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TA ZGODBA 
TI BO REŠILA ŽIVLJENJE

Ko je bil Norec še živ, je bil vodja skupine osemnajstih ali 

dvajsetih otrok, ki so delali zanj, in le redko je dvignil roko nad 

katerega od njih. Vsak teden jim je prinesel čokoladice ali vrečice 

pisanih bombončkov, ki so si jih razdelili, ter jih naredil nevidne 

pred policijo, odrešiteljskimi tipi, ki so jih hoteli rešiti s ceste, 

in moškimi, ki so jih poželjivo gledali, medtem ko so švigali 

čez železniške tire in pobirali prazne plastenke, preden bi jih 

zmečkal vlak.

Norec se ni razburjal, če so mu njegovi mali zbiralci smeti 

prinesli pet plastenk namesto petdeset ali če jih je takrat, ko bi 

morali delati, ujel pred kinom, kjer so v svojih najboljših oblačilih 

čakali v vrsti za vstopnice za premiero, ki si jih sploh niso mogli 

privoščiti. Ko so snifali belilo in so prišli k njemu z rdečimi 
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nosovi, očmi, nabuhlimi kot polna luna, in so se njihove besede 

zlivale kot mešanica krvi in vode, pa jih je trdo prijel. Takrat je 

svoje Gold Flake Kingse ugašal na njihovih zapestjih ali ramah in 

mrmral, da je zapravil dobro cigareto. 

Rezek vonj po zažganem mesu je fante spremljal na vsakem 

koraku in pregnal sladko, kratko zadetost od razredčila ali lepila. 

Nekaj pameti jim je vbil v glavo, ja, res, to je naredil.

Srečala ga nisva nikoli, ker je v tej soseski živel, preden sva 

prišla sem, vendar tisti, ki so ga poznali, na primer brivec, ki 

dela tu že več desetletij, in blaznež, ki se s pepelom maže po 

prsih in razglaša za svetnika, še vedno govorijo o njem. Pravita, 

da se Norčevi fantje nikoli niso prerekali, kdo se bo prvi vkrcal 

na vozeči vlak ali kdo sme vzeti plišasto živalco ali avtomobilček, 

zataknjen v režo za sedežem. Naučil jih je, da so lahko drugačni. 

Zato so živeli dlje od vseh otrok, ki so delali na železniških 

postajah po državi. 

Nekega dne pa je Norec umrl. Njegovi fantje so vedeli, da 

tega ni pričakoval. Bil je mlad in zdrav in obljubil jim je, da bo 

najel kombi in jih peljal do Tadž Mahala, preden v mesto pride 

monsun. Več dni so jokali za njim. Iz golih tal, namočenih od 

njihovih solz, je pognal plevel. 

Potem so fantje morali delati za moške, ki so bili čisto drugačni 

od Norca. V njihovem novem življenju ni bilo ne čokoladic ne 

filmov, le dlani, osmojene od tirov, ki so se v poletnem soncu 

svetili kot zlato, ko je bilo že ob enajstih dopoldne petinštirideset 

stopinj. Pozimi se je temperatura spustila na eno ali dve stopinji 

in včasih, ko je bila megla bela in zrnata kot prah, je kot nož oster 

rob zaledenele tračnice postrgal kožo z njihovih ožuljenih prstov. 

Ko so končali z nabiranjem plastenk, so si fantje vsak dan 

umili obraz z vodo, ki je kapljala iz puščajoče cevi na postaji. 
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Skupaj so zmolili k Norcu, naj jih reši, preden jim kolesje vlaka 

roke in noge zdrobi v kostno moko ali preden skozi zrak zažvižga 

pas, ki bi jim zlomil upognjeno hrbtenico in ne bi mogli nikoli 

več hoditi. 

Nekaj mesecev po Norčevi smrti sta se dva fanta ponesrečila, 

ko sta se hotela povzpeti na vlak. Jastrebi so krožili nad njunima 

zmečkanima truploma in muhe so poljubljale njune modročrne 

ustnice. Moškim, za katere sta delala, se je zdelo škoda denarja, 

da bi trupli pobrali in sežgali. Vlaki se niso ustavili in motorji so 

rohneli pozno v noč. 

Neki večer kmalu po njuni smrti so trije Norčevi fantje 

prečkali cesto, ki je železniško postajo ločevala od labirinta 

trgovin in hotelov, katerih ravne strehe so bile natrpane z rdeče-

belimi oddajniki za mobilne telefone in črnimi vodnimi zbiralniki. 

