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Rad se udobno namestim

Moja stara mati trdi, da mačke zavohajo grozečo ne-
srečo. Z naježeno dlako in ušesi, sploščenimi ob 

glavi, že veliko ur pred potresom vznemirjeno tekajo 
okrog. Ali pa se dan, preden povodenj zalije kraj, uma-
knejo na varno na visoko drevo.

Moja babica je baje poznala celo mačko, ki je nekega 
večera grozljivo sikala ter tekala gor in dol po hiši, da 
so vsi mislili, da je ponorela. Uboga žival je cvilila tako 
glasno, da v hiši ni mogel zaspati noben človek. In to je 
bilo zelo dobro, kajti opolnoči je začelo v kuhinji goreti, 
bogve zakaj, in strupen plin se je razširil po vsej hiši. 
Ko bi bili ljudje mirno spali, se gotovo ne bi nikoli več 
prebudili.

Mi nimamo doma žal nobene mačke, kajti moj oče 
začne strahovito kihati in dobi oslovski kašelj, če po 
zraku priplava kaka mačja dlaka. Verjetno pa mačke 
sploh niso pristojne za take vrste nesrečo, kakršna je 
grozila meni, kajti ni šlo za take stvari, kot so ogenj, po-
vodenj ali potres, ampak za – kakor temu pravi moja 
mati – za medčloveško svinjarijo. Poleg tega me ne bi 
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moglo posvariti niti deset mačk, ki bi imele dar, da bi 
napovedovale tudi take svinjarije. Bil sem namreč zelo 
naiven bedak, ki je mislil, da je njegov oče do njega ve-
dno povsem iskren in pred njim nima nobenih skriv-
nosti. 

Vsekakor nisem postal prav nič sumničav, ko mi je 
zadnji dan zimskih počitnic oče rekel: „Sinko, jutri bo-
ste dobili v razred novo deklico. Hčerko moje sodelav-
ke. Bilo bi prečudovito, ko bi zanjo malo poskrbel.“

Ravno sem rezal slanino za karbonarske špagete, 
globoko sem vdihnil in zamrmral: „Shit!“ Edino prosto 
mesto v mojem razredu je bilo namreč mesto za mojo 
šolsko mizo. Jaz pa rad sedim sam za dvosedno šolsko 
mizo. Zdi se mi prijetno, če se lahko udobno namestim. 
Težko namreč spravim vso svojo ropotijo na slabih 
petinšestdeset centimetrov. Čeprav zares nisem noben 
samotar, mi vendar ni prijetno, če se kdo močno prilepi 
name ter moram tik ob sebi poslušati njegovo riganje, 
cmokanje, srebanje, usekovanje in prdenje. Poleg tega 
tudi ne potrebujem nikogar, od katerega bi moral pri 
šolskih nalogah prepisovati. Spadam med dobre v ra-
zredu.

Moj oče ni razumel, zakaj sem zastokal „Shit!“, in mi 
je rekel: „Sredi šolskega leta zamenjati šolo ni prijetna 
zadeva. V takem primeru človeku dobro dene, če je kdo 
že od začetka prijazen do njega.“

Kocke slanine sem dal v ponev in ponev na štedilnik. 
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Medtem ko sem mešal slanino, sem dejal: „V mojem ra-
zredu smo skoraj vsi prijazni, pri nas ni psihičnega na-
silja.“

To ni povsem držalo. V mojem razredu je vsekakor 
nekaj otrok, ki jih nihče ne povabi na rojstnodnevno za-
bavo, otrok, ki se jim smejijo, če rečejo kaj neumnega, in 
ki v odmorih večinoma sami postopajo okrog. Ni mi pa 
jasno, ali se temu že lahko reče psihično nasilje.

Ko sva jedla špagete, sem svojega očeta vprašal, zakaj 
vendar hči njegove sodelavke menja šolo sredi šolskega 
leta. Je morda kaj ušpičila in je zato zletela iz svoje šole? 
Če bi že moral svojo šolsko mizo s kom deliti, bi se mi 
zdelo zabavno, ko bi imel ob sebi kakega „norca“. V mo-
jem razredu se tako in tako nikoli ne dogaja nič poseb-
nega, naš razred je društvo pridnih jagnjet. 

