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Friderik Irenej Baraga, naš trebanjski rojak, se je v zgodovino zapisal 
kot škof, popotnik, misijonar, slovničar, ki ga zaradi njegovega 

obseženega življenjskega dela pozna malodane cel svet. V občini Trebnje 
v njegovo čast vsako leto zadnji vikend v juniju praznujemo Baragov 
dan – spominski dan Občine Trebnje. 

Tudi iz tega razloga me kot župana izredno veseli, da je Občina Trebnje 
skupaj s klekljarsko skupino Žnurce, sekcijo Kulturnega društva Trebnje, 
razvila projekt Eno je potrebno – Baraga in čipka kot niti sodelovanja 
(BA-ČI), v sklopu katerega so si Žnurce zastavile drzen in plemenit cilj: 
skozi čipko, ki je tako bogat del slovenske kulturne dediščine, da jo je 
Unesco pred nedavnim uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine 
človeštva, pripovedujejo zgodbe o življenju in delu znanega slovenskega 
misijonarja Friderika Ireneja Barage. Čeprav čipka v Trebnjem nima dolge 
tradicije, želijo Žnurce le-to utrditi s svojevrstnim načinom klekljanja, 
predvsem pa z ustvarjalnim pristopom in s svojevrstno vsebino.

Čipkarski izdelki, ki nastajajo v projektu BA-ČI, uprizarjajo Friderika 
Ireneja Barago in njegovo pot iz rodnega Trebnjega oziroma Male vasi 
pri Dobrniču do ZDA (Michigan in Marquette), kjer je misijonaril med 
Indijanci. Tako Žnurce na edinstven način združujejo estetiko čipke in 
življenjsko geslo Barage »Le eno je potrebno«.

Iz gesla, ki implicira, da je potrebna medsebojna prostovoljna pomoč, 
druženje in predajanje znanja ter trud za socialno vključenost vseh skupin, 
pa izhaja tudi ideja in bistvo literarnega natečaja, ki smo ga izvedli v sklopu 
projekta in katerega rezultat je pričujoči zbornik. Literarni natečaj, ki 
ga je pisateljica Milena Miklavčič poimenovala Zgodbe o dobrih ljudeh, 
je rodil več kot osemdeset zgodb in nekaj pesmi o dobrih ljudeh, ki so se 
na svoj način in ob svojem času dokazali in izkazali. Mnogokrat gre za 
povsem običajne ljudi, ki so naredili največ, kar je bilo v danem času ali 
situaciji mogoče. Pričujoči zapisi so tako spomin na posameznike, so pa 
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tudi izziv vsem nam, da je priložnost za dobro možna v čisto navadnem 
vsakdanu pa tudi v še tako izjemno težkih situacijah.

Vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem črtic in pesmi ter urednicama se 
za vložen trud zahvaljujem in vam želim veliko ustvarjalnega navdiha tudi 
v prihodnje. Zahvaljujem se tudi članicam klekljarske skupine Žnurce in 
vsem, ki se trudite, da bi bil naš svet danes in jutri lepši in boljši. Vsem 
bralkam in bralcem zbornika pa želim prijetno branje v upanju, da vas 
zgodbe navdahnejo k pomoči soljudem in delanju dobrega.

Alojzij Kastelic,
župan Občine Trebnje
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O projektu Baraga 
in čipka kot niti 
sodelovanja



13

Operacija Eno je potrebno – Baraga in čipka kot niti sodelovanja 
(akronim BA-ČI), ki je nastala na pobudo Klekljarske skupine Žnurce 

in njihove vodje Marije Prosenik, je Občina Trebnje prijavila na drugi 
Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 – EKSRP, sofinancirajo pa jo 
Evropska unija iz sredstev kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop 
LEADER in Lokalna akcijska skupina Suhe krajine Temenice in Krke.

Projekt BA-ČI lokalno društveno dejavnost klekljanja in ustvarjanja čipke, 
ki je dediščinska, vendar ne izključno vezana na lokalno okolje, povezuje 
z bogato lokalno dediščinsko zapuščino Friderika Ireneja Baraga, skozi 
povezavo pa smo v sklopu projekta razvili program medgeneracijskih 
klekljarskih delavnic za izboljšanje socialnega vključevanja različnih 
ranljivih skupin. Namen klekljarskih delavnic izhaja iz Baragovega 
vodilnega gesla »Le eno je potrebno«, ki nakazuje, da je potrebna 
medsebojna prostovoljna pomoč, druženje in predajanje znanja ter 
trud za socialno vključenost ranljivih skupin, ki so bili v Baragovem 
misijonu Indijanci, danes in tukaj pa so to starejši, mladi, ženske ... 

S projektom skušamo v prvi vrsti odgovoriti na potrebo območja 
po razvoju programov za aktivno preživljanje prostega časa in po 
povezovanju generacij. Zaradi široke prepoznavnosti imena in pomena 
slovitega F. I. Baraga in potenciala, ki ga le-ta nosi za razvoj kulturnega 
turizma v občini, pa projekt obsega tudi razvoj treh novih inovativnih 
produktov, povezanih z lokalnim okoljem. Njihov namen je ohranjanje 
in revitalizacija snovne in nesnovne kulturne dediščine občine ter dvig 
prepoznavnosti območja. 

Kot prvi inovativni produkt je bila v sklopu prve aktivnosti v 
sodelovanju z zunanjim izvajalcem konec leta 2018 razvita Baragova 
rezina z detajlom čipke. »V slaščici se prepletata tradiciji, ki ju ločuje ocean. 
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Namenili smo ji maline, ki so jih Baragu ljubi Indijanci nabirali že dolgo 
pred prihodom Evropejcev, ter slast grozdja, katere trta daje Baragu rodnim 
dolenjskim gričem prepoznavnost, delo in veselje. V Baragovo rezino smo 
dodali rozine – kot presenečenja, ki so Baraga prepričala, da je na pravi 
poti ob spajanju omenjenih tradicij, ter čokoladni mousse, kot tisto nekaj 
več, ki spodbudi ponos ob imenu znamenitega rojaka zaradi njegovih del 
in slovesa – predvsem ‚čez lužo‘, kjer imajo ob Michigenskem jezeru še 
danes veliko poimenovanj po njem – Baragovo okrožje, Baragovo deželo, 
bolnišnico ... Osnova slaščice je nenavadno zanimiva – čokoladni biskvit 
kot osnova na temni podlagi in podoba črnega talarja, ki si ga je oblekel 
Friderika Baraga, ko je stopil na pot duhovništva. Obarvali smo jo rdeče – 
v barvi ogrinjala, ki si ga je nadel kot škof, ter dodali ščepec edinstvenosti 
sladke čipke (duh blaženosti), ki krasi končno podobo Baragove rezine.« 
(Luka Bregar) Sladico lahko poskusite v Hotelu Opara v Trebnjem.

Kot drugi inovativni produkt predstavlja glavna razstava Baragovo 
življenje, vpeto v čipko, ki skozi veliko število klekljanih izdelkov na 
edinstven umetniški način uprizarja Friderika Ireneja Barago in njegovo 
življenjsko pot. Razstava je in bo gostovala v Trebnjem, Muzeju krščanstva 
na Slovenskem v Stični, Žužemberku in Dolenjskih Toplicah, po koncu 
projekta pa ji želimo najti tudi stalno mesto v Trebnjem. 

Tretji produkt projekta pa je zbornik prispevkov (črtic in pesmi) Zgodbe 
o dobrih ljudeh, ki zagotovo predstavlja enega izmed najpomembnejših 
dosežkov projekta. Upamo, da bodo zgodbe pripomogle k razširjanju 
Baragovega življenjskega vodila med ljudmi vseh starosti in nas spodbudile 
k manjšim ali večjim dobrim dejanjem in medsebojnemu sodelovanju. 

Mateja Zupančič,
vodja projekta
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Dragi sodelujoči in sodelujoče na literarnem natečaju
Zelo od srca se vam zahvaljujeva za sodelovanje! 

Zgodbe, ki ste jih poslali, so se dotaknile srca! 
Živimo v svetu, v katerem je vedno manj prostora za dobre stvari 

in tudi za dobre ljudi. Veseli sva, da sva lahko prebrali nekaj zgodb, ki 
se tičejo prav teh, slednjih!

Ljudje smo različni: eni so tihi, drugi glasni, eni veseli, drugi žalostni, 
eni so samozavestni, drugi plašni. Eni nosijo srce na dlani, drugi ga 
skrivajo globoko v sebi.

Trenutki, ko pokažejo, da čutijo, ljubijo, sočustvujejo, pomagajo, 
ponudijo svojo ramo, da bi sočloveku polepšali dan, so nepozabni.

Prav je, da sva zgodbe teh dobrih ljudi zbrali tudi v 
zborniku, ki vam ga poklanjava v spomin na današnje srečanje! 
Želiva vam še veliko uspešnih zgodb in še veliko srečanj z dobrimi ljudmi! 

Milena Miklavčič in Ivanka Višček
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Prva nagrada: Albin Lenar

Zakojca
Na pragu življenja je sreča
prinesla mi starca na pot.
Človeka z obrobja obstoja,
nihče mu ni rekel „gospod“.

Dve kozi in leha krompirja,
mogoče kak kajzerjev groš?
Sosedstvo brez spletk in špetirja
in leskove vitre za koš.

Nikogar ni v srcu preziral.
Nikogar koval na oltar.
Nikomur v življenje ni vdiral.
Nikogar ni puščal vnemar.

Le deček sem bil kratkohlačen,
iskalec življenjskih poti ...
Cel svet je dandanes drugačen,
ta starec pa v meni živi.
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Druga nagrada: Matjaž Rebolj, 9. r. OŠ Trebnje

Vsak človek je svoja zgodba
Ko gospod Slavko govori o sebi, se spomni na svoje rodne kraje. Njegovi 
starši so bili doma na Gorenjskem. Oba, tako oče in mati, sta bila doma 
v Vodicah nad Ljubljano. Mati je bila navadna delavka v tekstilni tovarni, 
oče pa pečar. Gospod Slavko pravi, da so ljudje njegovi mami rekli: »Ali 
si srečna, ker te nikoli ne zebe?« Res je bila dvakrat srečna: imela je 
delo in družino.

Mama je Slavka kot otroka učila: »Rad imej Boga in vsakega človeka!« 
Njegov oče pa je rad dodal: »Bodi dober in pošten v življenju!«

Po končani osnovni šoli je Slavko vzljubil elektriko; ker je močna 
in se ne vidi, zato se je vpisal na srednjo elektro šolo v Ljubljani, kjer 
je bil povprečen dijak. Pri dveh predmetih pa je z znanjem izstopal; 
to sta bila angleščina, kjer je izstopal na »dol« in matematika, ki pa ga 
je vedno posebej veselila in je bil zelo uspešen. V Iskrinem servisu v 
Ljubljani se je naučil v dveh letih popravljati vse elektroaparate tistega 
časa. Kakšno veselje in ponos je doživljal ob tem! Ali se da popravljati 
tudi človeka in svet?

Vojaški rok je služil v Makedoniji. Povsod je bila sama elektronika – 
na njegovo veliko veselje. In novo spoznanje za vse življenje: vrednote 
so najpomembnejše: za domovino, za mir, za srečo vsakega človeka.

Njegova odločitev za duhovniški poklic ali pravilneje rečeno za služenje 
Bogu in ljudem je bila logična posledica. Šest let je srkal spoznanja 
modrecev iz celotne človeške zgodovine. Njemu in sošolcem je bilo vse 
to darovano. Resnično, to je bila njegova prelomnica: spoznanje, da je 
vse v življenju velika podarjena skrivnost.

Že vsako jutro je gospodu Slavku podarjeno. Ob 6. uri obhaja sveto 
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mašo ali prihajajo otroci k verouku. Ob njih postaja mlajši. Otroci so 
mu veliko podarili, nenehno se ob njih seznanja z novostmi, naučil se 
je uporabljati tudi instagram. Pravi, da je spet učenec.

Do duhovnika so ljudje zahtevni. Imajo to pravico. Kot duhovni 
pastir jih mora peljati na višave radosti in jim pomaga sprejemati nižave 
bridkosti. In takoj se spomni modrega Preroka: »Kjer si sam hodil, tam 
lahko vodiš človeka.«

Gospod Slavko pravi, da je v življenjskih okoliščinah najpomembnejša 
matematika. Ko je Bog ustvaril svet, se je ravnal po matematičnih 
koordinatah. Zato imajo starejši ljudje prav, ko pravijo, da ima vsaka 
stvar svoje mesto. Ali je pomembna tudi razdalja? Gospod uči nas fante 
že pred veroukom: »Bodi kavalir do deklet in jih spoštuj, kakor želiš, da 
one spoštujejo tebe.«

»Lepo je živeti!« pravi gospod Slavko. 
»Prav je delati dobro. Kdor je do tebe dvakrat dober, mu povej – lahko 

tudi po francosko – ti si moj bonbon.« 
To je zgodba o gospodu, ki ga imamo radi.
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Tretja nagrada: Martina Podričnik:

Štefka
»Te ženske so zmešane,« sem si rekla, ko sem srečala Štefko, že tretjo 
žensko tistega dne, ki je v mrazu in vetru, ki je rezal do kosti, med 
gumijastimi škornji in do kolen segajočim krilom kazala gole noge.

Po dobrem letu bivanja na vasi sem se tudi jaz klimatizirala, sprejela pa 
sem tudi nekatere nove življenjske zakonitosti ter vsaj skušala razumeti 
drugačnosti, ki so vsak dan treskale vame.

Štefka! Kako sem jo imela rada! Brezzoba usta so se pogosto razvlekla 
v širok nasmeh in izvrgla dovtip, ki me je v času spoznavanja zgolj 
nasmejal, ko sem jo bolje spoznala, pa mi je sporočal tudi globlja sporočila.

Po službi sem rada zavila v njen dom. Bil je skromen, celo nenavaden, 
toda v njem sem začutila neko neopisljivo toplino.

Sedela sem na razmajanem stolu in srkala močno, črno, najboljšo 
kavo, ki mi je v nadaljevanju dne dajala dodatno energijo in delovni elan. 
Štefka je medtem brkljala po kuhinji in kdaj pa kdaj z leseno kuhalnico 
pomešala jed, ki je klokotala na štedilniku. Včasih se je obregnila ob 
sedemnajstletnika, ki je sedel na tleh in »kupčal«, kar je izgledalo tako, 
da je v lesen koš zlagal ropotijo, ki si jo je izbral ta dan, polnega pa je 
izpraznil na tla in nalogo ponovil. Včasih si je med delom pretegnil noge 
do pipe, jo odprl in malo pošprical naokrog, po maminem robantenju 
pa je spet sedel in nadaljeval s svojim poslanstvom. Če je bil vključen 
pralni stroj, je rad pokukal tudi za priprta lesena vrata, ki so sicer s 
ključavnico varovala najpomembnejši, pa morda tudi edini stroj v hiši, 
in opazoval vrteči se boben.

Oče je sedel na zaboju za drva in vlekel čik ter se le s težavo dvignil, 
ko je Štefka zanergala, da naj vendar naloži drva v štedilnik. Skrbno je 
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spremljal najin pogovor in ga kdaj pa kdaj s kako besedo tudi dopolnil.
Govorili sva o vsakdanjih rečeh. Štefka je na primer privzdignila spran, 

a čist predpasnik in pod njim pokazala drugega, ki ga je umazala na njivi, 
ko je izkopavala krompir. Lepega imam za v kuhinji, mi je sporočala. 
»Saj veš, da ima tumast pavr tolsto rpico,« se je zakrohotala. Rada se je 
šalila na svoj račun. Pa tudi obtoževala in sramotila se je včasih. Takrat 
je njen Anza vidno užival in se z ženo globoko strinjal. V takih trenutkih 
sem poskušala blebetanje omiliti z luščenjem njenih svetlih strani in 
jih olepšati z vsem dobrim, kar jo je krasilo. 

Bila je mama dveh moških, ki sta odšla v mesto in si tam ustvarila 
družini. Hči Ankica, dojenčica, ji je po težkem porodu kmalu umrla, 
ostal pa ji je Marjan, zadnjerojeni otrok, ki je bil kljub puhasti bradi, 
ki mu jo je smel od časa do časa pobriti le bratranec, otrok v pravem 
pomenu besede.

Živo se spominjam dne, ko me je obiskal.
Rada kuham. Po končanem delu sem se rada sproščala tako, da sem 

navila radio na glas, kuhala ali pekla ter pela na glas. Naenkrat me je 
zmotil Milčijev: »Djjjj!« 

Stal je tik za mano. Z eno roko je nategoval že kar obrabljene naramnice, 
na katere je imel obešene ohlapne hlače, z drugo pa mi je želel nekaj 
dopovedati, saj je menda doumel, da ga ne razumem. Spraševala sem, 
kaj želi, on pa mi je v svojem jeziku razlagal. Prepričana, da se je izgubil, 
sem ga želela peljati domov, on pa se je uporno namenil po stopnicah 
navzgor. Presenečena sem najprej ugotovila, da ni pametno, da ne 
zaklepam vhodnih vrat, četudi je na vasi taka navada, kasneje pa sem 
postala kar malo huda.

»Milči, gor pa ne smeš!« sem ukazala.
Milči je začel še bolj nervozno brbljati, z desnico je segel pod hlače, 

iz ust pa mu je prilezla penasta slina.
Postalo mi je vroče.
»Kaj naj storim?« sem se spraševala.
Nekajkrat sem globoko vdihnila in se zavedla, da moram situacijo 

umiriti.
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Nežno sem se mu nasmehnila in ga prijela za roko. »Pridi, greva,« 
sem mu rekla.

Začuda me je ubogal, sestopil s stopnic in se mi pustil voditi iz hiše. 
Nekaj korakov od hišnega praga naju je presenetila Štefka.

»Oh, Milči, a tu si,« je pohitela k njemu in ga nežno objela. Zarošena 
debela očala si je obrisala v predpasnik, jih nataknila nazaj in mu obupano 
dejala: »Zakaj si mi spet ušel?«

Fant je nekaj odgovoril. Ne vem, ali ga je mama zares razumela, toda 
meni je takoj razložila, da je fant iskal Rožico, mojo predhodnico. Ona 
ga je vsakokrat nagradila s kako barvno reklamo ali čim podobnim. 
Sprejela sem navodilo, kako naj ravnam v bodoče, toda zgodba se ni 
nikoli več ponovila.

Me je pa Štefka prosila za pomoč že čez nekaj dni.
Milčija ni bilo nikjer.
Iz goste megle je rahlo rosilo, veter pa je tulil, piskal in hreščal, da 

se skoraj nisva slišali. Namenili sva se vsaka v svojo smer. Tudi klicali 
sva ga, toda najbrž naju ni bilo moč slišati.

Ko sva pretaknili že vse skrite kotičke, ki so obdajali dom, sva se ob 
ponovnem srečanju le nemočno pogledali. Ne vem, zakaj sem se obrnila, 
pa sem ga zagledala. Kot kip je negibno stal pod lipo. K sebi je stiskal 
zamaščenega medvedka in buljil v prazno. 

»Milči,« sem zavriskala.
Štefka je gledala, pa ga ni videla.
»Kje?« je nejeverno vprašala. Doumela sem, da debela stekla njenih 

očal pač ne pomenijo prav dosti. Prijela sem jo za roko in jo vodila do 
fanta, ki je, ko je začutil mamo, padel na njene prsi. Oba sta zaihtela, 
jaz pa sem se tiho umaknila.

Štefka je tako skrbela za svojega fanta dneve in noči. Velikokrat je bilo 
hudo. Fant je bil trmast, kot so trmasti triletniki in kljub temu, da mu je 
narava podarila vse znake moškosti, ga ni naučila tako osnovnih stvari, 
kot je opravljanje potrebe na stranišču. Zato je mama svojega odraslega 
fanta previjala, umivala in pri tem prestajala neizmerne muke. Če je 
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bilo le prehudo, ji je na pomoč priskočil Anza. Če ni bil pijan …
Včasih je imela okrog ustnic zarisan rjav rob. Dolgo sem mislila, da 

se po zajtrku pač ni utegnila umiti, nekoč pa sem le ugotovila, da čika 
tobak. Tega še nikjer nisem videla.

»Če je prehudo, se malo zadrogiram,« se je obsodila.
»Oh, Štefka, ne vem, kako bi se iz takih muk uspela reševati jaz?!«
Ponovno sem preverila, če svečka, ki sem jo prižgala, gori. Spoštljivo 

sem se pokrižala in odšla. Draga Štefka, počivaj v miru!
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1. priznanje: Stojan Knez

Pihica
»Otroci, malica!« je zaklicala vzgojiteljica Mihaela. Vsi so se gnetli za 
mizo, le mali Jure je sedel objokan na rožnati blazini. »Kaj je, Jurček?« ga 
je vprašala vzgojiteljica. »Buba lokica, sem se udalil,« je še naprej jokal. 
»Pihica, plosim, pomagaj!« Vzgojiteljica ga je prijela za bolečo rokico in 
dvakrat popihala. Takoj se je pričel prešerno smejati in skočil v objem 
vzgojiteljici Mihaeli, ki so jo vsi otroci klicali Pihica. Le zakaj?

Novica iz lepega obmorskega mesteca se je kmalu razširila po vsem 
kraljestvu. Pihico so vabili v vse vrtce v bližnji in daljni okolici, da se je 
igrala z mladimi nadobudneži, jim brala čudovite pravljice in popihala 
boleča mesta, če se je kdo od njih poškodoval. Le zdravniki so bili včasih 
malo jezni nanjo, saj niso imeli več toliko dela, vendar ne preveč, saj so 
vedeli, da ima Pihica veliko, ljubeče srce. Tudi živali so slišale za prijazno 
vzgojiteljico, ki tako srčno zdravi otroke. Ko se je zvečer vrnila iz službe 
domov, jo je na vrtu pred njeno hišo čakalo veliko živali: kužki, muce, 
miške, galebi, nekaj papig in morski prašiček. Pihica je vse pozdravila 
tako, da je nekajkrat pihnila, nato pa dejala: »Tako, opravljeno, zdaj pa 
spat, da se spočijete za jutri! Lahko noč in eno bolho za pomoč.« Tudi 
sama je utrujena zaspala. Imela je namreč vedno več dela, tako da zanjo 
skorajda ni več ostalo časa.

Nekega dne pa ni več prišla v vrtec k svojim ljubim otročičkom. »Kje 
je naša vzgojiteljica Pihica?« so skoraj jokajoče spraševali otroci v en glas. 
»Hočemo Pihico, hočemo Pihico!« Nova vzgojiteljica Barbara, modra 
gospa, je morala nekajkrat zaploskati z dlanmi, da so se otroci umirili. 
»Posluh, prosim,« je dejala, »vaša vzgojiteljica Pihica je ostala doma, ker 
bo kmalu dobila dojenčka. Sporočila mi je, da vas pogreša, da ima vse 
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neizmerno rada in da bo prišla v vrtec takoj, ko bo to mogoče.« Otroci 
so obstali, tako da je bilo videti samo njihove velike oči, se usedli na tla 
ter se prijeli za roke, kot že velikokrat, kadar so bili žalostni.

Čas je hitro mineval in nekega jutra jim je vzgojiteljica Barbara 
dejala: »Tako, otroci, vaša Pihica je danes ponoči rodila deklico Anjo. 
Ste za to, da jima pošljemo poljubčke in zaželimo srečo?« »Na, Pihica, 
na, Anja, ujemi cmok, cmok, cmok …!« so otroci poljubljali prste svoje 
roke in pošiljali poljubčke.

V septembru, ko so se otroci igrali v bližnjem gozdičku, so zaslišali 
tisti znani glas: »Kje ste, moji sončki?« Zagledali so vzgojiteljico Pihico, 
ki je v naročju držala navihano, kodrolaso deklico. Zapodili so se proti 
njima in se ljubeče dotikali Pihice in njene ljubke hčerkice Anje. Vsakemu 
od otrok je vzgojiteljica dala poljubček in mu rahlo pihnila v čelo, rekoč: 
»Tako, za vsak slučaj.« V Juretovih očeh je zopet videla solze. »Kaj je, 
Jurček?« ga je vprašala. »Kje buba?« »Tlebušček me buba, sem včelaj 
pojedel pleveč čokolade. Popihaj, Pihica!« Samo nasmehnila se je, svoji 
štručki Anji nekaj zašepetala na uho in jo dala iz naročja. Punčka Anja 
je dvakrat pihnila v Juretov trebušček in bolečina je takoj izginila. Otroci 
so ploskali s svojimi drobnimi ročicami in bili nepopisno srečni. 

Vzgojiteljica Pihica se je kmalu vrnila v vrtec k svojim otrokom. 
Zvečer, ko   je prišla domov, pa na vrtu pred njeno hišo ni bilo več 
živali … Le zakaj? Doma je bila namreč mala Anja, ki je pozdravila 
prav vse živali. Mihaela je objela svojo prikupno hčerkico, 
jo stisnila k sebi in dejala: »Hvala ti, ti moja mala Pihica!« 
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2. priznanje: Franjo Frančič

Slovo
Kako je nastalo vesolje? Tisto o velikem poku, o teoriji, da je bilo vesolje 
zelo vroče, gosto in majhno. Pred štirinajstimi milijardami let pa se 
je eksplozivno razširilo. Toda zakaj? Morda pa ne obstajajo samo tri 
dimenzije, dolžina, širina, višina? Morda. Nebeške strune, miza za 
biljard. Prazen je tridimenzionalni svet, a kljub temu se vse giblje desno 
in levo, navzgor in navzdol ter naprej in nazaj.

In vse naokrog velik nič.
Dolga ulica s starimi meščanskimi hišami. Schopenhauerstrasse. 

Velika obokana vrata na dvorišča so ves čas zaklenjena. Pozvoniš in 
nihče ne odpre teh prekletih vrat.

Regina je vstala zamorjena kot vsa ta zadnja leta. Psihiater Jelinek 
ni več vedel, kakšno terapijo naj ji predpiše. Veliki ognjeni stroj. Črni 
zemljevidi, zarisani po izmučenem telesu, ki se ne more več boriti. 
Zasnežene ulice. V kotu je stal star pianino. Stropi v stanovanju so 
bili visoki in težko ga je bilo ogrevati. Pred leti je prodala stanovanje v 
Lienzu in kupila manjše, veliko bolj poceni v Lovranu. A kaj, ko ni bilo 
več nobene moči, da se odpravi do morja, ki ga je tako ljubila.

Nimam več prijateljev, je pomislila in vključila slepo oko računalnika:
»… ne bom ti pisala veliko, niti ne vem, kaj naj ti napišem, praznina 

je, slabo sem, zelo slabo, prihaja konec, zato ne najdem besed, preprosto 
jih ne najdem,« mu je napisala.

Ni vedel, da bo tako, ni.
V bistvu je bil samo še ostareli klovn, ki je plesal po vagonu vlaka za 

Beograd. Po steklenici vina so se ostri obrisi sveta počasi omilili. Utrujen 
od življenja in sebe, od izdaj, iskanja ljubezni, razočaranj, prelomljenih 
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obljub in literature, ki mu je bila dolgo odrešilni otok. V bistvu mu je 
bilo vseeno, da se odpravlja na knjižni sejem, vseeno mu je bilo za knjige 
in pobege, bližal se je točki preloma. Spomin na žensko, ki ga je morda 
nekoč davno ljubila. Bloden on, blodna ona. 

Stal je ob starem opuščenem rudniku. Ploščati kamni so bili zloženi 
ob zidu. V bližini je bilo letališče. Sneg, ki je zapadel preko noči, je 
kopnel. Dva čolna, napolnjena z vodo, sta potonila, samo vrv ju je držala 
k lesenemu kolu. V bližini je bilo letališče in lokalna pošta. Počutil se 
je kot idiot, kot polkovnik, ki nima komu več pisati. A vseeno je vsako 
jutro hodil tja, odprl mali leseni predal, da začuti praznino. Včasih se 
je odpeljal do avtobusne postaje. Bežno je opazoval ljudi, ki so vstopali 
v avtobuse. Z vajeno kretnjo si je prižgal novo cigareto. Morda je čakal 
na vesoljni pok. Morda je iskal sledi časa, spomina, morda.

Potem je zagledal tiste vrane, ki so poskakovale po pokošeni travi.
Občutek, da tečeš zadnji krog, da ne pričakuješ ničesar več velikega, 

je po svoje odrešujoč. Po drugi strani pa … Neznosen je bil občutek, da 
se je moje besede ne dotaknejo več, morda, kaj vem, se je niso nikoli. 
Lahko sem ji pošiljal nakit, rože, knjige, ona je čakala samo sporočilo 
novega moškega: pridi. Boleče je bilo le to, da so se me njene besede 
še vedno dotaknile, čeprav so bile zavite v celofan: kar ne veš, ne boli. 
Saj sem znal odrezati, za mesec ali dva, potem pa se je vrnila v podobi 
čarovnice, ki je znova priklicala čas lepote. Lepote in bolečine. Če bi dal 
na tehtnico, bi bilo bolečine veliko, veliko več. Morda naju je povezalo 
nekoč to, da sva živela v dveh svetovih, ona sicer tega ni nikoli priznala, 
a resnica je bila ta, da sem oboževal vse na njej. Njeno hojo, njen vonj, 
njen pogled. A eno so sanje in prividi, toda drugo je resničnost, ženska 
moč in energija je drugačna od moške. Ko odrežejo, ni več kaj. Ko se 
jim solze posušijo, pozabijo. Moški pa, če jih razsuje, se nikoli in nikdar 
več ne poberejo.

Dva dni se ni premaknil iz starega hostla nasproti sejmišča. Zaporedje 
ni pomembno, je pomislil. Odločitev, da se končno odpravi do Brankovega 
mosta, je preložil. Gostinski lokal v bližini je bil opremljen z desetinami 
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fotografij umrlega maršala. Bal se je, da pravoslavni pop potrka na 
njegova vrata. V kotu je stala plastična posoda, na mizi so bile razsute 
drobtine starega kruha. Na trkanje se ni odzival. Tisoče in tisoče knjig 
je bilo razstavljenih v neskončni vrsti polic. Sanjal je potepuške pse, ki 
tečejo mimo glavne železniške postaje. Odprl je staro šolsko torbo in 
brskal za pošto, ki jo je prejel pred mnogimi leti. Spremljale so ženske 
oči pume. Počasi je vstal in se zazrl preko orošene okenske šipe. Deževne 
kaplje so počasi polzele po steklu. Ni pomembno, je zamrmral vase.

 V bistvu je bilo na tej točki razsutega spoznanja nepomembno, kje 
je, kdo je, kam potuje. Ples mask se je pričel in korake je dobro poznal. 
Krožil je po vagonu do stranišča in kljub prepovedi skadil čik ali dva. 
S kotičkom očesa je iz navade oprezal za ženskami, ki so ga tu in tam 
ošinile s pogledom. Prepustil se je pol pijanski omotici. Večina jih je tako 
ali tako strmela v zaslone mobilcev, kot da je tam odrešitev in odgovori za 
vse, kar prinaša življenje. Namesto ogovarjanja in akcije je sedel nazaj v 
kupe. Opazoval je podobe pokrajine, ki so se bleščale v zimskem soncu.

Dolge ure je lahko nepremično sedel na stolu in opazoval dvorišče. 
Lastovke so se vračale sredi marca, vedno ga je začudilo, kako najdejo 
ista gnezda pod zavihki streh. Samo dva letna časa sta še: poletje in zima.

Regina sedi pred malo hiško in počasi odloži knjigo.
»Kje pa si hodil, nič časa nimaš zame?« reče skoraj očitajoče.
V zalivu je razbitina nasedle lesene barke. Galebi so hrupni. V 

daljavi je obris zasneženih Dolomitov. Štirje moški se opotekajo s 
starim pianinom na vrveh po vijugastem stopnišču. Vlak se ustavi v 
megli. Nelagodno mu je, ko sedi za mizo pred publiko. Za vrati je brlog. 
Strah, ki reže in reže. Nevidni noži. Neznosna teža. Dolina se razpre 
in v naročje zasijejo čarobne oljke.

Ogenj v kaminu počasi dogoreva. V ravno vrsto si zložil kamne. Kepa 
pepela v ustih. Grbasta starka obiskuje pogrebe. Ne prepoznaš več obrazov. 
Pozabil si na imena rojstev in smrti. Stopinje v tišini. Drevo, sklonjeno 
nad prepadom. Zbor se je razvrstil na odru pod oltarjem. Včasih zgodaj 
zjutraj podgane napolnijo ulice, bežijo. Zaslutijo smrt. Sedeti v prvi vrsti. 
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Pripovedovati prazne zgodbe o državi, ki je ni več. O času, ki je izgorel 
v črni luknji pozabe. O ljudeh, ki so odšli brez sledu. Njene žareče oči. 
Svetli prameni las, ki ji padajo na čelo. Lepota bolečine. Bolečina lepote.

»Zanimivo vas je bilo poslušati, vi ste malo nor, mar ne?« mu je rekla 
ob prvem srečanju.

»Za koga naj napišem v knjigo?« jo je vprašal.
»Za Regino,« mu je odgovorila.
Ni zmogel drugače, ni znal. Požgal je vse za seboj. Izbrisal imena, 

ljudi, spomine. Če tega ne bi storil, ne bi bilo moči za korak naprej. Ni 
razumel zakaj. Občutje tujosti. Zasledovalec samega sebe. Morda ni bilo 
kaj razumeti. Sedel je pred množico. Ponovitve. Moral bi pripovedovati 
o svoji preteklosti, a tam je bil en velik nič. In ruševine.

»To zlahka razumem, meni se dogaja podobno,« je rekla Regina. 
Ni verjel, da bo prišla. Lepa, strašno lepa. Pšenični slapovi las so ji 

plapolali v vetru. Mala našobljena usta in ogenj v očeh. V trenutku jo 
je prepoznal, ko je stekla proti njemu sredi množice. Ga objela, se ga 
oklenila. Med ustnic. Dvojec brez krmarja. Vonj po sivki.

»Veš, kaj me najbolj privlači pri tebi?« zašepeta.
»Ne vem,« ji odgovori.
»To, da vidiš ptice na nebu tudi takrat, ko jih ni.«
Ležita gola na boku, prepletena.
»Veš, ne vem, če mi je bilo kdaj tako dobro, lepo. Kako rada bi ustavila 

čas,« reče Regina. Za trenutek zadrhti nebo.
Sedi v lokalu Ribnjak ob Donavi, bele čipke snega počasi naletavajo. 

Grobovi, križi. Lešče. Ogromen bronasti spomenik Filipa Makedonskega. 
Vonj železniških postaj. Ni razlike. Cipresov gaj. Povorka pogrebcev, ki 
se pomika proti hribu. Zaledenelo okno. Mogočnost tišine. Skoraj enako, 
ko išče mamin grob, a ga ne najde, ne najde.

Hladno nedeljsko jutro v marcu. Polarna zima in mraz. Sneg je prekril 
mesto in vse je obstalo. On, oblečen v lahek površnik, se ustavi ob kupu 
snega. Ne ve točno, kje je. Kam gre? Kdo je? Pogleda na pročelje hiše in 
zašepeta: Schopenhauerstrasse.



33

3. priznanje: Gregor Slana

Maketa
Če je bog ustvaril človeka po svoji podobi, zakaj je potem slab? Ali je 
v resnici bog slab? Nas je morda kdo drug ustvaril? Je to raj ali pekel? 
Nič več nima smisla …

Bog je sklical svoje angele, da jim pokaže svojo najnovejšo stvaritev. 
Zbegani so se zagledali v nekakšne opicam podobne stvore.

»Kaj so te gole opice, bog, kako jih boš imenoval?« je vprašal eden 
izmed angelov.

»Človek … Najnaprednejše bitje, kar sem jih do zdaj ustvaril.« 
»Zakaj pa to?« vpraša eden izmed angelov.
»Ustvaril sem bitje z naprednimi umskimi sposobnostmi, da bi 

nekega dne bili tako razviti kot mi,« odvrne bog in počasi odide do 
ogromne mize, ki je stala sredi hodnika. Na njej je bila postavljena maketa 
miniaturnega sveta, ki je bil prekrit z raznolikimi rastlinami in je nudil 
dom številnim drugim živalskim vrstam. Bog je stresel pest človečnjakov, 
malo večjih kot mravlje, po maketi. Angeli so se radovedno postavili 
okrog mize. Ni minilo pet minut in že so začeli uporabljati lesene palice 
in kamenje, da so se med sabo začeli preganjati. Ulovili so prašiča in ga 
z zobmi živega odrli in se gostili z njegovim mesom. Ob cviljenju prašiča 
so se nekateri angeli obrnili stran od makete. Nenadoma eden izmed 
človečnjakov dvigne palico, iz katere se je kadilo. Odkrili so ogenj. Klanje 
se je nadaljevalo. Naredili so ognjišče, na katerega so zmetali številne 
živalske kadavre. Medtem ko se je večina nažirala s pečenim mesom, 
je en človečnjak v žerjavici skoval rezilo in napadel ostale človečnjake 
ter si priboril vse njihovo meso. Nenadoma so se po celi maketi pojavila 
ognjišča. Sedaj ima že vsak človečnjak svoje orožje. Začela se je bitka, 
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kjer so se človečnjaki bojevali za ozemlje, hrano in vodo. 
Bog in angeli so bili zgroženi nad človečnjaki. Tako krvoločne in 

uničevalne vrste še niso videli. Bog si je moral sprostiti glavo od vsega 
nasilja, zato je odšel malce zadremat v svoje prostore. 

Močan pok je nenadoma predramil boga. Pogledal je na uro in videl, 
da je zaspal kar za dve uri. Takrat se je spomnil na človečnjake. Hitro je 
planil iz postelje in odprl vrata, nakar ga je presenetila dimna zavesa, ki 
se je spustila na njega. Hodnik je bil poln dima, angeli so pokašljevali in 
se dušili. Bog je odšel do makete, ki so jo že skoraj pojedli ognjeni zublji 
in hitro ustvaril nevihto, ki je počasi pogasila požar.

»Kaj se je zgodilo?« je bog zbegano spraševal sajaste angele, ki so 
bili prisotni ob dogodku.

»Človečnjaki so se razdelili v dve skupini, med katerima je izbruhnila 
vojna. Ustvarili so številne priprave za ubijanje, a zadnja je bila tako 
močna, da je v trenutku ugasnila vse življenje na maketi,« je razložil 
eden izmed angelov. Drugi angel je pristopil z mrtvim človečnjakom v 
pesti in nadaljeval zgodbo.

»Sredi makete je odjeknila tako močna eksplozija, da je človečnjake 
kar pometalo z nje, nato pa jo je prekril ognjeni val.«

Kljub temu da so človečnjaki izbrisali vse življenje z makete, se je bog 
odločil, da jim da še eno priložnost. Čez nekaj dni je postavil novo maketo. 
Človečnjake je na novo ustvaril, a jim je tokrat odvzel nekaj prvinskega 
nagona in namesto tega dodal še malo več umskih sposobnosti in nato 
ponovil poizkus.

Angeli so se zopet zbrali okrog nove makete in komaj čakali, da 
vidijo, kako se bodo obnašali novi, dovršeni človečnjaki. Bog je ponovno 
stresel pest človečnjakov na maketo. Tokrat se človečnjaki niso začeli 
napadati. Obnašali so se bolj civilizirano. Ko jih je zgrabila lakota, so 
začeli nabirati sadje z dreves in niso šli lovit živali. Namesto orožja so 
si začeli izdelovati orodje. Postavljali so si bivake, najprej lesene, nato 
kamene. Iz minuto v minuto so izumili nekaj novega, vse od ognja do 
kolesa. V roku ene ure so iz kamene dobe prešli v železno dobo. Bivaki 
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in primitivne hiše so počasi zamenjale betonske zgradbe, ki so zrasle 
preko dreves. Tehnologija je nenadoma poskočila in kakor bi trenil 
so na rekah stale elektrarne, ki so kot pajkovo mrežo razpletle svojo 
električno napeljavo po maketi. Gozdove so posekali, nadomestile pa so 
jih razne tovarne. Po zadnjih koščkih makete, kjer še je rasla trava so se 
razbohotile človečnjaške stvaritve, brezdušni jekleni avtomatoni, ki so 
služili njihovi volji in so pospešili rast zgradb, ki so se dvigale v višave. 
Na koncu je na maketi stalo eno ogromno betonsko mesto, ki je mizi 
že skoraj spodneslo noge. Na eni točki so se človečnjaki zavlekli v svoje 
zgradbe, iz katerih se nekaj časa niso prikazali. Vsaj eno uro ni bilo na 
spregled nobenega človečnjaka, le automatoni so se sprehajali po maketi.

Bog in angeli so bili začudeni in se spraševali, kaj se dogaja s človečnjaki. 
Nenadoma so zgradbe z makete skočile v zrak. Bog in angeli so od strahu 
otrpnili. Tančica betonskega prahu je obkrožila mizo, s katere je vstal 
automaton, ki je bil celo za dve glavi večji od boga. S svojimi hudobnimi 
rdečimi očmi se je zazrl v prvega angela in ga zagrabil za vrat.

»Ubij!« se je razločno slišal njegov hreščavi digitalni glas. Bog in ostali 
angeli so posredovali, a je automaton angelu zlomil vrat. 

»Umaknite se!« je zakričal bog svojim angelom, nato pa je priklical 
strelo, ki je udarila naravnost v automatona. Ta je zagorel in padel na 
tla. Angeli so pritekli nazaj in obkrožili boga.

»Tole pa je bilo za las,« je vzdihnil bog. Zagledal se je v ubogega 
angela na tleh.

»Opravil sem s temi človečnjaki! Kakršne koli bom ustvaril, z njimi 
se nič ne konča dobro. Svet je boljši brez njih,« je pomislil. Iz ozadja se 
je zaslišalo zlobno krohotanje. Bog se je ozrl proti elegantno oblečenemu 
moškemu, ki se je počasi približal dogajanju.

»Zelo lepa predstava, moram reči. Moj najljubši del je bil, ko je robot 
planil iz makete.«

»Robot?« se je začudil bog. In nato vprašal:
»Satan, si to ti?« Neznanec se je nasmehnil in odgovoril.
»Morda. Imam mnogo imen … Eno izmed njih je tudi Bog. Kakorkoli 
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že … Slišal sem, da s svojo stvaritvijo nisi preveč zadovoljen.«
 »Res je. Ta projekt se žal ni izkazal.«
 »Po moje bi moral imeti več potrpljenja in dati človečnjakom več 

časa,« je razlagal neznanec z lepimi očmi.
 »Ne vem … Nikdar še nisem ustvaril vrste, ki bi v tako kratkem času 

uničila maketo.«
 »Imam en predlog. Kaj ko bi te človečnjake prepustil meni? Morda 

mi jih uspe izboljšati,« je kar se da vljudno vprašal neznanec. 
 »Ne bi te rad spravil v težave, saj si sam videl, da so zelo nevarni,« 

ga je bog poskušal pregovoriti.
 »Brez skrbi … Sem izkušen s takšnimi vrstami in obljubim, da bom 

zelo previdno ravnal z njimi,« se je z blagim glasom širokoustil neznanec. 
Bog je globoko vdihnil in pomislil. Sam ni vedel, kaj bi naredil s temi 
človečnjaki. Naj jih uniči, kar bi bilo morda najbolje?

 »No, kaj praviš?« je neznanec nestrpno dregal v boga in ga navsezadnje 
prepričal.

»Prav, prav. Naj bo … Vzemi jih,« je odobril bog in neznancu predal 
človečnjake, ta pa se je pobral z njimi, ne da bi rekel hvala.

Še istega dne se je neznanec vrnil domov. Strašne podobe hudičev, 
njegovi služabniki, so se zbrali okrog njega. Vodil jih je do prostora, 
v katerem je imel ogromno maketo. Neznanec je nato spregovoril z 
drugačnim, zlobnim, nečloveškim glasom: »Pridite moji podložniki. 
Naj vam predstavim svojo novo najljubšo vrsto!« 

Nato zajame pest človečnjakov in jih strese na maketo.
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4. priznanje: Anica Perme

Prijateljev Muri
Vlak se je ustavil. V spominu še ostaja stara železniška postaja. Ko se 
obrne proti domu, ga na hribu pozdravi stari grad. Tu se je začela njegova 
»kalvarija«. Tu so začeli svojo žalostno pot izgnanca: mati, oče, komaj 
tri leta star bratec in on. Vrača se sam. Najprej je izgubil bratca, kmalu 
za tem so odpeljali mamo in tik pred koncem vojne je izdihnil še oče. 
Dom je zapuščal 13-letni fantič, sedaj se vrača mladenič. Kot starcu so 
težke noge, srce v prsih razbija ob pogledu na stari sivi grad na hribu. 
Domov je hodil cel dan, med potjo počival in pod noč prispel. Nihče ni 
v tem času bival v njegovi bajti, visoko pod Bohorjem. Nekaj šip je bilo 
razbitih, vrata niso bila zaklenjena. Prah in plesnoba sta vladala v bajti. 
Obsedel je na pragu celo noč in še drugi dan.

»Moram se pobrati. To sem dolžan očetu, materi in malemu bratcu,« 
si je rekel, ko je prebolel prvo žalostno srečanje z domom. Pozneje si je 
ustvaril družino in obnovil dom. 

Vsak dan se je s hriba, s svoje male domačije, v ranem jutru, v zimi 
in dežju, spuščal v dolino. V rudnik. Kmetija je bila premajhna, da bi 
preživela številno družino. Še preden je zaslužil pokojnino, mu je umrla 
žena. Otroci so se porazgubili po svetu, vsak svojo srečo iskat. Tudi ti so 
po večini že pomrli. Samo hčerka je še ostala, poročena nekje na drugem 
koncu Slovenije. Malokdaj je prihajala domov, a sama. Zagotovo pa ob 
dnevu mrtvih, na mamin grob. On je bil že dolgo upokojenec. Tako je 
sedaj starček živel na domačiji sam, s svojim kužkom in nekaj kokoši 
se je paslo okrog domačije.

Našli so ga mrtvega. Ležal je na postelji. Tiho je dosanjal svojo 
življenjsko pot. Nekaj dni po pogrebu sem šla mimo bajtice. Vse zaprto, 
nikogar več ni bilo. Muri je ležal na pragu, zvit v klopčič. Ko sem prišla 
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do njega, ni pomahal z repkom, ni zalajal, tudi tulil ni več. Samo žalostno 
je dvignil glavico in potem svoj smrček zakopal med tačke. Ponudila 
sem mu svojo malico, a se je ni dotaknil. Sedla sem k njemu na prag, 
ga božala, on pa je samo včasih odprl očke in spet zamižal, kot da bi 
jokal. Vabila sem ga s seboj, a me je samo žalostno gledal in se še bolj 
zvil v klopčič. Še vedno je čakal gospodarja. Navezala sem ga na vrvico 
in ga s prigovarjanjem zvabila, da je šel z menoj. Tudi doma ni poskusil 
hrane. Bala sem se že, da mi pogine. Končno me je le sprejel. Sedaj spi 
na balkonu. Ponoči morajo biti vrata odprta. Nekajkrat pride k moji 
postelji, pogleda, če sem še v njej, potem pa tiho odcaplja v svojo uto. Kaj 
bo pozimi, ko bom morala vrata zapreti? Verjetno bo spal kar ob moji 
postelji. Mislim, da se še vedno boji, da bi spet ostal sam.

Moje poti in sprehodi gredo še vedno mimo bajtice. Muri me spremlja. 
Toda samo do zadnjega ovinka, tako da vidi na prag. Na ovinku se ustavi, 
sede in čaka, da se vrnem. Kaj neki razmišlja ta pasja duša med tem? 
Se boji, da bi spet ostal sam, na pragu pred bajtico? Opazuje, če se bo 
morda le prikazal gospodar?

Jesen je. Tla so zasuta z jabolki in hruškami. Nič več ne bo krhljev in 
suhih hrušk, katere je starček ponujal vsakomur, kdor je prišel mimo. 
Nič več ne bova skupaj pila kavice ali kozarčka jabolčnika. Srne in zajčki 
se bodo gostili s sadjem, dokler vse ne pobeli sneg. 

Na vrtu so zacvetele krizanteme. Rumene in bele marjetice. Nabrala 
sem jih in nesla na grob. Poslednje rože z njegovega vrta. Na podstrešje 
so se naselile kune, v hišo pa mravlje. Ko se je ob letu pod snegom 
zrušila še streha, so tudi kune odšle. Ob mojem zadnjem obisku je na 
ruševinah spala sova. 

Tako umirajo pomniki naše preteklosti, z njimi pa tudi naše hribovske 
domačije.

V njih je bilo toliko topline, tam je živelo toliko plemenitih ljudi. Samo oni 
so znali ljubiti vsak košček grape, vsako sadno drevo. Vsako rožo, če je zrasla 
ob bajti ali na travniku. S temi domačijami umira sosedska navezanost 
med ljudmi, praznijo se naši hribi, umirajo spomini na preteklost.

Muri – spomin na mojega dragega prijatelja – pa je še vedno z menoj.
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5. priznanje: Dragica Čuk Novak

Podstrešje
Vsa zadihana se je ustavila, naslonila na hrapavo deblo lipe in se zazrla 
v hišo pred seboj. Tišino majskega nedeljskega popoldneva je motilo le 
brenčanje čebel na dišečih cvetovih vej nad njo.

Nikogar ni doma, verjetno so kam odšli, res si ne želim koga srečati. 
Ljudi, ki so nekoč živeli tukaj, že zdavnaj ni več, le hiša je skoraj 
nespremenjena, okna so nova, omet na fasadi je svetlejši, tri stopnice 
pred vhodom so še vedno tam, vrata še vedno ista, počeno steklo je 
zamenjano z novim.

Drevo nad njo je izgubilo enega izmed vrhov, od nekaj starih vej so 
ostale le sledi na lubju in gosti mladi poganjki, nad trato, skoraj do tal, 
pa je segala edina, ki se jo je še spominjala. Komaj vidne sledi verige na 
veji, kratek kos deske, potisnjen med kovinske člene, jo je spremenil v 
gugalnico. Pobožala je mah, ki je segal že dober meter v višino, zaprla 
oči, vonj cvetov jo je odnesel na prag hiše pred njo.

Odprla je vrata, iz hladne veže so na desni vodila vrata v hišo in kamro, 
pokukala je v kuhinjo. Na zidanem štedilniku so se bleščali medeninasti 
ročaji, v bakrenem kotliču je vrela voda, iz pipe nad koritom je kapljala 
voda, vrata v shrambo so bila odprta, pogled se ji je ustavil na velikih 
hrastovih kadeh. V odprti manjši krušni peči je gorel ogenj, pokrito 
testo je vzhajalo v peharjih na mizi, pokrito z belim prtom. Hitro se 
je obrnila, nekdo jo je poklical s širokih stopnic, ki so iz veže vodile na 
podstrešje. Vrata na podstrešje so bila priprta, pod okovanimi čevlji je 
zaškripala deska.

 »Pridi že!« je zaslišala nestrpen glas.
Izza priprtih vrat dimnice je dišalo po dimu in sušečem mesu, 
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skozi podstrešni okni je padala svetloba na deske, v snopih žarkov se je 
vrtinčil prah. Stal je ob dimniku, segel z roko v skrivališče za tramom 
in iz njega potegnil škrnicelj.

»Nastavi roke!«
Stegnila je otroške dlani. Časopisni papir je zašumel, ko je segel vanj in 

iz njega stresel češnje. Sočni in sladki rdeči plodovi so zažareli v mraku.
»Tukaj pojej, koščice in peclje pa daj sem!« Od kosa časopisa, iz 

katerega je branjevka naredila škrnicelj, je odtrgal kos in ga položil na 
okensko polico, ostanek pa odložil nazaj v skrivališče. Sladko kisli sok 
rdečih plodov ji je napolnil usta, pogoltnila ga je skupaj s koščico in 
požvečila še konico peclja, preden ga je položila na papir.

»Koščic ne jej, da ne zboliš!« ji je ves prestrašen ukazal, ko je opazil, 
da se na papirju nabirajo samo peclji.

Glasovi skupine bližajočih sprehajalcev, ki jih je prinesel veter, so 
jo predramili. Stopila je na pot, poiskala stezo, ki se je je še spominjala 
iz otroštva, in stopila po njej. Spomin je bil tako živ, da ga ni hotela 
izgubiti, še enkrat je za hip zaprla oči; v nosnicah je še vedno čutila vonj 
po dimu, v izproženih dlaneh videla svetleče rdeče plodove in čutila 
njihov okus. Na cvetovih detelje in zlatice med visokimi bilkami trave 
so čmrlji iskali nektar. 

Kmalu se bo začela košnja, tokrat bodo kosili, obračali s traktorji. 
Nihče več ne vstaja zgodaj zjutraj, ne kleplje kose in ne kosi, dokler 
je trava še polna rose, ne trosi redi, obrača in grabi. Senožeti zarašča 
gozd. Nikogar več ni, ki bi v jeseni sekal razrasle leskove grme, sekal 
veje, jih vezal v butare in jih nosil v drvarnico. V dolgi zimi pa z njimi 
kuril v peči, na kateri je spal. Plačilo za dnine je bilo skromno, butare 
in smrekov hlod. V dolgi zimi je naredil nekaj škafov, če je bil les lep, 
tudi kakšno brento. Sosed, pri katerem je vsak dan dobil kosilo, jih je 
skupaj s svojimi peljal v zadrugo. 

V travi je glasno zapel murn, kobilica ji je prestrašena skočila na roko, 
razprla zelena krila in odletela. Žito na njivi je rahlo vzvalovilo v poletni 
sapici, v poletne zvoke se je iz daljave oglasilo zvonjenje.
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Spomini so bili živi, na podstrešje, češnje, na dobroto človeka, ki je 
delil s prestrašenim otrokom sočne rdeče plodove neke sončne poletne 
nedelje.

