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Liv

Bela soba je bila popolnoma temna, ko je oče ubil babico. 
Tam sem bila. Tudi Carl je bil tam, a ga nihče ni opazil. Bilo je 
zjutraj na dan pred božičem. Začelo je snežiti. Tisto leto vseeno 
nismo imeli pravega belega božiča.

Takrat je bilo vse drugače. Bilo je, preden so očetove stvari 
napolnile vso dnevno sobo in preden je mama postala tako 
obilna, da ni več zapustila spalnice. A že po tem, ko so me 
razglasili za mrtvo in mi ni bilo več treba v šolo.

Ali pa je bilo pred tem? Spomin mi nagaja, ne vem več, 
kdaj se je kaj zgodilo. Prva leta življenja se tako ali tako zdijo 
neskončno dolga. Gospa mi pravi, da zato, ker ko prvič 
poskusiš nekaj novega, to nate naredi velik vtis, taki vtisi pa 
zasedejo veliko prostora v glavi. Tako pravi.

Takrat se mi je veliko dogajalo. Marsikaj sem prvič naredila 
in izkusila. Prvič sem, na primer, videla babico umreti.
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Kakor koli že, božično drevesce je viselo s stropa. To ni 
bilo nič novega. Oče je marsikaj obesil na strop, da je lahko v 
dnevno sobo stlačil čim več krame. Pod drevesce je zložil darila. 
Vedno sva upala, da bo drevesce čim manjše.

Tisto leto je moralo biti res majhno, ker je bilo pod njim 
dovolj prostora za res velika darila. Eno od daril je bil sijajen 
gokart, ki ga je oče sam naredil. Mama je sešila rdeče blazine za 
sedež. Oče in mama sta darila vedno izdelala sama. Takrat sploh 
nisem vedela, da je darila mogoče kupiti v trgovini. Pravzaprav 
se skorajda nisem zavedala, da imajo otroke tudi drugi ljudje, 
da ti otroci prav tako dobijo darila. S Carlom se za to nisva kaj 
prida menila. Razveselila sva se vsakega darila in rada sva imela 
očeta in mamo. Carl se je občasno sicer jezil nanju, a nikoli ni 
povedal, zakaj.

Tisti božič je bila najpomembnejša novica ta, da je babi 
umrla. Česa podobnega še nikoli nismo poskusili, pa tudi 
ona očitno ne; zdela se je precej osupla, sedeča v zelenem 
naslonjaču, brezizrazno strmeča v božično drevesce. Niti enkrat 
ni pomežiknila. Mislim, da se je zastrmela v srce iz rjavega 
papirja, ki sem ga naredila čisto sama. Naučila me je splesti srce 
iz papirja, preden je očetu rekla vse tisto, česar mu verjetno ne 
bi smela reči.

Menili smo, da se nam mora pred slovesom pridružiti ob 
drevesu. In seveda dobiti darilo. No, z očetom sva vztrajala 
pri tem. Predvsem jaz. Mama je popustila le, ker jaz nisem 
odnehala.

Spomnim se, da je imela babi noge na pručki. Verjetno zato, 
ker sem ji sedela nasproti, na tleh. Škrlatne hlačne nogavice 
so ji bile tako tesne, da so se skoznje videle spodnjice, njeni 
rjavi čevlji na vezalke pa so imeli vonj po nečem sladkem, po 



- 7 -

Smola

sredstvu za odbijanje vode. Bili so čisto novi, rekla mi je, da jih 
je kupila v trgovini na celini. Nosila je sivo krilo, rdečo bluzo in 
šal, potiskan z belimi galebi. Oblačila sem našla na dnu njenega 
kovčka. Jaz sem vztrajala, da jo je treba za božič lepo obleči. Res 
se ne bi spodobilo, da bi sedela z nami odeta v spalno srajco.

Po tistem božiču ni v tistem zelenem naslonjaču nihče več 
sedel. Ni šlo.

Preveč je bil obremenjen s spomini.
Ker babi pač ni mogla odviti darila, zavitega v časopisni 

papir, sem to namesto nje naredila jaz. Najprej sem mislila, da 
je oče tudi njej naredil gokart, ker je dobila dolgo leseno škatlo 
na kolesih, a je bila le krsta. Brez krmila in rdečega oblazinjenja. 
In brez pokrova. Rekel je, da ga ne potrebuje. V krsti je bila le 
blazina, s katero jo je zjutraj zadušil.