Toda moj oče mi je vzel to upanje. Njegova sodelav-
ka, mi je pojasnil, se je s svojo hčerjo pravkar priselila iz 
Salzburga. Zaradi boljšega delovnega mesta, ki so ji ga 
ponudili v dunajski centrali podjetja.

Cmokaje sem jedel špagete, in medtem ko sem jih 
žvečil, sem dejal: „Okay, poskrbel bom za deklico.“

In to sem mislil povsem resno. Saj navsezadnje zares 
ni prav nič prijetno, če se moraš nenadoma preseliti v 
drugo mesto, v katerem nimaš nobenih prijateljev.

„Štrcelj, povej mi, si se že zdaj lotil velikega spomladan-
skega čiščenja?“ me je vprašala Conny, ko sem naslednje 
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jutro, nekaj minut pred osmo, poleg svojega prostora iz-
praznil predal šolske mize ter trde skorjice kruha, po-
kvarjene ostanke jabolk, posušene olupke mandarin, ko 
kamen trde kroglice žvečilnega gumija, okrogle ostanke 
od šiljenja svinčnika in zmečkane papirnate žepne rob-
čke metal v plastično vrečko. 

V šoli mi vsi pravijo Štrcelj. Celo večina učiteljev. 
Vzde vek mi je v prvem razredu nadel Adi Bär. Takrat 
sem bil najmanjši deček v razredu. V šestih letih, ki so 
minila od takrat, sem sicer že pošteno zrasel in zdaj spa-
dam med velike, a moj vzdevek je ostal. In zdaj, ko ni-
sem več najmanjši, me to niti ne moti več. Poleg tega pa 
ta vzdevek tako in tako ni nikoli ustrezal. Štrcelj – pa naj 
gre za konček svinčnika, repa ali cigarete – je namreč 
ostanek nečesa, kar je bilo predtem veliko daljše, to pa 
mene ni zadevalo. Toda takih drobnih jezikovnih razlik 
ne pozna butalec, kakršen je Adi Bär.

S papirnatim robčkom sem iz predala pobrisal drob-
tine in rekel Conny: „Danes dobimo novo, in žal je poleg 
mene edino prosto mesto.“

„Res? Sredi šolskega leta?“ je strmela Conny in seve-
da je hotela vedeti, od kod to vem, in pojasnil sem ji, in 
ko sem ji pojasnil, je zazvonil šolski zvonec, in komaj je 
zvonec odzvonil, je skozi vrata stopila naša zgodovinar-
ka Tusnelda, dr. Wurmova, ki ji je zares ime Tusnelda 
in je naša razredničarka, z njo pa prav čudna deklica. 
Bila je majhna, imela je nekoliko prekomerno telesno 
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težo, belo polt, posejano z različno velikimi sončnimi 
pegami, rjasto rdeče lase, ki so spominjali na žični čisti-
lec posode, povešena ramena, navzdol obrnjena srpasta 
usta s tankimi ustnicami in velikanske vodeno modre 
oči. S seboj ni imela nobene šolske torbe. Nosila je le kot 
smrt grdo, ogabno zeleno, lesketajočo se torbico za čez 
ramo, ki ji je bingljala po trebuhu.

Dr. Wurmova je potisnila čudno deklico naprej, vzela 
košček bele krede, na tablo napisala z velikimi črkami 
ANNA LACHS in naznanila: „To je vaša nova sošolka, 
Anna Lachs. K nam prihaja iz Salzburga. Bodite prijazni 
do nje in ji pomagajte, da se bo pri nas vživela.“

Nato je pokazala na prosto polovico šolske mize po-
leg mene in rekla: „Anna, tam te že čaka lep prostor-
ček!“

Anna Lachs je s polžjo hitrostjo prišla do moje mize, 
se sesedla na stol poleg mene ter svojo ogabno zeleno 
torbico za čez ramo potisnila v predal.

Hotel sem biti prijazen, kakor sem bil obljubil svoje-
mu očetu, in sem ji tiho dejal: „Jaz sem Cornelius Ha-
berkorn, a vsi mi rečejo samo Štrcelj!“

„To mi je vendar vseeno, ti idiot!“ je zasikala Anna 
Lachs in me pogledala, kot bi bil ogabna žuželka. Tako 
ogabna žuželka, da je človek ne zmečka, ker se je noče 
dotakniti.