Počasi se je odpravila skozi vas, med hišami ni srečala nikogar, vse 
se je spremenilo.

Zvonjenje je utihnilo, poiskala je grob staršev in prižgala svečo, v vazi 
poravnala sveže cvetove. Med gomilami je iskala grob in ga ni našla. 
Skozi vrata je stopila soseda.

»Si prišla malo pogledat domov?«
»Sem že bila, sedaj odhajam. Grob iščem, saj se ga spomniš, pa ga 

ne najdem.«
»Ga ni več, so ga prekopali. Nihče ni plačeval. Nečakinja, ki je prišla 

iz Avstralije, je uredila samo za svoje starše, za brate in sestre, za njega 
pa ne. Sram jih je lahko. Skrbel je zanje, za svoje nečake, saj veš, njegov 
brat se ni kaj dosti brigal zanje. Če ne bi bilo njega, bi bili še večkrat 
lačni, kot so bili. Še tistih nekaj črk na spomeniku nima … Mudi se mi, 
skuhati moram, pri nas je kosilo ob treh, ko pridejo iz službe. Oglasi se 
kaj, ko boš prišla.«

»Dober človek je bil,« je ponovila za odhajajočo sosedo.
Med veneče rože in sveče se je med nagrobniki prikradel vonj po 

dimu in pajčevini in rdečih sočnih plodovih. Te vrstice so spomenik 
dobremu človeku.
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6. priznanje: Majda Pajer

Mrzla krušna peč
Mogoče je, da se čas umakne na stran in nas v nenadni močni želji 
prepusti toku, v katerem ne igra svoje vloge. Mogoče je, da za nekaj 
kratkih trenutkov izprežemo iz neizprosno močnih in zategnjenih 
vajeti življenja. Mogoče je, da se kdaj pa kdaj znajdemo budni v sanjah …

Moj mali avto že pozna pot in se vzpenja skorajda brez nadzora. 
Hvaležna sem zanj. Omogoča mi prevoz, velikokrat pa mi predstavlja 
edinega sopotnika, z istim ciljem. Navdušeno premerjava še zadnje metre 
ozke in strme ceste v hrib. Še preden dospeva na vrh in ostro zavijeva na 
tlakovano dvorišče, zaznam svetlobo luči, ki sili izpod napol spuščenih 
rolet na oknih dnevne sobe. To me navda z nekakšno prijetno tesnobo, 
ki jo kar takoj okiti mehka koprena veselega pričakovanja. S pogledom 
oplazim prostor pred kletjo, kjer bi moral biti parkiran moped. Na 
običajnem mestu ga ni, potemtakem je v kleti.

Zamislim si dogajanje v prijazno osvetljeni dnevni sobi. Zdaj je že 
gotovo zaslišala avtomobil in se razveselila kot otrok. Odvrgla bo rdečo 
odejo, v katero se rada zavije ob hladnih večerih. Čeprav s težavo, se bo 
ob oprijemu za vogal klubske mizice urno dvignila s trdega zelenega 
kavča. Nataknila si bo copate in na poti do vhodnih vrat zadrževala 
glasen stok zaradi bolečine v križu. Vedno je znala potrpeti, zatajila je 
zvok lastne bolečine, da je lahko prisluhnila naši. In vedno je imela zelo 
dober sluh … Še preden bom izstopila iz avta, se bodo odprla vhodna 
vrata in na pragu se bo prikazala njena utrujena postava. Noče zamuditi 
mojega prihoda, ne bo dovolila, da bi si morala sama odpreti vrata. Vonj 
iz kuhinje se širi za njenim hrbtom, zdaj zdaj bom tudi jaz zavonjala 
sveže pečene kifeljčke … 
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V bistvu jih že vonjam. Njenim prepoznavnim jabolčnim kifeljčkom 
se nenadoma pridružijo še druge, neusahljive količine raznovrstnega 
peciva in kruha, katerega vonj je vedno napolnjeval vso hišo in bližnjo 
okolico. Pred očmi se mi bliskovito razvrstijo pestri vsakdanji in praznični 
obroki, s katerimi so njene roke neprestano obdarovale družino. Skoraj 
vsakemu, četudi najbolj preprostemu kosilu, je sledil poobedek. Puding 
ni bil navaden puding. Bil je dvobarven puding – sadni, skuhan na 
kompotu, čokoladni ali vaniljev pa na mleku. Oboje je nalila v lične 
skodelice in ko se je vsebina strdila, je vsako posebej zvrnila na krožniček 
ter okrasila s sadjem in stepeno smetano. V času stiske so taiste roke 
jemale dobesedno iz nič in dajale ter dajale. Nemalokrat se je zgodilo, 
da nas je kakšen prišlek zmotil pri kosilu. Najsi je šlo za sorodnika, 
znanca, najsi za prodajalca copat ali podobnih stvari; ciganko, ki je 
ponujala razna oblačila za staro in mlado – otroci smo se stisnili skupaj 
in za mizo pridobili prostor za prišleka. Pred njim so se pojavili krožnik, 
žlica, skodelica … Rezultat pridnih rok, dobrota in gostoljubje so se na 
vseh področjih povezovali v blaginjo. Naša mama …

Zdaj zdaj se bova veselo pozdravili, z besedami in nasmehom. Nisva 
vajeni objemov, dotaknili se bova zgolj z »zdravo« in s pogledom. Nato 
bo izza vogala hiše stopila še njegova postava. Malo je že sključen, a 
njegov korak je še trden, stabilen. Tudi njegov obraz bo osvetlil širok 
nasmeh, ko me bo zagledal …

Z njim prihaja še ena blaginja, ki jo je ustvaril drugi par zdelanih rok, 
na katerih se je obdržal vonj in odtenek črno črnega zlata tudi še krepkega 
četrt stoletja po upokojitvi. Leta in leta so se te roke v težkem delavniku 
udinjale v temnih rudniških rovih, nato pa še oblikovale in krotile 
neusmiljeno strmino. Tako so se lahko ponašale z dobrinami sadnega 
drevja vseh mogočih vrst in starosti, vinograda in brajd, čebelnjaka, 
živali v hlevu, domače obrti … Neki znanec ga je opisal z besedami – vse 
je vedel o vsem. Naš ata … 

Zaprem vrata avtomobila za sabo in se naglo povzpnem po okrušenih 
strmih stopnicah. Vrata ostajajo zaprta … Morda ju bom presenetila. V 
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zanosu, silni želji in kančku tesnobe namerno spregledam, da je boks za 
psa prazen. Trudim se ne čutiti, kako boleče pogrešam radostno cviljenje 
psa ob mojem prihodu, mehkobo muca, ki se smuka pod nogami ter 
zahteva obvezno kretnjo roke, da ga pogladijo po svilnatem hrbtu … 
Poskušam odriniti vhodna vrata, a so zaklenjena. Mrak je. S tresočo roko 
tipaje poiščem ključavnico in vstavim ključ. Upanju in vznemirjenju se 
pridruži bojazen pred temo in hladom, ki me objameta takoj ob vstopu. 
Poiščem stikalo, da osvetlim praznino kratkega hodnika. Druga vrata 
so rahlo priprta in vodijo v še en hlad, v še eno temo … A vrata v dnevni 
prostor so zaprta. Skozi režo pod njimi pronica žarek svetlobe. Še vedno 
ne morem dojeti, se sprijazniti … Žarek svetlobe ponuja še zadnji kanček 
upanja, da ju bom ob vstopu presenetila ob gledanju televizije. Ona leži 
na kavču, pokrita z odejo in obveznim toplim termoforjem ob sebi. On 
sedi na fotelju in zoba oreške. Neznansko rad jih ima, sproti si jih usipa 
na krožniček in uživa v njihovem slanem okusu … Skupaj gledata TV, 
se pogovarjata, obujata spomine … Naša mama in ata ...

Pogled na prazno sobo me neusmiljeno pribije na realna tla. Iz vseh 
kotov sili samota, prav tako se nenadoma pojavi prisotnost minulih, 
neskončno bolečih in žalostnih mesecev. Nad mrzlo pečjo pogled oplazi 
pajčevino. Skozi hlad prostora pronica žarek toplote, ki ga izžareva luč 
na stropu. Pred dvema dnevoma sem bila nazadnje tu. Ob odhodu sem 
v naglici pozabila ugasniti luč. Roka za trenutek postoji na stikalu, ki 
mi je dobrohotno podarilo nekaj kratkih trenutkov iz časa od prej in 
mi takoj nato ob bridkem spoznanju prizadalo pekočo bolečino v duši 
… Pritisnem na stikalo in se pri tem nehote dotaknem mrzle krušne 
peči. Odidem iz sobe in zaprem vrata za seboj. Če se bom predolgo 
zadrževala, bom težko zmogla žalost, ki se je prikradla vame. Vstopim 
še v kuhinjo. Vonj, ki me sprejme, je po praznini sedanjosti in blaginji 
preteklosti. V kotu je polička s slikama pokojnih staršev in utripajoča 
lučka ob njiju je edini vir življenja v prostoru. Teža žalosti se uleže na 
moja čustva. Moram sesti in se zjokati.
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7. priznanje: Andreja Kladnik

Razglednica
»A greš?«

»Počakaj, samo še razglednico kupim!«
Slabe vesti sem pospravila denarnico in razglednico v torbico ter 

preložila košaro z zelenjavo. Če bi želela razglednico še napisati in 
poiskati najbližji nabiralnik, bi to predolgo trajalo. Le zakaj se vedno 
tako mudi? In ostala je v torbici ...

Tudi tokrat sva se iz Ljubljane odpeljala do Kopra in opravila nakupe 
na tržnici, čeprav sva sprva nameravala najprej v Trst. Ampak gneča 
na cesti, parkiranje, obrezovanje oljk ... vsakič je kakšen izgovor. Tako 
tudi zadnji konec tedna nisem uspela obiskati Albine.

Tistega dne, dobrih trideset let nazaj, ko se je naša družina po 
naključju znašla na obronku majhnega zaselka med Šavrinskimi griči, 
je sprva nemo opazovala prišleke, nato pa ji radovednost ni dala miru. 

»Ma, koga išete?« je bilo njeno prvo vprašanje. Stala je na robu 
ograjenega dvorišča, s katerega je imela popoln pregled nad ulico, ki 
vodi v zaselek, ne večji kot petnajst hiš. 

»Nikogar, malo se bomo razgledali, ker je na glavni cesti prometni 
zastoj. Odločili smo se, da na kratko raziščemo zaledje. Prvič smo tukaj, 
zelo je lepo!« sem jo seznanila z razlogom, zakaj smo naredili naključni 
postanek. 

 »Čete kakšen paradajz? Nimam kam z njim ...«
In smo ostali še za kakšni dve uri, pa se vrnili čez dober mesec, uredili 

nakup stare hiše in ostali zavezani mali vasici vse do današnjega dne.
Albina je bila več kot soseda. Njena odkritosrčnost ji je narekovala, da 

nas mora takoj seznaniti z redom v vasi. To je pomenilo, da otroci niso 
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smeli vpiti in se igrati z žogo v času popoldanskega počitka. Njen mož 
in tast, ki sta takrat še skupaj ob jutranjem svitu odhajala v vinograd in 
na njive, sta bila več kot upravičena do miru v času vročine. In to je bilo 
potrebno nevednim ljubljanskim srajcam pošteno povedati. Če slučajno 
ne bi razumeli, je opozorilo ponovila še zvečer, ko je vkorakala v kurto 
s pladnjem sveže pečene pice.

Svoje izvrstne kulinarične mojstrovine, med katerimi so zagotovo 
izstopale nadevane artičoke, je nesebično razdelila, običajno prav takrat, 
ko pri nas zaradi obilice dela ob adaptaciji ni bilo časa za kuhanje. Da 
ne omenjam sveže zelenjave spomladi, okusnih paradižnikov poleti, 
lešnikov in orehov jeseni ter podarjenega olivnega olja ob vsakokratnem 
slovesu od starega leta. 

Ampak to je le snovni del Albinine dobrote, ki smo jo na ta ali oni 
način lahko poplačali. Vse, kar je bilo kupljeno v Ljubljani, je imelo zanjo 
takrat večjo vrednost. Bistvo je bilo v njenem dobrohotnem razumevanju 
raznovrstnih tegob sovaščanov in prišlekov. Skrbno se je odzvala na 
vsako prošnjo za pomoč, čeprav se ni vedno strinjala z načinom življenja 
posameznikov. Sama je najbolj verjela v dobro opravljeno delo in pogum. 
Ne tisti zmagovalni, za osvajanje velikih ciljev, ampak pogum, da se 
spopadeš z vsakodnevnimi obveznostmi, dolgočasno rutino in z leti 
vse večjim pešanjem moči. 

Nam je bila tisti dobri duh, ki je bdel nad hišo tudi takrat, ko nismo 
utegnili priti. In če je bilo obdobje odsotnosti po njenem mnenju predolgo, 
je telefonirala v Ljubljano, povprašala po zdravju in sporočila, da burja 
ni odnesla nobenega strešnika, ter me okrcala, če nisem zaklenila vrtnih 
vrat. Za tako skrbno gospodinjstvo, kot ga je vodila ona, nisem nikoli 
imela ne časa, ne volje. In tudi to je razumela.

Leta in leta je hodila pospravljat po hišah v Trstu; ko pa je omagala, 
ni imela niti meseca priznane delovne dobe. Za peščico žensk, ki še 
dandanes, tudi iz naše vasi služijo denar s pospravljanjem v tujih hišah, 
je imela vedno razumevajočo besedo. 

»Ma, še dobro, da se zdaj lahko peljejo z avtom«, je dejala, »ta bot smo 
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hodile do Kopra peš! In nismo znale, kaj nas čaka na meji!«
In prav v Trstu, za katerega niti slišati ni več hotela, je po spletu 

okoliščin sklenila svojo življenjsko pot. Po težki kapi, ki pa ji ni preprečila, 
da se klub visoki starosti ne bi še enkrat naučila govoriti, je tudi sama 
obležala. V domu za starejše, koder je bila nastanjena, so zanjo lepo 
skrbeli. Le ob pogledu skozi okno je zrla zgolj v pročelje stare meščanske 
hiše in pogrešala pogled na oljke in ciprese. Zato je bila ob mojem prvem 
obisku tako vesela fotografije njenega vrta, v katero sem poskusila zajeti 
glavnino tulipanov, ki so krasili gredice. Obljubila sem ji, da ji naslednjič 
prinesem še kakšno fotografijo, ki jo bo spominjala na njeno hišo in vrt.

Razglednico, s katero sem ji želela sporočiti, da mislim nanjo, sem 
odnesla v Ljubljano in še preden sem jo napisala, je prispela novica o 
smrti. Zato konec tedna ne grem ne v Trst, ne v Koper, ampak v našo 
vas, da se od Albine dokončno poslovim. 

Neoddana razglednica pa je nameščena tja, kamor pogled v domačem 
okolju najčešče zaide. Kot opomin, da zgolj obljube in nenapisane besede 
niso zahvala za prejeto dobroto ...
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Nežka Dular

Ladka
Bila je druga od treh otrok v družini, kjer so me pogosto čuvali v času 
mojega otroštva. Bila je svetlolasa in največja. Njene velike sivorjavo 
zelene oči so bile mehke in njen glas topel. Zdela se mi je kot Mati božja 
v veliki farni cerkvi, katere kip je stal na desni strani cerkvene ladje in 
so se ji iz rok po obleki razsipali cvetovi nežnih vrtnic.

Imela me je rada. Rada sem zlezla v njeno naročje in dihala vonj po 
milu, ki je vel iz njenih rok. Pogled na svet je bil iz njenega naročja lep 
in ničesar me ni bilo strah. Kadar je njen oče bentil nad svojo ženo in se 
je tresla cela hiša, sem se še bolj oklenila njenega vratu. Njena mama je 
bila stroga in odločna ženska in se je postavila po robu svojemu možu. 
Enkrat sta si z možem celo skočila v lase in takrat sem se v trenutku 
polulala. Moja Ladka me je odnesla na vrt, počepnila z menoj med rože 
in plevel in rekla: »Vidiš ... tako je to ... imata se rada in ljubezen enega 
včasih zaduši drugega!«

Lahko se je učila in poslali so jo v šolo v daljni kraj. Domov je prihajala 
ob petkih popoldne, se preoblekla in že je ribala leseni pod v sobi. Ko je 
bila že noč in je vse postorila, me je pa vzela v naročje in rekla: »Nekaj 
imam zate ... tam v svoji torbi.« Bila je lizika ali drobna tanka ploščica 
čokolade v svetlečem papirju.

Enkrat sva se vračali iz Novega mesta, kjer sem živela z očetom in 
mamo. Moj oče je bil strog in je zahteval, da si sama izpulim majavi 
zobek v spodnji čeljusti, če želim oditi z Ladko v Dobrnič. »Sukanec 
okoli zoba, nato pa na kljuko na vratih ... pa počakaj, da bom vrata odprl 
na drugi strani,« me je strogo bodril. Ladka je jokala in govorila: »Ne, 
stric Rudi, ne ... Nežika je še tako majhna!« Držala me je v naročju in 
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vsa premočena od živcev vsakič vstala in z menoj pohitela proti vratom, 
da me ne bi zabolelo. Pa je zobek le obvisel na sukancu in nato sva z 
mojo Ladko tekli proti mestu in naprej proti železniški postaji. Vlak je 
seveda že odpeljal in čakali sva, da pripelje naslednji vlak čez nekaj ur.

Bila je že črna noč, ko sva prispeli v Trebnje in se nato podali peš 
preko Grmade v Dobrnič. Pot je bila kamnita in strma. Ladka se je sezula. 
»Na, ti boš držala čevlje, jaz pa te bom nesla,« je rekla in me posadila na 
svoj hrbet. Hodili sva počasi in dolgo. Na vrhu Grmade sva si sposodili 
leščerbo in se spustili v dolino. Takrat me je bilo strah. Sence dreves so 
bile dolge in slišali sva krik sove. »Drži se, Neži, drži za moj vrat in pazi 
na čevlje!« je govorila Ladka in končno sva prispeli v Dobrnič.

Vas je spala, kak pes je zalajal. Potolkli sva po vratih na ganku in 
odprli so nama. Moja brada je bila krvava in moje oči čisto majhne.

Ladko so kregali. Rekli so, da je zmešana, ko s tako majhnim otrokom 
ponoči okoli hodi. In niso videli njenih umazanih in krvavih nog. Potem sva 
šli spat in jaz sem še dolgo mislila, da je ime Ladka drugo ime za dobroto.
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Darinka Kobal

Košček kruha
Tam, kjer se med dolenjskimi griči svetlikajo bele cerkvice, tam, kjer 
stojijo ljubki vinogradi na prisojnih goricah, tam se je že pred mnogimi 
leti rodila gospa Fani. V številni družini skrbne matere in delavnega očeta.

A ta kot biser skrita vasica je bila v tistih časih popolnoma odrezana 
od sveta. Kamorkoli je kdo hotel, je moral pešačiti. Tudi v cerkev k 
sveti maši. Ker je bila pot dolga uro in pol hoda, je mati dala vsakemu 
košček kruha.

»`Da boste lažje premagovali pot,` nam je rekla. Vsak je dal svoj 
košček kruha v žep in veselo odšel na pot,« se je spominjala gospa Fani. 
»Ko smo se neke nedelje vračali iz cerkve, je vsak med nami vzel svoj 
košček kruha. Z veliko slastjo je ugriznil vanj. Čeprav smo se pogovarjali 
in smejali, smo kljub jedi lahko govorili. Nihče ni opazil, da jaz nisem 
jedla, ampak sem ves čas pogledovala ženico, ki je počasi, utrujeno in 
sključeno hodila pred nami. Ko smo jo dohiteli, sem stopila k njej in ji 
dala svoj košček kruha. Za hip se je ustavila in me hvaležno pogledala. 
Iskrica v njenih svetlih očeh je bila tako iskrena, da me spomin na ta 
pogled še danes ogreje.«

To mi je pripovedovala gospa Fani, zato sem jo vprašala:
»Ste jo poznali?«
»Nisem!«
»Ste bili kot otrok vedno radodarni? Ste si tudi otroci znali deliti?« 

me je zanimalo.
»O, seveda smo si delili. Vse, saj pri hiši ni bilo preobilja. Popolnoma 

normalno se nam je zdelo, da smo obleko ponosili drug za drugim in 
pogosto se je zgodilo, da je zadnji, najmlajši, dobil tako sprano in rahlo 
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srajčko kot mali Videk iz pravljice.
»Kaj pa igrače? Ste jih imeli skupaj?«
»Najbrž vam je znano, da takrat sploh nismo imeli igrač. Takih in 

toliko kot danes pa sploh ne. Imeli smo le nekaj takih, ki jih je stari oče 
sam naredil iz lesa.«

Pogledala me je in najbrž sem se ji zdela nerodna s svojimi vprašanji, 
saj je nadaljevala:

»Veste, naše igrače so bili travniki, sadovnjaki in gozd. Lovili smo 
se, se skrivali, plezali in skakali, da je bilo veselje. Namesto plišastih 
igrač pa smo imeli naše domače živali: muce, psa, konja in kravo pa 
telička in ovce.«

Poslušala sem jo in si res predstavljala njihovo igro in nehote 
obžalovala za starimi, po svoje revnimi, preprostimi časi, a s tako 
prvinskimi idejami, da so zdajšnji otroci pravi reveži nasproti njim. 
Potem sem jo vprašala:

»Ste si tudi hrano delili?«
»Smo, priboljške, čeprav nam je največkrat razdelila kar mama. Bila 

je poštena in pravična.«
Kaj pa takrat, ko ste svoj košček kruha dali revni ženici? Vam je kdo 

od vaših bratov ali sester odlomil košček svojega?«
»O, to pa ne! Takrat so še mene zatožili mami,« je rekla prijazna gospa.
»Se spomnite, kaj je rekla mama? Vas je oštela?«
»Rekla je, da je bil ta košček namenjen meni, da bi lažje hodila in 

premagovala dolgo pot.«
»Potem ste bili res lačni, glede na to, da je bila pred vami dolga pot,« 

sem ji skoraj očitajoče rekla tudi jaz.
»Mami sem povedala, da je bila ženica videti še bolj revna, še bolj 

utrujena kot jaz. Zdelo se mi je, da je hudo lačna. Če bi vi videli tisto 
iskrico v očeh in lepoto obraza, bi me razumeli. Od veselja in sreče sem 
z lahkoto hodila do doma.«

»Koliko ste bili takrat stari?« me je zanimalo.
»Kakšnih deset let, ne več,« se je spominjala Fani.
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»Kako pa je bilo naslednjo nedeljo? Ste šli spet k maši?« me je zanimalo.
»O, seveda smo šli, vsak s svojim koščkom kruha. In vse je bilo tako 

kot prejšnjo nedeljo,« je smeje odgovorila.
»Ste ji spet dali svoj košček kruha?«
Gospa Fani je pokimala in povedala, da jo je dohitela, potem pa sta 

hodili skupaj. Doma so jo otroci zatožili, da daje kruh neznanki.
Debelo sem jo pogledala, ker je odločno rekla:
»Vsem sem povedala, da to ni res! Med potjo mi je ženica povedala, 

da je naša najbližja soseda in da njeno življenje ni bilo rožnato. Izvedela 
sem, da je imela veliko bratov in sester, ki so se poročili in odšli vsak po 
svoje. Edino ona ni imela poguma, da bi na kmetiji pustila očeta samega. 
Skrbela je zanj in delala, dokler je lahko. Ko je oče umrl, je ostala sama, 
pozabljena od vseh. Zasmilila se mi je.«

»Kaj je rekla mama, ko je slišala vse to?«
»Nič! Pogledala me je in hotela nekaj reči, pa sem jo prehitela. 

Spomnila sem se, kako je pred nekaj meseci sprejela berača, zato sem ji 
jaz rekla: `Nič me ne karaj, saj si tudi ti pomagala možu, ki je bil lačen 
in razcapan.`«

»Res? Tudi mama je ravnala tako usmiljeno in sočutno?«
»Ja, vse nas je presenetila, ker ga je povabila v hišo. Dala mu je hrano 

in obleko, da se je najedel in preoblekel, potem pa ga je poslala v hlev. 
Namesto nas je očistil hlev in nahranil živino. Tisto noč je prespal na 
seniku. Zjutraj mu je mama dala še zajtrk in velik kos kruha za popotnico 
ter ga pospremila na pot z besedami: `Če vam nikjer ne bodo dali dela 
in kruha, se lahko vrnete k nam.`«

Nad temi besedami sem bila presenečena in skozi moje možgane je 
blisnila misel: »Seveda, to je bilo pred sedemdesetimi leti.« Kljub temu 
sem bila tako začudena, da sem utihnila za nekaj trenutkov. Nato sem 
jo vprašala, kaj je bilo potem.

»Potem me je mama objela, bratje in sestre pa so bili tiho. Le glave 
so sklonili drug za drugim in niso rekli ničesar.«

»Jih je bilo sram?«
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»Mhm,« je pokimala.
Kako je bilo pa naslednjo nedeljo?« me je zanimalo.
»Naslednjo nedeljo pa mi je mama dala dva koščka kruha rekoč: ̀ Zate 

in za našo sosedo. Naj ti dobri Bog povrne tvojo dobroto.` Ko smo šli 
iz cerkve, smo šli vsi skupaj. Soseda je hvaležno sprejela kos kruha in 
se nam pridružila. Med pogovorom in smehom smo hodili skupaj kot 
bi bila naša mama.«

Na njenem obrazu je zasijala posebna milina. Nekaj časa sva molčali, 
potem je nadaljevala:

»Ko sem odrasla, so me doletele mnoge preizkušnje, a moram reči, 
da sem znala premagati vse. Res me je Bog obdaril s strpnostjo in 
ljubeznijo, saj tudi v svojem trpljenju vidim smisel ljubezni.«

Nisem imela kaj reči, saj mora biti človek za tako izjavo dovolj zrel in 
moder. Zavedam se, da tega ne zna in ne zmore vsak, zato sem odhajala 
z mislijo, da je bila ta drobna gospa zares bogato poplačana za svojo 
radodarnost in dobroto.
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Daria Borovski

Srečanje
»Ko je junija 1941 Tretji rajh napadel Sovjetsko zvezo, niso resno načrtovali 
zasedbe Leningrada (Sankt Peterburga); odločili so se, da bodo namesto 
tega mesto izstradali. 8. septembra 1941 se je tako začela 900-dnevna 
blokada mesta (obleganje Leningrada), ki je trajala vse do 27. januarja 
1944 in zahtevala 800.000 žrtev. Zaradi prestanega med vojno je mesto 
kot prvo v Sovjetski zvezi dobilo naziv ‚mesto heroj‘. Ves ta čas se je lahko 
oskrbovalo le pozimi prek zamrznjenega Ladoškega jezera, po t.i. Poti 
življenja.« (Wikipedija)

»Kako si ti prijazen pes! Tako lepo bel, puhast in mehek! Kako lepe, 
črne oči imaš in gobček! Jezik ti visi iz ust, ker si tako tekel, kajne? Si 
utrujen, ljubček moj? Te lahko malo pobožam? Ti moj kuža, ti!«

Rada imam živali in one to dobro čutijo. Le zakaj se jih nekateri ljudje 
tako bojijo? Ljudje moramo imeti radi živali. Tudi oni bi lahko preživeli 
marsikaj hudega, tako kot sem jaz.

Pred mnogimi leti je bila vojna. Takrat sem bila še deklica. Živela 
sem v Leningradu. Vse svoje življenje, če ne štejem let evakuacije, živim 
v tem mestu, v kletnem stanovanju v središču mesta. Ko so Nemci 
oblegali mesto, je bilo grozno. Prvo leto obleganja je še kar šlo, saj nihče 
ni slutil, kaj vse nas čaka, potem pa … Zdaj se mi zdi, da je bilo najhuje 
spomladi, med prvo otoplitvijo, ko so se mrliči, ki so ležali po ulicah, 
začeli tajati. Vsa ta umazanija in smrad … Kanalizacije in vodovoda ni 
bilo več, vse je bilo uničeno!

Bombardiranje, stradanje, ruševine, izguba najbližjih in najdražjih … 
in potem še tisti grozljivi smrad! Bog ne daj, da bi še kdo moral preživeti 
kaj takšnega! O, moj Bog, tega res nikomur ne želim! Ljudje bi morali 
živeti v ljubezni …



55

»Kako prijazen pes si ti, tako nežen, ti kar pojdi, pojdi …«
Dobri ljudje so mi v času obleganja pomagali, da sem sploh prišla 

na tovornjak, na Pot življenja. Imela sem srečo, ostala sem živa. Naš 
tovornjak je še uspel priti na varno, takoj za nami pa jih je šlo kar nekaj 
pod led. Otroci in starci. Groza, pod led so šli … 

Mene so poslali v mestece na obrobju Leningrada. Bila sem zelo šibka, 
izčrpana. Takoj ko sem lahko spet stala na nogah, so me odpeljali v gozd, 
k partizanom … Do konca vojne sem bila kurirka. Po kruti izkušnji v 
obleganem Leningradu, lahko rečem, da sem bila v gozdu srečna … No, 
saj stradali smo vsi in povsod … Bil je neznosen mraz in smrt, povsod 
je bila smrt. Ampak bila sem mlada, polna domišljije, prenašala sem 
sporočila, po gozdu, povsod okrog mene pa je bilo lepo … Tako lepo je 
bilo, da je jemalo dih. Trudila sem se, da ne bi mislila na Nemce, da me 
ne bi bilo tako strah, zato sem mislila na svoje bodoče srečno življenje, 
tako kot vsa mlada dekleta. Tako sem preživela še en dan. Zvečer sem 
popila vroč čaj, se pogrela … to je bila sreča.

Ob koncu vojne sem poznala gozdove okrog Leningrada kot svoj žep, 
ampak to je bilo po tem, ko sem jih bila že navajena. Na začetku pa je 
bilo težko, vse steze in jase so se mi zdele enake. Bila sem mestni otrok, 
še jelke in bora nisem ločila. Starejši tovariši so me potrpežljivo učili. 
Še danes sem jim hvaležna, zares sem imela srečo.

»Glej, glej, kuža, spet si tukaj! Kako prijazen si in kako mehko dlako 
imaš!«

Na začetku so nas pošiljali v parih, da bi se hitreje učili. Toda to je 
bilo dosti bolj nevarno, pa še ljudi je primanjkovalo. Takoj ko sem se 
bila sposobna sama lotiti naloge, so me poslali v drugo partizansko 
postojanko. 

Ponoči je snežilo in zgodaj zjutraj, ko sem zlezla iz zemljanke, je bilo 
povsod vse belo. No, bilo je belo kot njegov kožuh. Ko sem odhajala, je 
bil gozd povsem drugačen … Začutila sem, da hodim v krogih, zebe me, 
zmrzujem, lačna sem … Poleti lahko v gozdu najdem kakšno jagodo, gobo, 
še celo če požvečim malo trave, je takoj bolje, zdaj pa je vse prekril sneg … 
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Bila sem tako utrujena. Prišla sem na neko jaso. Pod drevesom je 
bil štor. Sedla sem nanj. Kako naprej? Nenadoma sem nad seboj na veji 
zagledala mačko. Njene oči so bile lačne, bila je izstradana. Imela je 
kratek rep. Zelo se mi je zasmilila. Uboga zverinica! Ljudje se bojujejo 
med seboj, nedolžne živali pa trpijo! Pomislila sem, da je rep odstreljen. 
Veste, koliko živali je poginilo zaradi izstrelkov, min, bomb, požarov?! 
Potem pa še te mrzle pasje zime! Tudi živali niso imele česa jesti. 
Domače živali, tiste, ki jih niso pojedli, so čisto podivjale. Povsod, kjer 
so le mogle, so iskale hrano. 

Gledam in gledam to mačko in se pogovarjam z njo in se ji začnem 
opravičevati, naj mi oprosti zaradi človeške neumnosti. Povem ji, da tudi 
mene zebe, da sem lačna in da sem se izgubila v gozdu … Povem ji, da 
se bo tudi ta neumna vojna enkrat končala in da bomo vsi spet živeli v 
miru … Ljudje bodo pomagali živalim in živali ljudem. Mačka se pomiri 
in me začne pozorno poslušati. Zdelo se mi je, da sem ji povedala vse 
o sebi, čeprav na kratko. 

Nenadoma zaslišim hrup in ropotanje motorjev. Nad gozdom letijo 
nemška letala. V takem primeru moraš objeti deblo drevesa, da te na 
snegu ne opazijo. Kako me je bilo strah! Nenadoma je uboga mačka 
skočila na vse štiri tačke, se usločila in naježila ter začela pihati … 
Želela sem ji pomagati, zato sem jo poklicala, a se ni zmenila za moje 
klice. Videlo se je, da je čisto podivjala. Zasmilila se mi je. Stekla sem 
k drevesu, na katerem je čepela, in objela deblo. Ona je sedela zgoraj, 
na veji, napeta kot struna, jaz pa sem stala tik pod njo. Tresla sem se 
od strahu in mraza. Le kako naj ji potem pomagam? Samo z besedami. 
Letala so odletela, nehalo je ropotati, jaz pa sem jo spet začela tolažiti. 
Mogoče sploh ne več toliko zaradi nje, temveč zaradi sebe. Še vedno je 
bila vsa napeta in naježena, še vedno mi je pozorno sledila s pogledom 
in svoje tačke ni hotela več položiti čez vejo. Ne vem, kako dolgo sem se 
pogovarjala z njo, stoječ tik pod njeno vejo; godrnjala je, meni pa je bilo 
vedno lažje. Izrazila sem vse svoje gorje, ni me bilo več strah. Pojedla 
sem malo snega in oživela sem. Morala sem nadaljevati pot. Poslovila 
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sem se od živalce. Nisem je povabila s seboj, saj je nisem imela s čim 
hraniti. Tako je ona ostala tam, na veji, jaz pa sem odšla.

»Dober pes, poglejte, roko mi je polizal. Kako hvaležen mi je, da ga 
božam.«

No, kasneje sem izvedela, da to ni bila domača mačka, ampak divja, 
ris. Gozdar mi je razložil, da je ris dosti večji kot udomačena mačka, 
česar pa takrat nisem opazila, saj je sedel na veji nad mano. Ris ima na 
ušesih čopke, njegov rep pa je kratek. Sit ris redko napade človeka, lačen 
pa z lahkoto, še posebno, če vidi, da je človek izčrpan, bolan ali ranjen. 
Pogosto napade z višine in takrat je še posebno nevaren. Gozdar sam 
je videl, kaj ostane od žrtve po takšnem skoku.

Toda dobro vem, da če divja žival začuti nežnost in ljubezen, ne bo 
nikoli napadla, tudi če je sama lačna in prestrašena. Če pred njo stoji 
utrujen in lačen otrok, ne napade. Z njo sem se takrat pogovarjala iskreno 
in iz srca. Zares se mi je smilila … in to mi je rešilo življenje. Ljubezen 
in sočutje sta mi pomagala preživeti. 

»Vaš pes je zdaj spet stekel k svojim prijateljem. Poglejte, kako lepo 
se igrajo skupaj, ne lajajo drug na drugega, prijatelji so … In prav je 
tako, tako mora biti – v miru bi morali živeti! Vsi v miru in ljubezni.« 
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Milan Baškovič

Miklavž 1943
Resnične zgodbe o dobrih ljudeh so zapisani dogodki, ki so se zgodili v 
najtežjih časih in stiskah, ko je bila pomoč ljudem še kako življenjsko 
pomembna. Za našo generacijo – osebno, družinsko in na splošno – 
je bila zelo pomembna vsaka, tudi majhna, nesebična in plemenita 
pomoč prizadetim ubogim ljudem v času velike druge svetovne vojne, 
ki je povzročila ogromno gorja tudi v naših krajih. O nekaterih takih 
dogodkih in ljudeh, ki so vredni spomina, govori tudi ta zapis.

Oče je bil osnovnošolski učitelj in je služboval po različnih šolah; 
večinoma na Dolenjskem. Na širšem trebanjskem območju je začel na 
Osnovni šoli Trebelno, za tem je sledila šola v Ajdovcu blizu Žužemberka; 
tam sta družino tvorila že prva dva otroka – hči Zvonka in sin Ivan. Jaz 
sem se rodil kot tretji, leta 1929, ko je oče služboval v šoli v Dobrniču. 
Tam se tudi začnejo moji spomini iz najbolj nežnega detinstva, do 
približno šestega leta, ki pa so zelo skromni. To so tisti najzgodnejši 
drobci dogodkov, ko se šele začenjaš zavedati. V spominu so ostale 
posamezne, med seboj nepovezane podobe; nekatere bolj jasne, druge 
manj. V Dobrniču smo se dobro počutili in večina od tam ohranjenih 
spominov je prijetnih.

Šola stoji na spodnjem koncu vasi, tik ob cesti, ki je bila seveda 
makadamska; poleti ob suhih dnevih prašna, ob deževju pa polna luž, 
da je škropilo na vse strani. Takrat so po njej vozili v glavnem različni 
vozovi s konjsko ali kravjo vprego. Avtomobili so bili velika redkost in 
zanimivost, še posebej za otročad. Kadar se je le pojavil kakšen avto, 
smo vsi leteli k cesti in ga občudovali. Še posebej je bilo zanimivo, kadar 
je moral nase opozarjati s hupanjem; avtomobili so imeli zunaj ob oknu 
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veliko trobento z gumijastim mehurjem, ki ga je moral voznik stiskati z 
roko, da je dajala trobenta primerno glasne in nič kaj blagozvočne zvoke. 
Najbolj so bili podobni glasnemu prašičjemu kruljenju. V Dobrniču 
je bil takrat le en avto, ki ga je imel vaški trgovec. Bil je edini daleč 
naokrog. Kadar je stal doma na dvorišču ali ob cesti, se je ob njem trlo 
radovednih otrok.

Spominjam se velike povodnji, ki je visoko zalila cesto in ves prostor 
okoli šole. Voda je segala tudi na prag šolskih vhodnih vrat in ko sem 
bos stopil na mokri prag, sem tam zdrsnil in telebnil v vodo.

V Dobrniču, kot tudi sicer na podeželju, takrat še ni bilo elektrike. 
Svetili smo s petrolejkami, svečami, ponekod tudi s karbidom. Zato 
tudi ni bilo radijskih sprejemnikov. Novice so prinašali tudi sicer redki 
časopisi in glas od ust do ust.

V Dobrniču še nisem začel hoditi v šolo in imam le malo spominov 
na rojstni kraj. Tudi otrok, s katerimi sem se družil, si nisem zapomnil 
– sem bil pač še premajhen. Vem pa, da je v vasi živela družina Smolič. 
Bili sta dve deklici, mislim, da Milica in Anica, ki sta se veliko družili z 
mojo starejšo sestro Zvonko. Od šole do njihove hiše v bližini je držala 
lepa steza. Smoličevi dekleti sta pogosto prihajali k Zvonki po tej stezi. 
To znanstvo in prijateljstvo med dekleti pa je trajalo tudi kasneje in 
dejansko nikdar ni prenehalo kljub vsem kasnejšim dogajanjem, zlasti 
v hudem vojnem času, ko so Smoličevi nudili Zvonki veliko plemenito 
pomoč v njeni najhujši medvojni stiski.

V letu 1936 smo se iz Dobrniča preselili na Mali Slatnik pri Novem 
mestu. Šola je bila nova in mi smo bili njeni prvi prebivalci. Takrat je 
bilo v naši družini šest otrok, starih od enega do trinajst let. V visokem 
pritličju so bili svetli razredi z velikimi okni na južni strani, nad njimi 
pa je bila stavba na vzhodni strani dvignjena še za dve nadstropji, v 
katerih je bilo eno večje družinsko stanovanje, kjer smo stanovali mi, 
in dvoje enosobnih za samske učiteljice.

Otroška leta na Slatniku so bila radoživa in prijetna. Poglavitne igre 
so bile seveda v bližnji okolici šole, ob potoku in v gozdu, ki se je začel 
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nedaleč stran. Če ni bilo drugega, smo se lovili ali skrivali. Pri druženju 
z vaškimi otroki smo skupaj hodili na pašo; kurili pastirske ognje, pekli 
kostanj, krompir, se motali okoli mlatičev in žanjic, včasih z grabljami 
pomagali obračati seno, ki se je sušilo na travnikih, hodili v gozd po 
gobe, borovnice in jagode. Kot otroci smo živeli v svojem prijetnem in 
sanjskem svetu. Vendar so se z vseh strani začeli počasi zgrinjati grozeči 
oblaki. Otroci seveda takratnih dogajanj v svetu in v Evropi še nismo 
razumeli, smo jih pa spremljali in po svoje doživljali. Ni bilo radia niti 
telefona, ker nismo imeli elektrike – smo pa poslušali razgovore odraslih 
in brali časopise, če smo prišli do njih. Vse bolj je tudi pri nas dišalo po 
vojni; kdaj bo in kakšna bo, pa ni vedel nihče.

Ko se je 1. septembra 1939 z nemškim napadom na Poljsko v Evropi 
dejansko začela 2. svetovna vojna, sem bil star deset let. 6. aprila 1941 
so Nemci brez vojne napovedi napadli kraljevino Jugoslavijo in tudi pri 
nas smo se znašli v svetovni vojni. V tem vojnem metežu, ki je trajal 
naslednja štiri leta, je bila naša šola na Malem Slatniku z okolico vred 
prizorišče številnih težkih dogodkov. Šola je stala ob takratni cesti 
Ljubljana–Zagreb na majhni vzpetini z odprtim razgledom na vse strani 
in kar precej odmaknjena od prvih vaških hiš. Ta njena lokacija je bila 
ugodna za vse vojske, ki so se pojavljale na našem območju. Po vdoru 
nemške in italijanske armade so šolo najprej zasedli Nemci, potem pa 
so jo prepustili Italijanom. Ti so nato bivali v vojaško utrjeni šoli do 
italijanske kapitulacije septembra 1943.

Naša družina je v času italijanske zasedbe začasno bivala v opuščeni 
Mikčevi krčmi ob cesti v gornjem delu vasi. Tam smo ostali tudi po 
odhodu Italijanov še kak mesec dni. Takrat je pri nas nastalo in delovalo 
osvobojeno ozemlje s centrom v Novem mestu. Ker je kazalo, da bo šola 
ostala nezasedena in je bilo v tem okolju še kar mirno, smo se konec 
septembra vrnili v svoje šolsko stanovanje. Vendar miru kmalu ni bilo 
več. Nemci so obnovili svoje napade na mejnih območjih in zlasti z letali 
večkrat bombardirali Novo mesto in druge večje kraje na osvobojenem 
ozemlju. 21. oktobra 1943 so skupaj z novo organiziranimi domobranskimi 



61

enotami izvedli veliko motorizirano ofenzivo na osvobojeno ozemlje, 
prodrli v Novo mesto in ga zasedli z močnimi silami ter ponovno utrdili. 
Slatnik so enostavno prevozili in pustili šolo pri miru. 

Prve dni decembra pa se je na cesti pri šoli ustavila močna kolona 
Nemcev in domobrancev. Nekaj peš, nekaj na tovornjakih. Vojska je 
nemudoma zasedla vse šolske prostore; mi pa smo ostali začasno zgoraj 
v svojem stanovanju. Dogovorjeno je bilo, da se bomo čimprej izselili, 
ko bomo dobili prostore drugje. V šoli je ostala močna domobranska 
posadka, Nemci pa so se vrnili v Novo mesto. Že prvi dan so domobranci 
izkopali zasilne obrambne rove in postavili najnujnejše dele žičnih 
pregrad. Naslednje dni pa so kopali in utrjevali bunkerje iz zemlje in 
močnih lesenih debel in brun. V obrambno območje so vključili tudi 
bližnjo novo Mikčevo gostilno in jo prav tako zasedli in utrdili.

Čez par dni je bila nedelja, 5. decembra. Dan je bil lep in za zimski 
čas prijetno topel. Po kosilu smo se vsi porazgubili po vasi; jaz sem šel 
k Mikčevim, kjer sem skupaj s Seničarjevim Cirilom skrbel za živino. 
Pri Mikčevih so bili namreč v takratnih vojnih razmerah vsi domači 
sinovi odsotni, na veliki kmetiji pa doma samo ženske in oče, starec, 
ki se je komaj še premikal in je le posedal na soncu ali ob peči. Tistega 
usodnega dne sem vzel s seboj tudi kanglico, da bi pozno popoldne 
prinesel domov mleko, ki smo ga še vedno dobivali pri Mikčevih. Drugi 
člani naše družine so se razpršili po vasi; otroci so se igrali s sosedovimi 
otroki, mama je v vozičku peljala malega Jožeka po cesti in klepetala 
pri Seničarjevih; oče je odšel v Novo mesto. Dopoldne so enote Gubčeve 
brigade neopaženo obkolile domobransko postojanko in jo ob štirih 
popoldne začele obstreljevati z vsem orožjem. S topom in minometi so 
tolkli po bunkerjih in obeh stavbah. Ponoči so se pripravili za neposredni 
napad, vendar do njega ni prišlo, ker se je po cesti iz Novega mesta med 
tem do Slatnika prebila vojaška pomoč, v kateri je nastopal tudi tank. 
Prispela pomoč je razbremenila branilce postojanke, ki je bila že hudo 
razdejana zaradi topovskega in minometnega obstreljevanja. Naglo 
je zavarovala izhode in cesto, nakar se je vsa domobranska posadka 



62

pod plaščem noči in v spremstvu tanka umaknila v Novo mesto. Med 
umikanjem je brigada nadaljevala napad, vendar naletela na prazno 
postojanko. V naglici so takoj zažgali šolo in gostilno ter se odstranili. 
Zjutraj okoli obeh stavb ni bilo nikogar, vse dotedanje bojišče je bilo 
zapuščeno. Tudi v vasi ni bilo nobenega vojaka več; ne domobranca ne 
partizana. Obe stavbi sta goreli kot plamenici, nihče ni gasil.

Pri vsej tragediji so nam bila naklonjena srečna naključja. Ko se je 
začel napad, smo bili vsi zunaj, nihče se še ni vrnil v šolo. Le nenavadno 
lepemu vremenu se je bilo zahvaliti, da nas je vse zvleklo ven. Če bi 
bilo le malo drugače, bi kdo ali tudi večina ostala v šoli in ni si mogoče 
predstavljati, kaj bi se z nami lahko zgodilo. Na miklavžev večer smo 
tako namesto pričakovanih skromnih daril izgubili vse. Dobesedno smo 
si rešili le golo življenje.

Po teh dogodkih sem za nekaj časa ostal pri Mikčevih in skrbel za krave 
in teleta. Tako sem bil vsaj preskrbljen in nisem bil lačen. Drugi člani 
družine so se po nekajdnevnem bivanju v opuščenih prostorih pristave 
graščine Graben premestili v Novo mesto, kjer so dobili skromno stanovanje 
v Bršljinu, v stari hišici, ki je spadala h Klemenčičevi keramični tovarni. 

V nastalem položaju je bilo treba začeti od popolne nule! Opremiti 
stanovanje, dopolniti oblačila in obutev, ker smo ohranili le tisto, v kar 
smo bili oblečeni in obuti usodnega nedeljskega popoldneva; si zagotoviti 
prehranjevanje in vse drugo, nujno potrebno za življenje družine, v kateri 
je bilo nepreskrbljenih 6 otrok (od 8 mesecev do 20 let). Sosedje, vaščani, 
prijatelji in znanci so nam nemudoma priskočili na pomoč, še posebej 
vneto ženske, ki najbolj vedo, kaj nujno potrebuje družina z več majhnimi 
otroki. V nekaj dneh so nabrali potrebna ležišča s posteljnino, odejami, 
nujno kuhinjsko posodo in še veliko drugega ter to sproti dostavljali 
nesrečni družini. Vaški trgovec je daroval popoln jedilni pribor in svetilko 
s petrolejem. Nabralo se je precej nujno potrebnih oblačil in perila za 
otroke pa tudi krožnikov in skodelic. Družina je bila presenečena in 
srečna ter je takoj občutila veliko olajšanje. Ta nepričakovana pomoč ji 
je omogočila nov začetek in dala upanje ter pogum za naprej.
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Sestra Zvonka je po končanem četrtem razredu gimnazije v Novem 
mestu šla na učiteljišče v Ljubljano. Ta njen študij pa je bil med vojno 
dokaj težaven, tudi pogosto prekinjen in sploh nereden. V zadnjih 
mesecih leta 1943, v letu 1944 in v prvih mesecih leta 1945 je bilo zelo 
težko potovati iz Novega mesta v Ljubljano in nazaj zaradi presekanih 
prometnih povezav. Zato je bila bolj malo v Ljubljani in je morala krepko 
poprijeti, da je nadoknadila zamujeno.

Kljub denarnim težavam je Zvonko na študiju v Ljubljani oče še uspel 
nekako vzdrževati do usodnega decembra 1943, potem pa je postalo 
brezupno. Ko je v začetku leta 1944 vendarle odšla še enkrat poskusit v 
Ljubljano, je tam po srečnem naključju srečala Smoličevo Anico, ki je 
bila njena prijateljica še iz Dobrniča. Anica je takrat živela v Ljubljani 
in je vzela k sebi tudi svojo mater. Bivali sta v majhnem enosobnem 
stanovanju v Šiški. Zvonka ji je v pogovoru omenila svoje težave in Anica 
jo je povabila k sebi. Z materjo sta ji ponudili, da pride za čas študija v 
Ljubljani stanovat k njima, kar je z olajšanjem sprejela. Ker sta imeli le 
dve postelji, je Zvonka spala skupaj z Aničino materjo. Hranjenje in druge 
praktične potrebe sožitja so vse tri urejale sporazumno s skupnimi močmi 
v okviru takratnih možnosti, ki pa so zaradi splošnega pomanjkanja 
terjale največjo skromnost in spretnost, da so skupaj preživele čas do 
konca skrajšanega pouka. Že pred osvoboditvijo je Zvonka odšla domov. 
Takoj po končani vojni pa je nadoknadila študijsko zamudo, nastopila 
učiteljsko službo in se tako postavila na lastne noge. Prvo učiteljsko 
službo je začela v Žužemberku.

Iskreno prijateljstvo iz otroštva v Dobrniču in nesebična velika 
plemenita pomoč Smoličevih sestri Zvonki v njeni najhujši medvojni 
stiski je takrat rešila njen študij in imela odločilni življenjski pomen za 
njen obstanek in poklic ob popolni nemoči staršev, ki so v najtežjem 
času ostali brez vsega.
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Maks Starc

Pomagali so nam v najtežjih 
časih
Rodil sem se v vasi Breg pri Ribnici le nekaj let pred začetkom druge 
svetovne vojne. Iz tistih časov v meni ni ostalo prav veliko spominov. 
Spomnim se le tega, da je bil pri nas na mizi vedno bel kruh in pogosto 
tudi juha in meso, a tega doma nisem hotel jesti, saj je sosedova teta 
Angela kuhala v krušni peči in je tam vse tako lepo dišalo po dimu! Ja, 
teta Angela! Zelo rad sem jo imel. Vedno je bila pokrita z ruto, njen 
predpasnik z dvema velikima žepoma pa ji je segal daleč preko kolen. 
Kadarkoli sem pritekel k njej, me je stisnila k sebi, jaz pa sem iz njenega 
žepa potegnil brečke (krhlje) ali suho hruško. Kako sladka je bila!

Ko se je začela vojna, se je marsikaj spremenilo. Oče je odšel k 
partizanom, doma pa je čedalje bolj primanjkovalo hrane, tako da smo 
bili večkrat lačni kot siti. Jedli smo predvsem krompir in kolerabo, a 
tudi tega ni bilo vedno dovolj. 

Po kapitulaciji Italije so se kmalu prikazali Nemci, še bolj kot njih pa 
smo se kot partizanska družina bali belogardistov. Ker so nam grozili, 
da nas bodo pobili, smo morali zapustiti dom in iti v ilegalo. Posrečilo se 
nam je priti v Ljubljano, kjer smo potem stanovali pri nekih sorodnikih 
v skromnem stanovanju prizidka hotela Slon. Stanovanje je bilo v 
prvem nadstropju in je bilo s strmimi lesenimi stopnicami povezano 
z notranjim dvoriščem. Stopnice so vodile tik mimo okna v pritličju, 
od koder se je širil čudovit vonj po svežih slaščicah in tortah, ki so jih 
pripravljali v slaščičarni za oknom. Z bratom sva vsak dan tudi več ur 
presedela stisnjena k zidu ob oknu in lačna vsrkavala ta sladkobni vonj. 
Tako naj bi naju lakota počasi minila.
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Ko sva nekega dne spet čepela ob oknu, sva zaslišala šelestenje papirja 
in tih moški glas nama je dejal, naj prideva vsak petek ob treh po zavitek, 
ki naju bo čakal na tem oknu. Potem je bilo spet vse tiho. Brat je stegnil 
roko in z okna vzel zavitek. Vsa srečna sva stekla po stopnicah navzgor 
in začela pripovedovati mami, kaj se nama je zgodilo. 

Mama je razvila papir in prikazal se je kos torte, ki je bil sicer nekoliko 
pomečkan, a nas to ni prav nič motilo. Razdelila ga je na dva dela, nama 
dala žlički v roke in rekla, naj torto lepo počasi pojeva. Začudeno sva jo 
vprašala, če je ona ne bo nič poizkusila. Nasmehnila se je in nama rekla, 
da bo to storila naslednji petek, če bova res spet kaj prinesla.

