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pouk, predvsem še tedaj, kadar smo 
smeli na Drumlco. To pa je bilo ta�
krat, če je bil učitelj dobro razpoložen 
in če je bilo sijajno  vreme.
 Drumlca je majhna planota visoko 
nad Dravo v bližini spodnjepodjun�
ske vasice Suha, tam, kjer stoji zdaj 
znameniti in čudoviti »Muzej Lia�
unig«. V šestdesetih letih je tam bil 
travnik, na severnem in zahodnem 
robu pa je šlo kar na mah zelo str�
mo dol proti Dravi, breg je bil pora�
ščen z grmovjem, smrekami, bori in 
bukovjem. Tam, prav tam pa smo se 
otroci zelo radi skrivali, če smo smeli 
na Drumlco, da se bi tam igrali »rav�
barje in žandarje«. To je bila prilju�
bljena igra, saj je bila zelo enostavna. 
Del šolarjev je bil ravbarji, drugi del 
pa žandarji. Učitelj nam je strogo 
zabičal, kod se smemo igati in kaj je 
dovoljeno. Prepovedano pa je bilo 
plezanje na drevesa, strogo prepove�
dano. Seveda so bili tudi že v tistih ča�
sih pored ni učenci, taki kot sosedov 

Žandarji so medtem že vse ravbar�
je polovili in jih prignali na zmenjen 
kraj, samo Huberta ni bilo. Učitelj ga 
je klical, toda Huberta ni bilo nikjer. 
Nato smo vsi kričali na vso moč, da 
je odmevalo od bližnjih gričev – toda 
Huberta nikjer. Ko smo prav vsi, tudi 
učitelj, bili že čisto obupani, se je na�
enkrat zaslišal krik, zatem pa zamol�
kel padec. Hubert je ležal na tleh, se 
prijemal za bolečo roko in glasno sto�
kal. Zlomil si je namreč roko. Takrat 
se je izlet na Drumlco žalostno kon�
čal. Potrti in tihi smo se vračali v šolo. 
Seveda je moral Hubert v bolnišnico. 
Dobil je mavec, po par tednih pa je bil 
spet tak kot prej.

Pred štiridesetimi in še 
več leti je šolski vsakdan 
bil precej drugačen kot 
dandanes. Večina nas šo�
larjev in šolark je imela 
zelo dolgo, včasih tudi 
naporno in celo nevarno 
šolsko pot. Hodili smo pol 
ure ali uro, nekateri pa 
celo po dve uri. Vseeno pa 
smo še kar radi obiskovali 

Hubert. Bil je že malo 
starejši in verjetno 
si je zato tudi veliko 
upal in privoščil. Celo 
učiteljico je jezil in ji 
nagajal. Seveda je prav 
on zlezel v neposredni 
bližini našega zbirali�
šča na košato smreko 
in od tam opazoval, kaj 
se dogaja in se gotovo 
zelo dobro zabaval, ker 
ga nihče ni našel. 