Neonski napisi PURE VEG FOODS, STATION VIEW, 

INCREDIBLE !NDIA in FAMILY COMFORT so utripali. 

Fantje so bili namenjeni na kraj, nedaleč od tam: do opečnatega 

zidu z železno ograjo, na katerem je Norec sušil svoje obleke in 

pod katerim je ponoči spal, z vsem svojim imetjem, spravljenim 

v velik žakelj, ki ga je objemal, kot da bi bil njegova žena. 

V rumeno-rožnatem soju napisa HOTEL ROYAL PINK so 

videli majhna glinena božanstva, ki jih je Norec postavil v zidno 

nišo – Ganeša z rilcem, zvitim na prsih, Hanumana s celo goro 

v roki, in Krišno, ki igra na piščalko –, ob njihovih nogah pa na 

soncu posušene cvetove ognjiča, obtežene s kamni. 

Fantje so s čelom udarjali ob zid in Norca spraševali, zakaj je 

moral umreti. Eden od njih je v veter šepetal njegovo pravo ime, 

ki je bilo skrivnost, poznana samo njim, in čez ulico je hušknila 

senca. Fantje so mislili, da je mačka ali leteča lisica, čeprav je 

zrak napolnila napetost in so na jeziku zaznali kovinski okus 
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električnega toka, mavrični blisk pa je zažarel za tako bežen 

trenutek, da so si ga morda samo domišljali. Bili so izčrpani od 

zbiranja plastenk in omotični od lakote. Ampak naslednji dan je 

med smetmi pod pogradi v spalnem vagonu vsak od njih našel 

bankovec za petdeset rupij. 

Vedeli so, da je denar darilo Norčevega duha, saj je zrak okrog 

njih vzvaloval od njegovega toplega diha z vonjem po Gold Flake 

Kingsih. Prišel je, ker so ga poklicali s pravim imenom. 

Fantje so začeli na njegovem zidu puščati cigarete in 

aluminijaste posodice s pikantno čičeriko z limetinim sokom, 

okrašeno s koriandrovimi listi in rezinami rdeče čebule. Grobo 

so se šalili o vonjavah in zvokih, ki jih je Norec spuščal neko 

popoldne, ko je naenkrat pojedel četrt kilograma čičerike. 

Njegov duh se ni menil za njihovo duhovičenje, pozneje pa so 

na svojih majicah našli luknje, ki jih je vanje vžgala cigareta. 

Zdaj so Norčevi fantje razpršeni po vsem mestu in slišiva, 

da so nekateri odrasli in poročeni in da imajo otroke. Vendar še 

dandanes kakšen sestradan fantič, ki zaspi z Norčevim pravim 

imenom na razpokanih ustnicah, naslednji dan naleti na belega 

turista, ki mu kupi sladoled, ali na starejšo gospo, prijazno 

babico, ki mu v dlan stisne paratho. Ni veliko, ampak Norec ni 

bil bogat človek, zato tudi ni bogat duh. 

Nenavadno je, da so mu to ime dali njegovi fantje. Ko so ga 

prvič srečali, so videli, da je glede marsičesa strog, toda pogled 

se mu je omehčal, ko so mu pokazali, da jim manjka prst na 

nogi, ali brazgotino, ki se jim je kot mrtva riba bohotila na 

zadnji strani stegna, kamor je priletel udarec z razžarjeno verigo. 

Zaključili so, da je v tem sprijenem svetu lahko kolikor toliko 

dober le nekdo, ki je nor. Sprva so ga klicali brat, najmlajši otroci 

stric, in šele veliko pozneje so ga začeli ogovarjati z Norec, poglej, 
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koliko plastenk sem našel danes. Ni se razburjal, ker je vedel, zakaj 

so mu izbrali to ime. 

Nekaj mesecev po tistem, ko so ga preimenovali v Norca, je 

nekega pomladnega večera po parih kozarcih bhanga fantom 

kupil kremni firni v glinenih skodelicah in jim prišepnil ime, ki 

so mu ga dali starši. Povedal jim je, da je pri sedmih letih zbežal 

od doma. Mama ga je oklofutala, ker je šprical šolo, da se je 

lahko potikal naokrog z mladeniči, ki so se imeli za poulične 

Romee in so klicali in žvižgali za vsako punco na ulici. 