Naslednji petek sva z bratom težko pričakala. Res naju je na oknu 
čakal zavitek, v katerem sta bila kar dva različna kosa peciva. Tokrat 
smo si dobrote privoščili vsi trije, tudi mama. Tako je bilo kar nekaj 
mesecev. Nato pa nekega petka na oknu ni bilo več zavitka! Razočarana 
sva spraševala mamo, kaj se je zgodilo.

»Ne vem, se pač ni dalo. Morda bo pa spet kaj naslednji teden,« je dejala.
 A ni bilo tako. Že čez nekaj dni sva slišala sosedo, ki je šepetaje 

pripovedovala mami, da so Nemci iz slaščičarne odvlekli enega od fantov, 
ki je bil menda član OF, in ga verjetno ne bo več nazaj. Res ga ni bilo, 
tako tudi torte nismo več dobili. Z bratom sva do konca vojne vseeno še 
hodila pod okno slaščičarne in vsrkavala tiste čudovite vonjave.

 Le nekaj dni po končani vojni smo se vrnili domov na Breg, kak 
teden za nami pa se je pojavil tudi oče. Kako srečni smo bili! Pa ne prav 
dolgo. Oče nas je kmalu zapustil, saj je v Kočevju dobil službo in si tam 
ustvaril novo družino, mi pa smo ostali brez vsega. Spet smo bili lačni 
kot med vojno. Na našem štedilniku se je kuhal samo krompir pa včasih 
koleraba, pojedli smo prav vse, tudi olupke. Seveda pa smo morali imeti 
za kuhanje drva, a teh je vedno primanjkovalo. Potem sem nekega dne 
na železniški progi našel večji kos premoga. Nesel sem ga domov in 
tisti večer smo se lahko dolgo greli ob štedilniku. Odslej sem čisto vsak 
dan hodil po progi in nabiral koščke premoga, ki so padali s tovornih 
vagonov, s katerimi so prevažali premog iz rudnika v elektrarne. Vlak 
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sem vedno pričakal v jarku ob progi. Ko se je približal, sem z dvignjeno 
roko pomahal strojevodji, ki je slonel na vratih lokomotive. Navadno se 
je nasmehnil in mi zakričal, naj bom previden, da me ne povozijo. Potem 
mi je nekega dne vrgel velik kos premoga. Komaj sem ga prinesel domov. 
Z mamo sva ga dala v drvarnico, saj naj nam bi prav prišel pozimi, ko 
bo mraz. V nekaj mesecih nam je potem nametal toliko premoga, da nas 
tisto zimo ni prehudo zeblo. Žal spomladi ni bilo na vlaku več prijaznega 
strojevodje. Nikoli nismo izvedeli, kaj se je z njim zgodilo in mamo je 
močno skrbelo, če je morda imel težave zaradi nas.

 Ko danes razmišljam o svojem otroštvu, lahko rečem, da je bilo zelo 
lepo, čeprav je bil to čas vojnih strahot, lakote, pomanjkanja in strahu. 
A imel sem ljubečo mamo in čudovitega, šest let starejšega brata, ki 
sta znala vse te tegobe odgnati od mene in me narediti srečnega. Če je 
mama zvečer vzela v roke kitaro, sem vedel, da ne bo večerje in bomo 
samo peli. A včasih je le dala v pečico za vsakega en krompir, ki smo ga 
potem pečenega pojedli in srečni odšli spat. Danes ne razmišljam o tem, 
da smo bili lačni, ampak samo o tem, da smo bili srečni, ker smo jedli 
krompir in peli. Tudi o teti Angeli pogosto razmišljam, čeprav je mrtva 
že več kot petdeset let. Ko pridem na pokopališče in ji prižgem svečko, 
se mi vedno zazdi, kot da čutim toplino njenega naročja in v ustih dobim 
okus po suhih hruškah. Ko se vsako leto nekajkrat pripeljem na Breg do 
moje rojstne hiše in zagledam železniško progo, se spomnim na premog, 
strojevodjo in kako smo se greli v kuhinji ob štedilniku. V Ljubljano ne 
hodim ravno pogosto, a kadar grem, nikoli ne pozabim stopiti do hotela 
Slon in če so slučajno odprta železna vrata, zavijem tudi na dvorišče. 
Sedaj ni več tako, kot je bilo nekoč. Ko so hotel prenavljali, so podrli 
stopnice in zazidali okno, vhod na dvorišče pa zaprli z železnimi vrati. 
Nič ni ostalo iz tistih časov, razen spomina na tiste petke, ki nam jih je 
tisti neznani fant spremenil v nepozabne praznike.
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Marjeta Vrhovec Verbič

Slovo ob kresu
Nace je spoznal Marijo v vaški gostilni, kjer si je služila kruh s pomočjo 
pri hišnih opravilih. On kmetski sin, ona bajtarska hči. Njen oče je 
moral za kruhom v Ameriko, tja so odšli že v rani mladosti tudi njena 
dva mnogo starejša brata in sestra. Živeli sta sami z materjo. Rodila se 
je, ko se je oče vrnil iz Amerike, in s prisluženim denarjem so kupili 
nekaj gozda in polje, vendar to ni zadostovalo za dostojno življenje. Oče 
se jima je po povratku iz obljubljene dežele odtujil, vdajal se je družbi 
in uživaštvu in bil le redkokdaj doma. Marija je bila čedna in bistra, 
dostojna in naučena dobrega gospodarjenja, vendar je vedno v svojem 
jeziku rekla: »Oče mi je oči prikrival,« kar je pomenilo, da ji je jemal 
ugled, tako da ni imela ravno snubcev, ki bi je bili vredni. Razmišljala 
je, da bi tudi sama odšla v svet čez lužo ali za pestunjo v Egipt, a jo je 
skrb za ostarelo mater vezala na dom. Tolažbo je iskala v molitvi pri 
belih menihih v bližjem samostanu.

 Nace je bil kmetski sin, iz trdne, zdrave in delavne družine. Prirasla 
mu je k srcu s svojo preprostostjo in srčnostjo. Neko jesen sta se vzela. 
Skupno življenje sta nadaljevala kot najemnika gostilne, tam čez hribe, v 
neki tihi dolini, tiste čase daleč in čisto v novem svetu, kakršen je bil njun.

Mrzlega oktobra sta z dvema lepima konjema, ki jih je Nace dobil za 
doto, tovorila vse, kar sta imela, proti novemu domu, v novo življenje. 
Marija je bila najbolj ponosna na pohištvo, ki ga je iz hrastov domačega 
gozda izdelal ugleden mizar iz vasi. Prišla sta v tuje kraje, v mrzel dom, 
kjer sta morala sosede prositi za naročje drv, da sta se prvo noč ogrela. 
Z njima je odšla tudi Marijina že precej ostarela mati. Počasi sta prodala 
skromen dom in zemljo, vse, kar je Marija imela. V novem kraju sta na 
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novo zaživela, posel v krčmi jima je lepo cvetel, bila sta preprosta, dobra 
in prijazna človeka, ustrežljiva in domačini so ju počasi sprejeli. Po letu 
dni sta dobila sina, ki je zaradi Marijinega težkega poroda ostal edinec.

Kupila sta si lep kos zemlje in pred vojno vihro zgradila prostorno, 
svetlo hišo z gostilno, trgovinico in celo tujsko sobo sta imela. Hvaležna 
sta bila življenju, da jima je tako naklonjeno.

Marija je že kmalu po poroki dobivala sporočila svojih bratov iz 
Amerike, da staro domovino čakajo težki in neprizanesljivi časi. Vojna 
je bila neizbežna. Bila sta zavedna Slovenca. Nace je bil prepričan, da bo 
njegova domovina nekoč samostojna in imela svojega vladarja, da jim 
ne bodo gospodarili tujci. Bil je veliko med ljudmi, zato je že v začetku 
vojne spoznal španskega borca in komandanta, ki se je s somišljeniki 
mudil v njuni hiši po polnočni maši na božič, prvega leta vojne, ko je 
bil nekaj dni s svojimi borci v vaseh nad njihovo dolino. Na skrivnem 
sestanku v posebni sobi njihovega doma, kamor Marija ni smela, so se 
možje pogovarjali o novih časih in o bodočnosti naroda. Nace se je takrat 
dokončno odločil, da bo povzel njihove misli in prepričanja, da bo sledil 
svojemu srcu in ljubezni do rodne grude. Ostal je doma, ker je moral 
skrbeti za gospodarstvo, vseskozi pa je z vsem pomagal gibanju svojih 
somišljenikov. Leta vojne so tekla, niso prizanesla niti njihovi vasi, bile 
so žrtve na eni in drugi strani, nekaj ljudi so izselili.

Predzadnjega leta vojne, junija meseca, ravno ob kresu je bi sončen 
dan. V zgodnjem popoldnevu po obedu so prišli v krčmo od vina in sonca 
razgreti mladci, ki so kosili doli ob Savi. Lepo vreme in vsak sončen, že 
kar vroč dan je bilo treba izrabiti, da se je seno posušilo. Postregel jim 
je s štefanom vina. Pogovarjali so se o delu na polju, vremenu, dekletih 
in tudi o časih, ki jih živijo. Nekako okrog tretje ure popoldne so vstopili 
oboroženi moški, tako napol vojaško oblečeni. Nastala je smrtna tišina, 
gostje so obnemeli. Na bokal vina je kazalo, da niso prišli. Oglasil se je 
očitno glavni izmed njih in dejal birtu: »Nace, z nami greš. Narod rabi 
vojake, da si izborimo svobodo do kraja. Imaš deset minut časa, da se 
oblečeš in vzameš s seboj za dva dni hrane. Drugega ne boš potreboval.« 
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Nace je brez obotavljanja hitro storil, kot so veleli, in si nazadnje oprtal 
nahrbtnik, kamor mu je žena vrgla tisto, kar je mislila, da potrebuje. 
Poslovil se je od sosedov za mizo, pogledal ženi v sinje modre oči in 
pobožal sina po laseh. 

Sam Bog ve, kdaj in kje bodo spet skupaj.
Gruča mož je odkorakala po prašni cesti po dolini. Ustavili so se še 

pri nekaj hišah, kjer so kot narodno osvobodilna vojska mobilizirali 
fante in može, godne za vojskovanje. Proti večeru so odkorakali strmo 
v breg, po obronkih dolenjskega gričevja. Hodili so pozno v noč. Počitek 
so našli v opuščeni zidanici. Nihče ni spal. Nekateri so mrtvo molčali, 
drugi tiho molili, tretji ugibali, kaj jim prinašajo bodoči dnevi. 

Ob prvem jutranjem svitu so nadaljevali pot. Nace je kmalu, ko se 
je zdanilo, v daljavi na lepi dolenjski ravnici, po kateri se je leno vila 
Temenica, zagledal svojo rojstno vas in svoj dom. Ravno kresni čas je 
bil in misli so mu tiho zbežale v lepe čase otroških in mladostnih dni, 
ki jih je tam prebil v svoji številni družini, na vsakodnevna opravila 
in na čudovita sončna jutra z lesketajočo roso pomladnih travnikov, 
pa mladostno ljubezen Karlino, ki se je rodila nekje med vinogradi, 
prislonjenimi na nežne, s soncem obsijane dolenjske griče. Kje je ona 
sedaj, menda nekje v mestu, ima lepo družino. In skoraj bi pozabil, rodil 
se je na kresni večer, danes je ravno njegov rojstni dan. Le kakšen bo 
in kam gre … Hodili so daleč, brez postankov in na skrivnem prebredli 
reko. Manjši so je celo nekaj popili. Dovolili so jim malo počitka. V 
zvonikih je bila sedma ura in kaj kmalu so nadaljevali pot, rekli so jim 
na razpored v odred. Kar po cesti čez polje, po planem, na očeh vsem 
so jih neprevidno gnali.

Iz daljave so odjeknili streli. Fantje in možje so se razbežali vsak po 
svoje, nekateri so se srečno umaknili, Nace pa je zamudil. Prepovedana 
dum-dum krogla mu je razparala ledja. Obležal je pod vasjo. Čisto sam, 
nemočen in smrtno ranjen. Kri je prepojila košenico. Spodaj je tiho 
šumela Krka, nad njo je v daljavo v nebo strmel ožgani zvonik nekdaj 
mogočne cerkve. Vojna nikomur ne prizanaša, niti božjim rečem.
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Nace je v bolečini zaspal za vedno. Kaj so bile njegove poslednje 
misli, nihče ne ve. Zadnjo pesem so mu peli črički in ptice z visokih vej 
mogočnih vrb, ki so se vzpenjale proti modrini jutranjega neba in ležišče 
so mu bile mehke dišeče trave, obdajalo ga je nežno cvetje poletnega 
polja. Prezgodaj, v najlepših letih, se je končalo še eno življenje, nastala 
je vrzel, bolečina tistih, ki so ostali.

Še nekaj časa po vojni je Marija s sinom čakala, da se mož in oče 
vrne. Mogoče nista dobila pravih sporočil, sta nekje globoko v svojem 
srcu upala. Vendar Naceta ni bilo. Po dolgem času sta izvedela za njegov 
grob, ki sta ga obiskovala, blizu dan in pol hoda daleč od svojega doma.

Nacetov zadnji dom je sedaj že dolga leta na mehki vzpetini nad 
lepotico slovenskih rek. Kot opomin nerazumni moriji med narodom se 
vzpenja v nebo spomenik preko tisoč dušam, ki so našle tukaj poslednji 
mir. In tudi prelep božji hram je dobil obnovljeno podobo kot v dobrih 
starih časih, ko je bil narod predan veri. 

Mnogi, ki jim je vojna kakorkoli vzela najdražja življenja, so presegli 
ločitev vaših in naših in čigava krogla je komu vzela življenje. Vsi so 
bili vpeti v neizprosen čas, iz katerega niso mogli izstopiti. Odločitev 
majhnega, preprostega in dobrega človeka pa je vest in ti so se odločali 
po svoji vesti, srčno, naj verjame vsak. 

Marija in sin sta tudi po vojni preživljala hude čase. Ostala sta brez 
preživetja, sama, samcata v sobi, ki jima jo je nova oblast pustila za 
bivanje, tujca v lastni hiši, kljub temu da je bil Nace borec iz začetka 
vojne. Z upanjem in ljubeznijo sta šla skozi življenje, ki se je kljub 
vsemu nadaljevalo, preprosto in skromno. Še ostaja Nacetova sled. Po 
vasi vedo povedati, da je bil nežna dolenjska duša, delaven in darežljiv 
človek, da je imel lepe konje, ki jih ni nikoli pretepal kot mnogi drugi; da 
je pomagal vsem, ki so pomoč potrebovali; da pa je bil pravi „Šentvic“, 
ko je bilo potrebno umiriti pretep v njegovi krčmi. Hiša kljub starosti 
še vedno daje sled, da je imela dobrega gospodarja in tudi drevo, ki ga 
je Nace nekoč posadil, daje obilen sad.

»V svojih delih sam živel boš večno,« je nekoč napisal pesnik.
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Mojca Jan

Kos kruha
Samo trinajst pomladi sem štela, ko so moje starše, sestre in brata na 
veliko noč odpeljali od doma. 

Samo trinajst pomladi sem štela, ko sem morala prenehati hoditi v 
šolo in v taborišču začela delati v tovarni. Med samimi Nemkami sem 
bila edina tujka in še zelo mlada. Bila sem edina brez delovne obleke. V 
obleki, ki sem jo imela oblečeno na dan odhoda, sem preživela nadaljnja 
štiri leta. No, kar je še ostalo od nje, saj sem se v teh letih razvila v žensko 
in tudi obrabila se je. Tako da mi jo je mama večkrat krpala, kolikor se 
je le dalo. Med samimi Nemkami sem bila edina, ki med odmorom ni 
imela ničesar za pojesti. Na dan sem dobila kakšno malenkost, ki si jo 
je mama odtrgala od ust, česar se takrat nisem zavedala. Seveda sem, 
karkoli je bilo, pojedla ob prvi priliki. In tako, ko je prišel čas odmora, 
sem le gledala ostale ženske v tovarni, ki so malicale. Jaz sem le stala 
ob svojem stroju in čakala na konec odmora. 

Velikokrat je do mene pristopil starejši Nemec. Okoli sedemdeset 
pomladi je moral šteti. Prestar za na bojišče. Ko me je videl, je pristopil 
do mene, me prijel okoli bokov in dajal videz, da sem mu všeč in se želi 
poigrati z mano. In zelo sem mu bila hvaležna za to. Zakaj? Vsakič mi je 
naskrivaj v žep potisnil kos kruha. In odmor se je takoj zdel lažji in krajši.
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Anica Vidmar

Dobrotniki
»Greš na tombolo?« je vprašala Zinka.

»Kakšno tombolo?« se je začudila Marjeta.
»Kje pa živiš? Ne veš, da je tombola za zbiranje denarja za družino 

Koren, ki živi tam na robu vasi.«
»Zakaj pa zanje? Je z njimi kaj narobe?«
»Seveda, mama se je ločila. No, ni se ona, mož se je ločil od nje in 

odšel z drugo. Ena bogata gospa ga je snela iz njegove revščine na robu 
vasi in ga odpeljala s seboj v neznano.«

»Kaj pa otroci? Saj pri tisti hiši jih je kar nekaj.«
»Ja, kar nekaj sta jih naklepala: Nejc je najstarejši, potem so Mara, 

Marinka in Angelca in nato spet fanta Boštjan in Nace, če se ne motim. 
He, kar šest sta jih pridelala. Kaj bo zdaj z njimi? Vidiš! Zato zanje zbirajo 
denar,« je končala svoje razmišljanje o družini Zinka.

»Kdo pa to organizira?«
»Vedno aktivna vaška klepetulja Maruja, tista ki se je priselila k 

Zoranovim na začetku vasi.«
»Je ona poročena?«
»Ne, samska je in živi pri starih Zoranih. Mislim, da meša štrene 

zdaj tu zdaj tam. Je prava lisička za prepire in jezo žensk po vasi.«
»Kar po pravici reci. Zgaga je! Ne grem na tombolo, ne mislim 

zapravljati denarja za Zoranovo prisklednico!« je dodala odločno Marjeta.
»Pa saj ti govorim, da zbira za uboge otroke.«
»Bodi pametna. Otroci ne bodo imeli od tega nič drugega kot slab 

glas. Denar bo prej poniknil kot ugledal luč sveta. Nesrečnim otrokom 
lahko pomagam le tako, da plačam v trgovini mesečni obrok za kruh in to 
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sporočim njihovi mami. Kruh bodo imeli otroci in to bo moj prispevek. 
Tudi oblačila, ki so še uporabna, bom dala družini in s tem bom najbolj 
pomagala pa še nihče ne bo vedel. Ostala bom anonimna pa vendar prava 
darovalka. Ne maram pompa za prazen nič!« je bila odločna Marjeta.

Minil je mesec, morda mesec in pol, ko sta se po naključju spet srečali 
Marjeta in Zinka v mestu, kjer sta bili po nakupih.

»No, Zinka, koliko denarja pa ste zbrali na tomboli, o kateri je bilo 
toliko govora?«

»Bodi tiho. Nočem nič več slišati o takih pomočeh ubogim in zbiranju 
sredstev zanje.«

»Kaj pa je narobe?« je bila zvedava Marjeta.
»Družina ni dobila niti dinarja. Zbirateljica je vse odnesla s sabo 

in izginila iz vasi. Nihče je ne najde in nikomur več se ne javlja. Stara 
Zorana sta zelo pretresena in razočarana. Ravno onadva sta prispevala 
veliko vsoto za uboge otroke.«

»Vidiš, taki so dobrotniki! Le nase mislijo!« je zaključila pogovor o 
dobrotnikih Marjeta.
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Marko Nemec Pečjak

Boter in botra
Rodil sem se dober mesec prezgodaj, pozno zvečer, 22. aprila, v vojnem 
letu 1944. Takrat je veljalo, da je treba novorojenčka čim prej krstiti. Tako 
sem bil krščen že naslednji dan dopoldne v kapeli stare porodnišnice, 
na dan, ko goduje zavetnik mojega rojstnega mesta sv. Jurij. Botra me 
je najbrž »z lahkoto« prinesla do krstnega kamna, saj sem ob rojstvu 
tehtal malo več kot »dve kilci«. Mama pa je bila že toliko pri močeh, da je 
ta dogodek spremljala na galeriji kapele v »slavni rdeči hiši« – takratni 
ljubljanski porodnišnici.

Moj krstni boter je bil dober očetov prijatelj Ivan, za botro pa njegova 
žena Cirila. Glede imena je komaj tisti dan odločil oče. Po tradiciji 
rodbine sicer nisem mogel dobiti očetovega imena, saj sem imel že 
polbrata Francija. Po dedu – Alojzu tudi ne, ker bi imel god šele junija. 
»Za Jurčka ga ne bomo zvali,« je menil oče. Tako je bil koledarsko najbližji 
evangelist sv. Marko in ob krstu se me je prijelo ime Markec, kasneje 
Mare, a uradno Marko.

Krščenec dobi po običaju že ob krstu kako darilce (za trajen spomin). 
Gotovo sem ga dobil tudi jaz. A zdaj, ko je od takrat minilo že tri četrt 
stoletja, se žal slabo spominjam. Če me torej spomin ne vara, je bil to 
križec iz slonovine v lični beli šatulji. Ko sem se selil iz domače hiše v 
lastno stanovanje, sem pustil kar precej stvari doma – predvsem knjige 
in verjetno tudi to darilo.

Živo pa imam v spominu vsakoletno vabilo botre, naj pridemo obirat 
češnje. Na vrtu so imeli košato češnjo, pri nas pa samo slive in hruške. 
To obiranje češenj je bil za otroke skoraj praznični dan. Otroci smo 
smeli plezati po drevesu, sami nabirati in se seveda posladkati s sočnimi 
češnjami. Po obiranju nas je botra pogostila še s češnjevim štrudljem. 
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Domov smo nesli polno košaro češenj in še zavitek s kosi štrudlja.
Junija l. 1951 je bil poseben praznik na Gontah pri novem obrtniškem 

planinskem domu. To je bil naš nepozabni družinski izlet. Z avtobusom 
po dolini Ločnice do Legastje, nato pa v hrib, na planino, kjer stoji 
Planinski dom Ivana Mihelčiča. Sedaj je v upravljanju PD Obrtnik. Dom 
se imenuje po mojem botru, ki je prizadevno vodil obnovo starega doma 
(l. 1935) in gradnjo novega, ki ga je Obrtniška zadruga začela graditi 
l. 1949. Oče je sodeloval že pri obnovi starega doma, seveda pa je kot 
tesarski mojster postavil novega, grajenega v lesu. Boter je bil do svoje 
prezgodnje smrti tudi tajnik PD Obrtnik.

 Tistega sončnega junijskega dne je bila pri novem domu veselica s 
srečelovom. Boter nas je vse obdaril s po eno srečko. Meni pa je v roke 
stisnil kar tri. Skoraj vsaka srečka je zadela. Še dobro se spomnim svojega 
zadetka. Takrat sem dobil sekirico z lakiranim jesenovim ročajem v 
usnjenem ščitniku, ki se je dal pritrditi za pas. O, kako mi je kasneje, 
ko sem bil tabornik, ta sekirica imenitno služila.

 Ko sem l. 1963 maturiral, sta me botra in boter obdarila z nalivnim 
peresom. Še ga imam, čeprav ga sedaj več ne uporabljam (ko vse pišem 
in celo podpisujem z računalnikom) – saj to je vendar slavni črno-
zeleni »pelikan«. Po zaključku študija l. 1968 sem bil zelo presenečen in 
počaščen, saj sem dobil od njiju v dar zelo lepo usnjeno poslovno torbo.

 Seveda pa sem se tudi jaz spomnil botrov (s skromnimi darilci) vsaj 
dvakrat na leto – za njun god. Oče me je vsako leto spomnil: »Glej, da ne 
boš pozabil na ��imen-dan˝ tvojih botrov!« Boter je tragično preminil v 
prometni nesreči l. 1978. Nato sem še dolgo obiskoval botrico – vsako leto 
5. julija, ko je god sv. Cirila in Metoda. Na starost je botrica zelo oglušela. 
Pogovarjala sva se lahko le, če je bila njena hči Zorka »za tolmača«. Od 
botričine smrti (l. 1996) se je spomnim predvsem, ko obiščem njun in 
še nekaj grobov na ljubljanskih Žalah. Pa tudi, če zaidem v Selško dolino 
mimo Dražgoš, rojstnem kraju moje botrice.

Boter in botra sta bila čudovita človeka, znana po svoji dobrotljivosti 
– seveda ne samo do mene, njunega krščenca. Z njuno hčerjo Zorko pa 
še vedno ohranjam stike – z voščili za praznike.
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Matej Pollick

Vse, kar je dobrega v nas
Dobro se vedno z dobrim poplača. In kdor je v nečem dober, naj to razvije 
v mojstrstvo, so nas vsaj po navadi učili naši rojaki. Vendar usoda ne 
pozna vedno smisla dobrega, oziroma je glede tega razvila poseben, 
nekoliko ironičen okus. Usoda človeštva je bila s celotno populacijo zelo 
dobrohotna glede na dejstvo, da ljudje še vedno obstajamo v fizični obliki 
(individuum se je nekje na poti pričel izgubljati, ker je presegel zavest 
nuje po kolektivnem dobrem za vse ljudi enega in edinega planeta, ki nam 
je dan, da na njem živimo). Zelo radoživo pa se poigrava z usodami nas 
ljudi, posameznikov. Zagotovo bi lahko v duhovnem smislu to zagovarjali 
s tezo, da vsako trpljenje krepi človeka, vendar – dokazano – garanje ni 
še nikogar ozdravilo bolezni ali izigralo temne sile smrti, ki je do tega 
trenutka pokosila še vsakega človeka. Je pa tudi res, da dobrega ne bi 
smeli početi le zato, da bi se dobro o nas mislilo, temveč zato, da bi sami 
občutili izpopolnjenost in čistost v srcu.

Ta uvod je bil nujen, ker vam želim povedati kratko zgodbo o življenju 
čudovite ženske, s katerim se je usoda pošalila na zelo angleški način. 
Klicali so jo Oljka, ker je zelo rada hodila po oljčnih nasadih, posebej 
v jutrih, ko je rosa še kapljala na nedolžno gozdno prst. In v sebi je 
nosila toliko ljubezni, da jo je morala deliti. Pri komerkoli je začutila 
pomanjkanje radosti do življenja, narave ali sočloveka, jo je morala sejati. 
In do vsakega človeka je pristopila z enako mero spoštljivega, prav nič 
vsiljivega, božajočega pogleda in dotika, z na novo stkanimi besedami, 
s toplino v glasu in vso življenjsko energijo, ki jo je premogla. Ponoči je 
ljubila, podnevi sanjarila s somišljeniki in ob tem – ponoči in podnevi 
– v izmenah za svoj življenjski kruh reševala ljudem življenja (tistim, 
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ujetim v raztreščenih avtomobilih v obcestnih jarkih, ki so izgubili 
otroke v prometni nesreči, ker pijani voznik vedno preživi; potem onim 
nesrečnikom, ki jim je usoda naprtila poplave; in tistim ubogim dušam, 
ki so precenili svoje gorske sposobnosti in jih je gola stena visoke gore 
zavrnila in pahnila v prepad in še mnogim drugim). In zaradi nje so 
ljudje postajali pesniki, pisatelji, govorci, slikarji, dramatiki¸ ljudje so 
se prebujali v boljše življenje, odkrivali svoj novi jaz. In pri tem se je ona 
učila, uživala in se pustila dopolnjevati. Pustila je hraniti svoje srce in dušo. 

Vse, kar je bilo v njej dobrega, je nekega dne pričelo odmirati, oslepelo 
je, usihalo, zapiralo se je v drug svet, ki ga živi ne smemo poznati, ker 
ga naš um ne bi zmogel razumeti. In potem je odšla in pustila za seboj 
vsa drevesa in vse nas ljudi, ki smo vzklili iz njenih semen dobrega na 
zemlji, po kateri je vsak večer plesala svoj ples dobrih misli.

To je torej moj hommage dobremu v vas, v meni, v vseh nas; dobremu, 
ki izginja. Res dobro raste kot gobe po dežju? Ga res ni potrebno negovati 
in varovati kot najbolj nebogljeno bitje? Brez dobrega življenje nima 
smisla, ker je to temeljna in poslednja kvaliteta, ki nas ločuje od nove 
civilizacije – tehnologije, ki nas bo brez kančka slabe vesti pokončala. 
Brez sožitja nismo ljudje! In brez dobrega smo le neusmiljeni, neustrašni, 
nepremagljivi in nečutni roboti. Nič oljka, nič humani in prav nič vredni.
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Manica Sancin Bunc

Barbara
Nihče je ni klical Barbara, temveč Barčka.

Moje prvo zavedanje o njej je iz zelo zgodnjega otroštva, ko smo 
živeli še bolj tesno skupaj. Hiša je pripadala mojim starim staršem in 
razdeljena ter prezidana za potrebe štirih družin. Tako so pač zapovedale 
oblasti po drugi svetovni vojni. Spredaj smo živeli naša družina, stari 
starši in moji starši. Pravzaprav so moji starši živeli v sobici pod streho. 
Na zadnji strani hiše je živela mati z otrokoma – s fantom in dekletom, 
ki sta bila par let starejša od mene. Na dvorišču je bilo še podolgovato 
gospodarsko poslopje, kjer smo v zadnjem delu imeli drvarnico za premog 
in drva. V prednjem delu poslopja, ki je bil obrnjen proti cesti, je živela 
ona v dveh malih prostorih – v kuhinji in spalnici. Zaradi mini izvedbe 
teh prostorov je bilo videti, kot da si prišel do hiške slaščic iz pravljice 
Janko in Metka. Pozimi si je kurila v peči in bilo je prijetno toplo. Pred 
glavno hišo je bil velik zelenjavni vrt, ki smo si ga razdelili enako kot 
razpoložljive prostore v obeh stavbah.

Razmere so se spremenile, ko je mati z otrokoma dobila lastno 
stanovanje in so se odselili. Takrat se je Barčka hitro preselila v njihovo 
stanovanje, saj je pridobila dva večja prostora spodobne višine stropa. 
Tista njena prostora pa sta postala shramba za vrtno orodje, zimsko 
hrambo oleandrov in drugih rož. 

Kot majhna deklica sem Barčko oboževala kot boginjo. Nosila je 
pisana široka in dolga krila z več snežno belimi poštirkanimi spodnjimi 
krili – unteršicami. Prav zaradi teh so vse te plasti kril štrlele od telesa. 
To me je še najbolj spominjalo na srednjeveške kraljične in gospodične. 
Zgornji del njene oprave je bila bela čipkasta bluza in »lajbič«. Za takratno 
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okolje in čas je to bilo nenavadno oblačilo, a nihče ni nikoli nič rekel. Ni 
mi pa jasno, če je to bila narodna noša. Žal ne pomnim, da bi obstajala 
kakšna njena slika v taki obleki.

Če je bila doma, sem se vedno izmuznila k njej. Tista svoja dva 
bivalna prostora je imela opremljena z vsemi mogočimi zakladi, ki so 
bili zame pravo bogastvo. To so bili kipci, sveče, slike, vezeni prtički, 
božje podobice, suhe rože. Ničesar se nisem dotaknila, samo gledala 
sem in občudovala. V sobi je bil vedno enak, prav prijeten, omamen 
vonj. Seveda so me vedno odvlekli od nje in se pri tem opravičevali, 
da jo motim. V takih trenutkih sva obe žalostno gledali druga drugo, a 
nobena ni rekla ničesar. Imela sem občutek, da je nisem motila, a tega 
nikoli ni rekla. Mogoče iz sramu, ker je bila vesela moje prisotnosti in 
zanimanja zanjo, moje družbe.

Potem smo se s starši odselili daleč, daleč proč. Prihajali smo le še 
na obiske nekajkrat letno. Seveda je bila prva pozornost namenjena 
starim staršem. Kakor hitro se je to navdušenje poleglo, sem se po 
najkrajši poti izmuznila, šla okoli hiše in preverila, če je Barčka doma. 
In če je bila, sem se vsa srečna oglasila pri njej. Najraje bi jo z vsem 
srcem in rokami objela, a takrat to ni bilo v navadi. Objela sem jo le 
v duši in s pogledom. Pri vsakem srečanju sem vedno imela občutek 
nekega zatočišča, zarotništva, a vseeno zadržanosti. Zavedala se je, da 
sem otrok in nikoli ni nič povedala. Samo gledala me je in se smehljala.

Ko sem bila že večja, starejša in Barčke že zdavnaj ni bilo več, mi je 
moja nona povedala njeno zgodbo.

Ko je bila mlada, se je zaljubila. Bila sta presrečna. Bil je bogat, zato 
sreča ni trajala dolgo. Za njegovo družino ni bila primerna partija, ker 
je bila revna in brez dote. Izbrali so mu bogato nevesto. Poročil se je 
ter imel otroke.

Barčko je to strlo. Pridna in skrbna, kot je bila, je še naprej trdo delala, 
a začela se je vdajati pijači. Povsod, kjer je delala, so ji dali tudi hrano 
in pijačo. Pa še veseli so bili, če je rada pila. Potem so se pa vsi zgražali, 
če ga ni več nesla in je obležala v jarku. Čudni časi!
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Na dvorišču za hišo je rasel ogromen grm jasmina, ki je ob cvetenju 
božansko omamno dišal. Cvetovi so bili veliki, beli, dvojni, prelepi. 
Sadiko jasmina je Barčka dobila od svojega ljubljenega in jo posadila na 
dvorišču. To ji je ostal edini spomin in dokaj klavrna tolažba. 

Ko je Barčka umrla, nismo šli na pogreb. Kot otrok sama nisem mogla 
iti nikamor, sploh pa ne tako daleč. O tem so odločali drugi. Kasneje, ko 
sem že bila v službi in sem že nekaj časa sama živela v zapuščeni hiši, 
saj tudi starih staršev ni bilo več, sem na pokopališču poiskala Barčkin 
grob. Spomnila sem se, da sva ga z nono našli ob ograji pokopališča. 
Odnesla sem ji šopek njenega ljubega jasmina in ji prižgala svečko.

Še danes se mi milo stori ob spominu nanjo. Toliko žalosti in gorja 
v življenju te drobne ženice.
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Milojka B. Komprej

Botra
»Greste v drugo nadstropje?« je bila bolj ugotovitev kot vprašanje. Sestra, 
ki se je zrinila v dvigalo, je že pritisnila na gumb. Zato ji ni odgovorila, 
samo prikimala je, bolnišnično dvigalo je zaprlo vrata in ju potegnilo 
nadstropje višje, kjer so vstopili trije, dva fanta in dekle. Mladost je zasijala 
po ozkem prostoru, čista in svetla mladost je razsvetlila zadušljivo kocko. 
Še ona se je bolj zravnala pod vtisom vsega tega zdravja in razigranosti, 
da ne bi izgledala še bolj stara in zaskrbljena. Mladi so se smejali in si 
kazali ekrane mobilnih naprav. Drugačna komunikacija kot nekoč, kaj 
hočemo, je pomislila, saj tudi starejši nismo nič boljši.

Trije mladi so ostali v dvigalu, v svojem svetu brezskrbnosti, ko je v 
drugem nadstropju izstopila skupaj s sestro. Tako se je zdelo njej zdaj 
v zrelejših letih, da je cela mladost ena sama brezskrbnost. Na hodniku 
se je ustavila, da se je razgledala. Nasproti dvigala je bilo polno vrat, 
na vsakih napis. Prebrala je moder napis na beli tabli, ki ga je iskala, 
Nevrološki oddelek. Pred vrati je postala, da zajame sapo, a so se 
avtomatično odprla in jo posrkala vase. 

»Soba deset?« je vprašala sestro, ki je hitela mimo. Medicinska sestra 
z masko namesto obraza. Znanko je imela, medicinsko sestro, ki je z leti 
dobila tak izraz, šele po nekaj urah doma ga je lahko odložila. Enkrat ji 
je rekla, da se moraš naučiti ne čutiti in ne misliti na trpljenje, drugače 
te zlomi. Verjela ji je. A kako pomagati trpečim, če odložiš čustva v 
garderobni omarici? Tega vprašanja znanki ni zastavila.

Pred vrati sobe številka deset je postala. Oster bolnišnični vonj je 
bil tukaj še bolj intenziven. Vrata so bila odprta, desno od njih je sedela 
sestra, sklanjala se je nad papirji. Pred njo na mizi je bil monitor. Več 



82

monitorjev, ki so zeleno utripali, kazali številke, krivulje, pikice, rahlo 
in neenakomerno je piskalo. Nerazumljiv svet, enigma za povprečnega 
človeka. Seveda je sestra vse te pikice in krivulje in črtice dobro 
obvladovala, nekaj si je zapisovala v razpredelnico pred seboj. 

»Oprostite, gospo Sonjo Zavrl bi rada obiskala.« Sestra jo je pogledala, 
na razmeroma mladem obrazu so tičala očala, oči so prijazno zrle 
vanjo, pogledala je proti trem bolniškim posteljam. Druga ob drugi so 
stale, postave na njih so bile pokrite do glave, ki je breztelesno počivala 
na blazini. En obraz je bil delno zakrit s kisikovo masko, toliko je tudi 
sama vedela o tem. 

»Ravno smo imeli nego, Utrujena je,« je povedala in zdelo se je, kot da 
jo pripravlja na to, kaj bo našla v bolniški postelji. Saj res, je pripravljena 
na to, kaj bo našla?

»Botra mi je,« je povedala, ne da bi jo kdo vprašal in pravzaprav se 
ji je zdelo čudno, da je nihče nič ne vpraša. Ne kdo je, ne kaj je, ne v 
kakšnem sorodstvenem razmerju je z njo, niti je niso opozorili, da so 
obiski omejeni.

Sestra je pokimala in se vrnila v svoj svet monitorjev, kot da je tam 
vse življenje.

Opogumila se je in se odločila, da bo vprašala. Vedela je, da resnica 
ne bo spremenila ničesar, a človeška radovednost je močan vzgib. »Kako 
pa je z njo, mislim, ali gre kaj na bolje?«

Sestra jo je spet pogledala, prijazne oči so še vedno toplo ocenjevale in 
se naposled sprostile v vprašanje in hkrati odgovor. »Kaj ste rekli, da ste 
ji? Aha, teta vam je. Ja, kaj naj vam rečem, bori se, pljučnica in vse ostalo.«

»Tudi pljučnica?« se ji je zatresel glas med upanjem in dokončnostjo, 
poleg kapi, amputacije noge …, res življenje neusmiljeno zareže in reže, 
reže, reže! Obstala je pri zadnji postelji v vrsti, ob oknu. Prešeren dan je 
sijal skozi šipo, ki se je, ujeta v bele okvirje razgalila soncu. Obraz, ki je 
počival pod kisikovo masko, ni kazal znakov življenja. Mogoče je rahla 
rdečica na zgubanem in upadlem obrazu le pričala, da je še življenje v 
telesu, vse drugo je bilo belo, belo, belo. 
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Prijela je za roko, ki je počivala na sterilnem platnu in stisnila prozorne 
prste. Nekoč je imela njena botra močne roke, debele prste z razpokano 
kožo, ki jo je trdilo delo v tovarni. Zdaj pa so se prsti pajčevinasto ujeli 
v njeno dlan, tanki prsti so breztelesno gnezdili v njeni dlani. A bili so 
topli in prijetni kot vedno. Rada jo je imela, ona teto in teta njo. Bila je 
njena druga mama. Njuna povezanost je bila izražena v mnogih dejanjih, 
v skrbi druga za drugo, v pogovorih in druženjih. Največkrat pri njej 
doma, a tudi drugje. V sebi se je nasmehnila ob spominu na tetine 
drobne pregrehe. Na to, kako rada je po maši zavila na kavico. Namesto 
kapučina je naročila »mučokino« in se nato sladkala s peno, ki se ji je 
prilepila na zgornjo ustnico. Pustila jo je tam kot dokaz redkega užitka.

Božala je njeno dlan in lase, štrleli so iz njene lobanje, kratko pristriženi 
so komaj pokrivali kožo, ki je bledela pod njimi. Tanki šopki las so bili 
mestoma sprijeti od potu, spominjali so jo na cedro pred njeno hišo. Tudi 
obraz pod masko je bil poten, nežno ga je obrisala z vlažnim robčkom. 
Bala se je z eno potezo potegniti po brazdah njenih lic, zdelo se ji je, da 
bi se razprle, vse na njej je bilo tako ranljivo, tako daleč od tiste krepke 
ženske, ki je prihajala iz »šihta«. 

Kje je že to? V nekem drugem življenju jo je čakala, ko je prihajala 
po hribu navzgor iz doline. Avtobus je ustavil pod z gozdom obraščeno 
vzpetino, do doma je bilo treba še pol ure peš navkreber. Poleti je bila na 
počitnicah pri njej, čakala jo je na vogalu zelene hiške. Ko jo je zagledala, 
je stekla k njej, kot bi je ne videla že celo večnost. »No, si me čakala?« 
je imela navado reči teta, kot da se ne bi obe cel dopoldan veselili tega 
trenutka. Ja, teta ni imela družine, ni se poročila, sama je živela v zeleni 
hiški na hribčku. K njej so zahajali mnogi, mnogim je bila botra, mnogim 
je odpirala vrata svojega doma in jim delila svojo dobroto.

Kdaj je minilo to otroštvo, ta navezanost, kolikokrat ji je bila v mislih 
hvaležna in kolikokrat je to rekla na glas? Tudi ko ji je pomagala pri 
šolanju, pa po poroki pri njenih otrocih. Premalo, pretiho, preredko se 
je zahvalila. Glavo je položila na njeno dlan in jo klicala nazaj v življenje, 
nazaj v hiško na hribčku, nazaj v svojo otroštvo, nazaj. Ampak bela dlan 



84

je mirovala, ni se dvignila v pozdrav, samo mehko, mehko je izginjala. 
»Jo je bolelo?« je vprašala sestro, ki se je med tem ustavila ob njej. 

Hvaležna ji je bila, da je bila z njo, brez besed, samo tovariš v žalosti, 
angel usmiljenja in sočutja. Prijazne oči izpod očal so jo pomirjale, 
božale, razumele. Spustila je tetino roko in jo poravnala na posteljo, 
zlato razkošje sončnih žarkov je prepletlo njene prste. 

»Dober človek je bila, zelo dober,« je zaupala sestri ob sebi in ta je 
pokimala, kot da je to že vedela. 
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Roža M. Pečnik Kertel

Vse moje mame
 Naslov najbrž zelo čudno zveni, saj ima človek le eno mamo. To je 
že res. Prava mama je tista, ki te rodi. Toda, če hudo zboli in umre še 
majhnemu otroku, pač nima več tiste prave mame, ki ga je nosila devet 
mesecev, mu iz materinskega srca govorila nežne besede; trepetala zanj 
na vsakem koraku. Če ji je spodrsnilo, se je zaskrbljena spraševala: »Bo 
ostal še v meni ali me bo zaradi stresa zapustil?« 

Mama se že pred rojstvom veseli otroka, mu poje vesele pesmice. Ga 
zvečer v mislih zaziblje in umiri, da bo naslednji dan lahko hodil z njo in 
prenašal vse njene težave. Ko se rodi, ga sprejme z zlatimi rokami, ker je 
del nje, njene krvi. Obljubi mu večno podporo v življenju, saj ga je tako 
težko pričakovano povila. Seveda, detece se veseli z njo, gleda jo najprej 
začudeno, kajti njen obraz je prvi, ki mu razkriva lepoto globljega, ne le 
bežnega, v njem je ljubezen, ki lahko povezuje le mater in otroka. Toliko 
upov in pričakovanj, toliko nežnosti je v tem pogledu, da ga dete znova 
in znova išče, kajti že komaj rojenemu zagotavlja varnost, pripadnost, 
objem neskončne sreče.

Toda vsaka draga, dragocena mama ne dočaka, da bi njen otrok vsaj 
toliko zrasel, da bi ga lahko spremila v prvi razred na prvi šolski dan in 
bi ob mami občutil oporo, ko bi sedel v klop učenosti, ki mu bo poslej 
stalna spremljevalka njegove mladosti. 

Prvih korakov sta me naučila brat in sestra. Mamina sestrična 
in moja birmanska botra Rozika, ki me je večkrat pazila, tudi med 
maminim zdravljenjem, mi je kasneje povedala, da svoji mami ob vrnitvi 
nisem hotela pokazati teh prvih korakov. Oh, kako daleč pripelje otroka 
bolezen matere, da pozabi na prvinsko ljubezen, saj so bili zaradi bolezni 
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neprimerni vsi tesni stiki in poljubi. Tako je Rozika, še ne dvajsetletno 
dekle, postala občasno moja druga mama. Pri njej sem bila vedno 
prisrčno sprejeta, tudi ko si je ustvarila številno družino. Nikoli me 
ni napotila domov. Vedno sem se morala odločiti sama. Nikoli nisem 
imela najmanjšega občutka, da nisem zaželena. Pa čeprav sem prišla 
k njej s prošnjo, da mi sešije obleko za pustno zabavo na gimnaziji. 
Skupaj sva listali po debelih knjigah s svetovnimi narodnimi nošami in 
se nato poglobili v delo. Počakali sva, da so njeni otroci zaspali. Potem 
je ustvarjala. Včasih so otroci kukali izpod odeje, tako so mi kasneje 
pripovedovali. Rozika je bila tudi odlična kuharica. Včasih sva napekli 
pecivo za moje izlete, izdelovali sva tudi najimenitnejše žlikrofe. Ob 
vsem delu je poskrbela še za humor. Pripovedovala mi je najrazličnejše 
zabavne zgodbe, ki jih je tudi objavljala v italijanskih revijah. Risala je, 
kot bi jo vodila čudežna roka, in pela, kot bi donele angelske strune. Vse 
to je bila moja popotnica za življenje in to bogata.

Kaj pa tretja mama? To je bila mamina teta, Rozikina mama, teta 
Tončka smo ji rekli. Blaženi angeli, ki so jo prinesli na svet. V njeni 
hišici je bil mir tisti, ki ga potrebuje človek, da ustvarja, se pogovarja, 
obuja spomine. In vedno dobi zanj zlate orehe, kruh, namazan z dišečim 
maslom, poleti pa skodelico črnega ribeza, potresenega s sladkorjem, 
ali pa sladkih češenj, ki so zorele mesec kasneje kot na Goriškem. 
Rože so ji cvetele vsepovsod okrog hiše in jih je rada podarjala. Kaj pa 
klekljanje in branje knjig in petje naših prelepih pesmi? Vse to potrebuje 
otrok, da zraste. Njegovo srce, zlasti pa duša, zazna vso ljubezen, ki jo 
podari dober človek.

Lojzka bi lahko bila moja četrta mama. Živela je v sosednji hišici s 
Fanči, ki je izdelovala žimnice iz naravnih snovi. Pri njej sem pozimi 
večkrat pisala domačo nalogo. Prijetno in varno zatočišče je bilo tam. Ko 
me je oče prišel zvečer po službi iskat, me je večkrat pohvalila. Deklici 
desetih let se je to zdelo nadvse imenitno. 

Peta mama naj bi bila učiteljica četrtega sedaj petega razreda. 
Neprisiljeno se mi je približala. Hvalila je moje pisne izdelke najbrž 
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tudi zato, ker naj bi si veliko dopisovala s svojo sestro in bratom, ki sta 
obiskovala gimnazijo v Novem mestu. S tem je spodbudila mojo željo 
po pisanju. Izbrala me je še za pregledovanje umitih rok in ušes pri 
sošolcih. Začutila sem prijeten odnos in materinski čut, ki naj bi ga 
imela vsaka dobra učiteljica. Pozneje sem izvedela, da je maturirala na 
isti gimnaziji kot moja mama.

Šesta mama bi lahko bila mama moje gimnazijske sošolke Brede. 
Pred malo maturo sva skupaj ponavljali in se veliko smejali kot deklice 
pri štirinajstih. Njena nama je kuhala najboljše jedi in naju vzpodbujala. 
Hotela je iz mene izoblikovati dekle s prelepo frizuro in z mikavnimi 
oblačili. Tudi za moje zdravje je poskrbela. Očetu je predlagala, naj me 
vpiše k tabornikom. Tako sem tri tedne počitnic na leto preživela ob 
morju v zabavni, kulturni, telesnoaktivni in prepevajoči druščini. Za 
to skrb zame sem Bredini mami še vedno hvaležna. Tudi Bredin oče je 
kot moja mama maturiral na idrijski gimnaziji.

Sedma mama je bila v poletnih dneh Mici Murovec. V višjih razredih 
osnovne šole, takratni nižji gimnaziji, deklicam puberteta že napoveduje, 
da se razvijajo v dekleta. Gospa Mici se je tisto poletje ravno preselila s 
svojo družino in svojo mamo v veliko hišo, kjer smo stanovali tudi mi. 
V popoldnevih, ko sem se vračala s kopanja, me je zvabila v njihovo 
klekljarsko družbo. Pripravila mi je manjšo blazino z napetim čipkastim 
vzorcem, s sukancem, navitimi klekeljni in škatlico z bucikami. Vedela 
je, da potrebujem živahno družbo, če je oče v službi, sestre in brata pa 
ni bilo doma. Na dvorišču za hišo smo se res veliko smejale. Dopoldan 
sva velikokrat v potoku izpirali perilo. Razkrila mi je mnogo praktičnih 
nasvetov za gospodinjstvo.

Osma mama, ki pa je bila na šoli le malo časa, je bila profesorica 
matematike in mati štirih otrok. Vse deklice je klicala Urška. Bila je 
nasmejana, polna energije. Takoj je opazila, da imam rada matematiko. 
Pri tem me je vzpodbujala in tako je matematika postala moj najljubši 
predmet. Toda prekmalu sta z možem, ki je bil rudarski inženir, z malimi 
otroki zapustila maše mesto.
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Zadnja mama je bila moja mačeha. Čeprav sem jo uradno dobila 
šele, ko sem bila študentka na univerzi, pa je bila to občasno že prej. 
Tako negativno ime mačeha, ki izvira iz pravljic, pa njej ni niti najmanj 
pristajalo. Bila je kot prava mama s čustvi in nasveti in v pomoč tako 
meni kot mojima otrokoma. Zanju je bila to prava babica, saj druge 
nista poznala, razen s fotografij. Za nas je bila naša draga Anica. Toda 
tudi ona je povezana z mojo pravo mamo, bila je njena sestrična in tudi 
moja krstna botra.

Prve prave mame pa se skoraj ne spominjam, a slišala sem nešteto 
opisov, kako so jo videli drugi. Priznati moram, da so bili vsi pohvalni. 
Pred nekaj leti sem za božič dobila najlepše darilo, pismo gospe – tudi 
pesnice, ki je poznala moje starše. Pisala je: »V začetku leta 1943 je bila 
huda zima in takrat je italijanska država poklicala v vojsko vse fante, 
rojene 1925. Da bi se izognili odpoklicu, so se moji trije bratje dogovorili, 
da gredo v partizane. Zaradi hude zime sem jim hotela kupiti šest toplih 
plišastih kap. Bila je nedelja in vse trgovine so bile zaprte. Potrkala sem 
pri vas. Odpret mi je prišla vaša gospa mama. Zdela se mi je prefinjena, 
kot vila iz pravljice. Prosila sem jo, če lahko dobim kape, kljub temu da 
je nedelja, ker gredo naši fantje že zgodaj zjutraj delat v gozd. Dal mi 
jih je vaš oče. Ko sem hotela plačati, mi jih je poklonil in rekel, da ve, da 
je delo v gozdu zelo težko. Šele kasneje sam spoznala njegovo namero. 
Vedel je, da jih je dal mladim partizanom.«
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Mimi Vresovnik

Prijateljica
Ni ji dobro, zgublja se v krvavih žuljih. Sama s sabo se pogovarja. Tava 
v temi. Iz bede ne vidi izhoda. 

Na uradu pred okencem ji zmanjka besed. Zardeva v prazne oblju-
be. Mora se vrniti, samo to ji odmeva v glavi. »Gospa, je kaj novega?« 
jo nagovori ironičen glas. Zdrzne se, od sramu nemočna odhiti. Mimo 
dolge čakalne vrste. Na hrbtu čuti privoščljive poglede. Beži sama pred 
sabo in pred množico hitečih.

Zadihana se sesede sredi otroške sobe. Obdana s tišino sivih sten, 
strmi v lačen jok svojih otrok. Bolečina ji para dušo.

Na vratih pozvoni. Stisne jo pri srcu. Nikogar ne pričakuje. Poštar? 
Nemogoče ob tej uri. Izterjevalec ne, neee, saj nima več kaj vzeti. Obo-
tavlja se. Strahoma obrne ključ. Na drugi strani vrat: »Daj, odpri, vse bo 
še dobro.« Znan glas jo razveseli. Saj ni res, prijateljica iz otroških let! 
Objem zalijejo solze. Med stoli izpod mize švigajo preplašeni pogledi. 
»Dvojčka sta? Pridita, ne bojta se!« Vzame ju v naročje. 

»Videla sem te na uradu. Kaj se dogaja? Povej, lažje ti bo.« 
Pogovor je stekel. 
»Vse so mi pobrali. V meni ni več moči, ne ponosa, ne vere. Pol leta, 

pol leta kalvarije. Ne zmorem več!« Obmolkne. Dolga boleča tišina 
napolni sobo.