Bil sem čisto preč. Toliko nevljudnosti brez razloga ni-
sem še nikdar doživel. Svoj stol sem zato porinil proč od 
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svoje nove sosede, kolikor se je le dalo, se naslonil nazaj 
ter poskušal prisluhniti zgodovinarki Tusneldi, ki nam je 
iz debele knjige brala o dunajskem mestnem pravu iz leta 
1221 in njegovih grozljivih kaznih za umor in uboj.

„Če je prišlo do uboja v samoobrambi,“ je pravkar 
rekla, „naj storilec prestane ognjeni krst. Če ga prestane, 
naj bo prost, če pa ga ogenj ožge, velja za krivega.“

Dr. Wurmova je povesila debelo knjigo, pogledala 
po razredu in vprašala: „Morda kdo izmed vas ve, kaj je 
miš ljeno s tem ognjenim krstom?“

Vedel sem, a se nisem javil. Nikoli se ne javim pro-
stovoljno, to se mi zdi preveč stremuško. Ker se ni ogla-
sil niti nihče drug, je dr. Wurmova pojasnila, da gre pri 
ognjenem krstu za božjo sodbo, pri kateri mora storilec 
v cerkvi na goli roki nesti razbeljeno železo od krstnega 
kamna do velikega oltarja.

Adi Bär je ogorčeno vzkliknil: „A potem so si vendar 
tace ožgali tudi vsi nedolžni!“

„Žal, žal,“ je obžalovala dr. Wurmova, a to Adiju Bäru 
ni zadoščalo.

„Toda če ni nikdar nihče prestal ognjenega krsta,“ je 
bil glasen, „je moral vendar tudi največji bedak opaziti, 
da je ta ognjeni krst neumnost! So bili v srednjem veku 
potemtakem vsi povsem usekani?“

Dr. Wurmova o stvari ni bila pripravljena še naprej 
razpravljati z Adijem Bärom, in je prešla na Požarni red 
mesta.
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Na skrivaj sem poškilil k svoji sosedi. Na svojem sto-
lu je sedela z rokami, prekrižanimi čez prsi, in s sklo-
njeno glavo. Tako, kakor da je padla v spanje Trnuljči-
ce. V tem položaju je vztrajala ves dopoldan. Ni šla na 
stranišče, iz svoje ogabno zelene torbe za čez ramo v 
odmorih ni vzela kruha in med urami nobenega pisala 
in nobene beležke. Tudi se ni odzvala na naše različne 
učitelje, ki so ji na začetku svojih ur prijazno izrekli do-
brodošlico.

Ko je po peti šolski uri zazvonil šolski zvonec, je 
Anna Lachs vstala, si ogabno zeleno torbo obesila čez 
ramo in brez pozdrava zapustila razred.

Dr. Kurzeva, pri kateri smo imeli matematiko, je osu-
plo pogledala za njo ter zamrmrala: „Pouk pravzaprav 
končam jaz.“

Marius se je zavrtel k meni, stresel z glavo in z ob-
žalovanjem rekel: „Torej, Štrcelj, kot sosedo si si nako-
pal norega tipa. Tej smešni Debeluški očitno ne manjka 
samo en kolešček!“

Po šoli sem šel domov z Robijem. Robi ima tri majh-
ne brate in mamo gospodinjo, ki pripravlja prečudovi-
ta kosila in se veseli, če me Robi pripelje s seboj. Ker 
vedno pohvalim njeno hrano, česar njeni lastni štirje 
otroci nikdar ne storijo. Gotovo ne bi imela nič proti, če 
bi prišel po šoli na kosilo vsak dan, a moj oče meni, da 
bi bilo to preveč vsiljivo. Zato jem pri Robiju samo ob 



14

ponedeljkih, sredah in petkih, to je v dneh, ko dobimo 
pri matematiki domače naloge.

Svoja kosila si namreč nekako zaslužim s tem, da Ro-
biju pomagam pri domačih nalogah iz mate in mu po-
pravim napake. Toda zdi se, da kot inštruktor nimam 
prevelikega talenta, kajti Robi napravi naslednjič spet iste 
napake. Morda je razlog v tem, da ne razumem, da nekdo 
ne razume stvari, ki je vendar jasna kot sonce. Nimam 
daru, da bi se v mislih vživel v nenadarjene možgane.

