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Če imaš mašno na desni, pomeni oddana, če na levi, samska, odzadaj je vdova, odspredaj 

devica, je z vso resnostjo dekliško-žensko praznoverje utrujenim kuharicam in natakaricam 

razlagala Anna, nabita mala Avstrijka z dirndlom, suhimi spokanimi ustnicami in očmi, ki 

bodo čez nekaj let gledale prestrašene prestopnike, kaznjence in najverjetneje tudi poroto. 

Njena noša, krojena bolj razkrivajoče kot zapeto, je komaj pokrivala puhteče prsi, izpod roba 

obleke so gledala močna meča. Oxfordska očala. Mašna na levi. 

Da študira jura in da dela pri mami v biroju, čez vikend pa gre na Tirolsko pomagat očetu na 

alm, neke vrste kočo v hribih, kjer bo fil arvajten.  Da vstane zjutraj že ob petih, zato ne bo 

prisedla h gruči dvajsetlenikov, ki so jo vabili medse in svojo napetost pridno lajšali s tišvajn, 

noh ajne flaše.  

Ob prihodu na bušnšank, ki je tisto poletje ponujal občasni zaslužek Slovenki Beti, 

antropologinji, ki ji vsaj njen fokus na človeško raso in njena vedno zanimiva medsebojna 

razmerja ni odvzel vsega veselja spričo morbidne situacije dela na taberhu,  je takoj postrojila 

vse prisotne v gostilni. S pogledom, hitro hojo in eno besedo. Šneler. Malega praktikanta 

Johannesa, še eno Slovenko na taberhu, Lauro, ki se je sistemu šneler že dodobra prilagodila 

in mučno iniciacijo nad prišleki že sama dobro izvajala, in skoraj dve glavi višjo Beti, ki se je 

odločila, da avstrijske kulture vendarle ne bo proučevala. Vsaj ne še tako kmalu.  

Anna ji je stala za petami in gledala v vsako vilico in nož, ki jih je nosila Beti, če so dovolj 

spolirane in zložene, nož med dva zobca vilic, prekinjala je njene spontane pogovore z gosti, 

ji podajala tase, do roba polne žvenketajočih kozarcev, ki jih ne smeš razbiti, ker je šefica 

Gerti, ki je videti kot kakšna figurica male debelorite in buhtljaste Avstrijke z zelenim 

dirndlom, potem jezna.  

K veliki mizi je torej sedlo deset mladeničev v usnjenih irharcah, prišli so mladi Avstrijci, 

okoli dvajset stari, že ob štirih, da bi preživeli prijeten in sproščujoč popoldan ob jauzen in 

litrih vinčka. Opiti so bili že, ko so prišli, vsi lepo urejeni kot iz kataloga, kariraste srajčke in 

kratke hlačke z naramnicami so jim dajale deško podobo.  

Hej, šefiiin, so se še zmeraj vljudno drli zdaj za eno, drugo ali tretjo natakarico, ki je pač šla 

mimo, in ko je Anni od belega vina že močno okajeno omizje reklo du bist di beste kelnerin, 

je kolikor hitro je mogla, odvihrala do šanka in to veselo novico v splošno dobro počutje in v 

čast in slavo njenemu dirndlu sporočila šefu. To pa je bil Thomas, še vedno mlad moški 

žalostnega pogleda, ki se je priženil na bušnšank in so mu irharce smešno stale na nekoliko 

zvitih nogah. In ko so ga tam spodaj ob pogledu na Annino bujno oprsje začele tiščati, je hitro 

začel kričati na Betko iz Slovenije, naj pomivalnega stroja za kozarce ne pušča odprtega ali 

naj gre v hladilnik naložit flaše, ki manjkajo v šanku, saj jih je jadrno zmanjkovalo, gostje so 

se namreč kar množili. Beti je hodila s praznimi zabojniki za steklenice v ledeno mrzlo 

shrambo ob šanku in se vračala s polnimi, težkimi, težkimi, vajsburgunder, muskateler, 

cvajgelt … Tam je vmes na poti obšla skupino petih mladeničev iz skupine, ki so odšli družno 

na stranišče in tam obkolili bodočo sodnico, ki so se ji oči za oksfordkami še bolj svetile in s 

suhim grlom je komaj izdavila, da hvala in da ne more z njimi, ker jutri že ob petih vstane, 

torej zgodaj.  