»Še je čas, da se pobereš, rešiš sebe in mala sončka!« Tišina. »Vem, 
ne bo lahko, a skupaj bova zmogli! Dovoli, da ti pomagam, vsaj toliko, 
da ne boste lačni.« Ponudi ji roko.           
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Ana-Marija Pušnik

Gospa Ana
Moja družina je stanovala v visoki enonadstropni meščanski hiši z več 
stanovanji. Lastnika sta bila Ana in Jože Kos. Gospod Jože, kot so ga vsi 
spoštljivo klicali, je bil zaposlen kot računovodja na bližnji železniški 
postaji. Njegova žena gospa Ana je skrbela za hišo in velik vrt na dvoriščni 
in za manjšega na sprednji strani stavbe ob cesti. V hiši je bilo osem 
stanovanj, ki so nudila streho nad glavo več družinam. Mi smo stanovali v 
dvosobnem stanovanju v prvem nadstropju, kamor si prišel po škripajočih 
zavitih lesenih stopnicah. Teh stopnic me je bilo vedno strah. Bala sem 
se, da bom tam srečala gospoda Jožeta. Bil je majhne, čokate postave 
in na njegovi glavi je vedno čepela kapa s ščitnikom. Nosil je okrogle 
naočnike s črnim okvirjem, ki so mu dajale zastrašujoč videz. Kadar sem 
naletela nanj, so vame zrle njegove preiskujoče zaradi visoke dioptrije 
povečane oči. Hitro sem se umaknila do stene stopnic in stekla mimo 
njega, preden bi me lahko zgrabil za roko in mi storil kaj hudega. Na 
vrhu stopnišča je bil dolg hodnik s kovinsko ograjo, rekli smo mu gank. 
Na ganku je pogosto naslonjena na ograjo gospa Ana opazovala, kaj se 
dogaja na dvorišču. Tam so se ob kamnitem vodnjaku zbirale starejše 
stanovalke hiše. Večkrat so v rokah držale kovinske kangle ali vrče, v 
katere so natočile vodo. Otroci se nismo smeli igrati ob vodnjaku, ki se 
je večkrat pokvaril in nismo imeli vode.

Gospa Ana je bila pravo nasprotje gospoda Jožeta, ki je vedno nekaj 
godrnjal in ni bil z ničemer zadovoljen. Zanj nihče od stanovalcev ni bil 
dovolj dober in za vsakega je našel napako. Nasploh pa ni maral otrok. 
Preganjal nas je in ni dovolil, da bi se igrali na dvorišču. To nam je bilo 
dovoljeno samo takrat, ko ga ni bilo doma. Gospa Ana pa je bila vesela, 
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kadar je bil na dvorišču otroški živžav. Z otroki se je rada pogovarjala 
in nas po svoje tudi na lep način vzgajala.

»Midve imava isto ime«, mi je dejala nekega dne. »Tudi ti si Ana, a te 
kličejo Ankica, ker si še mala punčka,« mi je pojasnila. Njene oči, skrite 
za naočniki s svetlim okvirjem, so me prijazno gledale. Nisem se je bala 
kot njenega mrkega moža. Večkrat me je povabila v njuno stanovanje 
in v predalu poiskala šumečo vrečko z bomboni. Sline so se mi kar 
nabirale v ustih, ko sem zagledala svilene bombone. V drobno roko mi 
jih je nadrobila, sama pa sem jih v strahu, da jih bo vzela nazaj, hitro 
skrila v žep predpasnika. 

»Preveč bombonov ni dobro za zobe. Lahko nastanejo luknjice v njih,« 
me je poučila. Potem pa moraš k zobozdravniku, da ti jih zakrpa,« je še 
dodala. Povedala mi je še, da je njena mlajša hčerka zobna asistentka v 
zdravstvenem domu. Vse dneve krpa luknjice v zobeh.

Gospa Ana ni imela rada samo mene. Naklonjena je bila tudi moji 
mami. V jeseni, ko je na brajdah dozorelo grozdje, je povabila mamo, 
da ga je pomagala obirati. Visoko leseno lestev so postavili ob brajde, 
da so obiralci dosegli tudi najvišje temno modre dišeče sadeže. Trgatev 
je trajala več ur in včasih več dni. Obiralci grozdja so bili pogoščeni z 
dobro malico, ki sem je bila deležna tudi jaz. Posebej sem se razveselila 
slastne orehove potice. Po končani trgatvi je mama dobila plačilo za 
svoje delo. Tega sem bila tudi jaz vesela, ker sem vedela, da mi bo lahko 
kupila prepotrebne nove čevlje. Stopala so mi vsako leto zrasla za dve 
številki. Mamina plača v tovarni ni bila dovolj za preživljanje in večkrat 
si je morala sposoditi denar od gospe Ane.

Nekega dne mi je gospa Ana zaupno namignila, da naj pridem k njej. 
Z velikim pričakovanjem sem stopila v njeno stanovanje in upala, da bom 
dobila bombone. Tokrat pa ni odprla predala, kjer je imela spravljene 
sladkorčke. Bila sem razočarana in radovedna, kaj mi želi pokazati 
ali povedati. Prijela me je za roko. Peljala me je po dolgem hodniku v 
ogromno dnevno sobo. Nerodno sem stopila na lesketajoči se parket in 
kar obstala, ker mi je bilo nerodno stopiti naprej.
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»Pridi, Ankica,« je vabila naprej. »Danes je najin god. Skupaj ga bova 
praznovali,« je izdala skrivnost njenega povabila. Plaho sem stopila 
naprej in se ozirala po sobi z velikim lestencem na stropu in slikami, 
kakršnih še nikoli nisem videla.

Na veliki okrogli mizi v sredini sobe, pogrnjeni s čudovitim kvačkanim 
prtom, sem zagledala ogromno torto. Stopila sem bliže in nisem mogla 
verjeti presenečenju, da bova z gospo Ano zares skupaj praznovali najin 
god!? Ob torti sta vabila porcelanasta krožnika s srebrnimi vilicami 
in rožnatimi servietami. V prozornih kozarcih se je rdeče ponujal 
malinovec. Gospa Ana je za vsako odrezala velik kos čokoladne torte. 
In praznovanje se je pričelo.
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Rezka Povše

Skrinja z zakladom
Med zamolkle glasove vsakdanjosti večkrat potrkajo spomini. Vračam 
se z njimi v gnezdo otroštva, kjer še vedno utriplje srce preteklosti in 
me razveseljuje. S tankimi nitkami sončnega prediva tkem misli na 
dobre, plemenite ljudi, ki so zapisani na listih mojega življenja. Teto 
Nežo zavijam v žlahtne rože spomina. Naučila me je ljubiti knjige, ki 
so vpletene v moje dragocene življenjske vrednote. Rajnka teta mi je z 
modro besedo pomagala živeti, me blagoslovila z ljubeznijo do branja, 
zato je spomin nanjo najslajši.      

 Svoj rojstni kraj, dremajoče hiše na bregu, ki so se vrstile na obeh 
straneh kolovoza, sem imenovala po prebranih Cankarjevih črticah – 
Klanec siromakov. Revni smo bili, a se tega nisem zavedala, ker je v meni 
brstela radost življenja, ki so jo spodbujala spoznanja iz prebranih knjig, 
ki jih je bilo na mojem klancu več kot belega kruha; pomagale so mi v 
otroški samoti, kadar me je zazeblo pri srcu.   

Naša soseda, osamela teta Neža, ni bila moja prava teta. V vasi smo 
otroci imenovali vse dobre ženske tete, za tiste, ki jih nismo marali, pa 
smo si izmislili različna neugledna imena. Bila je vdova brez otrok. V 
svoji hiši je imela veliko leseno skrinjo. Na zunaj nič posebnega. Edini 
okras so bile kovinske noge v obliki mačjih šap. Skrinja ni bila poslikana 
ne z rožami ne s pobožnimi motivi, samo okovana je bila s sponami in 
na pokrovu je bila izpisana letnica tetinega rojstva – 1882. Potisnjena 
ob steno, prekrita z izvezenim prtom, je bila vedno zaklenjena. V skrinji 
je spal zaklad. Knjige!  

 V mislih sem trkala nanjo in želela, da mi razkrije svoje skrivnosti. 
Nad skrinjo je visela podoba svete Ane, ki je držala v naročju knjigo in 
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iz nje brala Mariji. Marija je s sklenjenimi rokami na srcu prisluškovala 
knjižnim modrostim in koprnela po angelskem oznanjenju. Iz knjige je 
bila spletena svetlobna tančica, ki se je spuščala do okvirja slike in po 
mojem videnju zajela še tetino skrinjo zaveze, žareče razkošje besed s 
shranjenimi zakladi. modrostmi takratnega časa. V domači hiši nismo 
imeli skrinje, zato sem si izmislila, da je tetina skrinja podobna skrinji 
zaveze, o kateri sem slišala pri verouku. Za srečno življenje, polno 
znanja, moramo brati iz svetopisemske skrinje zaveze, sem po otroško 
razmišljala. V njej počiva Bog na kamniti plošči med zapisanimi desetimi 
božjimi zapovedmi in Izraelci jo nosijo iz kraja v kraj. Toda tetina skrinja 
je bila imenitnejša. Bila je resnična in živa, v njej je utripalo srce. Teta 
Neža ni vsakemu posojala knjig. Izposojo sem si morala zaslužiti. 
Pomagala sem ji porivati voziček, ko je pospravljala zelenjavo z njive, 
nabirati suhljad v hosti, da je podkurila v peči, in poribati izbo. Naučila 
me je, da je knjigo treba spoštovati. Knjiga je živo bitje. Preden sem jo 
odprla, sem si umila roke, da ne bi umazala papirnatih strani s prstnimi 
odtisi. Bog ne daj, da bi se pomečkali listi ali da bi bili na njih ostanki jedi!

 V drugem razredu osnovne šole sem gladko brala, pri branju se mi 
niso zatikale besede, zato sem Neži, ki je slabo videla, včasih prebirala 
na glas. V soboto popoldne, ko je bilo po hiši vse počiščeno, poribana 
tla in prerahljano ličkanje na postelji, sva se z Nežo družili. Brala sem 
ji. Skuhala je čaj, ki je vonjal po cvetoči lipi in mi ga nalila v skodelico. 
Za branje me je nagradila. Lahko sem si sposodila knjigo iz skrinje. 
Zaupljivo mi je podala ključ, da sem jo odklenila. Pokleknila sem pred 
njo kot v cerkvi pred tabernakljem. Z vso močjo prstov sem ključ vtaknila 
v ključavnico, ki je imela obliko srca in ga trikrat zavrtela. Zaškripalo 
je. Zaklad je zasijal. Za hip se je ustavil čas. Srce se je razcvetelo. V ustih 
sem imela okus sveže zapečene skorjice belega kruha. 

 Zadišalo je po orehovem listju, ki naj bi odganjal knjižne molje. 
Počivajoče knjige, neprecenljive dragotine, polne skrivnosti, so bile 
skrbno zložene. Na dno so bile položene tiste, po katerih nisem smela 
brskati. Menda niso bile primerne za branje v moji starosti. Na hitro sem 
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prebrala naslove: Skrivnosti na habsburškem dvoru, Črni Jurij, Carica 
Katarina, Pod spovednim pečatom … Zgoraj nad vrstami nedovoljenih, 
so bile knjige, primerne za moja leta, in zložene v navpičnih vrstah. 
Pravljice Božene Nemcove, Rudi, Naš Buček, Angelček, Skrivnostni 
otok, Sveto pismo z barvastimi podobami, mašna knjižica s koščenim 
križcem na platnicah in mnogo mohorjank. Z ljubeznijo sem se jih 
dotikala. Čudna čarovnija me je napolnila, da so zažarele dlani. Knjige 
so me vabile in prosile, naj jih preberem, da mi bodo razkrile skrivne 
nauke. Za glasno branje teti Neži sem največkrat izbrala balade in 
romance; pritegnil me je ritem in lažje sem jih brala kot dolge prozne 
stavke. Včasih je teta besedilo pesmi zapela, ko je zatrepetal v njej ritem 
besed. Spominjam se rdeče knjige z narodnimi pesmimi iz Slovenčeve 
knjižnice Peli so jih mati moja. Pesem o Siroti Jerici mi je bila najljubša 
in sem se jo naučila na pamet. »Vstani, vstani Jerica, / vstani, ženi vole 
past / tjakaj v reber zeleno! ...«

 S teto sva sedeli za belo pogrnjeno mizo ob oknu. Pazljivo me je 
poslušala in mi včasih pomagala izgovoriti težke besede, tudi razložila jih 
je, če nisem razumela. Ura na steni nama je odmerjala hitro minevajoči 
čas. Kadar nisem brala glasno, je Neža s povečevalno lupo v rokah 
sama brala, največkrat Bogoljuba, cerkveni mesečnik. Obsijana je bila 
s predanostjo in zamaknjena v vsebino. Spokojno je dihala. Preseljena v 
svet lepote besed, v notranje zamaknjeno stanje, je izgledala kot svečenica 
v duhovni zbranosti, sijoča v svetlobnem sijaju. Skozi okno je prodiral 
sijaj svetlobe bleščečega dne in ožarjal skrinjo. Lesketale so se nama oči, 
ujete v sijaj besed in naju obsipavale z brezmejno srečo.
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Ljubica Ribić

Opomin mimoidočim 
Dež je neusmiljen, ko se spomladi vsuje s temnih oblakov. Kar naenkrat 
si moker do kože. 

Dvomiš, a res je, nebo joka. 
Spomnim se, da sem se kot majhna, sedemletna punčka rada igrala 

z dežnimi kapljami. Bosa, mokra in srečna. Otrok boža nebo, leti s 
pticami, tekmuje z oblaki. Vsak dan je nov začetek čudovite igre. Otrok 
se ne boji in je svoboden v svoji prožnosti.

Oče je bil na delu v tekstilni tovarni, pomenila je kruh za tisoče ljudi. 
Danes je več ni, prodali so jo. Danes imamo vse, a nimamo nič. Delo je 
danes loterija. In svoboda iluzija.

Mati je šivala predpasnike. V soboto jih bo prodajala na tržnici v 
Mariboru. Težko je zgodaj vstati, še v temi, dolga je pot, voziva se dve 
uri, ampak je lepo ves dan biti zunaj, hraniti golobe in slišati gospe. Šteti 
korake in čakati, da tudi jaz prodam kak predpasnik. 

»Gospa, poceni dam, samo da prodam,« sem komaj slišno šepetala.
Nasmeh na licu starejše žene in ljubek pogled: »Prosim, ta s tirolskimi 

rožicami mi je prav všeč.« 
Moje srce je poskočilo in predpasnik je kmalu zavit v list časopisa. 

V roki čvrsto držim denar in ga dam mami.
Pobožala me je po glavi in rekla: »Lepo si postregla gospo in zato ti 

dam del zaslužka. Porabi ga, kakor želiš.«
Ves dan sem ponosno pomagala mamici. Prvi denar, ki sem si ga 

zaslužila, je bil velik kot nebo. Sijajen kot sonce. Vedela sem, da naslednji 
dan ne bom prosila mami za sladoled. Imam svoj denar in si ga bom 
lahko sama kupila. 
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Drugi dan je deževalo. Ampak, sladoled je sladoled in jaz moram v 
trgovino. Ni daleč. Pet minut hoje. Obula sem gumijaste škornje in rekla 
mamici, da grem po sladoled. Vprašala sem jo, ali tudi ona kaj potrebuje. 

»Kupi drobtine,« je rekla, »danes ti bom napravila cmoke. Vem, da 
jih imaš rada. Tiste s slivami.«

»Ja mami,« sem pohitela z odgovorom, »ne potrebujem denarja, 
imam svojega.« 

In sem poletela. Srečna, svobodna, bogata za nasmeh, za radost, da 
morem tudi sama kaj dajati. Lep občutek. Poseben. Mamici, mamici 
bom kupila drobtine. 

Kupila sem sladoled in drobtine in počasi šla nazaj. Bila je lučka na 
palčki. Bela kot velika snežinka, prelita s temno čokolado. 

Na poti je ležalo kolo in nek moški ob njem. Starejši ljudje so hodili 
mimo, videla sem očitajoče poglede proti gospodu na tleh. Nihče ni 
postal, nihče ni pokazal usmiljenja. Vsi so hodili mimo in ni jim bilo mar 
za moža, ki se kotali v blatu in ne more vstati. Slišala sem neko gospo, 
kako mu očita, da je pijan. Da je alkoholik. Nisem vedela, kaj to pomeni. 
Nisem mogla dojeti, zakaj so ljudje brezčutni. Zakaj ne pomagajo. Bila 
sem presenečena in jezna. In strah me je bilo. Nisem ga poznala. Mami 
je govorila, naj ne govorim s tujci. Presenečena nad hladom mimoidočih 
sem tiho vprašala: »Gospod, vam lahko kaj pomagam?«

Nič ni rekel. Govorile so le oči. Blagost in ljubezen v njih. Odložila 
sem drobtine, dvignila kolo in ga naslonila nase. Čvrsto sem stala, v 
strahu, da me gospod ne prevrže, ko se bo prijel za kolo. Počasi je dvigal 
roke. In potem telo. Tudi on se je bal, da se ne opoteče in naju ne zvrne 
po tleh. Verjel je mojim malim rokam. 

Zdaj vem, da je v tem dnevu bilo nekaj posebnega. Gospod se je uspel 
dvigniti, pogledal me je z bolečo zahvalo in se mi tiho nasmehnil. Vse 
je bilo povedano. Z negotovim korakom in opirajoč se na kolo je počasi 
izginil iz mojega dogleda.

Drobtine so se namočile in mamici sem se opravičila, češ padle so 
mi z rok. Nisem ji povedala o gospodu, ker vem, otroci ne smejo govoriti 
z neznanci.
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Dnevi so igrivo leteli kot ptiči, ki se zvalijo in s strahom frfotajo v 
svoje prve polete. Ko pride jesen, bom morala v šolo. V šoli je vse drugače. 
Tako so mi govorili učenci, ki so že hodili v šolo. Ne bom več tekmovala 
z oblaki in ne bom več brez dežnika tekala po cesti. Bala sem se vse te 
urejenosti, ki je čakala name. 

Jesen je pordečila listje, pogrnila je mizo plodov. Bila sem mladostno 
razposajena. Želela sem biti slikarka, balerina, želela sem biti pesnica. 
Vse je bilo možno. Vse je bilo pred menoj. 

Tudi trgovina je bila še na istem mestu. Vsak dan sem hodila nekaj 
kupovat. Kot najmlajša, vedno dežurna. Ko sem prišla v trgovino, sem, 
kot pridna punčka, vedno lepo pozdravila. In vedno sem si lahko kupila 
žvečilni gumi ali malo čokolado.

Nekoč pa je bilo drugače. V trgovini je bilo nekaj ljudi. Delavci so 
prišli po malico. Potrpežljivo sem čakala, da me trgovka ogovori.

»Kaj želiš punčka?« sem zaslišala.
»Prosim en kruh in pecivo. In za mene en žvečilni gumi,« sem veselo 

odgovorila.
Nato se je gospod, ki je čakal v vrsti pred mano, ozrl. Pogledal me je 

s toplim pogledom, v katerega je nebo razlilo solze in rekel trgovki: »Še 
eno veliko čokolado za to punčko.«

»Katera čokolada ti je najljubša?« me je vprašal.
»Ni treba,« sem tiho odgovorila. »Sem si že kupila žvečilni gumi.« 
Samo nasmehnil se je in trgovki s kretnjo glave pokazal veliko čokolado 

z lešniki. Mene pa je pobožal s pogledom hvaležnosti.
Pred trgovino je bilo postavljeno kolo. Isto kolo, ki sem ga čvrsto 

držala nekega pomladnega dne, ko je deževalo, in čakala, da se gospod 
ob kolesu dvigne z razmočene poti. 

Tista punčka in tisto kolo. In tisti gospod. In hvaležnost. Vse, kar se 
je zgodilo tiste pomladi in tiste jeseni, vse to je opomin tistim, ki gredo 
le mimo. In zdaj, ko sem jaz ta gospa in lahko podarim en kos neba, 
nasmeh, del sreče nekemu otroku, vem, da me oblaki čakajo. In ko bo 
dež, bom spet obula škornje in bomo tekmovali. In ne bom, resnično 
ne bom vzela dežnika.
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Božena Tanšek – Boža

Dobrota je sirota 
Vera je v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja obiskovala šesti 
razred osnovne šole v manjšem mestu. V razred je prišlo nekaj prišlekov 
iz okoliških vasi in zaselkov, ker se iz mesta ni nabralo dovolj otrok 
za predmetno stopnjo osemletke. Ti otroci so imeli običajno nekoliko 
slabši učni uspeh, verjetno zaradi njihovega socialnega okolja; zato so jih 
premešali v mestni šoli z vrstniki v razrede, v katerih je bilo več odličnih 
in prav dobrih učencev, domnevno zato, da bi jih le-ti motivirali za učenje. 

Ivica je bila takšen otrok. S številno družino je stanovala v leseni koči 
pod visokim hribom, na višini 600 m, nad idilično vasico. Razmere za 
življenje so bile tam težke. Bili so revni kot cerkvene miši. Niso imeli 
veliko obdelovalne zemlje, v hlevu eno kravo in nekaj prašičev ter 
kokoške. Oče je popival, mama se je trudila za borno preživetje v težavnih 
razmerah. Do mesta, kjer je stala šola, takrat še niso vozili avtobusi tako 
pogosto kot danes in je včasih prišla peš. Pot je trajala več kot dve uri in 
jo je utrudila, posebno še, ker jo je ponovila po pouku v obratno smer. 
Zelo hudo je moralo biti zanjo hoditi in gaziti pozimi po visokem snegu. 

Imela je dve leti več kot Vera, saj je razred ponavljala, Vera pa je 
šla v šolo s šestimi leti. Ivica se je oblačila v rabljena zašita oblačila, ki 
pogosto niso bila čista, včasih so malce smrdela. Pri njih doma niso 
imeli tekoče vode in obstajalo je vprašanje, koliko so lahko družinski 
člani prali oblačila in se umivali. Vodo so zajemali v bližnjem potoku, 
nekaj se je doma nabralo deževnice. 

Njena revščina in razmere Vere niso motile tako kot nekatere druge 
sošolce in sošolke, ki so vihali nos nad njo in se je v loku izogibali; želela 
ji je pomagati. 
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»Smrdi po umazaniji in gnoju,« so rekli. 
Zasmilila se ji je, vedela je, da ni ona kriva za razmere. Vera je bila 

zelo čuteča deklica, rada je pomagala socialno šibkejšim ljudem. Mamo 
je zlasti pozimi velikokrat vprašala, če lahko Ivica prespi pri njej. Ona 
je pritrdila in tako se je večkrat zgodilo. Ivica se je razveselila, da se je 
lahko najedla in umila ter vsaj za kakšen dan ušla pešačenju.

V stanovanju pri Veri doma je po pipah mestnega vodovoda tekla 
tekoča mrzla voda, ki so jo segrevali z bojlerji. Za ogrevanje sob pa so 
poskrbele velike lončene peči na premog in drva. Stanovanje je bilo 
toplo in čisto. 

Vera ji je pomagala pri domačih nalogah, pri učenju. V šoli ji namreč 
ni šlo dobro. 

»Meni ne gre tako lahko v glavo kot tebi,« ji je Ivica dostikrat rekla. 
»Bova že kaj spravili vanjo, če boš vztrajna,« jo je vzpodbujala Vera.
Vendar je Vera že tedaj čutila Ivičino zavist, pa ni vedela zakaj. Niso 

bili bogati, odraščala je v družini, ki se ni uvrščala med najpremožnejše 
v družbi. Tudi socializem je razslojeval ljudi, kljub teoretičnemu 
zagovarjanju enakosti med ljudmi in brezrazredne družbe. 

Pogosto ji je Ivica rekla: »Tebi je lahko, vsega imaš dovolj. Pa še 
pametna si bolj kot jaz in lažje se učiš. Boljše možnosti imaš za uspeh 
v življenju kot jaz.« 

Torej ji je morebiti zavidala njen socialni položaj in odlični uspeh v 
šoli. Ni vedela. A je to potiskala v podzavest. Vprašala se je, kako bi ona 
razmišljala v njeni situaciji in se ni ukvarjala s tem.

Ivica ni končala osemletke, samo sedmi razred je izdelala. Takoj se je 
zaposlila v veliki tovarni v mestu kot nekvalificirana delavka, Vera pa se 
je v skladu s pričakovanji vpisala na gimnazijo, vendar se ji je zalomilo 
v drugem letniku. Pojavili so se močni manjvrednostni kompleksi, 
pridružile so se težavnejše razmere doma in nesrečna ljubezen. Obstajalo 
je več razlogov, ki so jo tiščali navzdol, ne le problemi dekliškega zorenja. 
Pogumno se je spoprijela s težavami, a ji ni uspelo. 

Zgodil se je padec v njenem življenju, ki ga ni nihče pričakoval. Tudi 
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Vera je pristala tako kot Ivica v veliki tovarni kot nekvalificirana delavka, 
ker ni naredila popravnih izpitov v drugem letniku. Izgledalo je, da je 
njena pot vzorne učenke končana, prihodnost je nenadoma postala 
zatemnjena. To jo je zelo bolelo.

Tam, v proizvodnji, je srečevala Ivico. Obe sta delali za tekočim trakom, 
čeprav v različnih proizvodnih halah. Vera je imela občutek, da ji nekdanja 
sošolka privošči, da je pristala tam kot ona. Ko sta se srečali, se ji je na 
ustnicah namreč pojavil privoščljiv nasmešek. »No, pa sva skupaj. Kdo 
bi si mislil za tako pametno punco, da bo končala tako kot jaz?!« ji je 
rekla. Vero je prizadelo, a je vseeno upala, da morebiti le ne misli tako.

Nekega dne se je Ivica namenila k frizerki. Čeprav se ni družila z 
Vero, le pozdravili sta se, kadar sta se občasno srečali, in spregovorili 
nekaj vljudnostnih fraz, jo je prosila, če ji posodi denar za ta opravek. 

»Danes nimam denarja pri sebi. Jutri ti ga vrnem.« Vera ji je zaupala, 
ni ji odrekla pomoči. 

A denarja ji Ivica ni nikoli vrnila. Kadar je naneslo, da bi se morali 
srečati, se ji je izognila in pogledala proč. Vero je njeno obnašanje 
razočaralo. Ni jo terjala za dolg, a je na lastni koži spoznala star slovenski 
pregovor »Dobrota je sirota.« Ivica jo je izkoristila, počutila se je bedno.

Vera se je čez slabo leto vrnila nazaj v šolo, ko je ob delu naredila razredni 
izpit za drugi letnik. Kasneje je dokončala srednjo šolo, doštudirala 
na univerzi, si ustvarila družino in kariero. Njena nepričakovana 
avantura v tovarni se je že davno zaključila, Ivica pa je vse življenje 
ostala nekvalificirana delavka za trakom. Tako ji je povedala znanka. A 
srečali se nista nikoli več. 

O njej je slišala le to, da se je poročila in si ustvarila družino v 
vasici blizu mesta, kjer je imela Vera znance. Drugega nič. Ali je ona 
spremljala Verino življenje, ji ni bilo znano. Ivici se je zdel najbrž dogodek 
z nevrnjenim denarjem za frizerja nepomemben, Veri pa je dal misliti 
in ga je jemala kot življenjsko lekcijo.

Ni pa je to odvrnilo, da ne bi ljudem v stiski še naprej pomagala. 
Le bolje je presodila, komu. Čeprav, če bi se življenje obrnilo nazaj, bi 
ravnala enako ... 
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Tanja Mencin

Sonce bo sedlo v tvojo dlan
Ko sem bila še deklica, se mi je svet odraslih zdel tuj, še neraziskan 
planet. Moj mali tempelj notranjosti je bil vpet v prav posebno domišljijo, 
saj sem nemalokrat preštevala na človeških obrazih globoke brazde in 
ugibala, kje in v katerem kotičku telesa spi zakopana duša. Odrasli so 
se mi zdeli strašansko pomembni in skrivnostni. Skozi svoje otroške 
oči sem nemalokrat videla v ljudeh viteze in čarovnike, dobrotnike in 
modrece, pa tudi hudobneže in sleparje. Otrok odraslega takoj začuti.

 »Ne bulji v človeka,« me je rada opominjala babica. »To ljudem ni všeč.«
 »Ampak nona,« sem ponavadi zatrmoglavila nazaj, »če pa je to tako 

zanimivo!«
 »Zakaj se ti zdimo odrasli zanimivi?«
 »Ker marsikaj znate,« sem skomignila z rameni. »In ker se lahko 

potepate.«
Babičin topel smehljaj me je vedno pripravil do tega, da sem si upala 

še več. Marsikaj sem jo vpraševala. Pravzaprav me je babica vedno rada 
poučevala, da je človek v svojem najglobljem bistvu dober, da pa so 
nekateri ljudje nesrečni in zato tudi včasih v svoji besedah in dejanjih 
izrečejo in storijo kaj slabega.

Otroštvo je polagoma spolzelo v najstniška leta. Odpirala so se mi 
predrugačena obzorja in nizala nova občutja in spoznanja o svetu, le 
moja babica je ostajala še naprej moja tiha zaveznica. Nikoli ni obtoževala 
mojo uporniško in radovedno naravo. Rada sem jo skrivaj opazovala, 
ko je kuhala in takrat se mi je zdelo, da v njej žari prav posebno sonce 
– dobrota. Ko sem ji enkrat to tudi povedala, je v njene sive oči padel 
prav poseben lesk.
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 »Nikoli ne smeš pozabiti nase,« mi je rekla. »Pa naj se ti v življenju 
zgodi karkoli. Bodi zvesta svojemu srcu.«

 »To je pa težko.«
 »Ni. Le hoteti moraš.«
Njen preprosti nasvet se mi je kasneje v letih na fakulteti razodel kot 

biser. Še kako prav mi je prišel, ko sem se znašla v dilemi ali v težavah.
Spominjam se, da sem nekega večera s fakultete prišla vsa nejevoljna 

in razočarana nad svetom. Babica je začutila mojo stisko. Njene sive oči 
so se na široko razprle, ko je dejala.

»Tudi v tvojo dlan bo sedlo sonce, ko boš povsem dojela, da si ti tista, 
ki kreira tok usode in da si kreator svojega življenja.«

»Misliš nona?« sem jo vprašala. »Misliš, da premorem tvojo modrost?«
»Tudi mene sta vsega, kar znam, naučili moja mama in babica.«
»In življenje? Kaj nas nauči življenje?«
»Da vidimo smisel tudi v stvareh, ki najbolj bolijo. Življenja si ne 

moreš lastiti kakor otrok svojo lutko.«
Te besede so me v hipu streznile. Še kako prav je imela. Pravzaprav 

sem povsem prenehala nase gledati kot na popolno osebo. V katarzi, 
ki me je doletela, me je egocentrizem povsem zapustil. Svet, ki se je 
razgrnil pred menoj, je bil kakor velikansko neposlikano platno. Svojemu 
življenju sem lahko dala novo smer.

Pa vendar je prišla velika bolečina. Nekaj dni pred silvestrovim je 
babico možganska kap. Kmalu zatem je umrla.

Praznina, ki je nastala, me je povsem ohromila. Začela sem se spraševati 
o človeški minljivosti in krhkosti. Moj duševni mozaik se je razletel na 
tisoče spominov. Dolgo sem potrebovala, da sem sprejela njeno smrt.

Danes se zavedam, da je bila babica moja življenjska vodnica in tista 
modrost, ki dejansko osvobaja.

Sicer pa – zakaj sploh sem to napisala? Ker je med nami mnogo tihih 
in dobrih ljudi, ki nikoli ne dosežejo javne slave, pa vendar so v naših 
očeh največji modreci in junaki svojega časa.
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Marinka Marija Miklič

Rozalka
Rozalka je živela na kmetiji svojega brata. Še pred vojno je bilo ponekod v 
navadi, da so določili, da mora najmlajša hči ostati doma, da je negovala 
svoje ostarele starše. Ni se poročila, zanjo je moral do smrti skrbeti dedič, 
na katerega so starši prepisali kmetijo. Sama Rozalkinih staršev nisem 
več poznala, mati pa mi je povedala, da je Rozalka lepo skrbela za svoje 
starše, posebno za mater, ki je bila po kapi več let priklenjena na posteljo. 
Zdaj je bila Rozalka stara, no, vsaj v mojih očeh, klicali smo jo Stara teta. 
Kasneje sem ugotovila, da so poklic domače negovalke poznali tudi 
drugod, v krajih ob meji s Hrvaško so taki stari teti rekli baba djevojka.

Rozalka je bila vedno urejena, osivele lase si je spletala v dolgo kito, 
iz katere si je na zatilniku naredila nekakšno „čučko“, speto z lasno 
sponko. Imela jih je več vrst, verjetno za vsako priložnost drugo, ena je 
bila celo iz jantarja. Ob nedeljah popoldne je sedela pred domačo hišo, 
oblečena v izvezeno belo bluzo, v roki je držala šivanko in vezla ovratnike, 
monograme ali prte za cerkev.

Ob zimskih večerih smo tudi mi počeli vse mogoče stvari in takrat je 
mati navadno povabila Rozalko, naj pride zvečer k nam, da nam bo kaj 
svetovala glede prtičkov. Rada je prišla, skoraj vedno je prinesla nove 
vzorce in nam je bila mentorica pri vezenju. Vse je vedela, kje se kupi 
najboljšo in najcenejšo prejo, kje naj nabavljamo platno, kje šivanke in 
z veseljem je povedala, kje je dobila nove vzorce. Bila je zelo verna, zato 
so bili njeni vzorci bolj religiozni, z velikonočnimi motivi, angeli in križi. 
Včasih pa je le prinesla tudi kakšno vrtnico ali metulja. 

Pri vezenju so se tu pa tam pridružile tudi sosede, navadno ob 
nedeljah. Mi smo namreč imeli prvi v vasi radio. Bil je kvadrataste 
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oblike, narejen iz lesa, zgornji sprednji del, tam, kjer je bil zvočnik, je 
bil iz svetlo rumenkaste tkanine. V desnem kotu je bilo nekakšno oko, 
v spodnjem delu dva gumba za vklop in izklop in steklena skala z imeni 
postaj. Radio je bil pokrit z najlepše izvezenim prtičkom. Ob nedeljah 
smo poslušalali Marjana Kralja in njegovo V nedeljo zvečer in mati je 
povabilo štikaricam večkrat zaključila: 

»Pridite, pridite, bomo zraven poslušale naš iskra de luxe!«
Sedele smo na peči in ob peči, poslušale radio in vezle. Dišalo je po 

svežem kruhu, suhih orehih, latvici mleka, ocvirkih ali le po hrastovih 
drvah. Vonj krušne peči se je mešal z vonjem prejice in prtičkov. Poslušale 
smo radio, vezle in čakale na Marjana Kralja. Ampak Rozalka je želela, 
da pred oddajo in po oddaji molimo, a ker sem to vedela, sem se vedno 
pogajala z materjo, naj ji reče, da bodo molile samo na koncu, takrat pa 
sem jaz postala strašno zaspana in sem lahko šla spat.

Rozalka nas ni učila le vezenja, znala je izdelati še vse kaj drugega. 
Iz koruznega ličkanja smo pod njenim budnim očesom izdelovali 
predpražnike, cekarje in celo copate. 

Za copate iz ličkanja je bilo treba najprej naplesti široke, bolj ploščate 
kite z ravnimi robovi. To smo pripravili že prej, potem pa je Rozalka 
prinesla kroj za podplat in gornik, kot je tisto imenovala, in potem po 
kroju polagala kito ob kito, dokler ni dobilo želene oblike. Odrezani 
konec je spretno podvila na peti in zašila. Za gornik smo napletli še 
bolj tanke, a širše kite, ki jih je na podplat najprej pripela z bucikami, 
nato pa prišila v obliki žarkov. Včasih smo nekaj ličkanja tudi obarvali 
in takrat smo iz prav tankih barvnih kitic spletli okraske, ki so olepšali 
copatke iz koruznega ličkanja. Na podoben način smo izdelovali tudi 
predpražnike, le da so bile kite nekoliko drugačne, večje in močnejše. 
Tako narejeni predpražniki so bili skoraj neuničljivi, vsekakor so zdržali 
do naslednjega ličkanja. Za manjše otroke pa je Rozalka iz ličkanja 
naredila punčke, nekakšne barbike, ki so jih bili zelo veseli. 

Kadar je v vasi kdo umrl, je Rozalka določila družino, pri kateri se 
bodo pletli venci. Če je bilo to spomladi ali poleti, je bilo rož dovolj, saj 
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je vsaka hiša prispevala cvetje iz domačega vrta. Če pa je prišla smrt 
pozimi, so vence pletli iz smrekovih vej, ki so jih iz gozda prinesli moški, 
ženske pa so izdelale rože iz krep papirja. Rozalka je naredila načrt za 
vence in določila število in barvo cvetja. Iz krep papirja so potem nastajale 
vrtnice, nageljni, marjetke in nekakšni zvončki z velikimi zelenimi 
listi. Moški so pripravili lesene obroče in nanj napletali smrekove veje 
in rože iz krep papirja. Rozalka je stala poleg in vse nadzorovala, tu pa 
tam popravljala in kaj bolj šepetaje komentirala, a bolj v kratkih stavkih, 
ker po značaju pač ni bila preveč zgovorna. Kadar smo pletli vence za 
pogreb, se njeni molitvi pač ni bilo mogoče ogniti. Takrat je tudi radio 
iskra de luxe utihnil.

Odšla sem v mesto, zato ne vem, kdaj so izdelali poslovilne vence za 
Rozalko. A enkrat, ko sem prižigala svečo na grobu svojih staršev, sem 
zagledala tam v desni vrsti venec iz svežih smrekovih vej, iz katerih 
so strmele v nebo drobne vrtnice iz belega krep papirja. Napletli so jih 
vaščani točno take in tako, kot jih je naučila Rozalka.
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Bernardka Jakopin

Utrinki iz mojega otroštva
Pri štirih letih mi je umrla mama. Imela sem še pet starejših bratov. 
Živeli smo v majhni hiški v Mozirju, blizu pokopališča. Oče je bil delavec 
na žagi s skromnimi dohodki. Bil je priden, a je rad pregloboko pogledal 
v kozarec. Takoj po maminem pogrebu so brate razdelili med dobre 
ljudi po soseski. Služili so na različnih kmetijah. Mene je babica Marta, 
mamina mama, odpeljala k sebi na Koroško. Živeli sva v Koprivni, v 
župnišču, zopet blizu pokopališča.

Vsak mesec na plačilni dan sva se odpravili peš čez hribe, iz Koprivne 
v Solčavo, od tam pa z avtobusom do Mozirja.

»Po denar greva k očetu, danes je dobil plačo.« Babica ni imela nobenih 
dohodkov, vsak dan se je udinjala pri kmetih za ljubi kruhek. 

Očeta nikoli nisva našli doma. Poiskali sva ga v gostilni, kjer je popival. 
Vedno nama je plačal golaž, meni pa še malinovec.

Počutila sem se sila imenitno in golaž z žemljico je bil zelo dober. 
Oče je babici izročil denar in naju pospremil do avtobusne postaje. Bil 
je dobre volje, lovila sva se ob poti, uživala sem v igri in v njegovi družbi. 
Rada sem ga imela in na tihem sem si želela, da bi lahko živela pri njem. 
Čeprav še majhna, sem vedela, da to ni mogoče. Vedno je počakal do 
odhoda avtobusa in nama pomahal v slovo.

Spomnim se tudi neprijetnega dogodka, ki me je prestrašil in zvabil 
solze v oči. Med lovljenjem je oče, ki je bil spet v alkoholni omami, padel 
v jarek in z babico sva ga komaj spravili na noge.

Tako sva prehodili dolgo pot čez hribe vsak mesec, leto za letom.
Imela sem ljubečo babico in lepo otroštvo. Dvanajst nepozabnih let 

sem preživela v Koprivni, med dobrimi ljudmi, ki so nama pomagali 
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na različne načine. Rada se vračam s spomini nazaj v objem koroških 
gora med Peco, Raduho, Olševo in Uršljo goro. Danes že babica in 
prababica sem hvaležna svoji babici Marti in očetu za vso toplino, ki 
sta mi jo nudila kljub težkemu življenju. Že dolgo sta med zvezdami, a 
moji spomini so še vedno živi.
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Rozika Močnik

Božičkova babica
Sonja se je nekajkrat pretegnila, da bi pregnala topo bolečino iz okorelih 
sklepov. Včerajšnje 

temeljito čiščenje je pustilo sledi.
Sicer pa tudi vreme ne kaže najbolje. Oblaki so se spustili nizko, 

obzorje je zakrito in po snegu diši, je ugotavljala, ko je stopila na balkon. 
Hladno jo je spreletelo, da so bili pred vrati že decembrski praznični 
dnevi. Prazniki bodo in prvič v življenju bo praznovala sama. Sama za 
praznike! O, groza! Že misel je bila srhljiva. 

Pred leti je ob bolniški postelji moža vso jesen vezla prt s smrečicami 
in snežinkami in vanj vtisnila mnogo spominov, lepih želja in upov, ki pa 
se niso uresničili. Tisto leto sta s sinom Juretom decembrske praznike 
preživela sama v pričakovanju, da bo ponovna operacija uspela. Pomlad 
je vzela Rajmunda in poleti je Jure izdihnil v zmečkani pločevini. Bila 
je na tleh in ne bi si opomogla, če ne bi Nina in njen Marko skrbela 
zanjo. Vse praznike in mnogo nedelj je preživela pri nečakinji in njeni 
družini. Otroka sta sedaj že dovolj velika in praznike bodo letos preživeli 
na smučanju. Prav je tako, je pomislila in pogoltnila žalost ob misli na 
osamljenost.

Danes bi moralo dišati po prazničnem pecivu. Ne, ne, potice ne bo 
pekla, je pomislila,

bi pa sadni kruh in piškote. Ninini jih imajo radi, lahko jih bodo vzeli 
s seboj, pa tudi doma mora ostati nekaj, če so že prazniki. Odločitev jo 
je prebudila iz malodušja in pričela je z delom. Gnetla je testo, rezala 
suho sadje, izrezovala piškote in pekla, da je omamno dišalo po cimetu, 
klinčkih, vaniliji in suhem sadju. Bilo je predpraznično kot nekoč in 
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vse ji je uspelo. Piškoti so bili zares imenitni. Dolgoletne izkušnje niso 
zatajile. Zadovoljno se je nasmihala, ko je na pladnju rasla kopica s 
čokolado in limoninim ledom okrašenih zvezdic, zajčkov in konjičkov.

»Z njimi bom razveselila tudi Jolandina otroka. Dovolj jih bo za vse.«
Utrujena je pospravila pecivo in kuhinjo in zaspala ob misli, da bo 

razveselila z darilom.
Zjutraj je Nino presenetila tetina vedrina. Prisrčno sta si voščili in se 

obdarili s pecivi. Nina je prinesla nekaj potice in se razveselila piškotov, 
ki da jim bodo pričarali domačnost prazničnega večera, čeprav bodo 
daleč od doma. Sonja je čutila, kako je ustregla, zato slutnja osamljenosti 
za božič ni tako bolela. Tudi Ninino zagotovilo: »Na Silvestrovo se 
vidimo,« je pomagalo.

Kmalu za tem je bila na pragu soseda Jolanda, vsa razgreta od dela. 
V zadregi je izdavila:

»Draga soseda, veliko prošnjo imam. Ali bi za urico ali dve popazila 
na Majo in Roka? Mož se odpravlja na vožnjo, jaz pa bi ta čas morala 
nakupiti darila za praznike.«

»Seveda, razumem! Naj kar prideta!« je zadrego prekinila Sonja. 
Otroka sta bila spremembe vesela. Ves čas so se pogovarjali in na 

igrače, ki sta jih prinesla s seboj, sta kar pozabila.
»Zvečer pa pridi ti k nam! Babičin stol je prazen,« je povabil Rok, ko 

so odhajali in Maja se je veselila, da bodo skupaj večerjali in se lahko 
dolgo v noč pogovarjali.

Jolanda je njuno povabilo prijazno zaključila:
»Poglejte! Otroka sta me prehitela. Vabljeni ste, res, prisrčno ste 

dobrodošli. Otroka bosta prišla po vas, pa bomo skupaj praznovali.«
Sonja ni odklonila, zaskrbela pa so jo darila. 
Hm, piškote imam za otroka … Lep izvezen prt pa je prav za ta 

praznik, se je kmalu domislila, ko je presodila, da glede velikosti gotovo 
ustreza. Odločila se je še glede sadnega kruha, da ga bo vzela s seboj, ker 
ga soseda zagotovo ni pekla. Zadrega je minila in obetal se je lep večer. 
Veselila se je, torej le ne bo sama.
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 Zvečer sta prišla ponjo praznično oblečena otroka. Nasmejana in 
praznično vznemirjena sta trdila, da se mudi, ker imajo še delo. »Mami 
pripravlja večerjo, mi pa bomo krasili božično drevo. Ti si velika, boš 
segla do vrha,« je trdila Maja.

 Skoraj kot nekoč je, je pomislila Sonja, ko se je v spomin prikradel 
Jure. Potlačila je grenkobo, ki je zaskelela, obešala okraske in predlagala, 
da zapojejo tisto o jelki, ki jo tudi Maja že zna. Praznična svetloba jih je 
objela, ko so zasvetile še lučke. Po večerji jo je Rok ustoličil za božičkovo 
babico in vsi so se strinjali, da je sedaj njihova.

»Tako sem vesel. Rad imam pravljice pa tudi zgodbe o življenju nekoč 
so zelo zanimive.«

 Maja je čebljala, kako Božiček vse vidi in naredi prav.
 Pogovarjali so se, se skupaj veselili daril. Na mizo so pogrnili lep prt 

z vezenim okrasjem. Jolanda je bila navdušena. Sonja pa se je razveselila 
lepo poslikanega čajnega lončka s pokrovom. Že davno si je podobnega 
želela. Otroka pa sta občudovala svoja darila in grizla piškotne umetnine.

»Če mi bosta pomagala, jih bomo pred novim letom še enkrat pekli,« 
je Sonja smeje predlagala otrokoma. Zdelo se ji je, da ju to mika. Sladkali 
so se tudi s sadnim kruhom in Jolandino orehovo potico. Rok je pomeril 
nove drsalke in glasno razmišljal o drsanju, Maja in babica pa sta 
skupaj prebrali novo slikanico. Bilo je zelo slovesno, ko so zapeli Sveto 
noč, preden so se razšli. Tako lepo je bilo, da se nihče ves večer ni niti 
spomnil na igrače, risanko in poročila, še radio je molčal.

Sonja se je prebudila v sveže zimsko jutro in se razveselila. 
Snežen božič! Čarobno je bilo videti drevje s sneženim poprhom. 
Pripravila si je čaj v novem lončku in ga pila v kratkih požirkih, 

si privoščila kos Ninine potice in premlevala vtise večera. Občutila je 
praznično svetlobo in grela jo je toplina prijaznih ljudi. Občutek, da je 
tudi ona lahko nekaj storila zanje, jo je navdajal s srečo zadovoljstva.

»Zelo lep večer je bil in še babica sem postala,« je zaključila polglasno. 
Nasmehnila se je ob izjemnem občutku in pomislila, da morda njena 
nova družina še spi.
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Milojka Mohor

Smrčanje – je res lahko 
pesem?
Zbudilo jo je smrčanje, ki ga je bila tako vajena. V polsnu je odtavala do 
kopalnice, ne da bi prižgala luč, saj bi nenadna svetloba prebudila še 
tisto malo spanca, ki ga je skrivala v napol zaprtih očeh. 

Vedela je, da nikakor ne bo mogla ponovno zaspati ob tem medvedu, 
ki se je znašel v njeni zakonski postelji in je neusmiljeno renčal cele noči.

Skrivoma se je torej pritihotapila do dnevne sobe in se med tem 
spraševala, kaj za vraga naj dela ob štirih zjutraj. Računalnik je ugasnila 
pred tremi urami. Je nocoj torej spala zgolj tri?

Namrgodena je sedla na kavč. Iz spalnice so še vedno odmevali 
grozeči zvoki motorne žage. Kaj zdaj? 

Brala vsekakor ne bo, ker je preveč zaspana. Bi morda legla na kavč 
in malo zadremala? Ne, za to je že preveč zbujena.

Televizija? Oh, živi dolgčas. Samo ponavljajo filme, ki jih je v svojem 
življenju že neštetokrat gledala. 

Kaj pa serije? Daj no, za življenje je v resnici potrebno tako malo – 
malo nemotenega spanja, ali ne? Rada bi spala, ne pa gledala solzavih 
nadaljevank, s še bolj solzavimi konci.

Bi v svoji budnosti morda dokončala kvačkanje? Vsekakor ne, ker 
svetloba ni primerna. Spala bi. 

Ampak v njeni spalnici je še vedno medved, ki neznosno renči. Njen 
medved!

Torej bo obsedela na kavču in počakala dan. 
Takrat nihče ne pričakuje od tebe, da boš spal. Dovoljeno ti je 

pospravljati posodo in ropotati, lahko sesaš, kuhaš golaž, zapiraš vrata, 
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hodiš kot slon in se smejiš na glas. Noči so smrt za dober zakon, ki ga 
tako neusmiljeno spremlja smrčanje.

Zelo nesramno in neprilagojeno namreč izpadeš, če svojemu medvedu 
omeniš, da bi spala v drugi sobi, ker ponoči preveč žaga. Takoj ti postreže 
s podatkom, da tudi ti nisi boljša in da se te cele noči trudi prebuditi, 
ker menda tako neznansko smrčiš. 

Nekako nenavadno se počuti. Vročična je. Misli so ji zmedene. Posluša 
medveda, tako oddaljenega, ki ji nekaj razlaga.

Zakaj jo ves čas prepričuje, da je bolna in da jo bo nekam peljal? Nje 
ne moti več, če ponoči žaga. Samo spala bi.

Občuti, da jo medo nekam nese. Nima misli. Ne ve, kaj se dogaja. 
Zdravnik, ki se sklanja nadnjo, ji v trenutkih njene prisebnosti pove, 
da je v Bolnišnici Celje in da bodo poskrbeli zanjo.

Kje pa je njen medved? Pa njegovo renčanje? Kaj se ji dogaja? Toliko 
je še pri močeh, da pove zdravniku, da je povsem zdrava in da bi rada 
šla domov v svojo posteljo.

Spet je v temi. Ni renčanja. Ob njej ni njenega medveda. Kje je? 
Postelja ji je tuja, brezizrazna in tako sterilno bela – pomisli, da je 
najbrž v bolnišnici. 

Voda! Potrebuje vodo. Tako neznansko je žejna. Skobaca se z visokega 
ležišča in odtava. Nekje mora biti kakšna pipa.

Res jo najde in iz dlani pije prozorno tekočino, ki ji obljublja, da bo 
vse v redu.

Jutro. Zdaj natanko ve, da je v bolnišnici, saj pride sestra. Nerodno ji 
je, da bi vprašala, kako se je znašla v tem položaju. Še vedno je vročična 
in žejna. Še bolj sram jo je vprašati, kje je njen medo.

Dan preživi v blodnjah. Obiskovali so jo različni zdravniki in sestre. 
Ob odhodu so se tiho pogovarjali. Je mar res tako hudo bolna? Zakaj ni 
njenega medveda – on bi že vedel, kako ravnati?

Drugi dan po burni noči ponovnega iskanja vode je deležna zdravljenja. 
Tako ji pove zdravnik na viziti. Opremijo jo s kapalno – čisti penicilin.

Že po nekaj urah, proti večeru, je povsem prisebna. Ima morda 
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telefon, da pokliče svojega medija? Seveda ne.
Misli nanj in si želi, da bi se v beli sobi zaslišalo tako domače renčanje 

in žaganje. Bolnica na sosednji postelji jo sočutno gleda, ko spusti prvo 
solzo nemoči.

Tretji dan se zbudi popolnoma pametna. Nima več vročine, z lahkoto 
razmišlja in se pogovarja. V pogovoru se zaplete v raziskovanje zadnjih 
dni s svojo sotrpinko. Ona ji prijazno pove potek njene zmedenosti, kako 
je v resnici preživela ta dva dneva. Globoko ji je za to hvaležna.

Ker se nenadoma zaveda svojega obstoja, je niti ne moti kapalna, 
sprašuje se samo, ali njen medved ve, kje je. Tudi to ji razloži sotrpinka 
– v bolnišnico jo je pripeljal mož. Torej dobro. Z zaupanjem zaspi.

Četrti dan je že povsem prisebna. Čaka obiske. Želi si samo, da jo 
obišče in stisne v objem.

Zdaj je že doma. Ne sme se naprezati in imeti mora dobro hrano. 
Medved odlično skrbi zanjo. Kuha, pomiva, jo brani pred obiskovalci, 

ki bi jo lahko okužili. Vsi, ki pridejo v stik z njo, morajo biti opremljeni 
z maskami ...

Nikoli, ampak res nikoli je pa ne more zaščititi pred svojim smrčanjem. 
Čeprav spita ločeno zaradi možne okužbe, ga sliši.

V resnici zdaj komaj čaka, da mine nevarnost in se bo lahko vrnila v 
spalnico. Pogreša njegov objem. Pogreša njegovo smrčanje v levo uho.

Naj gre k vragu mirno spanje! Dovolj je stara, da ve, da je 
najpomembnejša bližina. Njuni skupni spomini na mladostne dneve. 
Nore noči ljubezni. Neprespane noči zaradi otrok. Utrujajoča jutra, ko 
sta gradila hišo. Kratke noči, ko sta iskala rešitve svojih problemov.

Če dobro premisli – nikoli nista veliko spala. Življenje ju je posrkalo. 
Takrat se s tem nista obremenjevala, ker za to nista imela časa.