Pri Robiju sem ostal do petih. Doma sem se hotel po-
javiti šele, ko bi Zierhutova izginila. Zierhutova je naša 
čistilka. K nam prihaja vsak dan, je vedno slabe volje in 
sama pri sebi glasno godrnja, češ da sva menda čudoviti 
red, ki ga je ona vzpostavila, moj oče in jaz čez noč spet 
spremenila v kaos. Če sem doma, medtem ko ona še 
dela, pride k meni vsakih nekaj minut, ne da bi potrkala, 
ter se zaradi česarkoli razburja. Dolži me, da z blatnimi 
čevlji stalno švedram po beli preprogi v dnevni sobi, da 
v pomivalni stroj vedno dam preveč umazano posodo, 
da na zobno kremo spet nisem privil zamaška in da sto-
rim vse, da bi ji življenje napravil še težje, kot ga že tako 
in tako ima. In preden gre, zagotovo reče: „V hišo mora 
končno spet priti ženska, da bo konec tega moškega go-
spodinjstva!“

To je namreč tako: Moji starši so se pred petimi leti 
ločili. Ker je naša hiša že pred poroko pripadala moje-
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mu očetu, se je moja mati izselila ter si v središču mesta 
kupila stanovanje. Eno celo leto sem potem romal sem 
in tja: en teden sem bil pri svojem očetu, en teden pri 
svoji materi. Zame je bilo to kar precej moteče. Pred-
vsem zato, ker moja mati ni imela rednega delovnega 
časa. Fotografka je in takrat je bila zaposlena pri neki 
ženski reviji. Zato je morala pogosto delati tudi ob ve-
čerih in ob koncu tedna ter mi priskrbeti varuško ali 
me odpeljati k moji stari materi. Če pa varuška ni imela 
časa in je imela moja stara mati migreno, sem kljub te-
dnu pri mami spet pristal pri svojem očetu.

Potem je moja mati dobila priložnost, da pol leta 
dela v New Yorku, in tako sem bil potem tega pol leta 
seveda samo pri očetu. Ko se je mati vrnila iz New Yor-
ka, sem ji dejal, da sem sit stalnega tekanja sem in tja 
in da hočem živeti samo pri očetu. To je zame kratko 
malo veliko udobneje. Do šole imam samo sedem mi-
nut, vsi moji prijatelji živijo v bližini, moj oče ni niko-
li primoran nenadoma kam odleteti in poleti ne kaže 
prezreti niti našega velikega vrta z bazenom in visečo 
mrežo.

Poleg tega se pač rad udobno namestim. V stanova-
nju svoje matere imam samo majhno sobico, v naši hiši 
pa kar lastno kopalnico in tri velike sobe. Ena je name-
njena moji biljardni mizi, mojemu igralnemu avtomatu 
in mojim železniškim napravam, druga je moja spalnica 
in hkrati soba za video in televizijo, tretja pa je moja 
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delovna soba s pisalno mizo, knjižnimi policami in ra-
čunalnikom.

Moja mati je bila seveda malo žalostna, ker sem se 
odločil, da bom živel pri očetu. Toda moja odločitev je 
silno olajšala tudi njeno življenje. Tako je lahko v tujini 
fotografirala cele tedne in zaradi mene ni bila primo-
rana odkloniti niti ene sijajne ponudbe. Tako je lahko 
kot fotografinja prav zares zaplavala v veliki posel. Do-
mnevam, da zdaj zasluži celo precej več kakor moj oče, 
čeprav zasluži ta veliko več kakor večina očetov mojih 
prijateljev. Vsekakor porabi moja mati veliko več denar-
ja. Nikoli ne stoka, da je zanjo kaj predrago, in cunje mi 
kupuje v trgovinah, za katere moj oče pravi, da vanje 
zahajajo samo neskončno bogati gizdalini.

Zdaj vidim svojo mater enkrat do dvakrat na mesec 
in se vedno zelo zabavava. Včasih, ob koncu tedna, pri 
njej tudi prespim. In ključ od njenega stanovanja še ve-
dno visi na mojem obročku s ključi. Toda zares doma se 
počutim samo v naši hiši.

Moj oče se je vrnil domov šele, ko sem že ležal v postelji 
in sem si za lahko noč privoščil urico televizije. S težki-
mi koraki je prišel gor k meni ter mi zehajoč pojasnil, da 
je žal, žal spet moral delati nadure.