Ko smo babi položili v krsto – tokrat je glavo imela na njej in 
ne pod njo – jo je oče odpeljal skozi zadnja vrata, okoli hiše in 
mimo kupa hlodov na travnik za skednjem. S Carlom sva mu 
sledila v gokartu. Seveda sem jaz potiskala, drugače ne bi prišla 
nikamor. Mama je hodila zadnja. Vedno je bila najpočasnejša.

Bilo je temno kot v rogu, a navajeni smo se bili gibati v temi. 
Nebo je bilo prekrito z oblaki, kajti videla nisem niti ene same 
zvezde. Komajda sem razločila obris gozda, ki je obdajal hišo 
in travnike. Zjutraj je bilo še vetrovno, a zvečer ni zapihala niti 
sapica. Še tisto malo snega, ki ga je zapadlo, se je stopilo. Božič 
se je očitno odločil, da bo tih in temen.

Babi smo zažgali z vžigalniki, časopisnim papirjem in dolgimi 
vžigalicami, s katerimi se nisva smela igrati, a Carl prepovedi 
seveda ni upošteval. Še prej smo ji sezuli čevlje. Bili so čisto 
novi in odporni na vodo.

Kmalu smo se zaradi vročine morali umakniti. Plameni so 
postali tako visoki in svetli, da smo v temi razločili korito za 
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vodo čisto na koncu dvorišča in ribežen za perilo ob njem. 
Ko sem se ozrla naokoli, sem na zidu za sabo zagledala svojo 
poplesavajočo senco. V žaru svetlobe sem jasno videla mamo in 
očeta. Držala sta se za roke.

Pogled sem spet uperila v gorečo babi z belimi lasmi. V 
želodcu me je zvilo.

»Je res nič ne boli?« sem vprašala.
»Ne, nič ne skrbi,« me je potolažil oče. »Ničesar več ne čuti. 

Ni je več z nami.«
Stala sem v gokartu in še vedno sem jo lahko videla v krsti, 

zato se mi je njegov odgovor zdel nekoliko nenavaden. Res pa 
je tudi, da sem očetu vedno brezpogojno verjela. Kajti oče je 
vedel vse. On mi je rekel, da v temi ne čutiš bolečine. Ribe 
na dnu morja, recimo, niso niti čutile, ko so ugriznile v vabo 
in se nabodle na trnek. In kunci, ki se ponoči ujamejo v past, 
ne čutijo niti zbodljaja. »Tema odnese bolečino,« je oče vedno 
pravil. »Mi pa vzamemo le toliko kuncev, kot jih potrebujemo.« 
Zato dobri ljudje, kot smo mi, lovimo le ponoči.

In dejstvo, da babi ni niti zaječala, ko je gorela, je bil edini 
dokaz, ki sem ga potrebovala. Vedno je stokala že ob najmanjšem 
udarcu, vedno se je pritoževala, če ni bilo po njenem. Takrat, 
ko ji je na glavo padel zaboj konzervirane tune, je kričala kot 
jesihar. Res se je znala razjeziti.

Ko smo zjutraj preverili grmado, se je iz nje še vedno kadilo. 
No, iz tistega, kar je od nje ostalo. Kar je bilo bolj malo. Malo 
sem bila tudi žalostna, ker je ni bilo več, saj je bilo včasih v njeni 
družbi prav prijetno. Njene palačinke so bile najbolj slastne.

Ko sem pozneje tistega dne spet preverila, kako je z njo, sem 
videla le še temen kupček in ožgano travo. Oče je rekel, da je 
vse pospravil in jo pokopal. Nikoli mi pa ni povedal, kam.
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Pozneje sem se večkrat spraševala, ali je oče ravnal prav, ko jo 
je zadušil s tisto blazino. A vztrajal je, da drugače ni šlo. Če je 
ne bi, bi bilo vse le še huje.

In babi se ni prav nič upirala. Le malo se je premetavala po 
postelji, dokler ni dokončno izdihnila – kot se riba premetava 
na dnu našega čolna. Zato smo ribam takoj razbili glave – da 
niso po nepotrebnem trpele. Navsezadnje naj nihče ne bi trpel.