Jutri bo kupila novo prejo in ko bo spet neznosno renčal, bo kvačkala 
prt za jedilno mizo.
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Mojca Pozvek

Ko obstajajo angeli
Stopim v razred. Moji četrtošolci nenavadno mirno sedijo na svojih 
mestih. Zmorem le šibek pozdrav. Sedim za katedrom in jih gledam. Ne 
vedo, da jih ne vidim, da sem ves čas zazrta v tiste tri besede: sin – rak 
– operacija. Zdi se mi, da bi razpadla na tisoč koščkov, če bi jih glasno 
izrekla. Zato jih le gledam. Tri besede. Jih prestavljam. Jim določam 
pomembnost. In se jih bojim. Ker so vse tri povezane. Ker so včeraj in 
danes postale eno. Ker sporočajo, da ima moj osemindvajsetletni sin 
raka in bo danes operiran. Vzamem berilo in ga odprem. Izgovarjam 
besede, ki jih ne slišim, ker vse preglasi beseda na »O«. Beseda, ki se 
udejanja ravno sedaj. Operacija. In mene ni zraven. Po licih mi stečejo 
solze. Ne jokam. Solze tečejo kar same. Učenci me prestrašeno gledajo, 
meni pa se zdi mokrota na licih kot blagodejni dotik upanja. 

»Kar sami preberite do konca,« jim rečem in stečem iz razreda.
Pred vrati stoji mlajši moški. Oblečen je v toplo jakno, na glavi ima 

kapo. 
»Vas čakam, gospa Mojca,« me ustavi. Na hitro obrišem solze in se 

trudim biti prijazna: »Prosim?«
»Janov oče sem. Veste, nikoli ne hodim v šolo, ampak danes sem 

prišel, ker me skrbi, če je z njim vse v redu.« 
Presenečena odgovorim: »Z Janom je vse v najlepšem redu. Priljubljen 

je med sošolci, živahen, hkrati pa samostojen in zanesljiv. Ali se je 
zgodilo kaj posebnega?« 

Janov oče sname kapo in pokaže na svojo golo glavo. »Pred dvema 
dnevoma sem končal s kemoterapijo. Težko sem jo prenašal. Zelo hudi 
časi so za nami, pa me je skrbelo, kako vse doživlja Jan.«
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Pripoveduje mi zgodovino svoje bolezni. Rak. Pri njem odkrit zelo 
pozno. Operacija in veliko kemoterapij. »Grozoten čas,« pravi. »Zame 
in za vso družino.« Pove, da je imel v vsej tej stiski tudi srečo. Njegovo 
zdravljenje je še vedno v rokah izvrstnega onkologa, ki pa je predvsem 
– človek. »In človeka sem rabil,« doda.

Po licih mi spet stečejo solze. »Moj sin je danes operiran,« izdavim. 
»Enake vrste rak kot pri vas.« Ne morem zadržati ihtenja. Prime me 
za roko. V tistem trenutku se zavem, da sem pripravljena prositi. 
Moledovati. Da se požvižgam na etiko. Da je vse, kar mi je v tem trenutku 
pomembno – moj sin.

Požrem slino in rečem: »Ali vas lahko prosim, da vprašate svojega 
onkologa, če bi hotel po operaciji prevzeti skrb za okrevanje in zdravljenje 
mojega sina?«

»Seveda, brez težav,« niti za trenutek ne okleva z odgovorom. V 
slovo mi stisne roko in reče: »Boste videli, vse se bo dobro izteklo!« 
Odide, ne da bi vedel, koliko mi je v tistem trenutku pomenila njegova 
pripravljenost, da pomaga. 

Zvečer dobim SMS: Doktor je pripravljen sprejeti vašega sina. Oglasi 
naj se na onkološki kliniki takoj, ko bo lahko. Srečno!

Šest let je od takrat. In vse se je dobro izteklo. Bila sta dva, ki sta nam 
pomagala v trenutkih brezupa. On, ki je prav tisti dan prišel v šolo, da 
povpraša o svojem sinu, in on, ki je vodil mojega sina skozi zdravljenje. 
To je bil čas, ko vem, da so zaradi njiju obstajali angeli. 
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Anja Klančar

Očetova bolezen
Očeta je presenetila bolezen srca. Prvi zaplet je bil pri njegovem 50. 
letu in takrat je bilo zelo hudo in težko obdobje, saj se je vse vrtelo 
okrog očetove bolezni in težkih, zelo tveganih operacij okrog srca. 
Takrat sem bila v četrtem letniku srednje šole. Vem, da je bilo očetovo 
življenje že takrat na tehtnici, toda mama je bila še živa in mu je stala 
ob strani. Očeta so leta 2003 operirali in mu vstavili novo zaklopko. 
Toda v prsnem košu so pozabili košček vate, ki so ga našli šele po letih 
iskanja in ugotavljanja, zakaj ima oče še vedno težave. Osredotočila se 
bom na njegove zadnje mesece, ki so se začeli na infekcijski kliniki, 
kjer je moral biti približno dva meseca zaradi hude vročine, ki mu ni 
in ni popustila. To pa je izredno nevarno za ljudi, ki imajo kakršnekoli 
težave s srcem. Z bratom sva ga hodila obiskovat, kolikor so dovolili, 
saj so strogo preprečevali vnos bakterij. Trajalo je dva meseca, preden 
so karkoli ugotovili in se odločili, da ponovno pogledajo v prsni koš, 
saj je nekaj vendar bilo narobe. V tem času je minila tudi Tomaževa 
proslava s podelitvijo diplom na Teološki fakulteti, kjer sem bila sama. 
Oče je ležal na infekcijski, brat je moral na neko službeno pot, jaz pa 
sama tam, toda kljub temu mi je bilo lepo. Tudi nekaj sosed me je 
presenetilo in so me tam obiskale. Očetu pa sem en dan prej prinesla 
ogromno krofov prav za praznovanje svojega magisterija in jih je podelil 
tudi med sotrpine v sobi. Ves čas me je malce skrbelo, kaj je z očetom, 
saj nikoli ni bil tako resno bolan. Razen to s srcem in posledic padcev 
s konja, morda kakšnega zloma. Brat se je bolj pogovarjal z zdravniki, 
jaz pa sem poskrbela, da medicinskim sestram ni zmanjkalo kakšnih 
priboljškov, kot so kava, piškoti, čaj … Tako na infekcijski kliniki kot 
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na intenzivni negi, kamor so očeta sprejeli po ponovni operaciji, sem 
imela lepe, dobre, prave človeške odnose z zaposlenimi. Medicinskim 
sestram sem večkrat kaj prinesla, saj sem videla, kakšen trud in napor 
vlagajo med svojim delovnim časom. Sploh ob koncih tedna sem jih rada 
presenetila, saj sem jim bila izredno hvaležna za vse, kar so naredile za 
mojega očeta in druge.

Takrat je bilo zelo hudo. Črni sedeži in kup žalostnih, nesrečnih ljudi 
na njih, vključno z menoj, ki nismo vedeli, kakšno stanje svojcev nas bo 
čakalo in kakšno bo mnenje zdravnika. Vedno ko so se odprla avtomatska 
vrata, je bilo, kot bi se vsi prebudili in zastrigli z ušesi. Toda nikoli 
nobene informacije. Ven in noter so prihajali zdravniki, sestre, čistilke 
… Mučno je bilo čakati. Vedno sem šla v kapelico v kliničnem centru, da 
sem to norijo, ta nemir, to nemoč zdržala. Pa mi je vseeno bilo zelo zelo 
mučno in težko. Težko je bilo gledati očetovo nemoč, ko je bil priključen 
na aparate, in nemoč zdravnikov, ki niso vedeli povedati, kaj ga čaka. 

»Ne bomo ga še zbudili iz umetne kome,« in tako 14 dni, ko je bil 
ves v cevkah, privezan na posteljo, skorajda brez obleke, z zatečenim 
obrazom. Ker sem bila že prostovoljka v bolnicah in imam tudi izkušnje 
z delom s starejšimi, me to nekako ni presenetilo in zmedlo – kup cevk, 
kup piskanja, tekanje zdravnikov, medicinskih sester … Ampak vedno 
sem po obisku očeta šla na kavo, ki jo imajo v avtomatih v bolnici, saj 
se mi je zdelo, da me je obisk tako izčrpal, fizično in psihično, da me je 
kavica iz avtomata za 30 centov dejansko zbistrila, da sem lahko potem 
šla delat. V teh 14 dnevih sem se z očetom ogromno pogovarjala, čeprav 
nisem vedela, ali me sploh sliši. Pripovedovala sem mu, kaj sem delala 
dopoldan, kaj bom popoldan, kako skrbiva z bratom za dom, kako hodim 
čuvat, kakšno vreme je … Večkrat me je opazila prijazna kirurginja oz. 
zdravnica in me pohvalila, ko me je videla, kako se pogovarjam z njim. 
Ta pohvala mi je ogromno pomenila, sploh zato, ker je prišla spontano 
in me je zdravnica sama opazila. Res pa sem privihrala na oddelek z 
nahrbtnikom. Večkrat so me vprašali, v katero srednjo šolo hodim. Pa 
sem povedala, da grem k 30. letu in da sem ravno opravila magisterij. 
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Seveda smo ljudje različni, a ko so nekateri kričali na sestre, ki niso 
bile nič krive, me je še bolj stisnilo pri srcu. Na intenzivnem oddelku je 
oče tudi praznoval svoj rojstni dan, čeprav je bil v umetni komi, sva pa z 
bratom šla na tortico tisti dan in v cerkev prižgat svečko; za medicinske 
sestre pa sva kupila sok in torto. Brat nikoli ni izražal čustev. Mislim, 
da mu je bilo zelo težko. Kot meni. Ampak na svoj način. Ko je bil oče v 
komi, sem napravila nekakšen obračun z njim in mu povedala vse, kar 
mi je ležalo na duši. Takrat mi je odleglo. Rekla sem, naj pomežikne, 
če sliši in če me razume, in je to tudi storil. Zato priporočam, naj se 
svojci skušajo obnašati čimbolj naravno in brez čustvenih izpadov, tudi 
če so ljudje v takem stanju, ko vsi mislijo, da se ničesar ne zavedajo. Če 
morete, se zjokajte na samem. Če ne, ni nič narobe, le s tem nikar ne 
poslabšujmo stanja bolnika, ker bi začutil skrb s strani svojcev. Kup 
zapletov je še bilo, preden so očeta zbudili iz kome. Iz minute v minuto 
nismo vedeli, kaj bo. Marsikdo mi ni verjel, da nič ne vem, ampak res 
nisem, ker zdravniki niso povedali ničesar oprijemljivega. Ves čas 
negotovost. Namesto da bi vsaj malo tolažbe prejela morda od bližnjih, 
sva bila z bratom deležna očitkov, da ne želiva kaj dosti govoriti. Kdor je 
imel iskren namen izvedeti, kako je oče, je vprašal, verjel in dal spodbudno 
besedo in vsaj malo pohvale, da z bratom dobro urejava reči. Sočutje. 

Če boste kdaj v položaju, ko bodo vaši bližnji v bolnici ali na zdravljenju, 
nikar ne začnite s kakšnimi očitki ali slabo voljo in živciranjem, ker je to 
najmanj, kar potrebujejo sesuti svojci in bolnik. Prav pa jim pride vsaj 
malo motivacije in dobre volje za naprej pa košček sočutja, s tem boste 
ogromno naredili ... Tako sklepam po sebi, kako drugače bi mi bilo, če bi 
me kdo spodbudil in mi verjel. Globoko v sebi sem kljub vsemu vedela, 
da bom lahko poskrbela za očeta in da nama bo dobro skupaj, čeprav 
na začetku ni kazalo tako … 

Z zbujanjem so dolgo odlašali, saj rezultati, slike, pregledi niso kazali 
dobrega stanja. Ko je k njemu prišel moj brat, je bil oče izredno zmeden, 
toda zbujen. Ni vedel, kdaj je noč, kdaj je dan. Hrano so mu dajali v sondo. 
Bil je v plenicah. Potem pa so ga začeli navajati, da so se možgani spet 
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vrnili v normalno delovanje in da ga je telo ubogalo. Kolikor se je dalo. 
Ni dobro kazalo. Zdravljenje so sicer uspešno opravili, žal pa so zaradi 
iskanja primernega antibiotika očetu zrušili sistem za ravnotežje in vid. 
To se je izkazalo šele kasneje. Tudi oče je opazil, da ni več kot prej – kar 
bi bilo celo čudežno pričakovati, glede na vse, kar je prestal in kako je 
bil na meji med življenjem in smrtjo. 

Ko je bil funkcijsko malce boljši, so ga prestavili na drug oddelek, 
saj si je malce že opomogel in je sam začel jesti. Sam je zmogel tudi na 
stranišče, ampak se je zaletaval in padal, zato mu tega potem niso več 
dovolili. Zelo je bil zmeden. 14 dni v komi. 14 dni na oddelku in še nekaj 
časa na infekcijski kliniki zaradi alergije. 

Ves čas sva ga z bratom hodila obiskovat in ga podpirat pri vračanju 
ravnotežja, pri učenju hoje, pri urjenju vida. Očeta sem bodrila, mu nosila 
sadje in sok, da bi si opomogel, hodila z njim na sprehode po hodniku 
in ga držala, da ne bi padel. Tudi kakšen sosed ali prijatelj se je oglasil 
pri očetu in mu kaj prinesel, predvsem, da mu ne bi bilo dolgčas, saj 
se v bolnici čas vleče. Vsakič, ko so se vrata odprla, je bil to dogodek, 
saj je kdo prišel in že s svojim prihodom popestril dolgočasne dneve, 
pa naj bo to sestra, strežnica, čistilka, zdravnik, obiski ... Motilo me je 
samo to, da je bil oče v sobi skupaj z enim res hudo bolnim gospodom, 
ki je kmalu umrl, in to ni bilo dobro za očeta in za vse nas, saj smo to 
ves čas opazovali.
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Lilijana Prepeluh

Dve minuti
Osmi marec, dan žena – prijeten dan, ki se je v jutranjih urah začel s 
prijetnim hladom, proti poldnevu pa je sonce vedno močneje pripekalo. 
Nekako v drugi polovici dneva sem iz varstva dvignila svoja vnuka in ju 
odpeljala v prijetno vasico pod Kamniškimi Alpami. Popoldne in večer 
sta minila v igri. 

Sobota zjutraj je bila pravšnja za daljše spanje, nato pa sprehod z 
vnukoma in psičko. Sprehajali smo se, igrali na otroških igralih, obiskali 
trgovino, si nakupili za kosilo in ga nato hitro pripravili. Po kosilu sta 
dveletni vnuk in štiriletna vnukinja odšla spat. Pospravila sem kuhinjo, 
obesila perilo na balkon in legla na veliko posteljo poleg vnukov.

Naenkrat me udari vnukova ročica. Odprem oči, se zazrem po vnuku 
in z grozo ugotovim, da je čisto moder. Začnem ga klicati po imenu … 
Otrok nepremično leži … Ne diha. Zgrabim ga, ga kličem, dvignem v 
naročje … Otrok ne daje znakov življenja. 

Zbežim k sosedi. V rokah držim vnuka in kričim, naj pokliče rešilce. 
Ona kliče rešilce, tečem po stopnicah pred blok in v daljavi se slišijo 
sirene reševalnega vozila. V trenutku se prikaže pred menoj, zagrabijo 
otroka in ga v vozilu začnejo oživljati. V vozilo vstopim tudi jaz in že 
želijo odpeljati, ko še sosedi naročim, naj poskrbi za mojo vnukinjo.

Vožnja proti Ljubljani je bila zelo kratka. Otrok je bil pri zavesti, čudil 
se je, kje je, saj se z reševalnim vozilom še ni peljal. Voznik reševalnega 
vozila obvešča urgenco v Ljubljani, da prihajajo z majhnim otrokom, ki je 
doživel vročinski krč. Sama pokličem hčer v Ljubljano in ji povem, kaj se je 
zgodilo. Poprosim jo, naj pride na urgenco. Zet je odšel v Kamnik po hčer.

Kot bi trenil, je reševalno vozilo pripeljalo v Ljubljano na urgenco. 



122

Zdravniška ekipa je čakala in otroka takoj odpeljala. Tudi mati ga je že 
čakala. Sledili smo v sobo, kjer so začeli s pregledi. Po dobri uri sta se 
nam pridružila še vnukinja in zet. Izročil mi je ključe stanovanja.

Popoldne na urgenci se je zavleklo v večer. Nato pade odločitev 
zdravnikov, da morata mati in otrok ostati v bolnici. Ostali smo odšli 
domov. Vnukinja je še več ur po dogodku spraševala, kaj se je zgodilo …

Pozno zvečer me je zet pripeljal domov. S težkim srcem sem se 
vzpenjala po stopnicah, odprla vrata stanovanja in pogled se mi je 
ustavil na mizi, kjer je bila velika bela vrtnica. Dobila sem nasmeh na 
obrazu. Odšla sem do sosede. Pazila je na mojo psičko. Obe sta me bili 
silno veseli. Želela sem se ji zahvaliti, pa nisem našla besed. Žalost in 
bolečina sta bili močnejši, začela sem jokati … Sledil je objem in dolg 
pogovor pozno v noč. 

Soseda me je povprašala o reševalcih. »Si z njimi spregovorila kakšno 
besedo? Od kod so bili …?« »Hm … ne vem. Ničesar ne vem o njih, ne 
vem, ali so prišli iz Kamnika ali iz Domžal.« 

Ne vem, kdo je bila ta prijazna ekipa, ničesar ne vem, ničesar se ne 
spomnim. Vem le to, da so prišli v dveh minutah. Dveh minutah, ki sta 
se neskončno vlekli, a rešili so mlado življenje. 

Peljala sem še psičko na sprehod in odšli sva spat. Prebudilo naju 
je jutro. Perilo zunaj je še od prejšnjega popoldneva viselo na balkonu. 
Veter je močno pihal, odpeljala sem psičko na sprehod in poklicala hčer. 
Z vnukom je bilo vse v redu. Po kosilu sem se odpeljala proti Ljubljani. 
Na poti sem srečala reševalno vozilo. Zdrznila sem se. Spomini so se 
vrnili na sončno soboto, dan prej …

Prišla sem v bolnišnico in vnuk je bil videti popolnoma zdrav in 
nasmejan. O, kako sem bila vesela. Prišla sta tudi zet in vnukinja, 
skupaj smo se igrali. Hči je povprašala po dogodku. S težkim srcem 
sem ponovno podoživljala sončno soboto …

Nato pa zet kot strela z jasnega vpraša: »Kdo pa so bili reševalci? Ste 
se jim zahvalili?« »Ne, ne vem, kdo so bili reševalci, ničesar ne vem. Vem 
le to, da so bili zelo prijazni in da so prišli v dveh minutah …«
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Ja, kdo so ti ljudje v rumenih vozilih, ki nam vedno pomagajo. Se 
kdaj to sprašujemo, pridejo v naša življenja in tako, kot so prišli, tudi 
odidejo. Nimamo jim časa reči hvala. Tako hitro vse pride in vse gre – 
dve minuti. Hvala jim!

To je resnična zgodba o dobrih ljudeh, brez imen.
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Mimi Šegina 

Lorencija Dijapazon
Lorencija Dijapazon je bila posebne vrste zbirateljica: kot so drugi zbirali 
poštne znamke ali spominske kovance, je ona zbirala posebneže. Ni jih 
iskala v katalogih in leksikonih, ni jih bilo v muzejskih zbirkah in ne 
na spletu. Nič ni imela skupnega z lovci metuljev, ki svoje »ljubljenčke« 
zasledujejo, preučujejo in jih na koncu z buciko shranijo v steklene vitrine. 
Nekdo bi mislil, da so posebneži danes nekaj tako običajnega kot dež v 
jeseni – časopisi in revije so polni lepotic, uspešnežev in politikov, za 
katerimi se novinarji podijo, kot bi bili dragoceni in neponovljivi v svoji 
lepoti, bogastvu in moči. A po nekem času njihove zvezde obledijo in 
za seboj ne pustijo niti bežnega spomina. Njeno iskanje ni bilo odvisno 
od sistematičnih priprav niti od njene trdne odločenosti, da bo prav 
tukaj in zdaj srečala nekoga, ki bi bil poseben. Vodilo jo je srce, ki je 
prisluškovalo instinktu zasledovalke: posebni ljudje so navsezadnje 
– posebneži in se ne nastavljajo v prepolnih kavarnah ali na športnih 
igriščih. Včasih se je namerilo, da so posebneži našli njo. Tak je gospod 
Bata Lepi, vodoinštalater. Ko se je naveličala brbotanja kotlička v stranišču, 
je zavrtela številko, ki je visela na oglasni deski v lokalni trgovini ter 
se dogovorila za obisk. Ob dogovorjeni uri je pozvonilo in Lorencija je 
morala prekiniti pitje kave, da je odprla vrata. Skozi kukalo je zagledala 
uglajenega gospoda s sivimi zalisci in kravato. Joj, spet trgovski potnik 
ali pa zavarovalni agent, je pomislila in se borila z dvomom: naj odpre 
ali naj se dela, da je ni doma? Ko je gospod odločno pozvonil še enkrat, 
mu je odprla, kaj pa bi drugega?

»Ste vi gospa Lorencija Dijapazon?« je vprašal v blagem baritonu in 
ko je samodejno pokimala, se je prijazno nasmehnil.
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»Sem se že ustrašil, da vas ni doma. Včeraj sva govorila, da vam 
pušča kotliček …«

»Kar vstopite, prosim,« je nazadnje v zadregi na stežaj odprla vrata.
Ko je Bata Lepi vstopil, je videla, da je oblečen kot pravi gospod, v 

lepem suknjiču in črnih hlačah na črto. Brez omahovanja je stopil v 
ozko stranišče, potrkal na kotliček in se blago nasmehnil, med tem ko 
je slačil suknjič.

»Ah, ne bo nič hudega. Malo bo treba očistiti kamen, pa bo.«
In med tem ko je Lorencija čakala, da se bo preoblekel v kak delovni 

kombinezon, je Bata spretno zavihal kot sneg bele rokave in z natančnimi 
gibi odprl kotliček, odprl torbo z orodjem in se lotil dela. Ko si je umival 
roke, je mimogrede omenil, da je zamašen tudi odtok umivalnika in jo 
poprosil za škaf, da je vanj spustil vso nakopičeno umazanijo in v kepe 
ujete lase. Hudo ji je bilo, ker ni prej pomila po tleh, saj je računala, da bo 
to storila po popravilu, ko bo tako vse umazano. Ni hotela, da bi si Bata 
Lepi zdaj umazal nove hlače in mu je pod kolena porinila čisto brisačo. 
On je začutil njeno zadrego, saj ni bilo prvič, da bi se ljudje čudili nad 
tem, kako urejen gre na svoje delo in se kljub temu nikoli ne umaže.

»Veste, čeprav sem upokojen, še rad kaj postorim in poklepetam z 
ljudmi. Vodoinštalaterji so ponavadi res videti umazani, a jaz nočem 
bit› tak. Morda je zato kriv moj mojster iz Valjeva, ki je vedno govoril, 
da je stranke treba spoštovati in se za delo lepo obleči. Nekaj naredi 
dober izgled, nekaj pa tudi značaj. V službo sem šel vedno lepo oblečen. 
Sosedje dolgo niso vedeli, kaj pravzaprav delam. Bili so prepričani, 
da sem advokat ali zdravnik, ženi niso verjeli, ko jim je povedala, da 
popravljam bojlerje, odtoke in podobno. Kaj hočemo, obleka naredi 
človeka in to ni vedno slabo. 

Tako je Lorencija Diapazon v svoj zbirateljski album zapisala njegovo 
ime in ga prosila za fotografijo. Bata Lepi se je nasmejal njenemu 
nenavadnemu hobiju, a ko je čez teden dni pogledala v poštni nabiralnik, 
je v njem našla kuverto z njegovo fotografijo in kratkim sporočilom, da 
jo še kdaj obišče.
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Manca Novak je bilo lepo, črnolaso dekle, ki jo je Lorencija srečala 
v domu zdravja, ko je šla na mesečno kontrolo sladkorja. Že od nekdaj 
ni marala injekcij, vsak tak pregled je bil zanjo prava mora. Nejevoljno 
je čakala na vrsto in med tem opazovala druge, prav tako čakajoče 
paciente. In takrat je zagledala Manco: blagih črnih oči, še bolj črnih 
vranjih las, spletenih v kito in temne kože kot ebenovina. Hodila je, 
kot bi poplesovala, da je Lorencija prav debelo pogledala, ko je opazila 
njen invalidski čevelj. Morda Mance ne bi niti opazila, če ne bi slišala 
godrnjati starko ob sebi: »Taki niso za v zdravstveni dom, temveč za 
beračenje! Pa toliko naših je brez službe!« Lorencija se je delala, da je ne 
sliši, je pa zato poskusila spregovoriti z Manco. In ko jo je ta pripravljala 
za odvzem krvi, se je Lorencija opogumila in jo povprašala, od kod je. 
Manca se je nasmehnila in ji povedala, da prihaja z Jesenic, da so njeni 
zelo revni, a je mama kljub temu naredila vse, da bi ona končala šolo 
za medicinske sestre. To pa zato, ker jo je nekoč ogovorila medicinska 
sestra, med tem ko je z malo Manco v naročju prosila na ulici. Povedala 
ji je, da mora otroka peljati k zdravniku, da bi poskusili rešiti nogo, ki jo 
je napadla gangrena. Da ni prav, ker prosi in da ji bo pomagala poiskati 
kakšno delo, če hoče. Seveda je hotela in čeprav so jo zdravniki in sestre 
v zdravstvenem domu na začetku gledali čudno, so se navadili nanjo in 
so zares poskrbeli za malo Manco, da so jo pozdravili. Na žalost ji niso 
mogli rešiti stopala in zato mora nositi protezo. Lorencija Dijapazon ji 
je stisnila roko in se ji zahvalila, ker sploh ni čutila igle, ko ji je vzela kri.

Svoj album je Lorencija varovala kot relikvijo – vedno znova ga je listala 
in se spominjala ljudi, ki so jo na ta ali on način ganili, ji v sivih dneh 
osamljenosti prišli naproti, ali pa so samo šli mimo. Bila je srečna, da je 
lahko začutila njihovo spravljenost z življenjem, sami pa se niso ozirali 
na mnenje drugih. Imeli so svoj smoter in cilj, ki so mu sledili zvesto in 
predano. Njeni posebneži so bili zaresni junaki, četudi nikomur od njih 
niso postavili spomenika. Pa kaj potem? Lorencija Dijapazon je imela 
širok pogled na svet in ta je, kljub veliki dioptriji, ni zapustil do smrti.
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Ana Manfreda

Zgodba o Ivanu 
V davnih časih se je srečno poročenima Jakobu in Ani rodil živahen 
fantek Ivan. Njegova mama je bila dobra, prijazna in topla do vseh 
ljudi, posebno do revnih. Vsakemu je prisluhnila in vedno pomagala, 
kolikor je mogla.  

Žal je umrla mlada, Ivanu je bilo komaj pet let. Le medlo se spominja 
tistega dne, ko se je pred hišo zbrala množica ljudi, oblečenih v črno. 
Mamo bi rad vprašal, kaj se dogaja, a je ni bilo nikjer. Šele ko se je v izbi 
skobacal na veliko kmečko peč, je zagledal očeta, kako se obupan sklanja 
nad njo. Do pasu pokrita z belo izvezenim pregrinjalom je s sklenjenimi 
rokami negibno ležala na podolgovati mizi.                                                        

 »Mama, mama!«                                                                 
Nekdo ga je naglo prijel okrog pasu in ga in brez besed postavil pred 

vrata.                
Mešetarji so poskrbeli, da se je Jakob po ženini smrti poročil z Nežo. 

Njej je imetje pomenilo več kot vse na svetu. Nič kaj prikupnemu in ne več 
mladostnemu dekletu so dolgo mrzlično iskali moža iz bogate kmetije. V 
ovdovelem Jakobu so videli dobro priložnost:                                           »Ivan 
sploh ni ovira. Ko bo Neža poročena, bo sama poskrbela za dediča velike 
kmetije,« so modrovali.                         

Takoj po poroki je spretno prijela vajeti v svoje roke, čemur Jakob ni 
oporekal. Pri vseh odločitvah je imela ona odločilno besedo. 

Rodila je sina in hčer in z lahkoto začela uveljavljati svoj skrivni 
načrt Ivana izstradati.

»Tvoj sin je mevža. Potrebuje trdo roko. Naj spi v štali, naj pase krave, 
da se nauči težkega kmečkega življenja.«
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Jakob je samo kimal.
Da je Ivan postal zagrenjen, oče ni opazil.                                                      
Stara mati je večkrat skrivaj prinesla Ivanu kos kruha. Krava mu je 

kadarkoli dovolila porcijo mleka, narava mu je nudila sadje.                                               
 Oče niti pomislil ni, da sin pogreša mamo, da potrebuje objem, 

razumevanje, zaščito.
Jakob ni znal biti oče.                                                         
Ko je svetlolasi Ivan začel obiskovati prvi razred osnovne šole, je bil 

slaboten, molčeč in prestrašen. A šolo je vzljubil. Pouka nikoli ni zamudil. 
Domače naloge je pisal redno. Bral je tekoče, nihče ni posumil, da se uči 
v hlevu in v jasnih nočeh bere knjige ob lunini svetlobi.                                                                    

Učiteljica je ocenila, da je najboljši učenec v razredu. Osnovno šolo 
je zaključil z odličnim uspehom.            

Nežini načrti so se izjalovili. Za naslednika kmetije je načrtovala 
otroka svoje krvi, a Ivan je bil še vedno tu. Trdoživ in odporen bolj, kot 
je mislila. Zato je sklenila, da ga pošlje od doma pod pretvezo, da se izuči 
poklica. Jakoba ni bilo težko prepričati, da je fant prešibak za kmetijo.  

Zagrabila je prvo priložnost in na slepo oddala Ivana nekemu obrtniku, 
ki je iskal delavce. »Fant se bo izgubil v širnem svetu in moja kmetija 
bo rešena vsiljivca,« je razmišljala v svoji pohlepni glavi.                                                                            

Novi gospodar je ocenil, da je Ivan inteligenten, delaven, predvsem 
pa skromen in pošten. Pripeljal ga je na svoj dom in ga predstavil ženi.

Nadvse navdušena ga je gospa toplo sprejela. Medtem ko mu je 
gospodar razkazal delavnico in ga seznanil z delom, je skuhala kosilo. 
Ivan je prvič videl pogrnjeno mizo, krožnike, pribor, o katerem se mu 
še sanjalo ni, za kaj in kako se uporablja. Gospa je slutila, da je v zadregi, 
zato je sedla na stol poleg njega.                                                 

Preden so začeli jesti, se je gospodar obrnil k Ivanu: »Fant, dobrodošel! 
Tu je zdaj tvoj dom. Z ženo sva sama. Sprejemava te kot svojega sina!« Po 
kosilu mu je gospa pokazala sveže prebeljeno spalnico: »Tu boš spal. Zdaj 
si naš!« Čakala ga je mehka postelja. Kaj takega še                                                  ni 
videl. Hvaležno se je zahvaljeval in gospa je bila nad njim ganjena. Toplo 
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ga je objela in mu zašepetala: »Ne boj se!«                                                 
Vsa leta je Ivan čutil, da ga obkrožajo dobri ljudje. Upošteval je 

gospodarjeve nasvete in pridno delal. Postal je uspešen podjetnik.  
Čeprav nikdar ni pozabil dobe temačnega otroštva, o tem ni govoril 

z nikomer. Svojega očeta, ki je bil sokriv njegove nesrečne mladosti, ni 
sovražil, a tudi stikov z njim ni iskal.  

V svojem novem domu je Ivan do pozne starosti vsak dan sproti 
nadaljeval zgodbo o dobrih ljudeh.
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Nevenka Jeras

Sreča v nesreči
Letim, letim, padam … po strmini v globino … Kaj se dogaja? Nimam 
nadzora nad gibanjem telesa, ki ga premetava kot lupinico v nevihti. 
Ustrašim se, močno trznem in se naglo prebudim iz jutranjega spanca. 
Srce mi razbija, kot bi ponorelo. Oddahnem si, kakšna sreča, da so samo 
sanje. Moraste sanje so me pošteno razburile. Sprašujem se: »Morda 
skrivajo pomembno sporočilo zame?«

Sčasoma pozabim na moraste sanje. Čez nekaj tednov se ponovijo 
še enkrat in čez mesec dni še enkrat. Ne dvomim več, da me sanje 
opozarjajo. Domnevam, da na previdnost. Vzamem na znanje: na cesti 
bom bolj pozorna kot doslej. Nekakšna napetost, neprijetno pričakovanje 
se me polasti.

Kot vsak dan se peljem iz službe s starim oplom živo oranžne barve. 
Avtomobili živih barv nimajo dosti nesreč, ker so dobro vidni tudi v 
slabem vremenu. V njem se počutim dokaj varno. Vroč avgustovski dan 
je. Sopara pritiska, da se v avtu brez klime »kuham« kot v pločevinasti 
konzervi. Na stežaj odprem vsa okna, da vroč zrak zapiha skozi vozilo 
in nekoliko omili vročino v njem. Na nebu se pojavijo vročinski nevihtni 
oblaki. Za svojim hrbtom zaslišim bobneče grmenje nevihtnih strel. 
Črni oblaki se pripodijo za mano. Prehitijo me in nad vasjo pred menoj 
izlijejo deževno ploho.

Med vožnjo zadnje čase rada poslušam svojo najljubšo kaseto Leonarda 
Cohena. Prepustim se melodiji, pozornost se mi preusmeri s ceste na 
oblake na nebesni svod.

Z nezmanjšano hitrostjo priletim na mokro cesto. Pred mano se 
pojavi neugoden ovinek, strmo spolzko cestišče navzdol. Stopim na 
zavoro, zanese me v levo, izgubim nadzor nad vozilom, nese ga po svoje 
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na drugo stran ceste. Na srečo nihče ne pripelje z nasprotne strani.
Med nenadzorovanim drsenjem mi misli bliskovito švigajo po glavi: 

torej so se preroške sanje vendar uresničile. Bi lahko preprečila zdrs 
vozila? Kako bom nadaljevala pot? Kako bom sporočila, da me ne bo 
pravočasno po otroke? Kako bom otroke spravila domov? Kako se bom 
vozila v službo in v vrtec? Morda jo bom celo dobro odnesla in bom 
lahko peljala dalje … 

Drsim, drsim dolgo, dolgo, ni konca te strmine. Čakam brez moči, 
brez vpliva na potek dogodkov. Kako se zaustavim, je odvisno samo od 
sreče. Drsenje zaustavi drevo, lipa izrednih razsežnosti in častitljive 
starosti. Pločevina trešči z zoprnim hreščanjem ob trdo deblo. Vrže me 
v jarek in tam vozilo obtiči. Oddahnem si, da je končno vsega konec, 
tega dolgega drsenja brez konca.

Hvala bogu, se je kar srečno končalo. Leonard Cohen poje že naslednjo 
pesem. Hočem ugasniti kasetofon, nisem več razpoložena za poslušanje 
glasbe. Ne uspe mi ga utišati. Rabim trezno glavo, da razmislim, kaj 
storiti v tem kočljivem trenutku.

Vrata so zvita, a jih lahko odprem. Zlezem iz vozila in ga z nejevoljo 
premotrim. V slabem stanju je, zmečkana pločevina izgleda nekako 
grozljivo. Moja vožnja v vrtec in domov je pod vprašajem.

Od nekod prihitijo ljudje, sprašujejo me to in ono. Videti so iskreni 
v zanimanju za moj neugoden položaj. Niso prav nič presenečeni, ker 
sem se »zabila«. Oni vedo, da je ob takem vremenu to povsem običajno. 
»Tu je cesta nevarna!« povedo. »Posebno spolzka je, ko začne deževati. 
Ovinek je zelo neugoden. Imela si srečo v nesreči,« ugotavljajo. 

Ta skupina ljudi mi je znana, ne vem od kod. Kje bi jih lahko že 
videla? Ni mi jasno. Kot v filmu »že videno«, kjer so se stalno zbirali 
okoli ponesrečencev: vedno isti ljudje, stalno z istimi besedami. So to 
ljudje iz mojih sanj?

Soseda je povedala, kako korajžno peljem. Vedno opazuje, ko dežuje, 
ker na tem ovinku pogosto »poka pločevina« ob deževnem vremenu.

Možak iz skupine opazovalcev hoče potegniti gorivo iz cevi, tako da 
vleče z usti. Nekdo ga dobronamerno zaustavi, da ne bi pogoltnil bencina.
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Hvaležna sem jim, da so me prišli pogledat, me bodrit v stiski – pa 
čeprav sem neznanka zanje. 

Pravijo, da sem umirjena, kar je nenavadno po taki nezgodi. Sama 
sebi se zdim brezskrbna, kar tudi mene preseneti. 

»Kako naj se jim zahvalim?« se sprašujem. Ničesar primernega 
nimam pri sebi. Vreča nepražene kave je edina stvar, ki jo imam slučajno 
v prtljažniku. Skupini opazovalcev se zahvalim, češ naj si kavo razdelijo.

Povem, da moram po otroke v varstvo. Nekdo me ne razume dobro in 
začne mrzlično iskati otroke, misleč, da so bili sopotniki v času nezgode. 
Pojasnim, da me čakajo v varstvu.

Gospa iz bližnje hiše me povabi, naj grem k njej telefonirat. Možak iz 
varstva po telefonu obljubi, da bo prišel pome in nas nato z otroki peljal 
domov. Kakšna sreča, da se je ponudil za pomoč. Tako bom le spravila 
otroke domov z njegovo pomočjo. 

Vrnem se k razbitemu vozilu, da počakam prevoz. Mimo pripelje avto, 
se ustavi in parkira na bližnjem dovozu. Dečko prinese iz avta jekleno 
vrv in kavelj. Ponudi se, da lahko potegne moj zmečkan avto iz jarka, 
kamor me je odneslo. Opazim, da je dečko zelo vešč takih opravil. Urno 
namesti kavelj in z vrvjo potegne avto na ravnino, od koder bo mogoč 
odvoz z vlečno službo. Le kako bi se mu zahvalila? Ničesar nimam, niti 
vrečke kave ne. Samo besede zahvale.

Med tem že pripelje možak, ki pride pome iz varstva. Odhitiva po 
otroke in nato domov. Popoldne se naglo prevesi v večer, dogodkov je 
preveč za ta dan. Zvečer se začnem tresti od razburjenja. Le nisem tako 
umirjena, kot je bilo videti. Nekako uspem spraviti otroke v posteljo. 
Večerna pravljica zveni precej raztreseno. 

Končno se zaključi dan, zame tako nesrečni dan. Še kar dobro sem 
jo odnesla! Odnesem tudi nauk iz nesrečnega dogodka: previdnost je 
mati modrosti, še posebno na spolzki cesti.

Sprašujem se, ali bi morda lahko preprečila nezgodo, če bi sanje 
vzela resneje. Ali pa so mogoče celo sanje sprožile dogodek, ki sem ga 
podzavestno pričakovala? Kdo ve, kaj je pravi odgovor. Dobri ljudje so 
mi pomagali v nesreči. Le kaj bi svet brez dobrih ljudi?



133

Metka Osojnik

Mama in oče
Takrat, ko si mlad, si kot ptica ... Vse ljudi okoli sebe imaš rad, toda z 
leti spoznavaš, kdo so tisti, ki so se najbolj dotaknili tvojega življenja …

V hiši, ki je bila naš dom, nas je živelo šest: trije otroci, mama, oče in 
stara mama. Otroci smo bili vedno veseli in razigrani. Imeli smo tudi 
nekaj prijateljev na vasi. Še danes se spominjam jeze svoje stare mame, 
kadar je žoga priletela v vhodna vrata. Okregala nas je kot najstrožji 
policaj, katerega smo se otroci bali. Razkropili smo se po vrtu in se skrili 
za debla debelih jablan. Pa vendar, naša otroška leta so tekla brezskrbno.

Oče je hodil v službo, bil je »gospod« v železničarski uniformi. Mama 
pa se je na to domačijo primožila; bila je pridna, delovna, vajena težkih 
del, bila je kmetica in gospodinja. Delala je v hiši, delala je na polju;  kopala 
trdo zemljo, sejala, pa tudi žela zlato pšenico. Naša majhna kmetija ni 
imela strojev, le pridne roke. Doma pa smo jo čakali trije otroci, v hlevu 
kravica, dva pujska in nekaj kokoši – za domača jajca, mleko in meso.

To so lepi spomini na otroštvo, ki je prehitro zbežalo. Starši so se 
postarali, otroci pa smo odrasli in se razšli.

Prišla je bolezen, prišla je smrt; najprej mama, kasneje brat. Žalost 
v meni je bila nepopisna. Edino oče je dočakal starost. Pa še nekdo 
se je postaral; hiša, naš dragi dom. Ko jo je za vedno zapustil oče, je 
ostala prazna in zapuščena. Le spomini na minulo otroštvo, na smeh 
in petje, so jokali iz nje – skoraj 15 let. Pred očmi vseh se je podirala, 
včasih zaječala, včasih vabila v zaklenjeno notranjost. 

Pa so prišli gradbeni stroji in samo še teptali in lomili: kuhinjo, 
spalnice z omarami, kopalnico z opremo ... Kot da so hoteli izbrisati 
moje življenje, moje otroštvo, mojo mladost ...
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Stala sem za oknom svoje hiše in si brisala solze, ki so mi tekle po 
licih ob pogledu na podirajočo  domačijo.

V mislih sem se še enkrat poslovila od vseh svojih: očeta, mame, brata.
Hvala za otroštvo, hvala za spomine, moj dragi izgubljeni dom ... in 

rodili sta se novi pesmi na mamo in na očeta; na osebi, ki sta se dotaknili 
za vse veče čase mojega življenja.

Metka Osojnik

Spomin
Kot sonce si sijala mi na pot,
da sem pod žarki tvojimi hodila,
si z roko v roki me vodila
prek vseh čeri in mnogih zmot.

Prekratka pot se je končala,
ko sem v težavah te iskala,
da bi mi solze posušila,
objela me in upanje vrnila.

Zdaj gledam te v zvezdah, draga mami,
s teboj v mislih mnogokrat živim.
Nekoč, ko bo prišel moj čas,
se bova našli daleč proč od nas.

Metka Osojnik

Očetu
Še vedno te vidim, oče.
Na pragu stare hiše
pomahaš mi v pozdrav.
Spomin se ne izbriše.

Trudno roko dvigneš v zrak,
z nasmehom mi zašepetaš,
nov dan štejeva v življenju,
otroški lik mi zopet daš.

A dnevi imajo svoje noči.
Upognjena tvoja postava
počasi se manjša in manjša.
Življenje skozi prste spolzi …
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Katarina Ambrož

Mira
Vprašanje, ki me bega že vsaj štirideset let. Hmm, kdo je sploh dober, 
res dober človek?

Poznam dobrega zdravnika, dobrega mehanika, dobrega učenca. 
Težje prepoznam dobro mamo, dobrega očeta, strica, staro mamo ali 
dobrega soseda. Ker ne poznam pravega merila, s katerim bi se dalo 
izmeriti njihovo dobroto. Ko sem bila otrok, sem verjela staršem, da je 
ta in ta dober človek. In verjela sem ljudem, ki so govorili, da sta moja 
starša dobra. Dokler me ni na poti iz šole ustavila gospa Tončka, ki je 
veljala za nekakšno vaško posebnico in mi brez kakršnega koli vzroka 
rekla: »Tvoja mama je najbolj žleht ženska v vasi.«

Bila sem stara nekako deset let in ta dogodek se je vtisnil vame. 
Seveda me je tudi močno zmedel, saj sem bila navajena, da so vaščani 
mojo mamo vedno hvalili, kajti bila je žena, na katero so lahko računali. 
Tega, zakaj me je gospa Tončka sploh ustavila in zakaj mi je to rekla, 
nisem nikoli odkrila, a mi je dalo misliti. Takrat, na poti iz šole, sem v 
trenutku spoznala, da obstajajo različna merila za dobroto in vsak jo 
meri tako, kot se njemu zdi, da je prav.

Zato sama le redko kdaj uporabljam oznako dober za kogarkoli, pa 
tudi drugim nikoli ne verjamem popolnoma, kadar koga hvalijo z dobroto 
ali grajajo. Tončka me namreč tisti dan ni le hudo zmedla, ampak me je 
tudi naučila lekcijo, za katero verjamem, da se je niti sama ni zavedala. 

Šele leta pozneje, ko sem v Svetem pismu naletela na Jezusov stavek: 
»Nihče ni dober, razen enega, Boga!« se mi je zdelo, da se je moja uganka, 
čudežno razvozlala. Vsi se namreč trudimo, po svojim močeh, da smo 
dobri … ali, da smo vsaj videti dobri. In nekako krmarimo med dobroto, 
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ki smo jo pripravljeni izkazati drugim, ter med ščitenjem samih sebe, 
ko v naše življenje vstopijo ljudje, ki to dobroto želijo izkoristiti.

Dobrota je samo za Boga. In za ljudi, kadar smo se sposobni odpreti 
božjemu, ki je v nas in ga deliti dalje.

Tak »božji dotik« se je namreč zgodil tudi meni preko meni drage 
prijateljice Mire, ki je tudi moja velika učiteljica. Naučila me je lekcijo 
o dobroti. Daleč globljo in daleč bolj sporočilno kot tisti dan Tončka. A 
verjamem, da sta bili v mojem življenju potrebni obe in še marsikatera 
vmes.

Zgodilo se je, ko sem bila na tleh. 
Z možem sva imela tri šoloobvezne otroke, katerim sem posvetila 

svoje življenje, mož pa je skrbel za našo finančno plat. Čeprav se je že 
dolgo napovedovalo, nekako nisem verjela, da se to v resnici lahko zgodi: 
čez noč smo ostali brez edinega prihodka. To je bilo težko, a tudi zelo 
zanimivo obdobje, saj so se nam odprla in zaprla številna srca. Ljudje 
niso bili več razdeljeni na sosede, prijatelje, sorodnike in znance, ampak 
na tiste z obrazom in na tiste s hrbtom. Tistih z obrazom ne bom nikoli 
pozabila. In če pride čas, ko bi jim lahko poplačala, kar so mi dali, bom 
to zagotovo tudi storila. 

Naj se vrnem k Miri. Spoznali sva se, ko nama je bilo dvajset let. 
Življenje nama je na neki boleči točki prekrižalo poti in od tedaj sva 
prijateljici, že več kot trideset let. Živiva daleč narazen in ne druživa se 
prav pogosto. Tudi ne kličeva se »za vsako figo« niti si ne piševa. A ko 
se to vendarle zgodi, si imava kaj povedati! Imava namreč nekaj, kar 
obe zelo dobro čutiva: pripadnost. 

Mira ima veliko lepih lastnosti in eno od njih bom poskušala prikazati 
skozi sledeči dogodek. 

V dnevih, ko je mož ostal brez službe, je na obisk prišla ona. Brez 
velikih besed, brez sočustvovanja in obžalovanja, brez pomilovanja. 
Ampak – s prošnjo. Ja, s prošnjo! Mojega moža je prišla prosit, če bi ji 
hotel nekaj pomagati. In ji je. In ona se mu je za njegovo pomoč oddolžila 
s sredstvi za preživetje. Brez trohice pomilovanja do nas. Brez trohice 
samopoveličevanja. Z iskreno hvaležnostjo, ker ji je pomagal.
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Vem in to sem vedela tudi takrat, da tisto delo, ki ga je moj mož 
opravil pri njej, ni bilo tako nujno, da brez njega ne bi mogla živeti. Je 
pa bilo pomembno sredstvo, s katerim nam je pomagala – a nam hkrati 
ne vzela dostojanstva.

Ja, ljubezen je iznajdljiva, zopet pravi Sveto pismo. Mira mi je to 
pokazala s praktičnim primerom. Je potem čudno, da sem ji pripisala 
naziv »dobra oseba«, čeprav sem bila prepričana, da tako ne bom 
imenovala nikogar več razen Boga? 

V Miri sem ob tem dogodku začutila, da je Bog zares položil v nas 
svojo naravo in da smo lahko, če se tako odločimo, orodje v njegovih 
rokah. Zagotovo z namenom, da delamo svet lepši.

Zdaj razumem veliko več, kot sem razumela prej. A vseeno mislim, 
da me bo tole poglavje o dobrih ljudeh še dolgo zaposlovalo. Zagotovo 
tudi zaradi izkušenj z ljudmi, katerim sem pripisovala dobroto, a so, 
ne vem zakaj, čez noč postali njeno nasprotje. Ali pa zaradi nekoga, ki 
ga vsa okolica venča s slavo dobrega moža, saj vedno vsakemu takoj 
priskoči na pomoč, doma pa ne migne s prstom in samo čaka, da drugi 
kaj naredijo zanj. Doma ne pomaga, tudi če ga prosijo!

Ko naletim na takšne primere, me znova in znova gloda vprašanje: 
Je sploh v človeški domeni – biti dober? Kako dober? Koliko dober? 
Toliko, da te drugi začnejo izkoriščati? Toliko, da iščeš svojo slavo? Je 
to zares dobrota?

Ne. Nihče ni dober razen Boga! Bibliji pač verjamem. A dodajam: 
In tistega, ki Boga nosi v svojem srcu ne samo na svojih ustnicah. Za 
Miro vem, da ga nosi v sebi. Mnogo bolj kot na ustnicah. Zato je tudi 
bila sposobna takega dejanja, pri tem pa ostala skromna in hvaležna. 

Mene pa še zdaj, po mnogih letih, spreleti poseben, neopisljiv občutek, 
ko se spomnim te lepe zgodbe. Zato, ker jo je izpisala Dobrota! Zgolj 
človeške zgodbe pač ne pustijo tako močne sledi!

Mira, tebi pa velja velika zahvala, ker si se dala na razpolago tej 
Dobroti in jo zvila v ovoj iznajdljive Ljubezni. Prepričala si me, da zgodbe 
o dobrih ljudeh zares obstajajo. In s tem spoznanjem je moje življenje 
mnogo lepše. 
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Janez Ülen 

O človeku, ki je slutil sonce
Ob jutrih je kako uro pred pričetkom pouka prislonil kolo k zidu opečnate 
šolske zgradbe, na ozkem prehodu med kuhinjo in živo mejo. Odkar so 
mu prejšnje, staro kolo sunili prav izpred šole, je postal previdnejši in z 
novim kolesom nabavil še ključavnico. Pa da se je to zgodilo njemu, ki 
je tako zaupal ljudem, v vsakem človeku iskal in videl le pozitivno! Ni še 
pozabil, oprostil je že zdavnaj. Ni materialist, kaj pa je eno kolo. Bolj so 
ga pekli očetovi očitki in posmeh sodelavcev. Predvsem Slavko, ta nikoli 
ne odneha, na hodniku, med malico, na sestanku, vedno lansira kakšno 
pikro. O ukradenem kolesu, o njegovih, Poldetovih prehranjevalnih 
navadah, o »zdrsih« v mladosti, vseeno, ne zmanjka mu materiala za 
zbadanje. Recimo, kako je Poldi, kot mu pravimo kolegi in prijatelji, v 
statistiko oddelka kot razrednik po nesreči zapisal, da ga je uspešno 
končalo 106 % učencev. Poldi se brani, takoj vrača, včasih počaka na 
priložnost za revanš, kdaj pa kdaj tudi odneha. Stara, neškodljiva vojna, 
pravijo poznavalci, nenavaden odraz medsebojne naklonjenosti.

Kabinet je njegov drugi dom. Pozdravi ga z mešanico vonjev po toploti, 
hlapljivih kemikalijah za pouk in kavnih ostankih v pomivalnem koritu. 
Kmalu bodo tu kolegice in kolegi kofetarji, pa šolska zobozdravnica in 
njena asistentka. Prijetna urica družabnosti ga čaka, malce izmenjave 
novic, neškodljivega obiranja in smeha. Čas, ki mu pomeni veliko. 

Štirideseto je že zdavnaj mimo, a je še zmeraj sam. Bile in prešle 
so simpatije in priložnosti, ne išče več. Včasih ga radi podražimo, da 
je pač zaman iskal nedosegljivi ideal, izkušeno nedolžno žensko. Tu in 
tam sicer kdo še poskuša in mu omenja ali vodi na obiske potencialne 
kandidatke, a se je v tem pogledu v svojem bistvu povsem zaprl. Zdi se 
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mu zabavno, je tema pogovorov in zbadanj, a nekako vsi čutijo, da je 
ta vlak odpeljal brez njega. Nekoč je bila iskrena želja, tiho hrepenenje. 
Ona, izbrana, je to razumela le kot prijateljstvo in šla z drugim. Zdaj 
je tisti, ki tolaži njo in druge, ki posluša, razume, ki sebe in lepo išče v 
naravi, literaturi, v duhovnosti.

 Uspešen učitelj kemije je, stara a učinkovita šola, državna prvenstva, 
zlata priznanja, raziskovalne naloge … Zahteven je pri pouku, glasen, 
silno hiter, prehiter za marsikaterega nadobudneža. Vprašanja letijo levo 
in desno, minusi in plusi v črno knjigo. In kakšne glasne, za današnji, 
kvazi pravičniški svet nepredstavljive opazke v stilu, eh, ja, že tvoji mami 
to ni bilo jasno. Priljubljen je med učenci, spoštujejo ga in se ga malce 
tudi bojijo. Ne prenese najstniških nesramnosti, zahteven in dosleden 
človek je, do sebe in drugih. Tu in tam kakšna mama malo pritiska, 
ker njena princeska ali princ s strahom odhaja h kemiji. A dokler so 
rezultati, ima globoko podporo in zaslombo ravnatelja.

Težave rešuje hipno, ekspresivno, hrupno. Ne mara sestankov, 
opominov in ukorov, papirja, ki ne rešuje, ampak zasužnjuje. Poldi 
išče in najde enostavne rešitve kot v časih, ko medčloveških odnosov 
v šoli niso regulirali tri tisoč in še štirje sterilni pravilniki in zakoni. 
Ne, Poldi deluje.