Vljudno sem – takšen sem pač – na televiziji znižal 
glas, čeprav ja postajalo ravno napeto, in svojega očeta 



17

obvestil, da je v hladilniku lonec telečjega golaža. No-
ter ga je dala Zierhutova. Pravzaprav spada med njene 
dolžnosti, da mi skuha kosilo, a največkrat poskrbi še za 
najino večerjo.

Moj oče je rekel, da je jedel že v pisarni. Pojedel je ke-
bab od Turka nasproti podjetja, a zdaj ga od njega tišči v 
želodcu in ga peče zgaga.

Potem je vprašal: „No, sinko, kako ti ugaja hči moje 
sodelavke?“

„Tako kakor tur na zadnjici,“ sem mu odgovoril in 
mu potem pripovedoval, kako se je obnašala ta čudna 
oseba.

Moj oče je ječaje zamrmral: „Ta ubogi otrok!“
Temu se nisem začudil. Moj oče je svetovni prvak v 

sočustvovanju. Berači dobijo od njega desetaka; če na 
televiziji vidi poročilo o otrocih s ceste, mu večerja ne 
diši več; žal mu je celo za Zierhutovo. „Treba je pomilo-
vati človeka, ki je tako tečen in zlovoljen.“

Zato se tudi nisem prav nič začudil, ko je še dejal, 
preden je odšel dol: „Sinko, z nekaterimi ljudmi je treba 
imeti veliko potrpežljivosti. Pri njih traja nekaj časa, da 
postanejo v obnašanju tako vljudni, kakršni so v resni-
ci.“

„Amen,“ sem zamrmral, ko so se zaprla vrata, in te-
leviziji spet povišal glasnost. A bilo je prepozno! Napeti 
prizor je že davno minil. 
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Bil sem pač naiven tepec

Prostor poleg mene je bil v torek, ko je ob osmih za-
zvonilo, prazen. Eder, naš učitelj angleščine, je po-

čakal do pol devetih, nato je v dnevnik zapisal, da Anna 
Lachs manjka.

„Nismo ji bili všeč,“ je v odmoru ob deseti uri Adi 
Bär izrazil svojo domnevo. „Išče si drugo šolo.“

Toda Lotti nam je pripovedovala, da je Anno Lachs 
videla na poti v šolo. Sedela da je na klopi v parku prav 
zraven šole in strmela predse. Poleg nje je na klopi ležal 
rdeč nahrbtnik. 

„Danes zjutraj je vendar lilo kot iz škafa!“ je rekel 
Robi in nejeverno zmajeval z glavo. „In bilo je tudi pasje 
mrzlo. Kdo pa v takem vremenu poseda po parku?“

„Morda kdo, ki hoče po vsej sili zboleti,“ je domne-
vala Conny. „Tako mu potem ni treba iti v šolo. Moja 
sestrična je nekoč spila milnico, da je potem morala ko-
zlati in je zamudila nalogo iz mate.“

„Je kozlala milne mehurčke?“ je vprašal Adi Bär.
A tega Conny ni vedela.



19

Potem smo premišljevali, kaj se zgodi, če učenec ne-
upravičeno izostane od pouka. V našem razredu nismo 
imeli doslej še nobenega šolskega izostankarja.

Laura je trdila, da je sin našega pismonoše nekoč ves 
teden izostajal iz šole in niti en učitelj ni poklical pismo-
noše, in ko je ta za to končno izvedel, mu je bilo, kot da 
je padel iz oblakov.

Marius pa je na vse mile viže prisegal, da učitelji z 
naše šole pokličejo domov takoj prvi dan. Ko je izostal 
iz šole njegov starejši brat, je njegov oče že ob devetih 
izvedel za zadevo.

Marius je imel prav. Na naši šoli ne čakajo kar teden dni. 
Moj oče mi je zvečer rekel, da je dr. Wurmova poklicala 
njegovo sodelavko v pisarno ob desetih.

„In?“ sem vprašal.
„Anno je poskušala doseči vsakih nekaj minut,“ je 

rekel moj oče, „toda Anna je imela svoj mobilnik pre-
stavljen na telefonsko tajnico.“

„In?“ sem spet vprašal.
„Opoldne je Anna spet vključila svoj mobilnik,“ je 

rekel moj oče, „in nesramno je lagala, da je seveda bila v 
šoli in da se učiteljem blede.“

„In?“ sem vprašal še tretjič.
Moj oče je skomignil z rameni. „Njena mati je zdaj 

pač zelo nemočna. Zelo zelo nemočna.“