Na srečo je bilo tisto jutro na dan pred božičem v babičini 
sobi temno, zato med umiranjem prav gotovo ni trpela. No, 
tako sem vsaj takrat razmišljala. Kakor koli že, bilo je hitro 
mimo, ker ji je oče blazino trdno tiščal v obraz. Človek, ki 
prodaja božična drevesca, naokoli nosi deske, premetava 
predmete in izdeluje pohištvo, pač slej ko prej postane močan.

Mogoče bi to uspelo tudi meni. Vedno je govoril, da sem za 
svojo starost res močna. Še zlasti za dekle.

* * *

Živeli smo na Glavi, majhnem otoku, ki se nahaja v zavetrju 
večjega otoka. Edini prebivalci smo bili, povsem samooskrbni.

Otok Glava je bil s celino povezan z ozkim pasom kopnega, 
znanim kot Vrat. Kot sem že povedala, pogosto zamešam čas 
in datume, a oče je pravil, da je bilo slabe pol ure hitre hoje od 
naše hiše čez Vrat do najbližjega zaselka, od tam pa še petnajst 
minut do Korsteda, največjega mesta na otoku. Meni se je 
Korsted zdel ogromen, a babi je rekla, da je v primerjavi z mesti 
na celini pravzaprav majhen. Misel na toliko ljudi na enem 
mestu me je plašila. V bližini tujcev sem se počutila nelagodno. 
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Oče je vedno govoril, da jim ne gre zaupat. Da nikoli ne smeš 
nasesti njihovim nasmehom.

Edina dobra stvar pri ljudeh na glavnem otoku je bila, da so 
imeli vse, kar smo potrebovali.

Ker oče ponoči ni več maral zapuščati Glave, sem za vse 
potrebno postala odgovorna jaz. Oče me je vsega naučil že 
davno tega. A ljubše mi je bilo, ko sva se vsega lotevala skupaj.

Sedla sva v poltovornjak in se odpravila. Običajno sredi noči, 
ko so vsi trdno spali. Avto sva dobro skrila in se plazila okoli 
hiš, preiskala skednje in lope. Včasih sva stopila tudi v dnevne 
sobe, kuhinje in druge prostore. Enkrat sva stopila v spalnico 
neke ženske, ki je bila tako pijana, da sva ji uspela ukrasti odejo. 
Le kaj si je mislila, ko se je zbudila? Oče mi je povedal, da 
jo je naslednji dan videl na glavni ulici Korsteda. Zdela se je 
nekoliko zmedena, a kdo bi ji zameril? Bila je odeja, polnjena z 
gosjim perjem. Oče je rekel, da je podedovala veliko denarja. Je 
mogoče mislila, da je odeja preprosto odletela?

Mama je dobila odejo iz gosjega perja, jaz pa sem dobila 
njeno staro – za katero je oče nekaj mesecev prej dal zelo dobro 
stiskalnico za meso. Bila je napolnjena z račjim perjem. Čez 
nekaj mesecev smo stiskalnico dobili nazaj; oče je brivcu seveda 
ni dal za vedno. Brivec in žena sta spala v drugem nadstropju. 
Kuhinja, v kateri se je nahajala stiskalnica, je bila v pritličju. 
Sploh nista zaklenila zadnjih vrat. Bilo je lažje kot otroška 
uganka. Takrat sem verjela, da brivec nima prav nič proti, če 
prideva in si vzameva, kar si pač želiva ali kar potrebujeva. 
Njegova žena je vedno strašno smrdela – vonjala sem jo celo 
v kuhinjo. Če bi jaz bila brivec, bi si želela, da vlomilec vzame 
njo in ne stiskalnice za meso. Oče mi je povedal, da je tisti vonj 
parfum.



- 11 -

Smola

Mamina odeja z račjim perjem je še dolgo smrdela po 
brivčevi ženi. A ko sem jo dobila jaz, je, hvala bogu, dišala že 
po mami. Ne po parfumu in ne po raci. Mamina nova odeja z 
gosjim perjem pa je smrdela po alkoholu. Mama nikoli ni spila 
ničesar močnejšega od kave z mlekom; na koncu je pila le še 
vodo iz vodnjaka. A o tem nekoliko pozneje.

Oče je znal izvrstno odpirati vrata in okna. Povedal mi je, da 
ga je naučil njegov oče. Dedka nikoli nisem poznala, vem le, 
da mu je bilo ime Silas. Oče je naučil tudi mene in v njegovi 
delavnici sem vadila kot nora na vratih in oknih, ki sva jih od 
nekod prinesla. Največ s smetišča na glavnem otoku. Na keson 
poltovornjaka sva jih naložila, kolikor sva jih lahko. Res ne 
razumem, zakaj ljudje odvržejo take stvari. Vrata in okna je 
mogoče zlahka popraviti – ali pa se igraš z njimi, jih odpiraš in 
zapiraš.