»Ti, Slavko,« začne Poldi, ko v zbornici izpolnjujemo mučno statistiko, 
»kolikšen je bil odstotek obiska pouka v tvojem razredu?«

»94,« pravi Slavko.
»Moji so bolj redno hodili v šolo,« je prepričan Poldi, »bom napisal 

96. Če pa komu ni prav, naj gre izračunavat!«
In se dolgočasno, ubijajoče delo v hipu spremeni v sproščen smeh.
»Polde, Tonček se je pritožil, da si ga za uho, pa ni bil nič kriv,« mu 

pravimo.
»Ah,« odgovarja kolega, »Tonček je falot, ki seveda ni kriv, tudi če ga 

dobiš s prstom v marmeladi!«
Pa so mu Tonček in drugi otroci vseeno naklonjeni. A naj zamerijo 

tisti frcljaj nekomu, ki mu je mar, ki ure in dneve, celo tedne preživi z 
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njimi po planinskih kočah in zavetiščih, da imajo njihovi utrujeni ali v 
svoj svet zaverovani starši miren vikend ali dopust zase.

Narava je pač še ena njegova velika ljubezen, gibanje na prostem, 
slovenski hribi in gorovja. Zabavno je biti z njim na pohodu, na taboru, 
sleherno cvetlico pozna, z uradnim, domačim in latinskim imenom. 
Pa njihovo koristnost, božje sporočilo, ki je v njih, in anekdot in zgodb 
brez konca. Pohorje je njegov svet. Odstira mi ga, preseljencu, korak za 
korakom; poti, ki vodijo na Tinje, Kebelj in Šmartno, stara in zapuščena 
slovanska gradišča, ki jih zakrivajo temni pohorski gozdovi. Repnikovo, 
Ančnikovo, Kresnikovo gradišče. Še danes, ko jih obiskujem brez njega, 
me privlačijo, opominjajo na preteklost, spominjajo nanj. Pa ledinska 
imena, lastnike samotnih kmetij na južnih obronkih Pohorja in njihovo 
zanimivo, včasih mračno preteklost, vse to dolgujem njemu.

»Da boš vedel,« mi razlaga, mlademu novodošlecu, »kulturnik si, a 
nikar ne pričakuj preveč od Bistrice, je bolj razuzdana kot kulturna.«

Polde rad malo pretirava, danes vem, da imajo in so imeli ti kraji zdravo 
mero vsega. A prav Polde je moje prvo stičišče z njimi in neprecenljivo 
v takem trenutku je, da mi, skoraj neznancu, odpre svoja vrata in se 
ponudi kot odprta dlan. Težkemu otroštvu in vsemu navkljub je optimist, 
družabnež v svojem bistvu, prihaja in vabi na obiske, iskreno se veseli 
naših otrok in uspehov. Ko smo črnogledi, ko je oblačno v življenju in 
v naravi in obupujemo, ko iščemo pot, nam postreže s sicer že stokrat 
slišanimi a prelepimi verzi: »… sonce je, ker ga slutimo, ker ga v globini 
duše čutimo …« Bog ve, zakaj iz njegovih ust zvenijo tako pristno in 
neverjetno prepričljivo.

In kako zvito zna motivirati na pohodih, na planinskih taborih otroke 
in odrasle, ko pečejo utrujeni podplati, ko se zdi cilj neznansko daleč …

»Poldi, koliko je še do koče?«
»Kake pol urce, pa smo tam!« In čez dve uri:
»Zakaj še nismo tam?«
»Še kako uro bo trajalo, joj, ste tečni, poglejte malo naokrog, neokrnjena 

narava, božji mir … In srečni bodite, da ste zdravi in da lahko hodite!«
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Poldi … Ko sem zadnjikrat govoril z njim, je bil vznemirjen, celo 
zaskrbljen. Junij je bil, tisti ki je obetal enkratne priložnosti, rojeval 
novo, samosvojo slovensko pot.

»Veš,« mi je tožil, »grozen glavobol imam že nekaj časa, pa to rožljanje 
z orožjem, to netenje sovraštva, ni mi všeč. Ves teden sem preživel na 
vojaških vajah in poslušal, da bo zdaj zdaj izbruhnilo …«

Nekaj dni za tem je ugasnila njegova luč optimizma, končale so se 
poti med travnimi bilkami in ljudmi na pobočjih, ki jih je neizmerno 
ljubil in spoštoval. Na predvečer slovenske osamosvojitve stojimo pred 
njegovim grobom, poslušamo iz otroških grl zapete njemu tako ljube 
slovenske pesmi in z grenkobo zremo na s cerkvicami posuta južna 
pohorska slemena, ki so bila njegov svet, ko se jih je dotikal s koraki, jih 
objemal s pogledi. Svet kamnin, še komaj prehodnih poti in nenavadnih 
ali povsem običajnih rastlin, ki jih je prinašal v svoj dom, da bi približal 
življenje življenju, da bi združil božansko s človeškim.

Govorec mu je izrekel priznanje, da je tudi v najbolj svinčenih časih 
ostal zvest sebi. »Ni ga pritlehnilo,« je dejal. Prav v trenutkih slovesa 
se je izza gostih oblakov na večernem zahodnem nebu za hip pokazalo 
sonce, v meni pa se je prižgala nora in iskrena želja, da bi ga ta nenavadni 
plemeniti preprostež vsaj zaslutil, če ga že videl ne bo nikdar več. 
Zbogom, prijatelj!
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Milan Novak

Vprašali so me
Vprašali so me, kaj mislim glede vojne, ali je bila upravičena, ali je bila 
nujna, medtem pa so že ustavljali drugega govorca, verjetno zato, da bi 
čim prej končali in potem šli na pivo. Ne vem, morda pa ne pijejo piva, 
kakorkoli že, bil sem rahlo nejevoljen, ker si ne vzamejo dovolj časa, da 
bi delo opravili kot je treba, tako kot tisti, ki so z vojno začeli, tudi oni 
so ravnali nepremišljeno, morda se je tudi njim mudilo na pivo in niso 
imeli potrpljenja poslušati druge strani, a bi morali, morali bi najprej 
poslušati, mnogo poslušati in poskusiti razumeti, a vem, kaj jih je grizlo, 
to, zakaj bi pa mi prvi poslušali, naj najprej oni drugi poslušajo in bomo 
mi govorili, zato so oboji govorili in nihče poslušal, zato so govorili vse 
glasneje in vse bolj nestrpno in so žalili drug drugega, mislili so, da bodo 
drugi utihnili, pa niso, drli so se, tudi oni, morda so pozabili na pivo, ali 
pa ne, morda so prav zato postali še bolj razdraženi in neotesani, sploh 
pa niso imeli volje popuščati pri svojih stališčih, tega tudi niso smeli, 
njihovi bi jih takoj označili kot izdajalce, skratka, prepričani so bili, da 
imajo prav, kar je seveda že vsakemu tepcu jasno in oni drugi so, ker 
niso pozorno sledili, pravzaprav sploh niso poslušali, le besedo tepec so 
slišali in zastrigli z ušesi, mislili so, da jih ti prvi spet žalijo in so še bolj 
povzdignili glasove in še močneje vztrajali pri svojem, pri čemer so se že 
rahlo penili, kar je prve spet spomnilo na pivo, zato so udarili po mizi in 
želeli zaključiti to neuspešno pogajanje in nesmiselno prepričevanje, pri 
čemer so drugi skočili v zrak, stoli so padli po tleh, kape tudi tistim, ki so 
kape imeli, s prsti so kazali drug v drugega, se obmetavali z besedami, 
ki sem nikakor ne sodijo, nikjer o tem niso tako neposredno poročali, 
zato tudi vam ni treba, in če pogajalska miza ne bi bila tako široka, kot 
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je bila, bi si prav gotovo skočili v lase in bi bilo vsega konec, morda bi 
celo odšli skupaj na pivo, na žalost pa niso, pobrali so kape, stolov pa 
ne, te so potem menda pospravile čistilke, oni pa so, razjarjeni, odšli 
ven, vsaka stran pri svojih vratih, prvi so šli naravnost na pivo, hoteli 
so seveda tudi drugi, a tam, kjer so bili prvi, drugi nikakor niso hoteli 
biti, zato so, že popolnoma nerazsodni, ukazali svojim podrejenim, da 
hočejo to pivnico zase in tako se je začelo, podrejeni so ukazali svojim 
podrejenim, ti pa spet svojim, tako vse do vojakov, ki niso imeli pojma, 
kje je ta pivnica, zato so pomotoma zasedli neko drugo in javili nad-
rejenim, da so ukaz izvršili, ti so javili naprej, vse do glavnih, ki so se 
prej pogajali, in so takoj odšli nazaj v pivnico in tam našli prve, ki so še 
zmeraj pili pivo, zato je pri drugih nastal pravi kraval, iskali so krivce, 
notranje sovražnike, ki so povzročili nastalo zmedo, ampak so se kmalu 
osredotočili na prve, rekli so, da so oni s svojimi vohuni vdrli v sistem 
in izbrskali njihove zaupne informacije, zato so drugi skovali zaroto in 
ukazali zavzeti vse pivnice v mestu, kaj v mestu, v državi, no ja, to itak 
že imajo, v sosednji državi, ja, to so mislili, in tako so vojaki spet šli na 
teren in zasedli pivnice, povsod je potem ostal eden od vojakov, da je 
stražil njihova zavzeta ozemlja, vmes seveda popil kakšno pivo in se je 
nabralo, tako je oni že spal za mizo, ko so čez čas vdrli prvi, da si ključno 
točko ozemlja pridobijo nazaj, in so beležili številne zmage, utrdili svoje 
položaje, jih budno čuvali, vse, dokler tudi njim zaradi piva niso klonile 
glave in so jih drugi zlahka zajeli, zato so tako prvi kot drugi vojakom 
prepovedali piti pivo, no, to je bila pa ključna napaka, vojska se je uprla, 
nagnali so pogajalce in skupaj posedli okoli šankov, vi pa me, kot sem 
opazil, že nekaj časa ne poslušate več, zato vam svojega mnenja o tem, 
ali je bila ta vojna nujna ali ne, sploh ne bom zaupal!
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Mojca Ramovš

Kako sem spoznala pradeda
Sedim na zofi v dnevni sobi nekje na Gorenjskem. Dolenjka, ki jo je 
v rosnih letih ljubezen do trdnega Gorenjca pognala od doma, sedi 
poleg mene. Z dnevnega regala naju gleda fotografija pokojnega moža. 
Vojna vihra je pustila sledi na obrazu klenega Gorenjca. Čeprav sta si 
bila v mnenjih včasih nasprotna, ju je celo življenje vezalo medsebojno 
spoštovanje in globoka ljubezen. S svojo milino, dobroto in tudi taktiko 
ga je omehčala, da sta varno vozila svojo barko skozi življenje. 

Srkam njen domači malinovec, sad z njenega brezhibno urejenega 
vrta in delo njenih marljivih rok. Okus mi prebudi otroške spomine na 
obiske in počitnice v tem kraju, obkroženim z belimi vrhovi, na juho 
iz pokljuških jurčkov, na skrbno zloščen jedilni pribor, na brezhibno 
pospravljeno, pa vendar tako domačo hišo, na pragu katere me je z 
mojo družino vedno toplo sprejela ter s solzami v očeh mahala, ko smo 
se vračali na Dolenjsko, v njen rodni kraj. Pa vendar to ni pripoved o 
mojih spominih, ampak o njenih, ki so čakali na mizici v zaprti škatli, 
da privrejo na dan. Pogovarjava se malo o tem in onem. Ko odpira 
škatlo, polno starih fotografij njene in moje rodbine, počasi iz njenih 
ust prihajajo spomini in zgodbe. Pripoved o izjemnem možu, njenem 
očetu, ki je svojo najmlajšo klical »moja Anika«, oživi ob shranjenih 
fotografijah. 

Rojen konec 19. stoletja trboveljskemu knapu in kmečkemu dekletu 
v preštevilni družini ga je želja po dobrem zaslužku pognala tja čez lužo. 
Njegov prijatelj je v obljubljeni deželi živel ameriške sanje; bil je lastnik 
hotela. Delo natakarja v Chicagu je že tako telesno šibkemu mladeniču 
načenjalo zdravje. Med redkimi obiski v domovini je ovdoveli mami na 
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jesen življenja kupil majhno domačijo v objemu dolenjskih vinogradov. 
Mehkoba zelenih gričev in dekle iz sosednje vasi sta omehčali njegovo 
srce. Zaljubil se je v iskrive oči odločne Dolenjke Marije ter neizživeti 
ameriški sen za vedno potlačil na dno svojega srca. Prijatelj se je oženil z 
njeno sestro, krhko lepotico, ki so jo v daljni deželi klicali Rose – vrtnica. 

Gruntarji se za Marijo, hčer malega kmeta, niso zanimali, zato je 
imela pri izbiri snubca proste roke. Moja sogovornica z rosnimi očmi 
pripoveduje, da je očeta po koncu prve vojne vihre vzela iz ljubezni, kar 
je bilo takrat redko. Zdravje mu ni služilo, za na kmete res ni bil. Vendar 
Marija ni obupala, prepustila mu je gospodinjstvo, sama pa poprijela za 
najtežja kmečka opravila. Kljub temu ni nikoli prav zares nosila hlače, 
med njima je vladalo spoštovanje ter iskrena ljubezen. 

Gledam njune obledele fotografije ter pozorno poslušam zgodbo o 
teh dobrih ljudeh. Sogovornica razlaga, da je oče telesno hibo s pridom 
nadomestil s svojo podjetnostjo. V vaški skupnosti je bil zaradi širine duha 
in uma zelo cenjen, ob večerih se je družil z vaškimi gostilničarji, peki, 
trgovcem, obrtniki in drugimi pomembneži. Prodajal jim je tobak, ki ga 
je sam vzgojil in zvijal, spoznal se je na politiko, bil je družbeno kritičen 
in naprednih idej. Že pred drugo svetovno vojno je skušal tamkajšnje 
kmete navdušiti za silose. Praktičen preizkus mu ni uspel, saj krme ni 
znal neprodušno zapreti, kar pa je pogoj za uspešno fermentacijo. Veliko 
idej ni mogel spraviti v življenje, saj so bile za tisti čas preveč napredne. 

Marija je cele dneve delala, on pa ji je skušal to vračati. Imela sta prav 
poseben tihi ritual. Vsako nedeljo je Marija odšla k prvi nedeljski maši. V 
soboto zvečer si je na mizo pripravila skrbno zloženo nedeljsko ruto. Kot 
neko plačilo za celotedensko trdo delo je pod njo vedno položil denar, da 
si je po nedeljski maši z možakarji privoščila malico v eni izmed gostiln. 
Čeprav je bil to izključno moški običaj, je zaradi njene navade niso nikoli 
zasmehovali. Nasprotno, s svojim garanjem si je namreč pridobila 
njihovo spoštovanje. Neke nedelje pa denarja pod ruto ni bilo. Marija 
ga je pogledala in tiho vprašala: »Danes si pa ne zaslužim?« Hudo mu 
je bilo, da jo je nehote prizadel. Ni bil le njen mož, ampak tudi prijatelj. 
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V cerkev ni hodil, prav tako ni bil politično aktiven, pa mu tega nihče 
ni zameril. Med drugo svetovno vojno so pod njuno streho dobili pomoč 
vsi, ki so je bili potrebni, ne glede na ideološko pripadnost. V tem duhu 
sta vzgajala tudi svoja tri dekleta, ki so odraščala v času vojne vihre. 
Poprijeti so morala za vsako delo; njegove štiri ženske so podpirale vse 
štiri vogale hiše, on pa je kuhal, pral, jim bral, pripovedoval, pospremil 
na vaški ples … Ko so potrebovale tolažbo, jim je z objemom pokazal, 
da jim je oče in prijatelj. Drugačnih vlog sta svoja tri dekleta vzgojila v 
poštene, verne in marljive, pa vendarle odločne ženske, ki so v življenju 
več dajale kot prejemale. Odločne so bile predvsem v tem, da vrednote 
svojih staršev prenesejo na naslednji rod. In štafeta je bila zdaj na meni …

Tako sem pred leti spoznala mojega pradeda, čeprav ga nikoli nisem 
zares srečala. 
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Helena Ogorelec

Minka
Z možem sva si ustvarila dom in družino v vasi, kjer nikogar nisva 
poznala. Njena hiša je bila blizu cerkve, malo umaknjena od ceste in 
skrita med različnim drevjem. Nekega dne sva obiskala to hišo, saj naju 
je vanjo povabila prijazna lastnica, gospa Minka.

Bila je cvetna nedelja in po maši sva tudi midva malo postala pred 
cerkvijo, kot so storili ostali verniki. Le da je vsak izmed njih poznal 
nekoga, s komer se je pogovarjal. Midva nisva poznala nikogar, le 
nasmihala in pozdravljala sva ljudi okrog naju. Naenkrat pristopi k nama 
gospa s širokim nasmehom in naju ogovori: »A vidva sta pa nova pri tej 
maši? A sta se na novo priselila?« Pogovor je prijazno stekel. Minka naju je 
predstavljala tudi drugim ljudem, ki so pozdravljali njo. Vse je teklo tako 
domače, kot da se poznamo že leta. Kako hvaležna sva ji bila, da nama 
je pomagala prebroditi začetne težave pri predstavljanju »staroselcem«! 
»No, jaz pa stanujem tamle, povabim vaju na kavico, da bosta drugič 
vedela, kje me najti …« In se je prijazno smehljala in midva sva ji kot 
uročena sledila v njeno hišo, kjer naju je pozdravila njena gostoljubnost: 
hitro skuhana kavica in »ta lahki flancati«, ki so bili ena njenih dobrih 
specialitet, ki so ji vedno dobro uspele. Med srebanjem kave nama je v 
skrajšani obliki povedala svojo zgodbo. Že dolgo vdova, edina in tako 
ljubljena hčerka, ki si je ustvarila družino v precej oddaljenem kraju, je 
pred leti umrla dokaj mlada in zapustila moža in hčerko ter sina. Solze 
so se ji napletle v očeh, s čimer je povedala, kako sama je, brez svojih 
ljudi ob sebi …

Med nami tremi se je spletlo pravo prijateljstvo, po nedeljski maši 
sva z drugimi njenimi prijateljicami zavila k njej na kavo. Večkrat sva 
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jo vzela na kak izlet ali romanje v bližnji kraj, jo peljala na posvet in 
pregled za slušni aparat …

Zaupala nama je svojo težko mladost, ko je bila med vojno izseljena 
na delo v tujini, med vojno je izgubila tudi brata in tako sama skrbela 
za oba starša in nato spet sama za bolnega moža.

Morda so ji prav težke izkušnje dale moč, da je znala potolažiti 
človeka, ki se je znašel v vrtincu neizhodnosti: »Saj bo, saj bo, za dežjem 
vedno posije sonce!« Zazrla se je človeku v oči, v njenih je prevladovalo 
sočutje in komaj je zadrževala solze, ki so govorile, kako tudi njo boli, 
kar se je zgodilo.

Kolikokrat me je potolažila, ko sem po smrti svojega moža večkrat 
prišla k njej. Zlasti ob sobotah me je povabila na njen pečen krompirček 
in solato z njenega vrta. Vse to je pripravila kot zgodnje kosilo, saj sem 
jaz po navadi pomagala pri čiščenju cerkve in se nato oglasila pri njej. 
Pri pitju kavice me je večkrat brez besed gledala v oči in potem počasi 
izrekla: »Pa ostane človek naenkrat čisto sam …« Obe sva vedeli, za kaj 
gre: sama s hišo, za katero je treba skrbeti (kot prej mož) in sama v hiši 
(samota brez moža) …

Ko se je zaradi raznih bolezenskih napadov odločila, da se preseli v 
dom starejših v svojem kraju, je počasi udomačila tudi misel: »Kaj sem 
pa hotela, ponoči ne morem nadlegovati svojih sosedov …«

Zdaj jih Minka šteje že preko devetdeset. Včasih smo se še z njeno 
prijateljico iz doma zapeljale v drug kraj v kavarno na kavico in sladoled 
in zdelo se jima je prav fino … A v zadnjem času, ko je bilo v domu več 
gripoznih obolenj in se ne upa iti ven do kavarne, da se ne prehladi, pijeva 
kavo kar iz avtomata ob mizici za goste. Večkrat se ji pogled posebno 
zjasni, ko mi našteva, kdo vse jo je obiskal, predvsem ob vikendu. Zlasti 
pa mi hiti pripovedovat, ko so jo obiskali »njeni«: vnukinja s svojo družino 
(Minkino pravnukinjo in pravnučkom), zet (za vedno ostal zvest njeni 
hčerki, čeprav je že davno mrtva, tudi zaradi tega ga ona zelo ceni) ter 
vnuk. Ta je njeno hišo prenovil in čeprav živijo zdaj v enem delu drugi 
ljudje, mi Minka kar ponosno večkrat reče: »Vsaj propadlo ni, kar sva z 
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možem zgradila in bo vnuk enkrat lahko v njej živel.« 
Oh, Minka, kako sva si podobni v marsičem! Sama je žalostna, ko 

se za vedno poslovijo njene sopotnice v tem kraju ali celo prijateljice iz 
doma. Jaz pa je ne znam potolažiti …

 Nekaj dni nazaj mi je jokajoče povedala, da se slabo počuti in da ji 
je nekdo (ni ga hotela imenovati) nesramno zinil: »Ja, treba bo iti …« 
Prepadena nad odnosi do starejših ali med starejšimi v tem domu sem 
jo hrabrila, da tega pač nihče ne ve, kdaj bo kdo za vedno odšel in da je 
ona borka in bo spet premagala to slabost in »bo posijalo sonce«. Kot je 
ona znala včasih tolažiti druge …

Čeprav ima težave z vidom, prebere razne novice o ljudeh in krajih, 
rada gleda televizijske oddaje o dogodkih doma in v svetu. Ljubi življenje. 
Večkrat me vpraša, kje sem bila in kaj bom delala in kaj jedla … Kot 
bi bila njena hčerka. Rada ji pripovedujem zlasti o prijetnih stvareh, 
da ji približam zunanji svet, svet, ki se ji počasi oddaljuje, čeprav ga ji 
prinašajo s svojimi obiski mnogi, ki jim je pred leti ponudila sočutje v 
obliki kosa kruha ali tople besede in spodbudnega nasmeha.
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Tončka (Antonija) Stanonik

Stena s pohvalami in priznanji
Še se kdaj oglasim doma, a se mi vedno strašno mudi naprej.

»En kofe boš pa že počakal,« se ujezi brat, ki prav tedaj pokuka v 
dnevno sobo.

»To pa že!« Kofetek je pri nas doma razpoznavni znak gostoljubnosti 
še iz časov, ko nas je obiskovala stara mama. Nikoli ni šla od svoje hčere 
brez tega osvežilnega požirka. Kasneje, ko smo otroci odrasli, nas je, 
poležuhe, s kofetki spravljala iz postelj mama, zdaj to prakso nadaljujejo 
njeni potomci.

Potem se brat za hip izgubi nekam v klet, nekaj še mora postoriti, in 
medtem ko svakinja brklja v kuhinji, ostanem za hip sam v dnevni sobi 
in se oziram okoli. Zanima me, kaj je sploh še ostalo v njej iz prejšnjih 
časov. Malo! Stene, nekoč okrašene s fotografijami naše družine in 
njenih prednikov, so zdaj polne vseh mogočih priznanj in pohval … za 
delovanje v krajevni skupnosti, častna diploma od gasilskega društva, 
pohvala rokodelskega centra … Prebiram umetelno izpisane naslove 
z uokvirjenih diplom. Le kdaj so vse to zbrali, se čudim. Ošinem tudi 
kot ob steni pri vratih. Hvala bogu, vsaj nekaj je še po starem: tam še 
vedno stoji omara, na kateri so se v letih, ko je še živela mama, nabirali 
časopisi. Kajti pri nas doma smo kar naprej shranjevali stare časopise. 
Nekoč, nekaj sem bil nataknjen, sem se prav razjezil na mamo, čeprav 
sem jo vikal.

»Dajte no, vrzite stran te časopise.«
»Za Marušo jih hranim,« mi je kljubovalno odgovorila mama.
»Za Marušo, tisto iz Grape?« sem se začudil. »Se še zmeraj oglaša 

pri nas? Ali ona sploh zna brati?«
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»Se še,« je bila kratka mama in je preslišala drugi del vprašanja. 
Maruše se prav dobro spominjam. S košem na ramenih, velikim 

pletenim listnikom, se je prizibala po grapi navzdol. V dolino je prišla po 
nakupih in se rada ustavila pri naši mami, navadno šele na poti domov. 
Malce se je morala odpočiti, preden je spet zagrizla v hrib. Potem ko ji 
je mama skuhala kofetek, se je razgovorila, da je kar odmevalo po hiši. 
In kakšne nam je pravila! Vedela je povedati vse o Brigitte Bardot pa o 
Sophii Loren in drugih takratnih filmskih zvezdah, potem je razpredala o 
tem, da bo v drugem življenju stevardesa, ker si bo potem lahko ogledala 
toliko sveta … Ta jo je namreč strašno zanimal. Ona, s svojimi nogami! 
Kaj vse ji je prišlo na misel! Res se nam je zdela malce trčena, mama 
pa ni pustila, da bi se ji posmehovali, češ je pametnejša od vas pa tudi 
boljšega srca kot vi vsi skupaj. O njeni pameti ne bi debatiral, glede 
njene dobrosrčnosti pa bi lahko bilo nekaj na tem. Edino bogastvo, ki ga 
je imela, so bile njene slive, pa še te je, če je bila letina dobra, razdelila 
med dolince. Jaz bi jih zagotovo raje prodal.

Potem pa pridem spet enkrat domov in na spodnji polici je bilo vse 
pospravljeno.

Vprašam sestro: »Ja, kako pa ste odvadili mamo šparati stare cajtenge? 
In kaj pravi na to Maruša, ki je ostala brez svojega tedenskega čtiva?«

»Saj ni brez! Veš, Maruša ima zdaj svoj časopis,« mi odgovori sestra.
»O, kaj ne poveš,« hočem biti malce ciničen. »Je pa ženska obogatela.«
»Saj, saj,« zamrmra sestra in mi potem razloži. »Ob koncu leta je 

mama spet pobirala naročnino za časopis. Saj veš, kako to gre. Vedno 
najdejo med farani žrtev, da opravi to delo. Nekaj se je sicer upirala, pa 
so jo potolažili, da bo za opravljeno delo za stopničko bližje nebesom. 
No, kakorkoli že. Ves mesec smo imeli direndaj pri hiši. Naročniki so 
trkali na vrata, plačevali in klepetali in niso znali domov. Zahvaljevali so 
se mami, ker je imela toliko potrpljenja z njimi. Puščali so ji drobiž, cel 
kup `premoženja` si je nabrala. Vsak kovanec posebej je nesla v svojo 
komodo.« – Reva, bila je samo gospodinja, nobenega svojega denarja 
ni imela, pa si je vedno želela biti finančno samostojna. – »Ko je potem 
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oddala vse nove naročnine in preštela svoje od strank pridobljeno 
bogastvo, nas je poklicala.«

»Malo mi je zmanjkalo, naj kdo prida zraven, da bom lahko plačala 
naročnino še za Marušo in bo ženska, ki tako rada bere, imela svoj 
časopis.«

»In ste pridali?«
»Seveda smo. Saj poznaš našo mamo! Ko si nekaj vbije v glavo, to 

tudi izpelje. Čisto na tiho, brez vika in krika.«
Ampak Maruša se je še vedno oglašala pri nas, čeprav je vse težje 

hodila, imela je težave s kolki, zato se je tako zibala. A ni bila edina, ki se je 
rada ustavljala pri naši mami. Tudi pijanček Cene se je. »Zaradi še enega 
šilca ne bo nič bolj pijan,« ga je opravičevala mama. Pa Malnarjev, tisti 
ta zmešani, ki smo se ga otroci tako bali, čeprav nikomur ni nič hudega 
naredil. Navadno je prišel, ko je mama pekla palačinke, ob petkih, pred 
kosilom. Posadila ga je za mizo in mu postregla, kot bi bil najimenitnejši 
gost. Ves je žarel v lica in usta so se mu razširila tja do ušes. Dobro se je 
počutil v mamini družbi. Celo Mernikov Franc, tisti, ki je vsako jesen 
kaj ukradel, da je bil potem čez zimo v zaporu na toplem in suhem, je 
bil kdaj njen gost. Prišel je navsezgodaj zjutraj, ko smo bili otroci še v 
posteljah. V kuhinji sta klepetala. In koliko sta si imela povedati, saj je 
bil Mernikov njen sosed iz otroštva. In res je tudi, da pri naši hiši nikoli 
ni ničesar izginilo, četudi je bila na vidiku zima in se je po vasi motovilil 
Mernikov. Mama je že vedela, zakaj.

Aha! Zdaj bo pa prišla moja kava, je že zadišalo iz kuhinje in slišim 
svakinjo drobiti po veži. Tudi brat se bo pridružil, že coklja po stopnicah. 
Še enkrat se ozrem okoli, tudi po stenah, potem ne bom pasel zijal po 
hiši, se ne spodobi; nisem več tako domač kot nekoč, ko sta še gospodarila 
ata in mama. »Koliko je te šare, vse te častne diplome, priznanja in 
pohvale!« me v hipu prešine – le za mamo na stenah ne najdem nobene.
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Danijela Zupan

Jože
Jože.

Optimist. On je res prava definicija za optimizem. O tem pričajo tudi 
njegovi prispevki v glasilu Optimist. To je časopis Društva paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Že pri svojih dvajsetih letih je postal paraplegik. Ko je lani praznoval 
70. rojstni dan, je v spominih obujal tudi 50 let svojega razgibanega 
življenja na vozičku.

Eden tistih je, ki so orali ledino na tem področju, ker je hotel dokazati, 
da pristanek na vozičku ni konec življenjskih sanj, ampak mora biti 
nov začetek. Njegov velik uspeh je tudi prizadevanje za zgraditev Doma 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki stoji v Novem mestu.

Okoren. To je njegov priimek. Drugače pa ni prav nič okoren. Kar naprej 
se vozi z avtom naokrog. Tudi na Okrog – na grič nad Šentrupertom, 
kjer ima kot zaveden Dolenjec vinograd in zidanico. 

Ko je bil mlad paraplegik, je bil tudi športnik. Metal je kladivo. Z 
močnimi rokami kmečkega fanta ter z močno voljo je zbiral medalje 
na evropskih in svetovnih prvenstvih v tej atletski disciplini. In tudi 
srebrna olimpijska mu ni ušla! To je bila prva olimpijska medalja za 
paraplegike v tedanji Jugoslaviji. Potem ji je dodal še bronasto.

Osvojil je tudi srce medicinske sestre Marije. Spoznal jo je v 
rehabilitacijskem centru Soča v Ljubljani. Je ponosen oče sposobnega 
sina Uroša in dedek vnuka Pana. Z družino živi v Trebnjem.

Res izjemen človek. Rad ima ljudi in ljudje imajo radi njega. 
Prijateljuje s predsedniki. Sprejel ga je tudi papež! Širina njegovega 
dela ni ostala neopažena. Dobil je več priznanj. Je tudi osebnost Rastoče 
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knjige Temeniške in Mirnske doline ter Rastoče knjige v rojstni občini 
Šentrupert.

Energijo podarja predvsem tistim, ki jih usoda pripelje na pot, na 
kakršni se je znašel sam, ko ni mogel več hoditi, ker se od takrat lahko 
le vozi. In s tako vožnjo je s svojim pogumom navdihnil že mnoge. Zlasti 
mladim, ki se jim ob nesreči podre svet, ga s svojim zgledom pomaga 
sestaviti na novo in pri tem je zaradi svoje pozitivnosti pa tudi zaradi 
iskrivosti in hudomušnosti uspešen.

Ni še rekel zadnje besede v aktivnosti pri Društvu paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Pravi, da se ne ozira na okroglo 
obletnico. Njegova disciplina, odločnost, preudarnost, volja in iskrenost 
to potrjujejo. 
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Melita Vidovič

Tone

V spominsko knjigo mi je narisal veverico. In to takšno veverico, da 

so vsi v šoli hoteli, da jim stric Tone nariše enako. Tisti, ki ne veste, 

je spominska knjiga bila ena tistih kratkočasnosti, ki nas je v osnovni 

šoli osrečevala s slikami živali, rož in pravljičnih hiš. Ob sliki so bili 

preprostimi verzi, največkrat prepisani iz katere druge spominske 

knjige. In blok z debelimi platnicami je bil po možnosti opremljen z 

majhno ključavnico, da ne bi odrasli posegali v zasebnost otroškega 

sveta. Vsakogar, ki nam je bil kakorkoli simpatičen, smo nagovorili z 

željo, da v njej pusti svojo sled.

Kakorkoli, Tone ni izstopal samo v spominski knjigi, izstopal je v 

vseh ozirih. Bil je tisti sorodnik na naših družinskih srečanjih, ki je 

vedno sedel nekje odmaknjeno stran od vrveža pri mizi. Večino časa je 

bil tiho, ko pa je spregovoril, so vsi zamahnili z roko, češ ta ne ve, kaj 

govori, saj itak ne živi v realnem svetu. Realni svet je za našo družino 

pomenil tisto, kar Tone v svojem življenju nikoli ni uspel osvojiti – 

poklica, službe, avta, hiše in imeti družino. 

Bil je posebnež. Da si boste lažje predstavljali pomen te besede, naj 

navedem eno, za nas v družini, nenavadno navado – oboževal je čokolado. 

Samo čokolado z lešniki, iz katere je pojedel le čokolado, lešnike pa 

izpljunil in zavil nazaj v omot. V tej navadi mu nihče ni upal oporekati, 

saj je vedno imel strogo resen, a hkrati nežen obraz, ki ga je skrival za 

preveliko črno baretko. In ker nikoli ni imel uradne spremljevalke, so 

ga imeli za tistega. O tistih naša družina ni skoparila s kletvicami. 
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To pa se je spremenilo neko nedeljo na družinskem srečanju pri 

teti Majdi, ko smo se kot po navadi zbrali sorodniki po mamini strani. 

Ženske so pripravljale mizo, moški so zunaj pekli meso in pili pivo, mi, 

otroci pa smo tekali po hiši in kričali od navdušenja, ker nas v hladilniku 

čaka smetanova torta. Po kosilu, ko smo otroci jedli drugi kos torte in 

so odrasli pili drugo kavo, sem izpod mize potegnila svojo spominsko 

knjigo. Na vsak način sem hotela pokazati Tonetovo veverico, ko se je 

stric Branko, ki je sedel na moji desni, ustavil med listanjem in rekel: 

«Kateri Peter je to? Pa menda ne tisti Peter, ki je pri vas v bloku hišnik?« 

»Peter mi je narisal kralja. In zraven še enega kralja. A nista lepa?« 

sem odgovorila.

»Pa ni on, saj veš ... Tisti?« je pristavila teta Majda.

»Saj vsi vedo, da živi z moškim,« je rekla sestrična Vera.

»Takoj iztrgaj sliko iz knjige! Ta izprijenec se že ne bo dotikal moje 

hčerke,« je zakričal oče.

Začudeno sem se zagledala v sorodnike, ki so se začeli med seboj 

glasno prerekati. Tedaj pa se je s kavča dvignil Tone, stopil v jedilnico, 

iztrgal iz stričevih rok spominsko knjigo in rekel: 

»Pustite otroku, da ostane normalen! Poglejte malo čez ograjo svojega 

revnega sveta. In v svojih malomeščanskih glavah se spomnite na 

krščanske vrednote, o katerih veliko razpravljate, a jih ne znate živeti 

– sprejemanje, sočutje in ljubezen do vsakogar!«

Vsi za mizo so obnemeli, Tone pa me je zgrabil za roko in odpeljal 

iz jedilnice. 

Kot enajstletna deklica nisem dojela pomena Tonetovega dejanja, a 

sem bila zelo ponosna, ker je utišal vse mogočneže za mizo in je Petrova 

slika dveh kraljev v spominski ostala za vedno nedotaknjena. A odtlej 

Toneta ni bilo več na družinska srečanja in čez nekaj let, ko je nenadoma 

umrl, sem izvedela, da je ves denar, ki ga ni bilo malo, podaril Varni hiši 

za tiste ženske, moške in otroke, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja. 
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Danes je zgodba o spominski knjigi in hišniku Petru postala družinska 

anekdota. Teta, stric in oče so tisti, ki sedijo tiho na kavču in poslušajo, 

kako za mizo v jedilnici razpravljamo o krščanskih vrednotah. Tokrat 

skozi drugačno prizmo. 

Spomin na strica Toneta velikokrat zvežem v pentljo z mislijo na še 

enega Toneta, pesnika Toneta Pavčka, ki pravi: »Sreča je srečati prave 

ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.«
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Marija Starič

Moji najdražji
Sama, med štirimi stenami, golimi in resničnimi. Bolečina privre na 
plan, bolečina preteklega časa. Tako močno boli, da hočem zrušiti vse 
zidove sveta. Samo da bi bilo ponovno tako, kot je bilo nekoč. Še enkrat 
ali tisočkrat bi prehodila isto pot, samo da vas še enkrat vidim. 

Moji starši, videla sem vas nazadnje ob vaših krstah, ko sem bila še 
deklica z dolgimi črnimi kitami. Mojega bratca, še dojenčka. Mojega 
moža, v najlepših letih svojega življenja. 

In tebe moja draga deklica, ki si bila bolna od rojstva. Devetnajst let 
sva dihali kot eno, noč in dan, leto za letom. Devetnajst let, ki so bila 
strnjena v en sam strah, bolečino in hkrati upanje. Prvega maja se je 
zgodilo, upanja ni več, kri je zledenela. Prestavilo me je nekam v neko 
drugo obdobje. Ne moreš naprej, ne moreš nazaj, ko ti umre otrok, s 
katerim si živel noč in dan. Ampak nihče ti ne more reči, da ti bo odvzel 
bolečino. To se še nikoli ni zgodilo in nosiš jo sam. Nekateri leta in leta, 
nekateri manj. Moja traja neskončno. 

Močno me skrbi odnos človek do človeka. Le kdo si, da si mi upaš 
soditi? Si mi mogoče kdaj ponudil roko v pomoč, ko si opazil, da padam, 
da padam pod težo bremena? Mogoče si hodil vzporedno z mojo potjo, 
a nanjo zagotovo nisi stopil. Ni te bilo, nisi mi ponudil roke, mogoče je 
celo bolje tako. Moj oprijem bi lahko v brezno potegnil še tebe. 

Oprosti, zdaj sodim jaz tebi, to je moja napaka, da te nisem videla v 
tej množici ljudi, ki nekam hiti. Jaz ostajam sama, a sem še vedno človek 
kot ti. Zdaj vsak dan postojim ob hčerini sliki, ji pošljem poljubček. Vsaka 
stoji na svoji strani, a vendar vem, da sva združeni, vedno bo moje srce. 

Veliko mi je pokazala v življenju, posebno to, kako se je potrebno 
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boriti za vsak korak. Velika borka je bila. Pokazala mi je, koliko lepega 
je lahko ob otrocih, ki ostajajo vedno otroci. Dolga so bila njena leta 
otroštva, a zame vse prekratka. 

Vem, nisi zmogla več, zato počivaj v miru. Vem, da boš mirna. K 
tvoji zadnji sliki s tresočo roko, s solzami v očeh in s tihim ječanjem od 
bolečine postavljam še zadnjo sliko tvojega dragega očija, ki je bil tvoja 
največja ljubezen. Upam, da sta v objemu kot včasih, ko si mu zlezla v 
naročje in mu povedala, da ga imaš rada. 

Zdaj stojim tukaj ob vajinih slikah, prižgem vama svečke in čakam. 
Čakam na nekaj, kar se nikoli, nikoli, ne bo zgodilo.
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Terezija Balažević

Tako je bil radoveden
Že v pradavnini se je človek preživljal z lovom in ribolovom. Ni čudno, da 
me je nekoč popadla ribiška strast in sva se s sinom Markom odpravila 
na ribolov. Bil je vroč avgustovski dan. Žena je doma pasla mulo. Odločil 
sem se, da se malo razvedrim. Vode v reki skoraj ni bilo, že dolgo je bilo, 
odkar je deževalo. V tolmunih, kjer je bila še voda, pa so plavale ribice. S 
seboj sva imela manjši košek. Nastavil sem ga v tolmun, z druge strani 
pa sem s palico dregal pod kamne. Nasmehnila se mi je ribiška sreča 
in sem ulovil tri ribe. Te sva s sinom odnesla domov. Naslednji dan sva 
se s prijateljem domenila, da bo tudi on poskusil ribiško srečo. Kmalu 
sva ujela deset rib. Spravila sva jih v plastično vrečko, ki jo je držal sin 
v rokah. Ni dolgo trajalo, ko se je pred nami pojavil policijski avto. Iz 
njega sta stopila dva policista in ribiški inšpektor Franc. Le-ta je rekel: 
»Kaj hudiča počenjate, saj tukaj je vendar prepovedan ribolov!« 

Nisem vedel, kaj naj odgovorim. Tedaj pa reče sinek Marko: »Že včeraj 
smo jih jedli.« Nato še reče: »Pa tudi pri sosedu jih imajo v vodnjaku.« 

Brž se postavim v bran. Mislil sem si, kar bo pa bo. »Ali naj si vtaknem 
prst v usta, da boste videli, kaj sem jedel? Boste verjeli otroku, ki ne ve, 
kaj govori?«

 Prav tedaj pa se je pripeljal tudi sosed z mopedom. Radoveden je bil, 
kaj bodo naredili možje zakona. Ribe sem moral spustiti nazaj v vodo. 
Moj prijatelj in jaz sva obžalovala početje. Tovariši v uniformi so dejali, 
da bodo napisali ovadbo sodniku za prekrške. Tako je bilo vse končano 
in šli smo vsak na svoj kraj. S prijateljem sva se dogovorila, da gre on 
na policijo, ker ima veze in poznanstvo, jaz pa k ribiškemu inšpektorju, 
da mu še enkrat razložim, kako mi je žal za to dejanje. Oh, kako se je 
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doma žena zmagovalno smejala! Saj me je vendar že prej opozorila, naj 
ne hodiva nikamor. Sram me je bilo pred ženo, počutil sem se kot politi 
cucek. Minilo je leto dni in sva se z inšpektorjem srečala na tržnici, ko 
sem kupoval ribe. Vprašal sem ga: »Kdo nas je zatožil?« Nasmejal se je 
in odgovoril: »Tako je bil radoveden, da se je z mopedom pripeljal gledat, 
kaj bom ukrenil!« Poglobim se in si film zavrtim nazaj in rečem: »Je bil 
to sosedov Franci?« »Ja, on je bil,« mi je potrdil. Šele po tistem se mi 
je posvetilo, zakaj je imel od takrat slabo vest. Saj si je pred tem, ker je 
bil kurir in je nosil pozive za orožne vaje, vedno vzel čas, da sva kaj po 
moško spregovorila. Od takrat naprej pa je bil zelo kratek, oddal poziv 
in odšel. Hvala bogu, veze so bile uspešne, kazni ni bilo. Držal pa sem 
tudi obljubo, da nikoli več ne bom lovil rib. 

Zavedam se, kako lahko nevoščljivost iz dobrega človeka naredi 
slabega.
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Irena P. Beguš

Oprosti jim …
V cerkvi diši po prividu čistosti. Tako kot običajno dišijo vse prevare. Vonj 
se kakor iztegnjeni prsti plazi po hladnih tleh in dviguje pod krila, kjer 
s stisnjenimi koleni sedijo ženske bledih obrazov s koničastimi nosovi. 

Zdaj se Meta tej sliki smeje. Ne ve, zakaj ji ob misli na vse tiste 
opravljivke iz domačega mesteca zmeraj pride pred oči hudobna čarovnica 
iz Oza. V resnici ženske z rutami preko trajno nakodranih las največkrat 
niso imele takih nosov, obrazi so bili polni, le nekako mlahavi, še najbolj 
podobni vzhajanemu testu, ki se je sesedel. 

Ne spominja se jih od svojega krsta. Lahko pa si jih je živo predstavljala 
na tisti dan, ko jo je mati prinesla pred župnika in predala svoji sestri, da 
jo je pridržala, dokler ji je sveti mož risal po majhnem čelu križe kakor 
rešetke, da ne vstopi vanjo kak demon. Mnogo pozneje je razumela, da 
so temne sile vstopile skozi tiste rešetke s šepetom žensk, ki so vedele 
nekaj, česar ona še ni. Zato so že med curki posvečene vode po njeni 
nekajmesečni glavi zmajevale z glavo. Čeprav še ne prav zanjo. Moralo je 
iti nekako takole, kajti scenarij ni bil nov in ga je kasneje še kdaj slišala. 

»Sramu ne pozna.«
»Če bi ga poznala, zdaj ne bi bilo tega krsta.«
»Lahko bi počakala, da ljudje odidejo iz cerkve. Da je ne bi opravljali.«
»Misliš, da je ne bi še bolj opravljali. Ampak, saj otrok ni pankrt. 

Poročena je.«
»Vsi vemo, da otrok ni od moža.«
»A si bila zraven pa svetila?«
»Puh, ne delaj se zdaj dobrosrčne usmiljenke, saj si malo prej omenjala 

sramoto.«
»Ne rečem, da je prav, kar je naredila. A mlada je, lepa …«
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»Tudi me smo bile mlade, pa smo vedele, kaj pomeni zakon.«
»Kar si počela tisto cvetno nedeljo po birmi, no, saj veš …«
»No …, nič, no, ko imaš moža, imaš moža!«
»Sama veš, da včasih srce …«
»Ja, včasih srce utripa med nogami! Pa če se zgodi, se da urediti. 

Veliko jih je že šlo k travarici v sotesko.«
Molk se zažre v lica ženske, ki ne odgovori in rdeče lise ji obarvajo 

vrat. Nevede se prime za mehak trebuh in s stisnjenimi ustnicami 
poskuša skriti drhtenje, ki se nabira v grlu.

V omenjeni soteski so ostali njeni kriki, ko ji je travarica šarila po 
mehkem ženskem mesu, tam so se končale njene skrivne poti in tam 
je ostala tudi njena sramota.

Metina mati, ki je delala pokoro ob možu, ki ga ni ljubila, je svojo 
sramoto, svoj živi greh prinesla pred svet in pustila, da raste v njem. 
Kot divja roža sredi negovanih vrtov, ki je postala moteča šele, ko se je 
pričela izvijati iz popka. Kajti ni bilo ograde, ki bi jo čuvala, hkrati pa ne 
izhojene poti do nje in koraki tatov bi pustili sledi, ki bi preveč povedale. 

Pa so se vendar moški vse bolj ozirali v cvet, ki si ga ne bi zataknili v 
gumbnico vsem na ogled. Z očmi so se plazili po brstenju in kotalili svoja 
zrkla kakor valjarje, ki gradijo cesto, na kateri se stopinje ne bi videle. 

Še nedotaknjena in nevedna o rokah, ki raztrgajo žametno sredico, 
je slišala veter, ki je prinašal s tujih ustnic besede: »Kakršna mati, 
takšna hči.«

Kakšen stric jo je povabil, da mu sede na kolena. Kot dobrodušni oče. 
Nič slabega ni videla v njegovi prijaznosti. Videla pa je kakšna matrona. 
Potem ji je fant, o katerem je sanjarila, rekel: »Daj no, pusti mi, da grem 
vate. Saj si tistemu starcu tudi pustila.«

Mati njene najboljše prijateljice pa je kmalu dodala: »Slišim, da se 
veliko družiš s starejšimi moškimi.« In ostala je brez prijateljice, ki je 
bila takrat vse, kar si je želela v svojem malem svetu odraščanja. Nevedna 
in samorasla ni razumela, kaj je narobe. Zakaj so jo ožigosali kot nekaj 
slabega, kakor pokvarjeno jajce, kakor meso, ki se mu je treba izogibati. 
Nihče ni obsojal, če so bili prijazni moški. Zakaj je bilo narobe, če je bila 
prijazna ona?
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Želela je, da bi jo imeli radi. Želela je ugoditi drugim. Zato je narobe 
razumela vabilo:

»Te peljem v šolo? Prisedi, tako ali tako grem v tvojo smer.«
Zato je nek večer avto zavil na mirno in tiho stransko cesto. Najprej 

prijazne roke so postale grobe in mehke ustnice so se spremenile v krvi 
žejno zver, ki je pila njene krike in so sita molčala, ko je stiskala bedra, 
med katerimi jo je razklalo.

A pred bolečino je dobila objem in besede, ki so jo zalivale s sladkostjo 
in dajale občutek, da je zaokrožena v svet varnosti, kjer ni več sama, 
kjer se spaja z vsem svetom v nekaj ljubečega, lepega, nekaj, za kar je 
vedela, da mora obstajati in si je tega neskončno želela.

Biti nekomu sreča. Nekdo njej kotanja, kjer bi našla mir in je ne bi 
rezali vsi tisti hladni pogledi, ki so ji vsiljevali misel, da se ji odreka celo 
sedenje na pragu hiš, v katerih so vsi vedeli, kaj je prav in kaj je narobe.

V zmedi, ko je mati doma jokala pred vinjenim možem in pobirala s 
tal razsuto večerjo in ko je bila Meta še isti večer porinjena v travo, kjer 
je ostala krvava sled, je spoznala tujca, ki ni ničesar vedel o ožigosanih. 
Želel jo je. Le njo. Pred oltarjem je izrekel obljube, ki so se zlomile, 
ko je bil njen trebuh prepoln otroka in ni več tako voljno širila nog za 
praznjenje moškosti, ki je odtekala vanjo kakor urin v straniščno školjko. 
Takrat so padli prvi udarci. Vzhajale so modrice. Nove oznake. Novi 
šepeti: »Si je že zaslužila!« 

Ko je iz nje odneslo nerojenega otroka, je odneslo tudi njo. 
Po desetletju se je vrnila. Očiščena. Osvobojena. Vstopila je v domačo 

cerkev. Vonj je ostal enak. Klobuki se niso postarali in rute so spodobno 
pokrivale glave. Ničesar ni moglo uiti. Le pogledi meščanov k njej so bili 
drugačni. Zmedeni. Upala si je oditi onkraj soteske. Upala si je živeti. 
Upala si je sprati znamenje, ki so ji ga nadeli. Ko je tretjič pogledala 
po sedežih v cerkvi in videla, da se že mešajo barve za nov žig z enako 
škrlatno barvo, ki jo je enkrat že nosila, se je oglasil župnik izza prižnice: 
»Po delu v Afriki, kjer je skrbela za bolne, se je v domače mesto vrnila 
Meta Krivic, ki bo odslej vodila Karitas. Vsi pomoči potrebni se lahko 
obrnejo osebno nanjo.«
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Lojze Podobnik

Špicelj
V pisarni je zazvonil telefon. Luka je dvignil slušalko in sprejel sporočilo. 
Uradnik na glavnem vhodu mu je sporočil, da je dobil obisk. 

Odšel je v spodnje nadstropje in sprejel obiskovalca. Odpeljal ga je v 
svojo pisarno. Bil ga je vesel, saj je od njega pričakoval nove informacije. 

»No, Izidor, kaj bo novega?«
»Cigani kradejo!«
»Vem. Kdo krade? Povej mi imena.«
»Saj veste, vsi kradejo in streljajo. Vsi imajo puške in tudi bombe 

imajo.« 
»Od tebe hočem dobre novice, zato ne govori nekaj brezzveznega, 

hočem samo resnico. Nočem, da lažeš, kot si zadnjič. Tistih motornih 
žag niso ukradli kočevski cigani, tatvino je storil tvoj brat, saj so ga 
vaščani videli, ko se je vozil po Ajdovcu.«

Izidor je zardel in se začel praskati po vratu in obrazu. Njegove 
ustnice so postale skoraj prozorne in suhe. Videti je bilo, da so mu 
izpraševalčeve besede dale misliti. 

Jecljaje in skoraj nerazločno je povedal: »Gospod organ … Izidor 
ne laže … Izidor je pošten … Vi mene dobro poznate … Sem zaposlen 
… Redno hodim na delo … Izidor ne krade … Vedno govorim resnico.« 

»Visoko se ceniš. Res si velik poštenjak. Pred nekaj dnevi mi je Maca 
povedala, da si bil tudi ti poleg pri tatvinah žag na Ajdovcu. Kaj boš pa 
na to odgovoril?«

»Tovariš … gospod … organ … Izidor ne krade ... Moje roke še šivanke 
ne bi premaknile ... Poznate mojo najmlajšo punčko, Loti, naj mi takoj 
umre in oči mi takoj iztaknite, če Izidor laže.«

»Z bratom Milanom sta skupaj kradla in tudi prodajala! To je resnica!« 
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»Nisem kradel, za brata pa ne vem. Če pa je, on že sam ve. Saj veste, 
da mi on takšnih stvari ne bi povedal.«

Luka je stopil do njega, ga prijel za uho in mu ga malo navil, tako da 
je Rom zastokal od bolečine.

»Praviš, da Izidor ne krade? Zakaj lažeš sam sebi?«
»Gospod organ, prišel sem, ker bi vam rad nekaj povedal, vendar pa 

si ne upam, ker me je sram in se bojim, da me boste izdali.«
 »Kar povej, saj mi lahko zaupaš!«
»Ne, ne bom povedal, te besede mi ne gredo iz ust. Joj, so tako 

grde!« Malo je počakal, naredil grimaso prestrašenosti in nadaljeval: 
»Se zakolnete na maršala, da ne boste nikomur povedali?« Globoko je 
vzdihnil in nadaljeval: »Joj, besede so tako grde, da mi res z ust ne gredo!«

»Veš, da se zakolnem!«
Luka je prevzel njegovo igro, vstal je in dvignil roko. Z zanimanjem 

je pričakoval Izidorjevo izjavo. Vedel pa je, da mu ne bo povedal resnice 
o tatvinah motornih žag. 

