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ZAJČJI COFKI 

 

Odkril je pokrov škatle za čevlje. Z roko je pobožal svoje majhne trofeje. Puhasti, 

mehki zajčji cofki, ki jih je zbiral od svojega desetega leta, takrat ko je pri odiranju 

zajca zasačil očeta. Zajčje tačke, ki so bile prikovane z žeblji na tarčo za pikado, so 

vsak mesec označevale prvo nedeljo v mesecu, ko je oče ubil zajca in ga je mama 

morala pripraviti za golaž. 

Cofki so se v teh devetih letih nabrali. Sedaj si je ta spomin odnesel v študentski dom 

in se ga odločil hraniti v nočni omarici, ki pa še je prejšnji stanovalec ni spraznil. 

Zaenkrat bo dovolj dobro, če jih samo kam skrijem, nato pa bo že kako … 

Nekdo je sunkovito odprl vrata in vdrl v sobo. Bil je njegov cimer. Na hitro ga je 

povabil na žur, ošvrknil škatlo, ga povprašal, kaj vsebuje, in že odhitel ven.  

Uroš se je spomnil na svojega Mandija, ki ga je ljubkoval in ga vsako jutro pred šolo 

pozdravil v zajčniku. Ob sobotah in nedeljah je vedno spal dlje kot med tednom. A 

neko nedeljo je med dolgočasim živžavom pogrešil očeta in odšel ven. Kar naenkrat 

je zagledal, da njegovega zajca ni več in se odpravil za gospodarsko poslopje. Tam 

je oče končeval z razkosavanjem njegovega prijatelja. Bil je prizadet, razburjen. A 

nekaj v njegovem nagonu, opazovanju lova z očetom, je prebudilo instinkt, da so 

zajci sicer ljubki, še posebej njihovi cofki, a tudi nadvse okusni. Od takrat naprej sta 

to počela skupaj. Kot iniciacijski obred, ki ga je vedno bolj opravljal sam. Natančno in 

z občutkom za pravo mero distance. A za vsakega zajca, ki ga je ubil, je shranil 

njegov cof. Opomin, kaj je naredil. Mejo med nežnim delčkom in zaritim hladnim 

nožem. 

Sedaj je stal v študentski sobi. Bruc. Študent gozdarstva. Pokril je svojo zbirko. Za te 

njegove obskurnosti, zbrane zajčje repke, ni poleg očeta vedel nihče. Opomnik na 

mobitelu ga je opozoril, da mora na faks. Prvič. Uradno, formalno srečanje. Kako se 

ga je veselil. Pograbil je škatlo in jo dal pod posteljo. Odšel je na fakulteto. 

Slovesnost je bila primerna dnevu. Vznesen nad novim življenjem, cilji, načrti. 

Pridružil se je svojim novim kolegom in kolegicam. Šli so na pivo in nato poceni 

kosilo, ki se je nadaljevalo v neuradni spoznavni žur.  

Domov je prišel okoli enih ponoči in se v pričakovanju prvih predavanj odpravil spat. 

Zjutraj je prišel v avlo, v kateri so kot vsako leto, tudi tokrat, nove študente in 

študentke vpisovali v razne študentske klube in organizacijo. Starejši študent mu je 

pred nos potisnil formular, da ga izpolni. Začel je vpisovati v zahtevana prazna polja. 

Po podpisu je dobil darilo. Na izbiro je imel majico ali knjigo. Izbral je slednjo, 

kriminalke so ga vedno zanimale. In v vsakem primeru so prejeli obesek za ključe. 

Pogledal je v posodo, v kateri je kar puhtelo od pretežno mehke belosive barve. 

Zardel je in pred seboj videl sostanovalca, tutorja njihovega oddelka, ki je v vsej 

navdušenosti dejal: »Včeraj si mi dal dobro idejo … Hvala ti! Poračunala bova pol 

pol. Meni za idejo, tebi za cofke …«  
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