
MOJ LOG OUT DAN 
 

Dan se je začel ob devetih – takrat sem se zbudil in vstal. Budilke nisem imel nastavljene, da 
sem se lahko malo spočil. Za zajtrk sem si spekel umešana jajca. Kot vsak dan sem tudi danes 
ob zajtrku spil skodelico črnega čaja (no, po navadi sta dve ali tri, danes je bila samo ena) in 
mami skuhal kavo.  
Po zajtrku sem se napotil na sprehod. Šel sem  iz za Bežigrada skozi Šiško in v Tivoli, nato 
sem se sprehodil čez Rožnik in spustil v Rožno dolino. Sprehod sem nadaljeval mimo 
Fakultete za kemijo in informatiko, čez Brdo in okoli Viča po Poti spominov in tovarištva, 
potem sem se, že kar močno premražen, vrnil domov. 
 Prva stvar, ki sem jo naredil po prihodu domov, je bila priprava zeliščnega čaja, s katerim 
sem se pogrel. Potem sem se lotil priprave kosila. Danes so mi zadišale testenine, zato sem 
uporabil rahlo dodelan recept mojega očeta za eno mojih najljubših omak – pa še zelo 
enostavna je za pripravo. Gre za piščanca s paradižnikom, smetano in, najpomembnejše, s 
suhim chorizom (pekoča španska salama).  
Po kosilu mi je mama pokazala star prababičin mehanski pisalni stroj, na katerega sem 
natipkal par vrstic. Potem sem se lotil glasbe – igranja klarineta in klavirja. Za klavirjem sem 
sedel dolgo časa, nisem vadil le Chopinovih etud, pač pa sem se sprostil ob igranju filmske 
glasbe. Pozno popoldne pa sva z mamo igrala družabno igro Scrabble. V treh partijah se je v 
križankah znašlo kar nekaj zanimivih besed. 
 To je vse, tako sem preživel ta »log out dan«. Telefon sem uporabil samo za fotografiranje, 
računalnik pa zvečer za pisanje tega poročila. Preživet dan mi je bil všeč, še prijetnejši pa bi 
bil, če bi bilo malenkost topleje (zaradi sprehoda) in če se mi ne bi bilo treba učiti matematike 
(v ponedeljek pišem test). 
 

 

Slika 1: Sprehod 
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Slika 2: Igranje klarineta 

 

Slika 3: Igranje klavirja 