»Izidor, zdaj pa povej.«
»Joj, si ne upam, je preveč nevarno … Je tako grdo, da bi se mi usta 

posušila ...«
»Ne norčuj se!«
»Gospod organ, res so besede tako grde, da mi ne gredo iz ust. Tega, 

kar vam bom povedal, niso povedala moja usta, to bom jaz samo ponovil. 
Veste … Milan je rekel … Joj, ne morem vam povedati, je preveč grdo.«

»Kaj ti je povedal?«
»Jaz nisem kriv, vi ste krivi, ker sami hočete vedeti … Ne …, ne bom 

govoril!«
 »Še enkrat te vprašam, kaj ti je povedal?«
»Milan je rekel, da mu vi nič ne morete in da mu še z nosom v rit ne 

morete priti! To je rekel on, to niso moje besede. Oprostite, ker sem to 
rekel. Sramujem se teh besed.«

Luka se je zasmejal in potrepljal Izidorja po ramenih: »Bomo še 
videli, tudi za Milana bom našel pravo zdravilo. Le povej mu, da vsaka 
rit pride na svoj sekret.«



167

Marjana Cmager

Angel
Vzpenjali smo se za njim. Po visokih stopnicah. Ne! Najprej smo se znašli 
doli v mestu. Na ulici. Sonce je bilo ravno pravšnje. Bilo je poletje in imeli 
smo srečo. Veter je tu pa tam potegnil skoraj na hladno. Mesto ni ležalo 
na ravnem. Na stotine iglavcev je rastlo, kakor je naneslo.

Angel je hodil spredaj, mi za njim. Jaz, vnuk in še nekdo. Fant okoli 
šestnajstih let. Hodila sem zadnja. Spredaj je šel Angel, potem fanta. Bežni 
pogledi levo in desno so bili hipni. Angel je hodil prehitro. Nasmejan. 
Takšen, kot je bil. Naraven. Isti.

Stopili smo v neko stavbo. Stala je na hribu. Še prej smo šli mimo 
ene od fontan. Z dlanema sem zajela vodo in močno zamahnila v zrak. 
Pljusknilo je daleč naokoli. Bilo je, kot bi sredi sončnega dne začelo 
deževati. Tisti trenutek me je zaobjela nenavadna sproščenost. Ko bi 
jo le lahko pljuskala, vodo, do tega trenutka. Z vzdignjenima rokama. 
In se smejala, smejala, smejala. Tako iz srca kot daleč nazaj. Občutek 
popolne sreče je bil nenavaden.

Komaj sem dohitela ostale tri. Saj so me le počakali. Potem so spet 
hodili hitro. Sploh Angel. Velik, kot je bil. Velike noge so merile pot hitreje 
kot jaz. Fanta sta ga z lahkoto dohajala. Vzpenjali smo se po stopnicah, 
ki so navkreber vodile zunaj nizke stavbe. Nekakšna hala na tistem 
pobočju. Notri je bila poltema. In veliko hladneje. Kot bi stopili v cerkev.

Tam, kjer smo hodili, bi lahko bil balkon. Vse se je dogajalo doli. Na 
parketu. Pod nami. Za naslednjimi vrati je bila nova dvorana.

»To je igrišče od … od vašega košarkarskega prvaka?« sem vprašala 
Angela.

Imena se tisti trenutek nisem spomnila. Poznala sem mesto. Iz 
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dijaških let. Z maturantskega izleta. Hodila sem po njem. Že takrat. 
Samo enkrat. Sama. Ostalo je v spominu. Angel ni odgovoril. Zdelo se 
mi je, da je odkimal. Torej, da ni. In ves čas se je smehljal. Ja. Saj. Morda 
so dvorane premajhne.

Tedaj sem se zagledala skozi okno. Ker se je mesto razprostiralo po 
gričkih, je razgled bil veličasten. Hiše. Cerkev. Iglavci. Obsijani s soncem. 
Tako čist prizor. Prehitro gremo. Objela bi vso to lepoto. Hitela sem, da 
jih ujamem in povem, naj še oni postojijo. Tekla sem in se po čudežu 
znašla pred istim vhodom, kot smo vstopili. Takoj sta bila za mano fanta.

»Naprej gremo, ne nazaj,« sta rekla.
Kmalu smo dohiteli Angela. Smejal se je. Ne vem, če je sploh kaj 

rekel. Vseskozi je molčal.
Še smo hodili v tistem prostoru. Bilo je ravno toliko svetlobe, da smo 

se videli. Sploh Angela se je videlo. Njegova oblačila so bila nenavadno 
svetla. Vsi štirje smo se znašli pod stopnicami, ki so bile preveč strme. 
Skoraj navpične. Stopal je po njih. Lahkoten je bil njegov korak. Ne vem, 
če sta fanta šla za njim. Niti ne vem, če sem sama šla. Vem, da strahu 
nisem občutila. Potem je bilo vsega konec.

Iz dnevne sobe se je oglašal televizor. Oliver je pravkar pel zadnje 
takte Skalinade.
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Melita Vidmar

Babičin vrt
»Kaj pa se tukaj dogaja?« presenečeno sprašuje babica vnučko Jagodo, ki 
na njenem vrtu teka po potkah med gredicami v novih čevljih in krilcu. 

»Nič, nič, samo po jagode sem prišla … Oh, peteršilj in koren pa 
vedno seješ skupaj. Potem se pa jeziš, ko ju zamenjam. V trgovini imajo 
za vsako stvar napis in točno vem, kje je kaj, ker že znam brati. Ko me 
pa ti pošlješ na svoj zelenjavni vrt, se kar zgubim. Super bi bilo, če bi 
tudi ti na vrtu na veliko napisala, kje kaj raste.«

Babica se nadobudni in zvedavi vnukinji, ki jo je vedno naučila 
kaj novega, nasmehne. Nabrala je solato in koren ter odhitela naprej 
pripravljat kosilo. Zvečer, ko je prebirala razne vrtnarske revije in nasvete 
ter si delala načrte, kako bi spremenila vrt, se je spomnila vnukinjih idej 
o napisih. Najprej se ji je zdelo to zamudno in nepotrebno. Premišljala 
je, kolikokrat sama pozabi, kje je kaj posejala in da je, ko ji seme ni 
skalilo, po korenu sejala še peteršilj, da je potem bila na vrtu res prava 
zmešnjava, kar ni motilo samo male vnukinje, temveč tudi njo. V svoj 
zvezek si je narisala grede in skicirala majhne količke z napisi. Bala se 
je, da bosta dež in veter na vrtu vse odnesla.

»Ah, no, pa saj ta mladina ni tako neumna, kot mi včasih mislimo. 
Danes je v svetu res vse na glavo obrnjeno – eni z vesoljsko hitrostjo v 
napredek, drugi nazaj k naravi,« je modrovala babica. 

Ko vnukinja po pouku pride k svoji babici, najprej zavije na vrt po 
svoj koren, zgodaj spomladi pa si je šla na vrt po rdečo redkvico. To ji 
je najboljša zelenjava z babičinega vrta. 

Nato pridrvi v kuhinjo in že začne s polnimi usti korenja: »Dober 
dan, babi, komaj sem čakala, da bo danes konec pouka in da bom lahko 
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pri tebi celo popoldne. Naloge sem že naredila in danes bi šla malo na 
češnjo. Pogledala bom tudi maline in če je kaj zrelega ribeza.« 

»No, no, malo bolj počasi. Najprej boš pojedla kosilo kot vsi in pomila 
posodo, potem pa pregledava naloge, če si slučajno kaj spustila. Bo kar 
moj red, draga moja mala Jagoda.« 

»Oh, babi, zakaj moram jesti, če nisem lačna.«
»Red je red. Do večerje ne bo nič!« 
»Ja, no ... bom jedla z vami.« 
»Pripravi krožnike in pribor na mizo ter pojdi poklicat dedija v 

delavnico.« 
Hitro je postavila vse na mizo in se za čuda ni pritoževala. Dediju je 

skočila v naročje in se mu nagajivo nasmejala.
»Dedek, ali ti veš, zakaj se zaljubljeni ljudje tako čudno obnašajo kot 

moj stric Jakob?« 
On se široko nasmehne in ji v smehu odgovori: »Še malo, moja 

lepotička, in boš vse to na svoji koži izkusila. Biti zaljubljen je kot biti na 
valovih, ti so včasih zelo visoki in če ne ujameš vala – kot pri deskanju, 
padeš v nemilost valov in te odnesejo ...« 

»Tega pa ne razumem. Jakob je včasih prijazen do mene, drugič je 
pa hud za vse, kar naredim.«

»Seveda, draga moja, še sam nase je včasih jezen. Kot ti, ko pozabiš, 
kje si pustila medvedka, ko je treba spat. Vedno za nas drugi ne poskrbijo, 
kot bi mi hoteli. Tvojega medvedka včasih iščemo po celem stanovanju.«

»Samo moje igračke niso zaljubljene vame? Babica se jezi in govori, 
da gre ljubezen skozi želodec in če ne bo stric pravočasno pokosil trave, 
ne bo imela kaj dati zajčkom pozimi jesti. Kaj ni ljubezen, če te nekdo 
rad vidi in je rad v tvoji družbi.« 

Dedek se popraska za ušesom: »Pikica moja, ljubezen je različna. 
Ti rada vidiš sošolca Miha, sestrična Mojca pa je zaljubljena v Matevža. 
Sosedova teta ima rada karte. Bratec rad smuča. Nekateri pa tako ljubijo 
smučanje, da ga še trenirajo.« 

Ded se zamisli in res ni prepričan, če je zvedavi vnučki dobro 
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odgovoril. 
»Babi, koga pa ti ljubiš?« 
Babica malo zmedena pogleda vnučko: «Ljubim sebe, tebe, dedija pa 

moje knjige in šivanje.« 
»Kaj ne ljubiš svojih otrok?« 
»Seveda jih, ti moja navihanka, zdaj pa hitro za mizo, najprej pa 

roke umit.« 
Kosilo poteka v miru, mala navihanka zdaj pogleduje dedija, zdaj 

babico in se rahlo smeji. 
»Dedi, a ne bi ti kdaj poljubil babice? Učiteljica pravi, da več ko se 

zaljubljenci poljubljajo, bolj se imajo radi.«
Babica: »No, no, saj se ni potrebno poljubljati v javnosti.« 
»Babi, če bi ti videla, kako se v šoli poljubljajo in stiskajo starejši 

vsepovsod. Zdaj pa smo doma …« 
»Ja, ja …, jaz nisem bila tako vzgojena.« 
Dedek pa se le obrne k babici: »Cmok.« In med poljubom pogleda 

vnučko ter ji pomežikne. »Vidiš, še vedno me ima rada.«
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Taja Perovšek, 5. a OŠ

Zgodba mojega očeta
Bil je lep sončen dan in sedela sem na gugalniku sredi vrta. Zabavala 
sem se s svojim mucem, ki mi je veselo predel v naročju. Naenkrat sem 
slišala pogovor med mamo in očetom. Moja mama je dobrega srca in jo 
težke zgodbe drugih ljudi zelo prizadenejo. Med kuhanjem kosila je po 
televiziji slišala zgodbo o družini brez očeta, o treh otrocih in o mami, 
ki zelo težko skrbi za njih. Otroci so šoloobvezni, kar pomeni, da ima 
njihova mama poleg vseh položnic še dodatne stroške v zvezi s šolo, ki 
pa jih ne more plačevati, zato ji večkrat zmanjka denarja za hrano in 
osnovne potrebščine. Njihova hiša je v slabem stanju, kuhinja in vsi 
ostali prostori so mrzli in neogrevani, v kopalnici ni tuša, pač pa le 
večja posoda z vodo, s katero se otroci lahko umijejo le enkrat dnevno, 
saj morajo varčevati. 

Moja mami je bila zaradi slišanega žalostna in se je odločila, da jim 
mora nekako priskočiti na pomoč. Z očetom sta poklicala v uredništvo 
televizije in prosila za naslov družine v stiski. Ker se nista želela 
izpostavljati, sta prosila, da o tem nikomur nič ne povedo. Drugega dne 
sva z mami pripravili nekaj oblačil, ki jih več ne potrebujemo in tudi 
sama sem se odločila, da v vrečo pospravim nekaj igrač, lansko šolsko 
torbo in knjigo s pravljicami. Po kosilu je oče prišel domov in skupaj 
smo se odpravili do naslova, ki ga je mama imela zapisanega na listku. 
Vozili smo se skoraj dve uri in postajala sem vedno bolj slabe volje, saj 
se ne maram dolgo voziti. Ko smo se začeli voziti po vijugasti cesti, mi 
je postalo slabo. 

Kar naenkrat smo pred seboj zagledali staro razpadajočo hišo. 
Fasada hiše je bila čudne barve in na dveh oknih je bilo namesto stekla 
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prislonjeno nekaj podobnega kartonu. Izstopili smo iz avtomobila in 
zagledali drobno gospo, ki je slabotna stala pri vratih. Povabila nas je v 
hišo in nam predstavila svoji hčeri in sina. Starša sta prinesla vse stvari 
in gospe Mariji so se zasvetile oči. Vsi so bili tako srečni in hvaležni za 
stvari, ki bi jih mi najverjetneje zavrgli, saj jih nismo več potrebovali. 
Nisem čisto dobro razumela, zakaj so tako veseli stvari, ki so meni 
samoumevne in sem do takrat menila, da jih imamo vsi otroci – oblačila, 
igrače, hrana … To so vendar najbolj osnovne stvari in nihče ne bi smel 
biti brez njih. Ko sem z otroki odšla v sobo, me je pričelo zebsti, saj je 
z okna začelo pihati. Deklica me je ogrnila s staro odejo in mi prinesla 
skodelico čaja, ki ga je njena mama skuhala za vse. Čaj ni bil sladkan, 
vendar sem ga z veseljem popila, saj mi ga je deklica ponudila iz svoje 
skodelice in je že nestrpno čakala, da bom popila, da bo tudi ona dobila 
čaj v svojo skodelico. Oče si je podrobno ogledal prostor, ki so mu rekli 
kuhinja. Na tleh so bile stare deske, stene so se luščile in namesto luči 
so uporabljali sveče. Oče je bil večino časa tiho, le večkrat je s solznimi 
očmi pogledal mojo mamo. Mislim, da sta si želela nekaj povedati, 
vendar je bil dovolj že njun pogled in za to nista potrebovala besed. Čutila 
sem, da sta oba v šoku, saj takšnega stanja nista pričakovala. Tudi sama 
nisem mogla verjeti, da lahko nekdo tako živi, pa vendar je dobre volje 
in nasmejan, kot so bili vsi trije otroci. Le najmlajši med njimi me je 
začudeno pogledoval. Videla sem tudi, da je bila starejši deklici zelo všeč 
moja zapestnica, ki sem jo naredila s svojimi prijateljicami. Vprašala 
sem jo, če ji je všeč in ji ponudila, naj jo preizkusi na svoji roki. 

Pokazala mi je starega medvedka, ki je bil že raztrgan pri ušesku in 
bi ga jaz najverjetneje že zdavnaj zavrgla. Povedala mi je, da ji je tega 
medvedka za njen prvi rojstni dan prinesel oče in da od takrat ne more 
zaspati brez njega. Ta medvedek je sedaj njen varuh in jo varuje namesto 
očeta, ki je zaradi hude bolezni umrl pred letom in pol. Že prej so se 
težko prebijali iz meseca v mesec, vendar nikoli ni bilo tako težko, kot 
je sedaj, ko so sami. 

Mama dopoldan hodi delat priložnostna dela, da zasluži nekaj malega, 
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redne zaposlitve pa ne dobi zaradi svojega zdravstvenega stanja. Kljub 
vsemu se vsak dan potrudi, da imajo vsi otroci nekaj malega in toplega 
za pod zob, pa čeprav zanjo večkrat ne ostane ničesar. Deklica mi je 
povedala, da mama takrat pravi, da ni lačna in da ona več ne raste, zato 
ne potrebuje toliko hrane kot oni. 

Čeprav sem stara šele enajst let, sem vedela, da to ni res in da je 
tudi mama večkrat lačna, vendar hrano raje razdeli med otroke. Starša 
sta me poklicala v kuhinjo in zahvalili smo se za čaj ter se poslovili od 
družine. Ko smo sedli v avtomobil, smo se vsi strinjali, da jim moramo 
pomagati. Drugega dne je oče poklical nekaj svojih dobaviteljev materiala 
in ko jim je povedal zgodbo, so mu vsi ponudili pomoč. Narisal je načrt 
kuhinje, sobe in kopalnice ter s svojimi delavci začel izdelovati pohištvo 
za družino. Sama nisem mogla pozabiti deklic in dečka, ki so me tako 
navdušili s svojo prijaznostjo in toplino. Za obe deklici sem izdelala 
čudoviti zapestnici, za dečka pa je moj brat sam v delavnici izdelal prav 
poseben traktor ter ga pobarval in okrasil z lučmi. Mami je poklicala še 
nekaj prijateljic in vsi so prispevali oblačila, odeje, posteljnino, igrače 
in ostale stvari. Po treh tednih smo se vsi odpravili proti domu družine 
in čeprav sem vedela, da se bomo zopet dolgo peljali, me to ni prav nič 
motilo. Bila sem srečna, saj sem vedela, da je moj očka za to družino 
naredil nekaj zelo posebnega. Ko smo prispeli, so vsi prišli pred hišo 
in gospa Marija je začela jokati. Moja mami jo je odpeljala v hišo, moj 
oče pa je z vsemi delavci in prijatelji zavihal rokave in pridno začel z 
odstranjevanjem starega pohištva. Proti večeru sem deklicama ob odhodu 
domov podarila zapestnici in v njunih očeh videla takšno veselje, ki ga 
nisem pričakovala. 

Poslovili smo se in obljubila sem, da jih pridem kmalu pogledat. 
Moj oče je več dni delal pri njih in jim uredil najnujnejše, kar je le bilo 
v njegovi moči. Gospa Marija in otroci so mu bili iz srca hvaležni, jaz 
pa sem bila zelo ponosna nanj. Od tistega trenutka sem vedela, da je on 
ne le moj junak, pač pa sedaj tudi njihov in da bo v njihovih srcih dobil 
prav posebno mesto. Moj očka je človek z velikim srcem in čeprav je tudi 
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sam v svojem življenju kar nekaj pretrpel, zna iz vsega potegniti nekaj 
lepega. Pravi, da se vsaka stvar zgodi z razlogom in vem, da je tudi sam 
želel, da midva z bratom vidiva stanje, v katerem je živela ta družina, da 
bova tudi midva kdaj v življenju pomagala drugim ljudem in da bosta 
tudi onadva z mami lahko na naju ponosna. Večkrat v življenju tarnamo 
zaradi nepomembnih stvari in se smilimo sami sebi, pa čeprav nam ni 
nič hudega. Imamo hrano, toplo posteljo, oblačila in veliko stvari, ki se 
nam zdijo samoumevne. To so stvari, ki bi jih morali imeti vsi otroci 
in ne bi smeli čutiti pomanjkanja. Najbolj pomembno pa je, da imamo 
en drugega in da smo v srcu dobri in vedno pripravljeni pomagati ter 
da v ljudeh vidimo dobro in ne slabega. 

Še vedno se večkrat spomnim na njih in jim pošljem kakšne stvari 
in vsakič od njih prejmem v zameno lepo pismo z zahvalo in risbicami 
od otrok. Sedaj jih imam že kar nekaj in jih skrbno shranjujem v mapo. 
Mogoče jih bomo nekoč skupaj pregledali, ko bomo odrasli in obujali 
spomine. Verjamem, da je veliko dobrih ljudi, ki so pripravljeni pomagati, 
kot se je izkazalo tudi v našem primeru. Včasih je potrebna samo beseda, 
čisto malo in nekomu lahko polepšaš življenje, včasih pa je potrebno, 
da storimo kaj več za nekoga v stiski.
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Vasilisa Yatsko, 6. r. OŠ

Gosenica in metulj
 V rastlinjaku je na listu tulipana živela kot grah zelena Gosenica. Ubožica 
je bila osamljena in ni imela prijateljev, čeprav je rastlinjak kar kipel od 
različnih hroščev, čebelic in različnih drugih žuželk.

Enkrat se je zaradi osamljenosti in žalosti Gosenica začela jokati. 
Med tem je mimo letel Metulj in jo je vprašal: 

»Kaj je narobe, dragica moja?«
»Nihče me nima rad! Nimam prijateljev. Nihče me ne ceni.«
»Bom ti pomagal, ampak pred tem mi moraš narediti eno uslugo. 

Glej, vzemi to seme in ga prodaj. Najdi kupca, ki bo ponudil več kot pet 
enot cvetnega prahu, in pridi nazaj.«

Gosenica je začela ponujati to seme različnim žuželkam, vendar vse 
so trdile, da ni normalna, ker zahteva previsoko ceno, saj to seme ni 
lepo in ne veliko, zato nima tako visoke vrednosti za njih.

Žalostna Gosenica se je vrnila nazaj.
»Nihče noče tega semena za tako visoko ceno!«
Metulj se je nasmehnil: »Najti moraš kupca, ki pozna realno ceno 

tega semena. Svetujem ti, da se obrneš na Mravljo.« 
Gosenica je šla k Mravlji. Ko pa je Mravlja videla to seme, je bila 

zelo navdušena, saj ji še nihče nikoli ni ponujal takšnih semen. Srečna 
Mravlja je plačala za seme celih deset enot cvetnega praha.

Zadovoljna Gosenica se je s prahom vrnila k Metulju.
»Vidiš,« je rekel Metulj, »za pravo mnenje potrebuješ tistega, ki se 

razume na stvar. Vem, kdo si ti v resnici! Verjemi mi, kmalu te bodo 
vsi, ki so se ti smejali in se te izogibali, vzhičeno gledali in občudovali. 
Zato moraš sama sebe ceniti.«
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Pavla Koščak

Prijateljstvo, zvestoba, 
dobrota
Prijateljstvo, zvestoba, dobrota
v življenju največja so vrednota.
Vsak dan se spomnim na to doto.
Da ne bi šlo v pozabo,
si prizadevam, udejanjam;
to me izpolnjuje, dviga, mi pomaga,
da ohranjam vez z ljudmi,
z dragimi, ki so odšli.

Te misli me spremljajo vsakodnevno. V nekem trenutku so bile zapisane. 
Razvedrile so me, ker pripovedujejo moj vsakdan. Pomagajo mi na moji 
poti življenja. Spominjajo me na pretekle čase in dobre ljudi. Iz hvaležnosti 
so prinašali tisto, kar so pridelali; dobrote, ki so nam pomenile izobilje. 
Mož, kateremu je oče pomagal v bolezni, je po okrevanju v zahvalo 
prinašal jeseni grozdje kar v košu. Kakšno delo, ki ga je oče opravil, so 
velikokrat poplačali ljudje z dobrotami. Ja, zdaj razumem, težje je bilo 
preživetje. Medsebojna vzajemnost je bila živa, lažje so tako preživeli 
in družili so se. Drugačni časi so bili, predvsem pa ne tako zapleteni.

V otroštvu sem preživljala čas z odraslimi, vrstniki so bili le sosedovi 
otroci, s katerimi mi je odmerjeni čas zmeraj prehitro minil. Sosede pa 
so bile tudi sestre usmiljenke Vincencija Pavelskega. Tako je bila steza 
od doma do njihove hiše dodobra uhojena. Naši družini, vsem po vrsti, 
so bila vrata vedno na stežaj odprta. Otroci smo bili veliko pri njih, tudi 
varovale so nas, če je bilo potrebno. Tako je bila mama brez skrbi na 



178

njivi. Na njihovih, pogosto dolgih in napornih poteh k bolnim in pomoči 
potrebnim, smo jih spremljali. Starejši bratje celo med vojno, po dva 
skupaj. Ob vseh teh doživljanjih so se spletla tesna prijateljstva, zaupanje 
in odgovornost. Romala so pisma k vojakom in nazaj. Spremljanje in 
bližina so krajšali čas. 

Tudi sestre so se menjavale, celo za daljše obdobje. Sestra Deodata 
se je pozneje vrnila v Šentrupert. Kot prednica in glavna v hiši je še 
z večjo odgovornostjo in znanjem mnogim lajšala težke trenutke in 
pripomogla k ozdravitvi. Ljudje, bolni in ostareli, so ji bili neizmerno 
hvaležni. Poiskala jih je zapuščene po oddaljenih vaseh. V času obiska 
pri bolnem je prisluhnila še ostalim. Bila je občutljiva za pomanjkanje, 
ki ga je zaznala in tako kdaj preprečila tudi kaj hujšega. Posredno se je 
kaj uredilo, kar se brez njenega videnja ne bi. Mimogrede je bila tudi 
»socialna delavka«. V ljudeh je vzbujala spoštovanje. Znala je biti odločna 
v stvareh, za katere je menila, da bi se lahko uredile drugače. Zelo nerada 
je sprejela kakšno darilo ali pozornost, če pa je po sili morala sprejeti, 
je že vedela, komu bo prišlo prav. Njena hvaležnost je božala. Videla je 
potrebe vseh, s svojo skromnostjo je opozarjala na bistveno. 

Prišla je k meni, ko sem spomladi presajala rože. Bil pa je mlaj 
prejšnji večer. Rekla mi je: »Presajaš rože, pa saj se nič ne vidi mesec, ni 
še dobro.« Kadar presajam rože, se vedno spomnim njenih besed. Tudi 
v pozni starosti, ko so ji moči pošle, je spremljala nas vse, ki nismo bili 
doma. Želela je, da bi ostali dobri, zanimala se je za vsakega posebej. 
Obžalovala je, da ne zmore več. Čutila je, da bodo sestre za njo kmalu 
odšle iz Šentruperta in to obžalovala. Po nekaj letih so se res zaprla 
vrata doma sestre Ludovike.

Zmeraj bolj se zavedam, kaj so nam in našemu kraju sestre pomenile. 
Bile so varuhinje lepega, prizadevale so si s svojo dobroto in skromnostjo 
ohranjati lepe odnose med ljudmi. Zato v tej zavesti in v zahvalo tudi 
jaz skušam delati dobro.
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Antonija Jereb

Izgubila je bitko
Pogled se je spremenil. Slike so postale čudne. Vid je bil čedalje slabši. 
Glavkom na obeh očesih je sledila ugotovitev. Potrebna bo vstavitev leč. 
Vsak dan je bilo slabše. Počasi je sigurnost v korak izgubila. »Ne vidim,« 
je tarnala, »ne vidim.« Bala se je stopnic. Oprijemala se je sten. Bila je 
prestrašena. Njene oči so jo izdale. V prsih jo je stiskalo. »Ne vidim,« je 
ponavljala. »Zakaj se je to zgodilo prav meni?«, se je spraševala. 

Čakalna doba za operacijo je bila kot prepad, čez katerega se ne da 
skočiti. Svet se ji je podiral. Nobena tolažba ni pomagala. Trdila je, da 
je nihče ne razume. Da tako ne more naprej. Ubadala se je s tem, kaj si 
bodo mislili znanci, če jih na ulici slučajno spregleda. »Plačala bom,« 
je dejala. In plačala je. 200 evrov. Ko je po operaciji odprla levo oko 
in ugotovila, da nanj spet vidi, ji je odleglo. Sprejela je dejstvo, da bo 
operacijo na drugem očesu lažje dočakala. Sedaj vsaj na eno oko vidi, 
si je dopovedovala. Upanje, da bo po drugi operaciji spet videla, ji je 
vlivalo novih moči. Borila se je. Omejila je gledanje televizije, izogibala 
se je branja, raje si je odprla radio. Opustila je izdelavo gobelinov, rekoč: 
»Po operaciji drugega očesa bo spet bolje.« Zamenjala je očala. Operacija 
drugega očesa je bila preveč oddaljena, da bi čakala nanjo. Na eno oko 
je sedaj videla, za drugo pa je potrebovala večjo dioptrijo. Po drugi 
operaciji, ko je po odstranitvi obveze sedela v kuhinji za mizo, me je 
začudeno pogledala. Sedela sem na drugi strani mize, pokazala je z roko 
proti meni in šokirano dejala: »Ti imaš pa siv las.« Nasmehnila sem se 
in si oddahnila. »Mama spet vidi,« sem ugotovila. Ni se več oprijemala 
sten. Spet je zaživela. Spet je bila polna elana, polna energije. Opozorila 
sem jo, naj pazi in upošteva navodila zdravnika. Ker ni nikoli mirovala, 
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sem se bala, da bo prehitro pozabila, kako je bilo, ko ni videla. Bila je kot 
otrok, ki dobi novo igračo. Od doma sem bila oddaljena več kot 70 km. 
Najina vsakdanja zveza je bil telefon. Telefonski pogovori niso bili več 
polni negodovanja, razmišljanja o tem, da bi si vzela življenje. Spet je 
hodila na izlete, se družila s prijateljicami, delala za ZZB, čistila, kuhala, 
vrtnarila in kaj vem kaj še. Oddahnila sem si. Z očetom sta spet zaživela. 
Veselila sta se obiskov, obdelovala vrt in se posvečala drug drugemu. 
Spet je hodila v trgovino in ni se bala, da znancev ne bi prepoznala. 

Potem pa je spet udarilo. »Z mojimi očmi spet nekaj ni v redu,« 
je zgroženo ugotavljala. »Moram na pregled.« In spet se je začelo. Od 
zdravnika do zdravnika. Tokrat, če se ne motim, degeneracija rumene 
pege. Zdaj se je svet podiral že vsem v družini. Pa kaj je uboga reva 
storila, da se ji to dogaja? Vid je pešal. Televizijo je gledala le na razdalji 
metra, za branje je uporabljala lupe, brez tega ni šlo. Pomoči ni bilo več. 
Da je okvara zastarana, so ji razložili. Včasih nas je tu in tam presenetila 
s svojo izjavo. Na primer, ko je sedela zadaj v avtu in nam prebrala 
registrsko tablico na avtomobilu pred nami ali pa komentirala zadeve, 
ki jih je videla ob cesti. Bili smo šokirani. Nismo razumeli. Spraševali 
smo se, ali res ne vidi. Razložili so nam, da je vid okvarjen na sredini, 
da vidi ob strani, in to le pod določenim kotom. Ni se sprijaznila. Ni 
mogla razumeti, zakaj prav ona. 

Življenje je postalo pekel. Vztrajno in počasi so jo spremljali še previsok 
holesterol, povečan sladkor, injekcije inzulina, Marivarin za redčenje 
krvi, tablete za pomiritev. Že pred leti je preživela infarkt. Nismo našli 
besede, ki bi jo potolažila. Podnapise na TV ji je bilo treba brati. Naročali 
smo ji knjige za slabovidne. Zatopila se je v poslušanje. Mislim, da je 
bilo to edino, kar jo je sproščalo, da je vsaj za trenutke pozabila na svet 
okrog sebe in svoje zdravstvene težave. Ker je kot mlada prebrala nešteto 
knjig, je ob naročanju vedno sodelovala pri izbiri vsebine. 

Telefonski pogovori so postali prava mora. Po glavi so ji spet rojile 
misli, da bi se ubila. Vse skupaj se je nagrmadilo. Trpeli smo z njo, a 
pomagati ji nismo znali. Ob vseh teh tegobah je še vedno vztrajala, da sem 
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in tja sama lika. In to celo srajce. Pomagala si je s tipanjem. Z dotikom 
roke je preverila, če je zlikano. Počutila se je koristno in za tisti čas 
pozabila na svoje težave. Upali smo, da se bo sprijaznila in prilagodila. 
Pa ni šlo. Vsega je bilo preveč. Nekega dne je preprosto zaspala in odšla. 
Pomirjena, s svojo bolečino v srcu.

Bila je in ostaja moja mama. Mama, ki mi je vedno stala ob strani. Me 
bodrila in mi pomagala z nasveti. Danes je v mojem srcu. Le odgovorov 
na vprašanja ni več. Zamrl je glas in odnesla jih je s seboj. Naj počiva 
v miru.
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Majda Mihovec

Iz roda v rod
V našem malem kraju, med Savo in Ljubljanico, na vzhodnem delu 
Ljubljane, v Zalogu, živi kar nekaj dobrih ljudi. Ti so, čeravno že v letih, 
še vedno pripravljeni delati dobre stvari in tako zgodbe o dobrih ljudeh 
živijo naprej. Pripoved sega tja v leto 1970. Takrat se je moja družina 
preselila v ta lepi konec Slovenije. Mnogo novih sosedov in prebivalcev 
Zaloga smo spoznali, toda še danes mi je v srcu najbolj ostala prijazna 
družina Jelnikar.

Z Jelnikarjevo mamo, njenima vnukoma in mojo družino smo se 
skupaj sprehajali in raziskovali lepote tega kraja. Marsikaj lepega smo 
doživeli. Otroci pa so rasli, tako njihovi kot moji. Spoznala sem mamo 
vnukov in postali sva prijateljici. Nekaj posebnega je v njej, to sem takoj 
začutila. O svojih starših je znala povedati same dobre stvari, mama ji 
je pomenila največ. Marsikdo od sosedov je namignil, če imaš kakšen 
problem, se obrni nanjo. In res je bilo tako. Že na poti na delo z mestnim 
avtobusom jo je večkrat kdo prosil za pomoč. 

Ker je družina Jelnikar znana kot družina dobrih ljudi, so velikokrat 
zjutraj našli pred hišo mlade mucke. Male, nebogljene in zavržene živalce 
so tako našle novi dom. Bila so leta, ko so imeli pri hiši tudi po dvajset 
in več zavrženih kosmatink. Ko so jih nahranili in dobro poredili, so 
jih oddali k dobrim ljudem. Še danes najdejo tu topel in ljubeč dom 
zavrženi in pohabljeni mucki. 

Danes še bolj razumem pregovor, ki pravi: »Kdor živali nima rad, tudi 
sebe ne mara.« Njeni otroci se še danes radi igrajo z mucki. Spomnim se 
dogodka, ko so na kmetijo oddali mačko z mladiči. Mačka, čeprav oddana, 
se je po treh tednih vrnila domov. Poseben je mačkon iz zavetišča, ki 
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pa je gospodar v hiši. Spleza povsod in vse pretakne, najraje pa se igra 
z opranimi in visečimi ženskimi nogavicami. Kam te nogavice romajo, 
si lahko predstavljate. Tudi dober lovec je. Ne lovi za lačen želodček, 
ampak miši in podgane ujame ter jih ponosno prinese na hišni prag. 
Včasih prinese tudi kakšnega ptička, a jih sliši od gospodarice. Takrat 
se mu očke zasvetijo, glavo nagne v stran in gospodarico prijazno gleda.

Ne samo domače živali, tudi gozdne živali najdejo pri tej družini 
dom. Pod brajdo se najdejo posodice z briketi za ježke. Ježkov sicer 
nisem videla, a po pripovedovanju jih imajo v vrtu kar šest. Lansko 
jesen je ob cesti moja psička našla še enega mladega ježka. Tudi ta je 
našel dom pri tej hiši.

Dom te družine so še pred kratkim krasili veliki vrtni palčki. Čez noč 
so odšli drugam. Kljub iskanju jih niso nikoli več našli. Velikost vrta je 
omogočala njihovim najmlajšim članom in tudi okoliški mladini, da so 
se dogajale razne prigode. Tako je moja prijateljica nasmejana povedala, 
kako je sin gojil žabe. Povsod jih je bilo dosti. Težko se jih je bilo rešiti, 
a so našli tudi zanje nov dom. 

Moja prijateljica rada dela z ljudmi. Z njimi dela v službi, je članica 
številnih društev, tudi sama vodi dve društvi, kjer skrbijo za vrednote 
naše zgodovine in ohranjanje kulturne dediščine, ki jo bomo pustili 
našim zanamcem. Je znana in zaupanja vredna oseba, zato ji domačini 
od tu in drugod prinašajo gradiva, ki jih skrbno shrani in nastajajo knjige 
o našem kraju. Navdušuje člane društva, da pišemo pravljice, poezijo 
in tudi prigode, ki smo jih doživeli. Vse to počne, ko po službi utrujena 
sede za svoj računalnik in ustvarja. Mnogokrat si vzame čas za naša 
srečanja, kjer se dogovarjamo, kako in kaj bomo počeli v prihodnosti.

Kljub dobroti, ki jo izžareva na vsakem koraku, je pred leti doživela 
hud udarec, ko se ji je sin poškodoval z motorjem na gramozu. Tudi njo 
je obiskala zahrbtna bolezen. Operacijo je prestala, a doživela je nov šok. 
Zdravniki so ji povedali, da ne bo nikoli več hodila. Njena trdna volja ji 
je dala moč in po večmesečnem okrevanju je shodila. Njena družina ji 
je pri tem ves čas stala ob strani. Danes pa uživa najbolj v družbi svojih 
vnukov, katere neskončno razvaja v igri, prebiranju pravljic in sprehodih. 
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Skupaj se učijo kuhanja in peke peciva.
V službi se vsak dan srečuje z ljudmi, ki rabijo pomoč. Neznansko 

se trudi, da se mobing ne bi dogajal na delovnih mestih. Čeprav ji ni 
potrebno, se potegne za ljudi in se izpostavi in tako zavaruje svoje 
sodelavce oziroma šibkejše. Marsikdaj pove vse brez dlake na jeziku, 
toda upravičeno. 

Zna udariti po mizi za svoje pravice in za pravice drugih, zato sopogosti 
klici na njen telefon. Kako vem? Velikokrat preživiva del dneva skupaj in 
ona ordinira kar v avtu. Pripravi besedilo za pritožbo, prošnjo ... Vse to 
ima v malem prstu in to uredi kar po telefonu. Tako pomaga prijateljem 
in znancem, pa tudi tistim, ki so jim prijatelji povedali zanjo. Toliko o 
njenem privatnem in službenem življenju.

V življenju, ki je zanjo hobi, so društva, kjer tudi aktivno sodelujeva. 
Ima številne načrte. Ne zmanjka ji idej, kako kaj pripraviti, v trenutku se 
rodijo nove ideje in načrti za nove knjige ali projekte. Tudi na računalniku 
je zelo vešča. Zelo veliko ljudi jo pozna in z njo radi sodelujejo. Mnoge 
od teh ljudi poznam in vem, da imajo zanjo le dobro besedo.

Aktivna je tudi v civilni iniciativi in v mednarodni okoljski organizaciji. 
Zavzema se proti onesnaževanju okolja, ki ima negativne posledice na 
življenje živih bitij. Prvi korak, ki ga naredi, je na ravni občine in potem 
gre še na višje inštance. Udeležuje se čistilnih akcij, planinari po lažjih 
poteh, ogleda si razne kulturno-zgodovinske predstave, seveda s člani 
društev, s katerimi trdo dela za uspeh v kraju, kjer živi.

Zakaj sem izbrala to družino kot zgodbo o dobrih ljudeh? Že pregovor 
pravi, da jabolko ne pade daleč od drevesa. To velja tudi za to družino. 
Starši so bili dobri ljudje, njihova hči je dobra in takšni so njeni potomci. 
V letih, kar se poznamo, nikoli ni rekla ne, pomagala je, kjerkoli je mogla 
in za pomoč bila nadvse vesela lepe besede: hvala. Naj bo to pri prošnjah 
ali pri pohvalah, pri pritožbah ali tožbah v civilnih ali pravnih postopkih; 
rada svetuje in se veseli s teboj, če uspeš; v nasprotnem te spodbuja, da 
prihodnjič uspeš. Je pokončna oseba, ne zanimajo je ne levi ne desni, le 
tisti, ki so potrebni kakršnekoli pomoči. Rada človeka prijetno preseneti, 
tako da jokaš od sreče. To je ona: moja prijateljica Minka.
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Minka Jerebič

Zlate roke
»Babi, babi, zakaj jokaš?« Nasmehnem se vnuku, pogledam zbrano 
družbo okoli mize in rečem: »Spomnila sem se na ata …«

Čas tako hitro teče. Spominjam se, ko sva bila z bratom še majhna, 
kako je oče, ko se je naredil mrak, naju poklical v kuhinjo. Vzel je stol, 
veliko debelo knjigo, potegnil luč bližje in začel brati. Najraje nama je bral 
pripovedke iz knjige Slovenske ljudske pravljice. Z bratom sva sedela na 
pručki in ga poslušala. Ko je bral, je začel tako slikovito opisovati okolico, 
kot da bi se pred nama vse, kar je prebral, zares dogajalo.

Nekoč je bral zgodbo o pametnem mlinarju. Zamislil se je, nato pa 
začel pripovedovati o mlinarici iz mlina, kamor je nosil žito mlet. Mati 
mu je, kot najstarejšemu otroku, enkrat na mesec zaupala to nalogo. V 
kule, kot so dejali lesenemu vozičku na dveh nogah, je naložila dve vreči 
žita – pšenice in koruze. Žito je odpeljal proti mlinu. Tam ga je izročil 
mlinarju, sam pa je odšel v kuhinjo pozdravit gospodinjo. Vedno ga je 
prijazno sprejela in ga povabila za veliko mizo. Ko je sedel, je Perlesova 
gospa odšla v shrambo. Iz nje je prinesla mleko in kruh, včasih tudi 
marmelado. Na mizo je postavila hlebec kruha in z nožem odrezala velik 
kos kruha. Namazala ga je z marmelado in nanjo položila še smetano 
iz mleka. Stopila je po skodelico in vanjo natočila hladnega mleka. Oče 
je to z največjim užitkom pojedel in se ji večkrat zahvalil. Mnogokrat ji 
je pomagal nanesti drv v kuhinjo. Vedno ga je pohvalila. 

Ko so očetovi bratje in sestre toliko zrastli, da so lahko racali za njim, 
je mlinarica nahranila vse otroke. Tako so ji bili hvaležni! Oče je vedno 
govoril, da je bila to ženska z zlatimi rokami. Z bratom sva ga spraševala: 
»Zakaj je imela zlate roke?« Oče se nama je le nasmehnil in razložil, da 
se tako reče dobrim ljudem …

Minila so leta otroštva, mladosti, z bratom sva si ustvarila družini. 
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Ostala sem doma in oče je užival ob pripovedovanju zgodb in pesmi 
svojim vnukom. Vozil jih je na dolge sprehode, obiskovali so kmetije, 
mnogokrat so zavili na železniško postajo … Pripovedoval jim je zgodbe, 
ki mu jih je pisalo življenje.

Danes očeta že 30 let ni več med nami. Sedimo v veliki jedilnici pri 
sinu, ko vnukinja praznuje prvi rojstni dan. Miza je obložena z dobrotami, 
na njej je velika torta. Vnukinja v rokah drži kos kruha in ga pridno je. 
Sin jo gleda in se ji smeji. Pogleda svojo sestro in jo spomni, kako je bilo, 
ko je bil njun dedek še živ. Koliko zgodb je povedal o kruhu in kolikokrat 
je omenjal mlinarico iz Perlesovega mlina, da ima zlate roke. Hči se 
smeji, bratu pritrdi in pogovor steče o njunem dedku. Toliko lepega 
pripovedujeta o njem. Vsi ju poslušamo. 

Zazrem se v torto, spomnim se večerov ob branju pravljic, očetovem 
pripovedovanju … Kolikokrat je bila omenjena prijazna mlinarica iz 
Perlesovega mlina, njene zlate roke. Šele danes razumem vse to. Dobrota 
ni bogastvo, je razdajanje človeka za sočloveka. To so tiste zgodbe, ki 
delajo človeške roke zlate; zgodbe ljudi z zlatim srcem … Pa saj to je bil 
tudi moj oče. S svojim zgledom ga je dobrote učila prav ta mlinarica. 
Tudi on je bil takšen. Kolikokrat je namazal kruh mojima otrokoma, 
ga narezal na koščke in jima ga ponudil. Ko sem ga spraševala, zakaj to 
dela, saj imata otroka zobke, se je le smejal in dejal, da bosta lažje jedla.

»Babi, babi, zakaj jokaš?« Vnuk priteče k meni in me sprašuje, zakaj 
jokam. »Oh, ne jokam, spominjam se očeta, spominjam se dni, ko sem 
se z njim igrala, spominjam se dni, ko sta se tvoj očka in teta igrala z 
njim … Dober človek je bil, res dober.«

Moje misli zaključi sin: »A ne, mami, zlate roke je imel.« »Ja, zlate 
roke je imel …«

Ljudi, ki jih ni več med nami, se ne spominjamo po njihovi obleki, po 
njihovem avtu, pač pa po njihovih dobrih delih. Ta nam ostanejo za vedno 
zapisana v srcu. Pred več kot sto leti je mlinarica iz Perlesovega mlina 
delila svojo ljubezen z zlatimi rokami, to je nadaljeval moj oče, danes 
moramo mi to nalogo opravljati, da se nas bodo naši vnuki čez mnogo 
let spominjali po dobroti in nam pripisali, da smo imeli zlate roke …
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Blaž Šafarič

Spominjam se
Spominjam se, kako mi je nekoč tovariš Jože Brumec, ki je bil zaposlen v 
GP Beton in je opravljal delo železokrivca, rekel: »Blaž, ko bom jaz odšel 
v pokoj, te bojo poslali na tečaj in boš postal mojster!«

To je rekel zato, ker je bil že zrel za upokojitev in ker brez očal ni 
mogel opravljati svojega poklica. Pri montaži železne armature v temnih 
prostorih ali če je kaj rosilo ali snežilo, mu očala niso nič pomagala, zato 
je rekel: »Blaž, ti boš danes kočijaž, mi, ki smo že stari konji in imamo 
več izkušenj, pa bomo tovor vlekli!«

Zame je to pomenilo, da naj vzamem montažni načrt v roke in berem, 
oni pa bojo izvršili montažo železne armature.

Ko je Jože omenil konje, sem se spomnil, kako so s konji vozili gradbeni 
material na hrib, kjer so gradili rezervoar za vodo.

Ker za tečaj še nikoli nisem slišal, sploh nisem vedel, kaj to pomeni. 
V naši vasi smo imeli kovača, ki je bil mojster. Tak mojster, kot je bil 

ta kovač, si nisem želel biti. Vem, da mu je na nogo stopila kobila in je 
ostal brez prstov. Tudi na eno oko je bil slep, ker mu je v oko priletela 
žareča iskra.

Ker delavci v gradbeništvo niso imeli ure na roki ali pa jih sploh niso 
imeli, je začetek in konec za malico naznanil delovodja na gradbišču 
tako, da je udarjal po kovinskem predmetu. Petnajstega v mesecu je 
delovodja najbolj veselo udarjal na zvon zato, ker je takrat delil plačo. 
Jože pa nikoli ni šel po plačo, ker je namesto njega to storila že njegova 
žena, ki se je bala, da Jože ne bi plače izgubil. Ko mi je ob malici Jože 
ponudil tri hruške, sem ga vprašal, čigave so.

»Naše,« je odgovoril. »Če v soboto prideš k nam, ko bomo ličkali 
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koruzo, si boš lahko sam nabiral hruške. Upam, da še nisi pozabil 
plezati po drevesu.«

»Bojo hruške zastonj ali za denar?« sem vprašal.
»Danes si dobil plačo. Upam, da ti bo do sobote ostalo še kaj denarja 

od plače, da boš plačal,« se je Jože nasmehnil.
Jože je lahko srečen, da do svoje kmetije nima več kot dva kilometra. 

Do naše kmetije je več kot sto kilometrov. Delavci iz naših krajev, ki 
so se v ponedeljek z vlakom pripeljali v Štore, so prišli na delo šele ob 
dvanajsti uri, v petek pa so se vračali.

Približno sem vedel, kje so Brumčevi doma, a sem iz previdnosti še 
pri sosedovih vprašal. Ko sem opazil Brumčevo domačijo, sem rekel: 
»Sadovnjak pa tak, da ga nima vsak. Upam, da si bom žepe na delovni 
obleki v miru napolnil s hruškami.«

»Stara mama, poglejte, nekdo pleza na hruško.«
»Mara, vprašaj ga, kako se piše?«
»Sam vam bom povedal. Blaž Sermak.«
»Pavi, da je Siromak. Zato pa ni čudno, da je prišel po hruške,« je 

Mara odgovorila.
»Kje pa stanuješ?« me je Mara vprašala.
»V nemškem taborišču,« sem odgovoril.
»Mara, ne sprašuj ga nič več, saj vidiš, da s tem človekom nekaj ni 

prav,« je stara mama potihoma rekla, da ne bi jaz slišal.
Mara pa ni odnehala, ampak me je še naprej spraševala: »Kje pa je 

to nemško taborišče?«
»V Štorah,« sem odgovoril.
»Štore pa niso nemško taborišče,« je Mara odgovorila.
»Štore res niso nemško taborišče, v leseni baraki, v kateri stanujem, 

pa pravijo, da je med drugo svetovno vojno bilo nemško taborišče.«
»Kje pa si zaposlen?«
»V Štorah.«
»Kje pa se hraniš?«
»V Betonski menzi.«
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»Zdaj pa že vem, od kod si doma.«
»Ne, ne veš. Vsega ti pa ne bom povedal. Najprej si bom hruške nabral, 

potem boš pa kaj več izvedela.«
»Mara, kje pa je tvoj ded Jože, da ga nič ne vidim?« sem vprašal.
»Z njive bo koruzo domov pripeljal,« je rekla.
Med tem ko sem si hruške nabiral, je Jože že prišel domov in vprašal 

Maro, kaj se na vrtu dogaja.
»Stari ata, ubogi Siromak si pri nas hruške nabira.«
Ko me je Jože opazil, je rekel: »Blaž se ne piše Siromak, ampak 

Sermak. Za par hrušk, ki si jih bo v žepe natlačil, pa naša kmetija ne bo 
šla v stečaj. In če se bo pri ličkanju dobrega izkazal, bo za na pot dobil 
še klobaso. Ta Siromak, kakor ga vi že imenujete, bo nekoč postal še 
mojster.«

»Z Jožetom nekaj ni prav, ker tegale Siromaka bolj hvali kot pa svojega 
otroka. Upam, da se ni preveč jabolčnika napil,« je rekla njegova žena.

Da bi z ličkanjem koruze čim prej končali, so Brumčevi povabili še 
sosede na pomoč.

Ob petju in pripovedovanju veselih zgodb je Jože prinesel še jabolčnika, 
da družba ni bila žejna.

Po končanem delu je Mara na mizo dala jabolčni zavitek, domačo 
klobaso in kisle kumarice. Ko pa je še harmonika zapela, je vesela družba 
v ritmu polke zaplesala.

»Blaž, ti si muzikaš in pokaži, kaj znaš,« je Jože rekel, ko mi je v roke 
potisnil svojo trobento, ki jo je imel več kot deset let skrito.

Ko sem se po končani veselici s hruškami in klobaso odpravljal na 
pot, mi je Mara rekla: »Če se bojiš nočne hoje, lahko pri nas prespiš.«

»Lahko noč,« sem rekel in se odpravil v nemško taborišče, kjer sem se 
spomnil na Marino ponudbo in da sem morda naredil usodno napako, 
ker je nisem ubogal.

V Betonski menzi je Mara dobila službo, jaz pa poziv k vojakom in 
je nisem videl več.

Po mnogih letih so me upokojili in ker sem poleg tega postal še vdovec, 
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sem obiskal Maro, ki mi je povedala, da je tudi ona že vdova. Vprašala me 
je, če sem bil na tečaju, pa sem ji odgovoril, da sem na tečaju opravil izpit 
za visoko kvalificiranega električarja, ne pa za železokrivskega mojstra.

»In postal si mojster elektrotehnike. Čestitam! Spominjam se, kako 
mi je stari ata rekel, da boš nekoč postal še mojster. To se pravi, da so 
se njegove želje uresničile.«

»Mara, jaz si pa želim, da bi se tudi tvoje želje uresničile.«
»Povej, kaj bi se moralo zgoditi?« je rekla.
»To, da bi pri vas prespal,« sem odgovoril.
V prijetnem vzdušju in toplem objemu mi je Mara potihoma rekla: 

»Blaž, vrata so ti odprta. Dobrodošel pri nas. Upam, da se ti ne bo težko 
iz nemškega taborišča v našo hišo preseliti.«
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Pavlina Pogorevc

Sodelavki ob invalidski 
upokojitvi
 Presenetila me je ravnateljeva želja, naj sestavim nekakšen govor za 
sodelavko ob invalidski upokojitvi. Še nikoli do takrat česa takega nisem 
počela, zato me je spremljala velika negotovost. A ker mi je bila sodelavka 
Marija blizu, saj me je spominjala na mojo mamo, le ni bilo pretežko.

V enem izmed pohorskih gostišč je v družbi sodelavcev in sodelavk 
v nemajhni zadregi poslušala besedilo, prvič namenjeno samo njej …

»Marija, na začetku aprila ste se invalidsko upokojili … 
Biti zaposlen na šoli, kot ste bili vi, je bilo težko, a po svoje zanimivo. 

Začeti svoj delavnik tisti čas, ko se poležeta hrup in živžav otrok, ali pa v 
zgodnjih jutranjih urah, v prostorih, kjer vse še diši po odraščanju in kjer 
so vidni sledovi v naglici zapisanih in izpraskanih sporočil – nekakšnih 
šolskih grafitov … Vse to si je, nam, učiteljem, težko predstavljati.

