
NA GLAVO OBRNJEN SVET 

 25. 3. 2020, skozi okno svoje sobe gledam v belo snežno odejo na našem malem igrišču.  

Danes sem doma. Ni sobota ne nedelja,  čeprav je materinski dan in se vlada ni odločila razglasiti 

državnega praznika, sem kar doma. Danes zjutraj sem se namreč spet zbudil v svetu, ki je očitno 

dejansko obrnjen na glavo, v svetu, ki se imenuje Karantena. 

 »Mogoče pa je vlada naročila sneg, da lahko vidijo, če je bilo več kot pet parov stopinj skupaj v snegu,« 

pomislim. Oh, ta corona virus in novi ukrepi! Samo o tem poslušamo. Še radio te ne more zabavati z 

glasbo, dolgočasi te z oddajami o umivanju rok. Dolgčas mi je. Če bi mi dober teden nazaj kdo povedal, 

da si bom želel iti nazaj v šolo, bi se mu smejal.  

V dnevni sobi zaslišim živahno debato med mamo in mojim bratcem, ki dela domačo nalogo, 

natančneje nalogo na daljavo. Zato se jima pridružim. Mama sprašuje, zakaj v spletni učilnici ni 

smejočih obrazov pri nalogah, Jure pa ji razlaga, da se obraz ne more smejati, če  v soboto ni šole. Zato 

ne bo napisal zapiskov v spletno učilnico, ki zahteva urejen plonkec za soboto, pa tudi če bo imel rdeči 

obrazek s povešenimi usti. »Verjetno e-asistent ne ve, da v soboto ni pouka,« še doda. To, da sta starša 

doma, niti ni tako veselo, kot bi si človek mislil. 

Mama je namreč v precepu, saj je še teden nazaj prišla iz starševskega večera, kjer so predavali o 

odvisnosti od elektronike. Naenkrat pa se je vse začelo vrteti okoli elektronskih naprav. E- asistent, 

spletne učilnice, delo od doma, druženje s prijatelji … Mamin svet  se  je še dodatno porušil, ko po 

poročilih, ki jih gleda ata, slišimo našega predsednika vlade, ki nas pozove, naj se ne družimo osebno, 

ampak preko družbenih omrežij. Mama, ki je poskušala strokovno umestiti nevarno elektroniko v naše 

življenje, se je sedaj spopadla z novim problemom. Po poročilih se je tudi oče spopadal s problemom, 

povezanim z elektroniko - Kako dva računalnika razdeliti med štiri osebe?  

Nama z bratom pa ni bilo treba dvakrat reči, skočila sva po svoje pametne telefone in se podala na 

pustolovščine po svetovnem spletnem omrežju. Mislim, da bom začel spremljati politiko, mogoče bodo 

rekli še kaj o količini sladoleda, ki ga moramo pojesti. 

Ker nobeden ni več »on line«, se vrnem  v sobo in pogledam skozi okno, še vedno sneži.  

Škoda, da sneži, če ne bi, bi mogoče lahko šel spuščat raketo. Raketo na vodo in zrak smo oče, Jure in 

jaz spuščali ves teden. Kmalu je naša flota zrasla na tri rakete, ki jih je Jure naredil za projekt v šoli. 

Ugotovili smo, da postajamo boljši in boljši.  

Prva raketa je letela deset metrov, drugo smo spravili nad blok in tretja je že dvakrat pristala na strehi. 

Mislim, da se vidim v prihodnosti kot raketarja, ali pa vsaj snemalca vzletov, saj sem že skoraj diplomiral 

iz tega. Eni raketi smo celo vgradili kamero. Sicer pa  nam je gravitacija pokazala svojo moč, ko je raketa 

zaradi teže v premcu strmoglavila naravnost na tla. Lepilni trak in plastenka pa nista zdržala, kamera 

se je malo poškodovala, ampak nastal je vrhunski posnetek. Neuspešni poleti so nas naučili tudi, kako 

zaklenjeno lestev, ki vodi na streho, usposobiti za delo. 

Razen izposoje zaklenjene lestve se v teh dneh kratkočasimo še z družabnimi igrami. Igramo Monopoly,  

Monopoly, Monopoly in malo šaha.  



Corona virus je zelo korenito spremenil potek našega urejenega življenja. Ne zeleni Nezemljani ne  

ponoreli roboti in ne velika črna luknja niso zavladali našemu svetu. To je z lahkoto storil virus, velik le 

50 nanometrov.  

Sicer pa se bomo iz te krize še kaj naučili, na primer, kako umivati roke, narediti smejoč obrazek v 

spletnih učilnicah, delati od doma, zgraditi bolnišnico v manj kot desetih dneh, pozitivno razmišljati  ter 

čakati konec karantene. Med čakanjem pa se greva z bratcem zabavat ven na sneg. 
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