Izogibala sva se hiš z novimi vrati, ker je bilo v zaklenjena 
vrata težje vlomiti. Na srečo takih ni bilo veliko. Če pa nama še 
ni uspelo priti v hišo, je bil na srečo vedno v bližini skedenj ali 
kakšna lopa. In vedno sva uspela najti kaj zanimivega. Enkrat 
sva odnesla prašiča. Ker ga doma nismo imeli, tisti kmet pa jih 
je imel toliko, da jih samemu nikakor ne bi uspelo vseh pojesti. 
Spomnim se, da sem se spraševala, zakaj prašič ni prav nič cvilil. 
Ko ga je oče zgrabil, se niti prestrašen ni zdel. Res pa je, da je 
oče imel žilico za živali. Za vse živali. Znal jih je tudi lepo ubiti, 
nič niso čutile. Rekel je, da jim s tem izkazuje prijaznost.

Ko je napočil čas za samostojnost, se nisem počutila prav nič 
samozavestno. Še posebej, ker se nama je zadnji podvig skorajda 
ponesrečil. Ob cesti sva našla dva dolga, zarjavela železna 
nosilca. Položila sva ju na keson, a ko sva sredi vasi zapeljala v 



- 12 -

Ane Riel

ovinek, je en nosilec zadel zid neke hiše in povzročil velik hrup. 
Takoj se je prižgalo nekaj luči, a oče je zadnji trenutek zavil na 
kolovoz in pravočasno sva se skrila za živo mejo. Naslednji dan 
sva nosilca spravila v zgornje nadstropje. Hodnik je bil komajda 
dovolj dolg. Če nisi pazil, si se kaj hitro spotaknil obnju.

Enkrat pa sva bila v nevarnosti zaradi mene. Po nesreči sem 
v garaži nekega vodovodarja stopila na okrasni pokrov za kolo. 
Skrila sem se v kot in zadrževala dih, ko je vodovodar odprl 
vrata. Če v tistem trenutku nanj ne bi skočila mačka, bi prižgal 
luč in me odkril. A je le nadrl živalco: »Ti ustvarjaš ta hrup? 
Takoj v hišo.«

Ko sem stopila iz garaže, je bil oče zelen v obraz. Čakal me je 
v bližini, vse je slišal. Vendar za mačko ni vedel.

A kaj kmalu sem ugotovila, da ima samostojno delovanje 
svoje prednosti. Bila sem manjša in hitrejša od očeta. Naučila 
sem se gibati tiho kot miška. Ker sem bila premajhna, da bi 
vozila poltovornjak, s kolesom pa se nisem marala voziti, sem 
hodila peš ali pa tekla. In v temi sem videla veliko bolje od očeta. 
Biti moraš kot sova, mi je pogosto rekel. In res sem bila, čeprav 
nisem mogla leteti ali groteskno obračati glave. Sem pa dolgo 
poskušala, preden sem dokončno dojela, da mi 180-stopinjski 
obrat nikoli ne bo uspel.

Tudi Carl je poskušal, seveda. Nič kaj uspešno.
Mama je bolj malo govorila. Mislim, da nočnih izletov ni 

odobravala, se je pa razveselila vsega, kar sva prinesla. Še posebej 
hrane in kuhinje lokalne pivnice.
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* * *

Eden mojih najzgodnejših spominov na življenje na Glavi 
je vonj po sveži smoli: smešnega žgečkanja po nosu, lepljivih 
prstov in dlani, očetovih pomirjujočih besed o soku, ki mezi 
iz debla. To je nenavaden sok, je govoril, ker je varoval pred 
napadom, celil rane in majhne poginjene živali ohranjal za vse 
večne čase. Spomnim se mravlje, ki je plezala po lubju. Spretno 
se je izognila lepljivim, zlatim kapljam in izginila v razpoki. 
Malo više se je spet pojavila na površju. In plezala še više in više.

Krvavečim drevesom sem prigovarjala, da se jim bodo rane 
kmalu zacelile, kajti smola je bila njihova zdraviteljica in 
zaščitnica. Drevesa so bila moji prijatelji.