Prve tedne v mestu je živel na železniški postaji, goltal 

ostanke iz škatel za hrano, ki so jih potniki vrgli skozi okno, in 

se v zidnih nišah pod brvmi za pešce skrival pred policijo. Vsak 

zamolkel korak nad sabo je občutil kot udarec v glavo. Nekaj 

časa je verjel, da ga bodo starši prišli z vlakom iskat, ga ošteli, 

ker jih je prestrašil, in ga odpeljali domov. Ponoči se je prebujal, 

slišal je mamine klice, pa je bil le veter, drdranje vlaka ali rezek 

ženski glas, ki je po zvočniku sporočil, da North East Express iz 

Šilonga zamuja štiri ure. Norec je včasih pomislil, da bi se vrnil 

domov, vendar se ni, ker ga je bilo sram. In ker mesto iz fantov 

naredi prave moške. On pa je bil sit tega, da je otrok, in si je želel 

biti moški. 

Zdaj, ko je Norec duh, si želi, da bi imel znova sedem let. 

Misliva, da si zato želi slišati svoje staro ime. Spominja ga na 

starše in na to, kakšen fantek je bil, preden se je vkrcal na vlak. 

Njegovo pravo ime je skrivnost. Njegovi fantje ga ne bodo 

nikomur izdali. Najbrž je tako dobro, da bi mu ga ukradel 

kakšen filmski igralec, če bi Norec, namesto da je prišel sem, šel 

v Mumbaj. 

V tem mestu je veliko Norcev. Ne smemo se jih bati. Naši 

bogovi so preveč zaposleni, da bi uslišali naše molitve, duhovi 
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pa … Duhovi nimajo drugega dela in tavajo naokrog, tavajo in 

čakajo in vedno prisluhnejo našim besedam, ker se dolgočasijo, 

tako pa jim ure hitreje minejo. Ampak ne pozabi, da ne delajo 

zastonj. Pomagajo nam le, če se jim oddolžimo. Norcu z glasom, 

ki kliče njegovo pravo ime, drugim s kozarcem pijače ali vejico 

jasmina ali kebabom iz Ustadove okrepčevalnice. Nič drugače ni 

kot pri bogovih, ki od ljudi prav tako kaj zahtevajo, le da večina 

duhov ne pričakuje, da se postimo ali prižigamo svečke ali da 

stokrat napišemo njihovo ime v zvezek. 

Najtežje je najti pravega duha. Norec je duh za fante, ker ni 

nikoli najemal deklet, vendar obstajajo tudi duhovi žensk in stark 

in celo dojenčic, ki varujejo dekleta. Mogoče mi potrebujemo 

duhove bolj kot kdorkoli drug, ker živimo na železniški postaji 

brez staršev in dóma. Če smo še živi, smo samo zato, ker vemo, 

kako duhove poklicati na pomoč. 

Nekateri ljudje mislijo, da v nadnaravne sile verjamemo zato, 

ker vdihavamo lepilo, snifamo heroin in pijemo desi daru, tako 

močan, da bi lahko dojenčku od njega pognali brki. Vendar ti 

ljudje, ti ljudje z domovi z marmornimi tlemi in električnimi 

pečmi, niso bili z Norčevimi fanti tisto zimsko noč, ko jih je 

policija pregnala z železniške postaje. 

Tisto noč je čez mesto pihal leden veter, ki je puščal sledi 

celo na kamenju. Fantje niso imeli dvajset rupij, da bi za osem ur 

najeli odejo, tip v izposojevalnici jih je ozmerjal, ko so ga prosili, 

ali bi jim jo lahko dal zastonj. Drgetajoči od mraza so sedeli 

pod temno ulično svetilko z zlomljenim steklenim senčilom 

pred zavetiščem, v katerem ni bilo več proste postelje. Po rokah 

in nogah se jim je pretakala bolečina. Ko niso več vzdržali, so 

poklicali Norca. 
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Oprosti, da te spet motimo, so rekli. Ampak bojimo se, da bomo 

umrli. 

Uničena ulična svetilka je zaprasketala in zasvetila. Fantje 

so se ozrli kvišku. Nanje so je razlila topla sirupasto rumena 

svetloba. 

»Čakajte,« jim je rekel Norčev duh. »Mogoče lahko še kaj 

naredim za vas.«