Med petnajstminutno pavzo je Anna izginila, Thomasa pa že prej ni bilo. 

Anna je zavila proti svojem avtu, da gre po jopico, ker da jo bo mogoče potem zeblo. 

Thomas je že prej šel natanko v tisto smer, ker je k popoldanskem spanju pospremil dva 

mladoletna otroka. Čakal jo je tik ob vhodu v orjaško vinsko klet, kjer je za velikim 

pocinkanim sodom, ki mu jih je sledilo vsaj še petdeset, bila mala klopca. Sedel je tam z 

irharcami še oblečenimi, oči so mu že bile vlažne, ob vzburjenju mu je eno oko zmeraj rahlo 



utripalo in jezik je že malo izplazil. Anna je hitro zapahnila velika kletna vrata in že od daleč 

vlekla gor z majhnimi rožicami potiskano široko krilo. Thomas je zagledal najprej bel čipkast 

trikotnik, ki hodi proti njemu. Prišla je, dvignila eno nogo na klopco, da je Thomas lahko 

videl napet trikotnik pod belimi hlačkami, že rahlo vlažnimi. Podrsal je z roko obenj in s 

palcem pogladil rahlo brazdico med obema polovičkama. Jezusmarija, je zaječala Anna in se 

sklonila, da bi odpela dva gumba, ki sta spredaj zapenjala šefove irharce. Komaj je to storila 

in pri tem pazila, da se je z joški naslonila na moško glavo pred sabo, da je kar kriknil, in 

pomigala levo desno z res obilnim darom matere narave in matere Elfi, že je imela v rokah 

Thomasov hrast, ves žilnat, nabrekel do konca in ga pobožala najprej po temno zlatih dlakah 

okrog, nato pa ga čvrsto objela s svojo malo roko ob korenu in polzela navzgor. Thomas je 

stegnil noge, se prijel z rokama za klop in nekaj trenutkov užival v ugodju, ki je prihajalo. 

Anna se je medtem zravnala, razkrečila noge in stopila preko Thomasovih in se pobožala za 

hlačkami, Thomas je opazoval trenutke samodraženja svoje beste kelnerin in skoraj zakričal 

ich libe dih, medtem pa se je čvrsto in gibko telo bodoče sodnice obrnilo in do konca 

vznemirjenemu moškemu pokazalo zadnjico, dekle se je sklonilo in si v eni potezi sleklo 

hlačke do pol beder. Pred zarošenimi očmi Thomasa se je razprl pogled v kraljestvo mokre 

jame, kjer se je v vijugah temno rožnatih lističev že svetila sladka rosa predvstopa v nebesa. 

Tja je rdeč Thomasov obraz zaril svoj obraz in z močnim jezikom srkal Annin napoj.  

Nato se je usedla, še vedno s hrbtom obrnjena proti njemu na njegov ponos in z mehkimi boki 

počasi zdrsela po kapniku sladostrastja. Čez nekaj trenutkov je tiho in odločno rekla, šneler, 

šneler in Thomasu je dodatna kri udarila v glavo. In ko jo je prosil, če lahko gre na kolena, je 

rekla najn, in najn je rekla tudi, ko jo je prosil še nekaj drugega. Na srebrnem sodu je ostalo 

deset prstnih odtisov malih rok, ki jih nikoli nihče ni videl. Le najboljših vin je vedno bolj 

zmanjkovalo. Tako kot Anne, ki se je nekega dne dokončno naveličala svoje premoči nad 

novimi natakaricami in Thomasom in odšla. Z mašno na desni.   

 
 