Mravlje pa so bili naši skupni znanci. Vedno so bile tam, 
majhna, neupogljiva bitja, ki so iskala svojo pot. Po drevesih 
gor, po drevesih dol, po travi, čez dvorišče, čez kuhinjo gor v 
kredenco, dol v med, čez dnevno sobo in nazaj v mravljišče. 
Običajno so naokoli vlačile koščke hrane ali pač nekaj, kar se 
mi je zdelo nekoristno – včasih pa poginjenega sorojaka.

Dvomim, da bi ljudje drevesom za našo hišo rekli gozd. 
Koliko dreves je potrebnih, da nastane gozd? Za naju s Carlom 
je bila tista gruča dreves gozd, ogromen gozd. Ne, bil je več 
kot to. Bil je neskončen svet vonjav in zvokov in življenja, ki 
se je v daljavi stopilo v pokrajino pojočih škrjancev in vresja in 
sipinske trave, ti so se nato stopili v pesek, ta se je stopil v vodo 
in voda se je razlezla v neskončno morje.

A trajalo je nekaj časa, preden sem se zavedela vresja in 
morja. Na začetku je bilo le eno samo drevo – krvaveče 
drevo in pametna mravlja, ki se je znala izogniti lepljivemu, 
smrtonosnemu zlatu.
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Šele pozneje sem opazila druga drevesa: veje jelke, ki so 
spominjale na pahljače, so se upogibale proti tlom, kot da 
želijo slišati, kaj jim zemlja prišepetava. Jelke so se vedno zdele 
žalostne, in čeprav so nekatere segale visoko proti nebu, so se 
njihove veje hrepeneče upogibale proti koreninam. Bori so bili 
povsem drugačni. Rasli so gosto skupaj, zaradi ostrih iglic in 
močnih stožcev so delovali močno. Pogosto se mi je dozdevalo, 
da jim za zemljo dol visi. Prepričana sem bila, da se ozirajo proti 
neskončnemu nebu, da bi z največjim veseljem poleteli, če bi se 
lahko odtrgali od korenin. Čeprav bi se sčasoma verjetno vrnili. 
Navsezadnje so spadali na Glavo, tako kot jaz.

Potem so bili tu še šelesteči listavci. Skrili so se med iglavce 
s svojimi vitkimi, srebrnkastimi debli, okrašeni z zelenimi listi 
– majhnimi listi srčaste oblike z ostro konico, ki so zvonili v 
vetru. Tako zelo sem oboževala ta zvok, da sem sedeča pod 
drevesi čakala, da zapiha veter. Spomnim se, kako zelo sem 
se prestrašila, ko so nekega dne listi začeli odpadati. Ležali 
so povsod okoli mene. Nenadoma sem se znašla sredi kopice 
osamljenih src. Hotela sem jih spet pritrditi na veje – na nizke 
veje, saj sem bila majhne postave – a naj sem se še tako trudila, 
je na tleh pristalo le še več listov. Nisem vedela, kaj naj naredim. 
Končno me je oče opazil in mi vse pojasnil.

Tisti dan je gozd postal moj najljubši kraj, kajti izvedela sem, 
da se vse slej ko prej vrne. Da nič ne odide za vedno. Da ena 
barva nadomesti drugo: svetlo zelena se umakne temno zeleni, 
ta naredi prostor ognjeno rdeči, ki jo pozneje nadomestita 
najprej zlato rjava, nato pa še temno rjava. Na koncu listje 
postane prst. Naučila sem se, da mora zemlja jesti, če želi 
ustvariti novo življenje. Da za svetlobo pride tema in za temo 
svetloba. Da bodo veje kmalu spet polne listov v obliki srca.
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Danes menim, da je bil oče najsrečnejši v naravi. Ker je lahko 
svobodno dihal. Nikoli nismo imeli toliko svežega zraka in 
dnevne svetlobe kot takrat. Prepričana sem, da se mu je trebuh, 
tako kot meni, napolnil s sončno svetlobo, ko sva ležala na tleh 
in zrla v ptice v krošnjah. Poznala sem oglašanje vsake ptice, še 
preden me je mama naučila abecede.

