vrnil se je na svoje mesto v krogu in odprl obe plastični jajč-
ki. Na prvem je pisalo Miklavž Miklič. Tega fanta je poznal, bil 
je mlajši brat Neže, nove vodnice Vider. Luka mu je zanj večkrat 


