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Disciplina
Tomo Kočar (prir. Nada Malle) – foto (cc) Casey Fleser

vzameta na trening. Pred kratkim 
sta namreč oba očeta začela hoditi h 
košarki. Šport bi koristil tudi nama. 
Veliko bo tekanja, skakanja, mogoče 
tudi malo prerivanja, glavno pa je, da 
se bova utrudila. Mami sta es spogle-
dali, a očeta sta bila vztrajna. Le malo 
kasneje smo že sedeli v avtu in se pe-
ljali proti telovadnici. Ker je bila te-
lovadnica še zasedena, so predlagali, 
da bi šli najprej na pivo.

Ali na sok, je dejal eden, ko naju je 
zgledal na zadnjih sedežih. Šli smo 
na pivo in sok in kakšno uro kasne-
je je Jaka vprašal, kdaj bo dvorana 
prosta. Res se je že veselil treninga. 
Vprašal sem, ali smo se prišli sem 
zabavat ali se bova z Jako učila disci-
pline. Oče me je prijazno potrepljal 
in rekel, da bo za disciplino čas tudi 
kasneje. Saj ne bomo več dolgo, ker 
se kmalu začne tekma. Nič več mi 

Konca šole se vedno veselimo. Malo 
nam ga pokvarijo samo spričevala in 
drugi papirji, ki jih moramo pokazati 
doma.

Na žalost sta naju Jakova in moja 
mama pričakali že, ko sva prišla iz 
razreda. Nič ni pomagalo. Pokazati 
sva morala vse, kar so v šoli zapisali 
o najinem obnašanju. Popoldne smo 
imeli vsi skupaj, tudi očeta, sestanek. 
Moja mama je rekla, da je to kata-
strofa. Jakova se je popolnoma stri-
njala. Jaka je pripomnil, da se tudi 
on strinja. Njegov oče je rekel, naj bo 
vsaj enkrat tiho, če že v šoli nenehno 
razgraja.

Res so našteli čisto vse, kar sva 
ušpičila, pozabili niso niti na eno 
šipo, niti na eno fračo, niti na en pre-
tep z b-jevci. Kar precej se je nabralo. 
Kaznovati ju moramo, sta rekli obe 
mami. Če ne, bodo naslednje leto 
zanju poskrbeli policisti. Moj oče je 
pripomnil, da mogoče vseeno malo 
pretiravava. Fanta imata samo pre-
več energije. Saj tudi midva v njunih 
letih nisva bila veliko boljša, se je za-
smejal Jakov oče.

Mami sta rekli, naj se nehata reža-
ti. Sicer pa ni čudno, da so s fantoma 
težave, ko imata tak zgled. Ampak 
moj oče ni popustil. Rekel je, da bosta 
fanta dobila dober zgled. Naučila se 
bosta reda in discipline in še odveč-
no energijo bosta porabila. Jakov oče 
je predlagal, da naju že kar ta večer 
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ni bilo jasno. Bomo košarko igrali 
ali gledali? Potem so nama razloži-
li, da je danes poseben dan. Igra se 
končnica hokejskega prvenstva. Naši 
proti njihovim. To je zelo redka prilo-
žnost. Mogoče petkrat ali šestkrat na 
leto. Če ne štejemo predtekmovanj. 
In pokalnih tekem. In turnirjev. In 
prijateljskih srečanj, kjer se seveda 
marsikaj dogaja. Zdaj bi pa res lahko 
počasi šli pogledat, kako bodo naši 
pokazali njihovim. Stlačili smo se v 
avte in med veliko hupanja odpeljali 
okrog dvorane na sosednje parkiri-
šče. Peš bi šlo hitreje, a je Jakov oče 
povedal, da tega ne dalajo več, ker so 
nazadnje pozabili, kako so prišli, in 
potem predolgo niso našli avtomo-
bilov. Pred vhodom v dvorano ni bilo 
gneče, ker se je tekma že začela. Iz-
vedeli smo, da naši njihovim še niso 
veliko pokazali, so pa zato njihovi na-
šim zabili dva gola. Jakov oče je enega 
od redarjev prepričal, da nas je spu-
stil noter, čeprav nismo imeli kart. 
Povedal je, da bi fanta radi naučili 
reda in discipline, za to pa morava 
videti pravo moško tekmo. Hokej je 
že na televiziji zelo hitra igra. Tukaj 
pa nismo imeli počasnih posnetkov 
in mi večino časa ni bilo jasno, kaj se 
dogaja. Vseeno sva z Jako tulila kot 
vsi ostali. Super je bilo.

Potem je bil odmor, kot na televizi-
ji, le brez reklam, in nekdo je prinesel 
še več piva in soka, da smo se pripra-
vili na še več dretja. Do konca tekme 
smo se zabavali in oba očeta sta re-
kla, da si bosta fanta tole zares dobro 

1. Kaj so imeli popoldne vsi skupaj?  
◻◻•◻◻◻◻◻

2. Koliko beležkov se je nabralo glede 
obnašanja?  ◻◻◻  •◻◻◻◻◻

3. Glede obnašanja je to bila 
◻◻◻◻◻◻•◻◻◻.

4. Obe mami sta rekli, da ju je treba 
◻◻◻◻◻◻◻◻•.

5. Kaj je rekel oče? Fanta imata samo 
◻◻◻◻◻•  ◻◻◻◻◻◻◻◻.

6. Oče je dejal, da bosta dobila dober 
◻◻◻•◻.

7. Kam so se peljali malo kasneje? 
◻◻◻◻◻  ◻◻◻◻•◻◻◻◻◻◻

8. Kam sta začela hoditi očeta pred 
kratkim?  ◻◻  ◻◻◻•◻◻◻

9. Kaj so zmetali na igišče?  
Vse, kar  ◻◻  ◻◻  ◻◻•◻.

10. Ali bodo gledali ali igrali košarko,  
ni bilo več  ◻•◻◻◻.

 Geslo ti pove, kaj dobimo konec 
šolskega leta?

 ••••••••••

zapomnila in da iz naju, ko zrasteva, 
gotovo še kaj bo.

Malo nas je razjezilo samo, ko so 
njihovi našim dali še dva in smo mo-
rali ozmerjati sodnike in zmetati na 
igrišče vse, kar se je dalo. In seveda 
obe mami, ki sta nas po tekmi čakali 
pred dvorano. A tako vzgajata otro-
ka, sta rekli. So vas pokazali na tele-
viziji. O kazni se bomo še pomenili.

Ja, z mamami je vsakdan teže. Zdaj 
torej spet čakam, da se pomenimo. A 
zdi se mi, da sta tokrat očeta v še več-
jih težavah.