Zdaj se sprašujem, ali je očeta pri življenju ohranjala obilica 
svežega zraka. Pa vsa tista svetloba. Mogoče lahko zrak in 
svetlobo shraniš za poznejšo uporabo, kot v glavo shraniš 
spomine – pa kruh in krekerje v shrambo; dežnike, okrasne 
pokrove in gramofonske plošče v kuhinjo; objemke za cev, 
mreže in konzerve v kopalnico; zvitke blaga, železne nosilce, 
gnojilo, kante z bencinom in časopise in preproge na hodniku; 
rezervne dele za motor, vzmetnice, kolesa, lutke, violine in 
krmo za piščance v dnevno sobo; brisače, akvarije, šivalne stroje, 
sveče, grmade knjig in piškote v spalnico; nagačeno glavo losa v 
sobo poleg spalnice; pa kasete, odeje, vreče s peskom, posodice 
iz aluminija, sol, vedra za barvo, skodele in plišaste igrače in 
otroke v veliko staro torbo?

Še sama slišim, kako zelo čudno to zveni. A tako smo živeli. 
Sčasoma sem dojela, da nismo kot drugi ljudje.

Prav gotovo pa oče ni bil kot drugi ljudje.
Tudi mama je to vedela. Začela bom brati pisma, ki jih je 

zame skrila v tanko zeleno mapo. Na njej piše: Za Liv.
Tako mi je ime. Liv.
Ne bom vseh prebrala naenkrat. Ne maram dejstva, da jih bo 

nekoč zmanjkalo, zato bom brala enega po enega. Časa imam 
na pretek, tako mi je rekla gospa.
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Ljuba Liv!

To je prvo pismo. Ostale preberi v poljubnem vrstnem redu. Ne 
navezujejo se eno na drugo. Le tega moraš prebrati najprej.

Nikoli nisem zbrala poguma, da bi ti povedala vse tisto, kar 
sem želela. Ko sem izgubila še glas, je bilo prepozno. A želja po 
razkritju ni zamrla. Še dobro, da lahko pišem, ti pa bereš – za to 
sem poskrbela. Nekega dne boš prebrala moje misli. Upam, da boš, 
ko bo prišel ta dan, dovolj stara, da boš razumela.

Napisala sem ti že nekaj daljših pisem, pa tudi krajših. Nekaj v 
obliki kratkih misli. Ne vem, koliko pisem bo na koncu. In kakšen 
bo konec.

Ne vem, ali je naše življenje pravljica ali pa grozljivka. Mogoče 
je mešanica obojega. Upam, da bo v tvojih očeh pravljica.

To mapo skrivam pred tvojim očetom. Tako je najbolje. Potisnem 
jo v zarezo med posteljnim okvirom in vzmetnico in pokrijem z 
odejo. Tako je nihče ne opazi. In tako je vedno v bližini, ko ti 
želim kaj povedati.

A vse težje sežem ponjo. Zdaj sem tako okorna, da se komajda še 
obrnem. In povsod me boli. Toda nikoli ne bom nehala pisati zate, 
moje ljubo dekle.

Oprosti, če se vsebina pisem zdi kaotična. A navajena si živeti v 
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Smola

kaosu, zato boš vse brez težav razumela. Morda boš razumela tudi 
očeta.

Morda ga razumeš že zdaj.
Vedeti moraš, da sem ga ljubila. Vedeti moraš tudi, da me bo 

nekega dne verjetno pokončal. In če me bo, razumem razloge. Liv.

Z vso ljubeznijo,
mama
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Zgodba Jensa Horderja

Nekoč, pred davnimi časi, je bil Livin oče znan kot najbolj 
čeden moški na otoku. A sčasoma je bilo to težko verjeti. Ne 
le zato, ker so njegovi lasje in brada postali divji in zaraščeni, 
ampak tudi zato, ker ga je bilo na koncu komajda še mogoče 
videti – obdal se je z neskončnim kupom raznorazne krame. 
Nihče si ni mislil, da bo Jens povzročil tako uničenje.

Ljudje na otoku so ga poznali. Natančneje rečeno, vedeli so, 
kdo je. Videvali so ga v starem poltovornjaku, s katerim se je 
vozil po Korstedu. Ljudje določene starosti, ki so tvorili večino 
prebivalstva na otoku, so vedeli, da je poltovornjak nekoč 
pripadal njegovemu očetu. Običajno ga je do vrha naložil z 
obnovljenim pohištvom ali pa božičnimi drevesci za prodajo. 
Vedno ga je spremljal Jens. Čeden fant je sedel sredi tovora z 
veselim, jasnim obrazom.