   Ne bomo vas spraševali po številu znošenih težkih košar, polnih 
drv, ne po pobrisanih stopinjah šolarjev, ne po umitih visokih oknih 
… Ne! Tudi ne bomo preveč spraševali, kakšna so bila vaša mladostna 
šolska leta, saj bi se ob spominih na bolezen in krivico, ki ste jo doživeli, 
preveč razžalostili. Pa vendar – vemo za svetel spomin na risbico, ki ste 
jo posvetili svoji tovarišici, in risbico opremili z besedami v esperantu. 
Že takrat se je pokazal vaš smisel za vsakovrstno oblikovanje.

Če pa bi nas zbiralec narodnega blaga povprašal po znamenitostih 
in zanimivostih našega kraja, bi ga brez oklevanja napotili k vam, 
Marija Žnidarjeva, Lipnikova Micika. Vam so se pripovedi iz otroštva 
zapisale v srce. Pravite, da ste si vse živo naslikali, še posebej to, kar 
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vam je pripovedovala Vukova teta … `Brez diha, s pritajeno napetostjo 
in otroško radovednostjo sem vsrkavala vse, prav vse,` ste med drugim 
zaupali mladim ob srečanju. Tako njene žive pripovedi še žive prek vas.

   Kot desetletno dekle ste med počitnicami v Kotu na Pohorju pri teti 
Vukovi ujeli največ pripovedi ob skupnih delih: ob obtrgovanju korenja 
in obrezovanju repe ter kožuhanju. Takrat so v vaši domišljiji zaživeli 
škratje, vile, povodni mož, zmaj, »škapjek«, divja jaga, coprnice … 
Marsikatero »puvajst« – tako ste zgodbe in spomine poimenovali – smo 
imeli priložnost poslušati, posneti in celo zapisati v eni izmed šolskih ur, 
posvečenih dnevu kulture. Marsikateremu mlademu (in tudi mlademu 
po srcu) ste razgibali domišljijo in v njih našli posnemovalce. Tako s 
svojim navdušenjem ohranjate in oživljate žlahtno pohorsko dediščino.

 Ko vas takole gledamo in srečujemo po slabih treh mesecih upokojitve, 
se sprašujemo, ali bi se naše poti križale, če bi bilo vašim ciljem in 
sanjam ugodeno. Morda bi se zaposlili v kakšni knjižnici in bi najbrž 
vneto ponujali preteklost z gradovi in s skrivnostnimi bitji ali pa bi nas 
kot vodička (za vas je to sanjska beseda) popeljali iz sobane v sobano po 
muzejih ali pa bi v oddaljenih krajih odkrivali še neraziskano. A naše poti 
so se v osemnajstih letih drugače prepletale. Tako smo vas spoznavali, 
odkrivali in se bogatili, kajti vaša pripovedniška bera je neizčrpna.

Bolj kratkočasne in zanimive sogovornice, še več – pripovedovalke – 
si nismo mogli želeti. Znate dramatizirati v dvogovorih, pripovedujete 
razločno in tekoče, se znate nasmehniti in nasmejati poslušalce, 
pojasnjujete s poudarki in vse to z žlahtnim pridihom narečne govorice. 
Še eno plat vaše osebnosti naj izpostavim: resnico znate povedati v obraz, 
brez slepomišenja, tudi to je vaša odlika; za tovarištvo v pravem pomenu 
besede vedo najbolje vaše najožje sodelavke. A nad vsem je vaša pridnost 
in natančnost, tako na delovnem mestu kot doma, kar nam ni neznano.

Prikrite pa nam niso niti tegobe zaradi vašega zdravja, celo večkratnih 
operacij ne. (Zazrem se v njene roke: otekline jo ovirajo pri delu; pletenje 
in šivanje za otroke in spretno maskiranje pustnih mask ji ne gre več 
tako od rok, tudi ne oblikovanje najrazličnejših figuric iz raznovrstnega 
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materiala.) Vemo: če bi vam zdravje bolje služilo, bi najprej potovali v 
Benetke in potem, potem bi se predali raziskovanju zgodovine domačega 
kraja. Vse to je čutiti v vašem glasu, kadar se potopite v pripovedovanje in 
je v vaših očeh moč ujeti polnost hrepenenja … Morda pa zato vsako našo 
željo, da bi vam pomagali lajšati bolečine, prežene vaš velik optimizem 
in pogumno prenašanje številnih zdravstvenih težav. 

Naj vas vsakodnevne skrbi in poti še kdaj pripeljejo k nam v kolektiv. 
Veseli bomo vsakega vašega obiska. Posebej pa se vas nadejamo, ko vas 
bo zanimalo napredovanje vaših vnučkov in vnukinj, za katere imate 
enako skrb kot ste jo imeli za svojih šest otrok. In ko bo zmanjkalo knjig 
v ljudski knjižnici, pridite v našo šolsko.

   Ko pa se nam bo stožilo po vaših bajkah, nas pričakujte. Pričakujte 
nas tudi, ko si bomo zaželeli naučiti se od vas napraviti preslastne torte 
in oblikovati prelepe vzorce. Res se nas lahko nadejate! A najbrž boste 
takrat v krogu svojih mladih poslušalcev in jih boste, kot vaša Vukova 
teta nekdaj, navduševali z živim pripovedovanjem in bili takrat najbolj 
srečni. 

Naj vam zaželimo čim manj bolezenskih težav in naj se vam uresniči 
še kakšna skrita želja!

    Vaši sodelavci in sodelavke Osnovne šole Pohorskega bataljona 
Oplotnica«

Žal sem morala kmalu po posredovanju govora pohiteti domov v 
dolino. Pred odhodom sem ujela slavljenkin odobravajoči in hvaležni 
pogled.
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Vlasta Črčinovič Krofič

Donatorstvo in socialno delo
Zaradi pomanjkanja izobrazbe sem se počutil manjvrednega. Pogosto 
razmišljam, da bi morda le moral nadaljevati šolanje in si pridobiti 
poklic s področja sociale. Ljudem sem vedno rad pomagal, tako da sem 
jih finančno podpiral, jim posojal denar ali namesto njih opravil drobna 
opravila, ne da bi za to pričakoval plačilo.

Slišal sem govorice, da sem lahkoveren in naiven, da me je lahko 
pretentati, a jaz sem se za tovrstna dejanja zavestno odločil.

Po služenju vojaškega roka sem v jeseni leta 1949 našel službo v 
Mariboru. Zaposlil sem se v železnini v Jurčičevi ulici. Zaradi udobja 
sem poiskal stanovanje v bližini trgovine. V centru mesta, v enem 
izmed dvoriščnih stanovanj je starejša vdova oddajala pograd. Merila 
o tem, kaj je primerno bivališče, so se od današnjih močno razlikovala. 
Gospa Marija, vezilja in citrarka ter vdova po trgovcu, kot se je vedno 
podpisovala, je iskala podnajemnika zaradi izboljšanja svojega finančnega 
položaja. Iskala je nekoga, ki bi zanjo opravil nakup v trgovini, namesto 
nje opravil težja gospodinjska dela, na primer prinesel kurjavo, očistil 
peč in jo zakuril, prinesel vodo z dvorišča … jo pod roko sprehodil po 
mariborskih ulicah do mestnega parka in nazaj. 

Po vojni so mnogi Mariborčani govorili nemško. Tudi gospa Marija 
je bila ena izmed njih. Slovensko enostavno ni znala, zato je potrebovala 
tolmača. Z znanjem nemščine sem bil idealen najemnik.

Gospa Marija se je bila po moževi smrti prisiljena preseliti iz udobnih 
prostorov v majhno polkletno stanovanje. Od razkošnega pohištva 
je ostalo bore malo, a še preveč za majhne prostore. Ob vstopu skozi 
vhodna vrata si vstopil v večnamenski prostor, namenjen predsobi, 
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umivalnici, kuhinji, jedilnici in še spalnici za podnajemnika. Na nekoč 
razkošno življenje so spominjali: secesijsko zrcalo, ujeto v pozlačen okvir, 
keramični umivalnik in vrč za vodo z bogatim cvetličnim motivom. 
Z vodo so se vse stranke oskrbovale iz pipe na dvorišču. Podobno je 
bilo s sanitarijami v oddaljenem kotu dvorišča, namenjenimi vsem 
stanovalcem omenjenega dvorišča in teh ni bilo malo. V nekaterih 
majhnih stanovanjih so se stiskale celo šestčlanske družine, medtem 
ko je bilo vseh stanovanj vsaj deset. 

Spet sem v stanovanju gospe Marije. Iz temačnega večnamenskega 
prostora prestopim prag in pristanem v sobi, v katero prodre le malo dnevne 
svetlobe. Na poti v sobo jo ovirajo visoke pelargonije, ki so se razcvetele 
na okenski polici, in porumenele, bombažne zavese. Gospa Marija, zelo 
zadržana, resnobna in kot vdova odeta v črnino: v črne čipke, črno svilo 
in črn žamet, visoko zapeta do vratu z večno broško pod brado, daje vtis, 
kot da je stopila z bleščeče slike, iz nekega drugega življenja. Njeni beli, 
dolgi, nežni prsti še v poznih letih vdevajo niti v šivanko in ustvarjajo 
zapletene vezenine. Kadar sede k citram, iz njih izvabi melodije, ob katerih 
se skromna sobica razširi v razkošno dvorano; vsaj tako sem to glasbo 
sam doživljal.

Z gospo Marijo sem ohranil stike ves čas njenega življenja. Če me je 
potrebovala, mi je napisala kratko pisemce, okrašeno s spominčicami, 
češ »ne pozabi me«.

Vsi prijatelji in znanci se mojega srca niso dotaknili tako globoko 
kot gospa Marija. V nekem drugem obdobju se je k meni zatekla po 
pomoč neka druga vdova, socialistična »tovarišica« Marija. Pretentala 
me je s svojo žalostno zgodbo, da potrebuje denar za zdravila, ki bi 
jo odvadila kajenja. Na ta način bi sebi in svojemu otroku izboljšala 
socialni položaj. Cigarete so bile že v davnih časih drago in nepotrebno 
zlo. Sklenila sva ustni dogovor, ki ga »tovarišica« Marija ni izpolnila. Za 
kaj je porabila denar, ne vem. Protinikotinska terapija ni bila uspešna 
in »tovarišica« se ni otresla neljube razvade. Finančno si ni opomogla 
in to je bil razlog, zaradi katerega se je moja investicija spremenila v 
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čisto izgubo in odpis dolga. Poleg tega se me je »tovarišica« izogibala in 
moje pozdrave preprosto prezrla.

Po tej izkušnji sem postal previdnejši, a še vedno me je tu in tam kdo 
pretental. Ljudski rek »če posodiš denar prijatelju, pozabi prijatelja«, se 
je večkrat uresničil. Mnogi te imajo radi, dokler jim nudiš in prinašaš 
koristi, nakar te pozabijo ali se ti izmikajo.
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Ivana Hauser

Odtenki poslikave
Od mraza otrpli prsti se okorno oklepajo krmila. Daleč pred seboj vidim 
štoparja. Eno roko tišči v žep, z drugo maha, torba je na tleh. Slabo je 
oblečen, sključeno telo hoče zlesti vase. Vključim smerokaz, on se skloni 
in pobere torbo. Premislim si in že hočem peljati mimo, ko mi oster 
mraz sproži čustvo usmiljenja. Ustavim. Štopar naglo odpre vrata in 
prisede v avto.

»Brrrr, kako je mrzlo.« Ves se trese. Šibko raščeno bitje v pomečkani 
bundi zatohlega vonja, tišči roke pod pazduho, torbo spusti k nogam. 
Me niti ne vpraša, do kod peljem. A komaj mu rečem, da tudi v avtu še 
ni toplo, se že vsuje iz njega ploha besed:

»Vi ste pa v redu, da ste me pobrali. Veste, z mamo sva se spet skregala, 
pa sem malo živčen.«

»Čigav pa si?«
»Aja. Jaz sem sin od tiste, ki ji je prejšnji teden umrl oče, moj dedi. 

Dober človek je bil, vam rečem. Saj ste ga poznali. Morali ste ga poznati.«
»Vsi dedki in babice so dobri,« rečem.
»Ni res! On je bil drugačen. Me je včasih ozmerjal, primazal klofuto, 

imel pa me je rad. Če sem pohvalil njegov klobuk, se čudil lovskim 
pripovedim, je vedno našel nekaj drobiža zame.« 

»`O ti pubec prefrigani, pa si me spet naciganil,` je rekel in se smejal, 
ko je po žepih iskal kovance. Veliko denarja pa tako ni imel. Rad je pil 
vino. Ampak ni zato umrl. Njega je kap,« ga opraviči in že nadaljuje. 

»Cel trg ga je poznal in vse vasi tod okoli. Bil je lovec, gasilec pa 
grobar. Z lova se je vračal vedno s praznim nahrbtnikom. Je pravil, 
da kolega ni imel sreče in je svoj plen odstopil njemu. Ali pa ga je dal 
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gostilničarju za golaž.«
»Zdaj pa verjamem, da je bil dober človek.« 
»Ja, zelo radodaren je bil. Mama pa me ne razume. Saj nisem več 

štipendist, ko je lahko celo štipendijo vzela ona. Sedaj hodim na šiht.« 
Zadnje besede so odločne. Pogledam ga, on pa zravnano gleda naprej.

»Niste vedeli? Seveda. Delam pri Cestnem podjetju.« 
»Zdaj, pozimi?«
»Ja, tudi pozimi delamo. Po ves dan. Dedi je tudi moral kopati jame 

za grob, čeprav je bila zima, zemlja pa zmrznjena. Če jama ni bila dovolj 
velika, da bi krsta sedla na dno, so ga nadrli. Ko pa so pogrebci odšli, so 
krsto dvignili in je dedi jamo povečal. Tega pa ni dobil plačano, samo 
hudi so bili nanj.« 

»A mama … « ne čaka, da povem do konca.
»Mama mi kar naprej pravi, naj že grem od hiše. Moj dedi je bil 

najboljši gasilec, na znak sirene vedno prvi na mestu. Je rekel, da je 
gasilski dom njegov pravi dom, včasih je kar tam prespal. Nekoč, ko je 
rešil krave iz gorečega hleva, je dobil priznanje. Jaz tudi opravljam zelo 
nevarno delo, na visokih odrih. Je pa dobro plačano. Za mamo plačujem 
položnice in še petdeset evrov ji dam, da kupi kruh za mlajše polbrate 
in polsestro.«

»Kruh pa že mora biti pri hiši.«
»Ja, seveda. Včasih pa sem si za zaslužek na kmetijah kupil klobas 

in čokolade in se tako najedel, da sem bruhal.«
»Dobite toplo malico?«
»Ni tople malice. Kar sendvič. Dedi je tudi rad jedel sendviče in pil 

špricer v gostilni. Je rekel, če ga kdo rabi, ga tam najlaže najde. Kadar 
je tovornjak pripeljal pijačo, je gajbe razkladal in je potem dobil špricar 
ali dva zastonj.«

»Ti mama naredi sendvič?«
»Neee. Pa saj ga tudi nima s čim. Le jezi se name in pravi, da bi bilo 

bolje, če me sploh ne bi rodila, baje ji delam same sitnosti. Tudi nabuta 
me.«
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Čelo nasloni v dlani, oči si zakrije. Molčiva. Izza vseh škrg avtomobila 
pihlja toplota.

Nato se z nabojem velikih upov in želja začnejo iz njega luščiti nove 
in nove domislice:                

»Eh, naj me kar dolži za svoje nesrečno življenje in me naganja od 
doma. Dolgo me ne bo več. Sem si že kupil parcelo, s kreditom. Tam, 
nižje od Lenarta. Krasna parcela, vam rečem. Gradil si bom hišo. Veliko, 
nadstropno hišo. Veste, pri Cestnem podjetju vozim tovornjak. So mi 
plačali šolanje in izpit. Jaz tudi rad poberem štoparje, ker se mi smilijo. 
Fajn firma je Cestno podjetje. Danes bom na parcelo še deske zapeljal. 
Eeee, ta moj dedi. Je včasih rekel: »Ti, pubec, iz tebe še nekaj bo.« 

»Seveda imam dovoljenje. So mi rekli, da za sebe lahko napravim 
furo zastonj.« Govori gladko in z zanosom.

»Hvala bogu, hišo smo še pred jesenskim dežjem prekrili. Dve 
nadstropji ima. V pritličju bodo pisarne, z ženo bova imela vsak svojo 
firmo. Verjetno bo hotela imeti kozmetični salon.«

»Sta poročena?«
»Ne še, bo pa čez mesec dni rodila. Pomislite, rodila bo mojega otroka. 

Oče bom. Moj otrok bo imel očeta. To bomo srečni. Potem hočem še 
enega. Uh, kako rad jih bom imel in skrbel, da se jim kaj ne zgodi. Dedi 
se je nekoč pri gašenju požara močno opekel. Takrat sem mislil, da bo 
umrl. Bal sem se zanj, se oklenil njegove noge in tulil, ko so ga devali 
v rešilca.«

»Si ga pa res imel rad.« 
»Hišo sem dvakrat izoliral in vgradil dvojno betonsko mrežo.«
»To pa ja stane.«
»Bo pa varno, da se otrokom kaj ne zgodi, in ne bo jih zeblo.«
Bližava se mestu.
»Kje bi izstopil?« prekinem njegovo brezkončno domišljijo. Le zakaj 

sem imela pomisleke, preden sem mu ustavila. Saj je vendar samo ubogi 
fante, ki si svet poslikava s svojimi barvami, si dovoli drzne sanje, se 
odeva z razkošjem. Ukradla bi mu nekaj teh svetlih barv, naslikala svoj 
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jutri, prepleskala svoj včeraj. Vsaj toliko, da bi prekrila umazane lise.
Zamišljeno gleda zaledenelo reko in pešce, ki previdno stopajo po 

spolzkem pločniku.
»Hm, bo Jože prišel v šolo, mi bo dal kak sendvič,« momlja.
Zmanjka nama poti. Razen nekaj kratkih vprašanj, ga vso pot samo 

poslušam, puščam domislicam svobodo, ne posegam v njihovo izvirnost, 
ne dvomim v resničnost.

»Takoj moram tja na križišče, me čaka avto Cestnega podjetja,« 
nadaljuje svoje sanjarjenje.

»Hvala! Tisočkrat hvala!« 
Parkiram in izstopiva. Torbo dene čez ramo, iz nje štrli ravnilo. 

Dam mu svoj sendvič. Z dlanmi ga objame, med prste mu zataknem 
bankovec. »Za čaj,« rečem.

Sledovi nedolžnih potez na njegovem obrazu pričajo, da še ni polnoleten. 
Spomin na dedija, ki ga je edini imel rad, vztrajno bdi nad njim.

»Hvala, res ste dobri. Včasih mi je tudi dedi dal sendvič.«
V njegovem pogledu ždi preplah, da ga nihče več ne bo imel rad. 
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Sara Krnc

Odgovori so v Bibliji
Sedim v kavarni in čakam. Skozi okno gledam ljudi, ki hodijo po ulici 
in se zavijajo v plašč, ko zapiha mrzel jesenski veter. Videti je, kakor da 
imajo veliko skrbi, hitijo, kot da lovijo še zadnje minute, ki jih imajo na 
voljo. Ne ozirajo se na druge in pred seboj vidijo le svoj cilj.

Natakar mi je prinesel zeliščni čaj, jaz pa sem še naprej gledala skozi 
okno, iskala in čakala. Z rokami sem nevede krožila po platnici stare 
in oguljene knjige, ki sem jo vedno nosila s seboj. Naredila sem požirek 
čaja in se opekla. Nasmehnila sem se; vedno sem bila neučakana in 
»frfrasta«, vsaj tako me je oštevala stara mama.

Človek je zelo posebno bitje. Živi, kakor da ne bo nikoli umrl in umira, 
kot da ni dobro živel. Šele v času, ko je njegovo življenje v nevarnosti, 
ugotovi, da si ni vzel časa za pomembne stvari. In nato obljublja, da se 
bo spremenil, če bo preživel. Da bo izkoristil drugo priložnost. Takrat 
po navadi tudi začne verovati v Boga, saj meni, da škoditi pač ne more, 
če je res nekaj na tem. 

Iz razmišljanja so me predramili otroški kriki veselja, ko je za 
sosednjo mizo deček končno dobil svojo vročo čokolado. Nasmeh se mu 
je razpotegnil čez cel obraz in oči niso videle nič drugega kot smetano, 
ki je krasila vrh skodelice. 

Drugačna zgodba je seveda pri otrocih. Ti so naivni, nedolžni, srečni 
in preprosti. 

Iz otroštva se spominjam dogodka, ko sem se gugala na gugalnici, 
starejši otroci okoli mene pa so se pogovarjali o učiteljici, ki je zbolela 
za rakom. Kot otrok seveda nisem vedela, kaj to je. Bolezen sem si 
predstavljala tako, da je učiteljico uščipnil rak in ima sedaj neko okužbo, 
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podobno, kot bi te ugriznil pes. Res, otrok čisto drugače dojema svet 
odraslih. 

Morda so od tistega dogodka minila tri leta, ko sem z enajstimi leti 
odšla k osebni zdravnici na pregled. Izvidi so potrdili levkemijo. Šok. 
Nejevera. Napaka! A vendar, vse je bilo res. Rak. Stara sem bila skoraj 
12 let. Nihče ne ve, zakaj sem zbolela. Ker smo verni, si rada mislim, da 
nam je Bog dal to preizkušnjo zato, da bi bili še bolj povezani – ne samo 
moja družina, temveč tudi vsi sorodniki in širša skupnost, v kateri živim. 

Rekli so mi, da mi Bog ne bi dal tega bremena, če ga ne bi mogla nositi. 
In tako sem začela razmišljati. Zakaj jaz? Vendar ne več s pomilovanjem, 
temveč s ponosom. To je bil Božji dar. Zakaj si izbral mene, Gospod? 
Izbral si mene, otroka, niti še tvoje dekle ali služabnice. Izbral si me za 
orodje v tvojih rokah. Vsakega človeka si izbral za orodje, vsakega na 
drugačen način. Kako naj torej pomagam drugim s svojo izkušnjo? To 
se še vedno sprašujem, čeprav je od presaditve kostnega mozga preteklo 
že nekaj let.

Kaj želiš od mene? Čakam odgovore … 
Pomešam čaj in srknem požirek. Vrata kavarne so se zopet odprla in 

bušnil je hladen zrak. Po navadi so se vrata zelo hitro zaprla, tokrat pa 
ni bilo tako. Gospod za sosednjo mizo je zagodrnjal, ne da bi se ozrl in 
pogledal, kaj je vzrok odprtim vratom. Jaz pa sem to storila refleksno in 
videla človeka na invalidskem vozičku, kako je poskušal priti v kavarnico 
preko praga. Za hip sem prizor samo opazovala, nato pa se je moje telo 
le odzvalo in sem skočila proti njemu. 

»Oprostite gospod, Vam smem pomagati?«
Pokimal mi je im se mi hvaležno nasmehnil. »Lepa hvala.«
Vrnila sem se nazaj k svojemu čaju ter opazovala, kako je bilo natakarju 

nerodno, ker ni pravočasno videl gospoda, da bi mu pomagal. Da bi se 
mu za to opravičil, je še posebno skrbno pobral njegovo naročilo ter se 
z njim še nekaj časa pogovarjal. 

Nikoli nisem zares pomislila in se zahvalila Bogu za vse, kar imam. 
Seveda cenim zdravje, vsak, ki je bil na mojem mestu, ga. Zdravja 
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nimam za samoumevnega, vendar pa se kljub temu prevečkrat pozabim 
zahvaliti Bogu zanj. 

Gospod, HVALA. 
Toliko dobrih ljudi obstaja. A naša dobrota je le odsev njega, ki nas 

je ustvaril. On je resnično dober. 
Imam roke in noge, ki jih lahko uporabljam, kot želim.
Imam oči. Vidim, kako ima Bog rad tega dečka, ki je ravno pojedel 

vročo čokolado. Zanima me, ali deček ve, da ga ima nekdo tako rad. 
Imam ušesa. Slišim, kako se na ulici večkrat oglasi hupa in še 

pogosteje sirena. Ali se ljudje zavedajo, da jih ima nekdo rad? Da jih 
nekdo spremlja tudi takrat, ko se jim poruši svet?

Imam usta. Ali lahko z njimi povem ljudem resnico? Ali jim lahko 
poskušam razložiti Boga in njegovo ljubezen do nas? 

Imam dušo. Ampak ali imam dovolj močno vero, ki bo ohranila 
dušo za večnost?

Čakam odgovore …
… sedim v kavarni z odprto knjigo in berem. Ne čakam več. Odgovori 

so tu.
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Pika Prosenik, 9. r. OŠ Trebnje

S čipko v novo zgodbo
Pred 58 leti se je v preprosti kmečki družini kot prva od petih otrok 
rodila deklica Marija, ki je sedaj moja babi Marija.

Odgovornosti, ki je še danes ena od njenih mnogih vrlin, se je naučila 
že zelo zgodaj, saj je morala zaradi zgodnje smrti svojega očeta pomagati 
mami in skrbeti še za tri mlajše sestre in brata.

 Ko sem svojo babi vprašala, kaj je bila zanjo njena največja prelomnica 
v življenju, mi je odgovorila, da je bil to zagotovo začetek klekljanja. 

Vse se je začelo z operacijo njene noge. Babi ima veliko energije, ki jo 
rada deli tudi z drugimi. Vseskozi hoče nekaj početi, zato je v tem času, 
ko ni mogla hoditi, malo raziskovala in odkrila, da v Trebnjem obstaja 
klekljarska skupina, ki se ji je kmalu tudi sama pridružila. Po končani 
delavnici v Trebnjem je svoje znanje nadgrajevala še pri klekljarici Vesni 
v Ljubljani, kjer sem tudi jaz prvič poprijela za kleklje in se začela učiti 
klekljati. Kasneje je babi prišla do odločitve, da želi svoje znanje deliti 
z drugimi. Ustanovila je svojo skupino Žnurce, ki zdaj deluje že šesto 
leto in je vanjo vključenih trinajst klekljaric. Pred dvema letoma so se 
prijavile tudi na evropski projekt, ki so ga poimenovale BA-ČI, kar pomeni 
Baragovo življenje, ujeto v čipko. Žnurce so začele ponovno raziskovati 
življenje Barage in njegovo delovanje v Ameriki ter tako znova razkrivati 
pomen našega rojaka v tujini in v domačem okolju. Kmalu po prijavi na 
projekt so začele padati prve ideje. Začele so zbirati tudi čipke klekljaric 
iz drugih delov Slovenije in na koncu jih je bilo že dvesto enaintrideset. 
Veliko je bilo dela z zbiranjem čipk, zlaganjem, dekoracijo prostora, a s 
skupnimi močmi in Marijino vztrajnostjo je to uspelo. 

Tako je bila 19. 1. 2019 v Trebnjem slovesna otvoritev razstave BA-
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ČI, ki se bo po Sloveniji predstavljala vse do 7. 11. 2019, ko naj bi bila 
izvedena tudi zadnja medgeneracijska delavnica.

 Marija je ponosna na to, kar počne, saj lahko ljudem pokaže lepoto 
klekljanja, ki pa za naše kraje doslej še ni bilo tako zelo značilno. Pravi, 
da moraš za uspeh delati tisto, kar te resnično veseli, ob sebi pa je 
pomembno imeti prave ljudi. Njeno pravilo je: »Širi dobre stvari, dobro 
voljo in življenje izkoristi do maksimuma!« 

Vedno znova išče nove izzive in o svojem delu pripoveduje ter 
navdihuje tudi druge, da si z vključevanjem v širšo skupnost, tudi v 
klekljarski krožek, plemenitijo življenje in si pišejo nove zgodbe. Tako, 
kot si jo je napisala in si jo še vedno piše moja babi Marija.

To mi je všeč, zato sem na svojo babi ponosna. 
Zame je moja babi Marija ena mojih vzornic, ljudi, ki me navdihujejo. 

Res je neverjetna oseba in vesela sem, da jo imam v svojem življenju. Kljub 
vsem obveznostim vedno najde čas za svoje najbližje, ki jih ima najraje.
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Agata Zgonec

Prosim, bodimo si ljubi!
Srčno rada bi se te spominjala kot dobrega očeta, če bi me le enkrat 
stisnil k sebi in me toplo objel. Ko bi vaju z mamo kdaj slišala, da si 
izmenjujeta božajoče besede. Ko bi mi prebral ali pripovedoval pravljico 
za lahko noč. Ko bi šli kdaj skupaj na lutkovno predstavo, v naravo. Tedaj 
bi se te spominjala kot dobrega očeta. Ko bi ne bila neštetokrat priča, 
kako so tvoje roke v nori pijanosti udarjale po maminem telesu (zato ne 
prenesem poniževanja žensk), kako so v razdejani kuhinji iz tvojih ust 
v mojih ušesih odmevale grde besede, namenjene mami, meni, bi se te 
spominjala kot dobrega očeta. Jaz sem si želela ljubečega. Takšnega, ki 
bi me imel rad, ob katerem bi se počutila varno, sprejeto, na katerega 
bi se lahko zanesla. Tedaj bi tukaj napisala zgodbo o dobrem človeku. 
Mami si preprečeval, da bi me zaščitila. Jaz nje nisem mogla. Ni mi bilo 
več živeti. Nekega dne pa je bilo vendarle vsega hudega konec. Za vedno.

Mami me vzame v svoje naročje, me ziblje zdaj desno, zdaj levo. Prvič 
v svojem življenju se počutim popolnoma varno, sprejeto, ljubljeno. Dolgo 
sva tako. »Naj bo tako večno,« si mislim. Čez nekaj časa s svojim nežnim 
glasom, solzami v očeh spregovori: »Ljubljena moja hčerkica, oprosti mi 
za vse, kar si morala prestajati. Nikdar več se ne bo ponovilo. Tvoj oče 
ni bil spočet z ljubeznijo, ni imel dobrega zgleda svojih staršev, zato ga 
ni mogel ponesti ne v vrtec, šolo, okolje in ne v to družino. Nikdar ni bil 
sprejet kot otrok, kaj šele brezpogojno ljubljen. Pogovarjati se ni znal, ne 
želel. Jaz sem pa mislila in upala, da ga bo moja ljubezen in mila narava 
naredila boljšega. Zdaj ne morem ničesar spremeniti. Obžalujem. Močno. 
Prosim, oprosti mi za vse!« Njene solze čutim na mojem licu. Poljublja 
me po laseh, čelu. Z rokavom si briše smrkav nos. Spet me nežno objame, 
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privije k sebi, kot da me nikdar več ne bo izpustila. »Hvala, mami,« ji 
rečem in se še kar stiskam k njej. Dolgo sva tako. V tišini začne milo 
peti: »Davi zarana pobelil je sneg travnike, polja, doline in breg. Kako 
nežen glas ima! Nikoli je nisem slišala, a ona mene je. Vselej žalostne 
pesmi. Te sem najraje pela. Zdaj se s svojim ljubečim glasom močno 
dotika moje duše. Reče: »Ljubljena moja deklica, vključi se v pevski zbor 
in poj, poj, poj! Pesem, ki je v tebi, je lahko čudežno zdravilo.« 

Sem v učilnici pevskega zbora. Moja duša je žalostna, ranjena, moj 
pogled prestrašen. To se na meni že na daleč opazi. Vem. A vselej sem 
prva v učilnici in komaj čakam, da začnemo peti. Učiteljica nas ima rada. 
Mene na nek način še prav posebno. To čutim. Dodobra me pozna in ve 
vse o naši družini ter tragični zgodbi. A zdaj vadimo pesem Pojdem u 
Rute, najlepši slovenski biser ljudskega izročila, za proslavo ob obletnici 
rojstva K. D. Kajuha. Pojemo. Tudi jaz. Žalostno, otožno. Vedno je tako. 
Nenadoma čutim, kako se me besedilo dotika. Prav do srca. Vanj se 
popolnoma vživim. Vidim objokano dekle pri grobu svojega ljubega. 
Drugih ne slišim, ne vidim. Čutim le pesem tukaj, sedaj. Učiteljica me 
gleda in posluša. Ljubeznivo! Prijazno me povabi pred zbor in reče: 
»Nikogar še nisem slišala tako občuteno peti te pesmi! Ti boš pela solo! 
Prekrasen glas imaš! Prav za to pesem! Daj, poskusi sama. Zbor te bo 
tiho spremljal.« Ni me bilo treba prositi. Kar zapela sem (po nastopih 
sem jo pela dolga leta). Z vso mojo bitjo otožnosti. Zdaj slišim nebeško 
resonanco svojega najvišjega tona, ko zapojem besedo »Ruute:« Nikdar 
doslej nisem občutila svoje duše tako radostne. Zbor nenadoma utihne. 
Slišim le besede: »Prelepo, nebeško!« Učiteljica pa: «Braaaavoooo, ljuba 
nam rojena zvezdica s čudežnim glasom!« Kar ne morem verjeti, kako 
me vsi hvalijo! Še nikoli doslej nisem tako živela, rastla, cvetela!  

Srečna sem. Našla sem zdravilo za svojo ranjeno dušo. Pesem. 
Resonanco. Oder. Da sem vredna, nagrajena z aplavzom, solzami! To 
plačilo je zame dovolj. Čisto dovolj. Zdaj mi tega nihče več ne more 
vzeti. Hvala, ljubljena mami, da si me vzela v naročje in prebudila v 
meni pesem. Zdaj lahko pišem zgodbo o dobrih ljudeh. O mami, ki 
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pride na vsak moj nastop. Poišče najbližji sedež, da se najini duši srčno 
povežeta. Vedno si briše solzne oči. Ne le ona. O, kako me pesem dviga. 
Še bolj sem srečna, da je moja interpretacija všeč tudi drugim. Učiteljica 
glasbe pa je tisti dobri človek, ki me je slišala in postavila na oder. Hvala. 
To sem neskončno potrebovala. Ja, oder. Tam lahko izrazim vsa svoja 
čustva. Tam se zdravim. To je blagoslov. Veliko nastopam. Kar naprej 
potrebujem pesem. 

Prepevam že petdeset let. Moja duša je dodobra ozdravljena. Že 
dolgo v repertoarju prevladujejo vesele pesmi. Za dežjem posije sonce. 
Vesolje me kar samo vodi. Nič kaj ne načrtujem. Ničesar ne počnem na 
silo. Nekega davnega dne sem srečala dobrega človeka, ljubečega moža 
in očeta. Je dobrih misli in dejanj. Brezpogojno ljubi najino hčerko. 
Zato sem najsrečnejša mati. Lepo je živeti! No, saj si poveva vsak svoje 
mnenje, vendar na miren, spoštljiv način. To znava, to imava. Zavedava 
se, da so za zdravje duha in telesa nedvomno najpomembnejši spoštljivi 
medsebojni odnosi tako doma, v službi kot povsod drugod. Prav zaradi 
slabih medsebojnih odnosov je na svetu toliko vojn, gorja in bolezni. 
Ker ne zboli telo. Zboli duša. Dušo pa ozdravi le čista ljubezen v srcu. 
Nikakor ne tableta. O, ko bi se ljudje zavedali, da je edina resnica sveta 
čista ljubezen srca! 

Vsekakor pa so nama najpomembnejši tisti intimni odnosi, kjer se 
potrudiva za obojestranski užitek in sprostitev. To je za zdravje duha in 
telesa najboljša brezplačna tableta. Sicer nima nobenega smisla živeti v 
dvoje. Kar sejeva, žanjeva. Na zlato pravilo nikdar ne pozabiva. »Ne stori 
drugemu, česar ne želiš, da on stori tebi.« Ja, sreča se lahko začne doma.

Zdaj premišljujem, da se vse v življenju zgodi z nekim razlogom. 
Očetu sem že zdavnaj vse odpustila. Brez tega nisem mogla naprej. Vse 
življenje se trudim, da sem boljši človek od njega. In sem. Ker zavestno 
živim s čisto ljubeznijo v srcu in se zato ničesar ne bojim. Ne bolezni, ne 
smrti. Ker vem, da je misel najhitrejša, zato je moja vselej pozitivna. V 
meni ni negotovosti in strahu, ker ne nasedam kolektivnemu napačnemu 
vsiljevanju. V mojem srcu je radost, ker zavestno tako živim! Pravzaprav 
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sem srečna in hvaležna za vse, kar imam. Nobenega ne obsojam. Nihče 
nima te pravice. Vsak dan blagoslavljam svojo ljubo družinico in vse 
stvarstvo. Vsem želim obilja v srcu in povsod. Če mi kdaj ljubezen le 
hoče pobegniti iz srca, jo nemudoma prikličem nazaj. Tega me je učila 
mami. In da se moram imeti rada. In če bo v meni ljubezen, bo v meni 
Bog. Živim za ta trenutek, tukaj sedaj. Včeraj je mimo, jutri me morda 
več ne bo. In vem, da sem močna ženska, ki bi lahko živela tudi sama. 
Takrat bi bila sama sebi najboljši oče, mati, sestra, brat in seveda 
najboljši ljubimec. A prav sedaj piše moja ljubljena hči zgodbo o dobrih 
ljudeh. O svoji mami in očetu, ki sta jo spočela iz neizmerne ljubezni, 
ji dajeta toplo, varno zavetje, svobodo in brezpogojno ljubezen. Piše o 
njuni spoštljivosti in srčnosti do sočloveka. 

Vsi smo lahko dobri ljudje, le zavestno moramo naseliti čisto ljubezen 
v srce in živeti brez pohlepa. Potrudimo se za skupno dobro. Saj ni tako 
težko. Zaslužimo si to. Svet bo mnogo lepši. In pisalo se bo veliko zgodb 
o dobrih ljudeh. Bodimo si ljubi! Prosim, bodimo si ljubi!
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Irma Jančar

Oglar je zauber fant
Pri Murnovih je zadišalo po svežem kruhu. Mama Franca ga je zamesila, 
ko so deklice še spale. Na štedilniku je v enem loncu brbotal ješprenj, v 
drugem pa se je kuhala hrana za prašiča.

Stopila je v izbo. Na tesnih ležiščih so se tiščale deklice in spale. Tri 
so spale na postelji, dve na peči, najstarejša pa na klopi ob peči. Izba je 
bila skoraj pretesna za toliko otrok, zato je bil zrak zadušen in vlažen. 
Mama je odprla okno in poklicala:

»Vstanite, punce, kruh je že pečen. Danes grem k atu v gozd. Pomagala 
mu bom pri kopi, pa še nekaj hrane mu nesem.«

Dobro je vedela, da jih bo vonj po kruhu kmalu spravil izpod odej in 
vedela je tudi, da bo takoj ob hlebec kruha.

Franca je vzela iz peči tri hlebce in zraven modrovala:
»Prvi bo za danes, drugi bo za našega ata, oglarja, tretjega pa bom 

spravila v omaro, da ga ne bodo otroci prehitro pojedli.«
Težko je bilo nasititi tako veliko družino, zato je Muren redno oglaril 

in večji del svojega življenja preživel v gozdu. Največkrat je oglaril kar 
sam. Kadar je pripravljal drva za veliko kopo, sta mu pomagala še žena 
Franca in sosed Jože.

V gozdu si je postavil zasilno oglarsko kolibo in jo pokril z lubjem, 
kamor se je zatekel pred dežjem ali pa se je za kakšno uro ulegel in 
zaspal. S kopo je imel veliko dela. Pripravljal je les, ga žagal in zlagal v 
kopo, ki je včasih v premeru merila tudi osem metrov, v višino pa se je 
dvigala do štiri metre. Seveda tudi križec za srečo na dnu dimnika ni 
smel manjkati. Zanj je poskrbela žena ali pa so ga naredili otroci doma. 
Zgornji del, glavo, je obložil s smrekovimi vejami. 
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Ko je bil les zložen, ga je najprej pokril s tankim slojem mahu, trave 
in listja, potem pa jo je obložil z debelim slojem zemlje. Za odvajanje 
plinov, pare in dima so bile potrebne luknje, ki so bile enakomerno 
razporejene po kopi. Noč in dan je moral paziti, da se mu kopa ni vžgala 
ali pa da mu ni ugasnila.

Muren je bil od oglja in dima črn kot peklenšček. Umazanija se mu 
je tako zažrla v kožo, da tudi umivanje ni kaj dosti pomagalo. Bil je črn, 
bil je oglar in pika. Celo otroci so se ga bali in so se mu raje izognili, 
čeprav je bil dobrega srca.

Franca ga je večkrat na teden obiskala in mu prinesla na kopišče, 
kar je potreboval. Tudi danes je bila namenjena k njemu.

V koš je zložila hrano, pijačo in nekaj slanine za priboljšek. Oprtala 
si ga je na ramo, zraven pa naročala:

»Mici, ti skrbi za male tri, Rezi, ti boš pasla Čuho na vrtu, a pazi, da 
ne bo ušla v Gorjančevo deteljo in ti zbezljala po vasi. Ne pozabite na 
prašiča, počistite mu svinjak in korito mora biti čisto, preden zlijete 
hrano vanj! No, zdaj pa grem. A ja, še to, ješprenj imate na štedilniku 
in ne pojejte preveč kruha, nekaj ga mora ostati še za jutri!«

Sključena pod težkim košem je odšla mimo Gorenčeve kmetije. Sosed 
jo je že od daleč opazil. V hišo je hitro stekel po steklenico žganja in ko 
se mu je približala, jo je ogovoril:

»Teta, dobro ste obloženi, prav gotovo greste v gozd k oglarju. 
Počakajte, steklenico žganja vam bom dal kar v koš, da ga vam ne bo 
treba jemati z ramen.«

»Boglonaj, vesel ga bo,« je dejala in se podvizala proti gozdu.
Pot se je vlekla in vročina je pritiskala. S potno roko se je brisala 

po obrazu, nato je dvignila še predpasnik in si obrisala znoj z vratu. 
Naramnice koša so se ji zažirale v rame, zato si jih je kar naprej popravljala. 
Hodila je in hodila, najbrž že dve uri. Globlje v gozdu je bilo nekoliko 
hladneje in senca ji je prijala. Kmalu je zavohala dim in zagledala je kopo.

»Hoj, hoj, sem že prišla!« je zaklicala vsa zasopla, še preden je 
zagledala moža.
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»Hoj, le pridi sem! Težko sem te čakal. Kje si hodila tako dolgo!« se 
ji je oglasil izza kope.

Naposled ga je zagledala. Visok in suh je stal pri kopi in s prstjo 
mašil luknje. Oblečen je bil v srajco in hlače, katerih barva je že zdavnaj 
počrnela. Ves je bil črn, le dvoje svetlih oči se je zasvetilo izpod klobuka, 
ko je zagledal svojo Franco. Zobje so se mu zabliskali v nasmehu, ko jo je 
zagledal. Nehote se je z rokami obrisal po obrazu, da bi zakril umazanijo, 
ki se mu je nabrala ob kopi.

»Sem že mislil, da te ne bo … « je v zadregi spregovoril, a mu je v 
tistem hipu zmanjkalo besed, ko ji je pridržal koš in so se ji prikazala 
nedra izpod razpete bluze.

»Saj veš, kako je doma, otroci, krava, prašič,« je v zadregi naštevala 
in si popravljala bluzo.

»Je že dobro, samo da si prišla,« je dejal in postavil koš na tla. Potegnil 
jo je k sebi. Bila je čvrsta in močna ženska. Vedno ga je privlačila. Všeč 
mu je bila taka, vsa razgreta in vroča. Vonj njenega prepotenega telesa 
ga je omamljal, da se ni mogel več obvladati. Potegnil jo je v kolibo.

»Pridi!« je zašepetal.
»Pa ne kar takoj, malo počakaj! Utrujena sem,« se je branila, a se mu 

je vseeno zapeljivo nasmehnila. 
Stal je pred njo, gol in črn po vsem telesu. Zatrepetala je, ko ga je 

od strani opazovala in zaželela si ga je kot vedno. Nežno jo je položil na 
ležišče in jo počasi slačil, počasi, počasi, da ne bi umazal njene obleke in 
da bi podaljšal čas njunega skupnega bivanja. Božal jo je in poljubljal in 
na njeni beli koži je puščal črne sledi. Potna koža se jima je lepila, vonj 
znoja in dima se je zlil v omamno dišavo, ki ju je podžigala v strasti.

Koliba se je zatresla, v grmovju se je oglasila šoja. Iz kope se je kadilo 
kot vedno, Muren in Franca pa sta se ljubila in pozabila na vse.

Franca se je dvignila in potegnila iz koša steklenico vina ter mu jo 
ponudila. Naredil je požirek, dva in jo podal še njej. Ni se branila, saj 
je bila tudi ona žejna. Nato je vstala in se začela oblačiti. Stopil je k njej 
in ji zašepetal:
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»Kam se ti tako mudi? Pridi, bova še malo poležala!«
Franca je preslišala te njegove besede in tiho rekla:
»Prinesla sem ti ješprenj, nekaj slanine sem dala notri, da boš bolj 

močan. Pa še za jutri ga boš imel. Na, jej!«
Odrezala mu je krajec kruha ter mu ga ponudila. Vzel je žlico in jedel 

kar iz lonca.
»Še ti jej!« ji je ponudil.
«Ne, bom doma, kar ti jej,« je odklonila.
»Kako kaj otroci? Ali te ubogajo in ti kaj pomagajo? Ali se samo klatijo 

po vasi? Drži jih na kratko, posebno na Rezko popazi. Zdi se mi, da za 
njo že Hribarjev fant pogleduje.

Franca je pospravljala po kolibi in ga poslušala.
»Kdaj bo pa kopa kuhana? Ali boš kmalu prišel domov pogledat? je 

vprašala vsa zamišljena.
»Ne še kmalu, ta teden gotovo ne. Ko boš spet prišla, ti bom povedal,« 

je odgovoril in popil še nekaj vina iz steklenice, potem pa ponudil še 
ženi. Hudomušno jo je pogledal in se zasmejal.

»Kakšna si, Francka!« se je začudil.
»Kakšna neki? Zakaj se smeješ?« ja vprašala začudeno.
»Saj si vsa črna. Po obrazu, po vratu, po rokah, povsod, kamor 

pogledam,« je našteval in skakal pred njo kot kakšen medved. Potem 
jo je začel brisati. Bolj ko jo je brisal, bolj je bila razmazana.

»Taka ne moreš domov, kaj bodo pa ljudje mislili, ko te bodo zagledali,« 
je rekel.

»Kaj neki bodo mislili, saj sem bila pri oglarju in sem mu pomagala,« 
se je pošalila.

Objel jo je in ni vedel, kako bi jo še malo zadržal pri sebi, zato je 
poprosil:

»Skuhaj še malo ječmenove kave! Malo bova še posedela, potem pa 
pojdi domov.«

Popila sta kavo, nato nato si je Franca oprtala koš na rame in se 
poslovila:



214

»Zdaj grem, da me noč ne ulovi. Najraje sem še pri dnevu doma in 
otroci me čakajo.«

Poravnala si je predpasnik, se nehote pogladila po trebuhu in skrb, 
da je mogoče zopet zanosila, jo je spremljala vso pot do doma.

Oglar je zauber fant, 
Ima ves črn gvant.
Oglar, oglar mora bit moj. 
Slovenska ljudska pesem, Glonar Joža, Slovenska pesmarica, založba 

Hram
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Vanja Tanjšek

Pokopališče
Zaprla je vrata avtomobila in preverila, če je vzela torbico in telefon. 
Prejšnji teden so zopet nekomu vlomili v avto. Predolg šal si je še enkrat 
ovila okrog vratu, a ji je še vedno segal čez pas. Ko ga je pletla je bila z 
mislimi nekje drugje in enostavno ni opazila, kako dolg je že. Bil je moder 
in mehek kot puh. Rada ima pletenine. Ti novi materiali jo zapeljejo 
tisti trenutek, ko jih poboža z dlanjo. Kot bi božal naročje piščančkov.

Na pokopališču je bilo malo ljudi. Pa saj ni čudno glede na to, kako 
gosta je bila megla. Na tleh, ob kontejnerju za sveče, je bilo nekaj plastičnih 
ostankov ugasle svetlobe. Bil je poln. Do vrha. Segla je po plastični posodi 
od Persila, ko je opazila, da še sploh niso namestili pipe za vodo. Premrzlo 
je še bilo. ‚Pa saj je prejšnjo noč deževalo,‘ je pomislila in stopila na 
peščeno potko, ki je vodila med grobovi. Čevlji so spuščali čudne zvoke, 
ko so se pete ugrezale v oster pesek. Kot bi nekdo hrustal star kruh.

Na nekaterih grobovih so bile ikebane, ki so delale družbo mrtvim 
že vse od prvega novembra. Tudi sama je vedno kupila tako iz suhega 
cvetja. Držala je vse do pomladi. Pri zelenkastem nagrobniku je zavila 
levo in pazila na komolce, ko je stopicljala med ožino nagrobnikov na 
desni in ostrimi robovi marmorja na tleh. Veliko sveč je bilo prevrnjenih. 
Deževna noč je bila vetrovna. Slišala je, kako zelo je nebo jokalo in kako 
močno je pihal veter. Zdelo se ji je, da ga je čutila čez stene.

Prečkala je glavno pot, na katero so pred leti položili velike betonske 
plošče. Niso ji bile všeč, a je razumela, da so se odločili zanje in tako 
olajšali prevoz mrtvaškega voza do grobov. Krste so težke, gume pa 
široke in včasih je pot od vežice do groba terjala kar precej napora. ‚Ne 
vem zakaj, sta ga vedno tiščala dva stara gospoda, ki sta še sama težko 
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hodila,‘ je v mislih bolj grajala kot spraševala.
Videla je, da so sosedje na novo uredili grob, ali pa tega do sedaj 

sploh ni opazila. Odločili so se za pisan siv marmor in veliko ploščo, 
ki je pokrivala skoraj ves grob. ‚Počila bo,‘ je bila prepričana, a vseeno 
zadovoljna, da so končno odpravili zanemarjenost, ki je kazila izgled. 
Prihajali so redko, zato se je plevel vedno razrastel vse povprek, da ga 
je včasih sama prikrajševala, ko je začel siliti še na njihov grob. 

Obstala je in globoko zajela sapo. Roke je tiščala v žepe in se s prsti 
igrala z žetonom za voziček. Hladno ji je bilo. ‚Res bo treba popraviti 
zid.‘ Zopet se je začel krušiti omet, čeprav je minilo šele tri leta odkar 
ga je dala urediti. Beli okruški so padli na črn marmor in ustvarili 
kontrasten vzorec. ‚Čudno, da jih dež ni spral,‘ je pomislila. Stala je pred 
grobom in čez nekaj časa ponovno začela brati imena in letnice rojstev 
in smrti, kot je to počela vedno znova, ko je prišla. Lahko bi jih vedela 
že na pamet, a jih ni. Najbrž se ji niso zdele preveč pomembne. ‚Kaj pa 
se lahko spremeni, če se v kateri zmotim?‘

Pogled ji je ostal prikovan na imenu Tone. Trinajst let je že od 
tistega poletja, ko ga je pokopala. Peklensko vroče je bilo tistikrat. Redki 
pogrebci so iskali hlad v senci velikih borov, ki so rastli zraven mrliške 
vežice, sama pa je stala zraven žare in brezizrazno strmela v ikebano 
rdečih nageljnov. Dvajset jih je naročila. Po enega za vsako leto, ko sta 
bila poročena. Pevci so peli o lipi in jo spomnili, da mora popoldan 
malce premešati lipovo cvetje, ki ga je sušila na podstrešju. ‚Čudno, kaj 
človeku hodi po glavi v tistih ključnih trenutkih.‘ Pogrebnik, z belimi 
rokavicami na rokah, je zagrabil žaro in jo pridržal pred sabo. Vljudno 
je z glavo pokimal proti njej in ji dal vedeti, da se bo začelo. Prikimala 
mu je nazaj. Ni opazila, kdaj je prišel župnik. S čela mu je tekel pot. Že 
prej je bilo vroče, sedaj pa je začel pihati še veter, a na žalost ni prav nič 
razhladil ozračja, kvečjemu obratno. Kot bi bili v ventilatorski pečici, 
se je zdelo. ‚Kdaj sem nazadnje pekla kruh?‘

Počasi, kot se za pogreb spodobi, je kratka četica korakala proti 
grobu, ki je bil kar precej oddaljen od vežice. Škripajoči koraki, žuborenje 
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molitve in pot, ki ga je čutila na zatilju. Hodila je sama, za njo pa nekaj 
njenih sodelavcev, ki so prišli iz vljudnosti, in nekaj njegovih daljnih 
sorodnikov. Sploh ni več vedela, kdo je kdo. Niso se družili več, kot so 
terjali pogrebi in krsti. Mož za nikogar ni imel lepe besede. Nikoli. Zanj 
so bili vsi lenuhi in škrtuhi, čeprav je slednje prej veljalo zanj kot pa za 
katerega od njih. Na začetku je še kdo prišel na obisk, na kavo in klepet 
ob nedeljskih popoldnevih. Potem pa so obiski, spričo njegovega večnega 
nerganja čez politiko, državo, cerkev, sosede, pričeli usihati. Rekel je, da 
mu je vseeno, ona pa je vedela, da ga mori. Rad se je namreč postavljal 
s kmetijo, ki jo je podedoval od očeta, in mu je jemala vso energijo in 
čas, kar ju je premogel. Od jutra do večera je delal na poljih in v hlevu, 
zvečer pa se je rad ustavil v kleti. In ni bilo redko, da je kar tam tudi 
prespal. Tega je bila še najbolj vesela. A takrat, ko ni, se je primajal v 
kuhinjo, da mu postreže večerjo. Vedno jo je bilo neznansko strah, ali bo 
zadovoljen, ali pa bo nemara le zamahnil z roko in bo večerja zletela po 
zribanih kuhinjskih tleh. Velikokrat pa je zamahnil tudi proti njej. Bila 
je drobne postave, on pa pravi robavs, v katerega se je menda enkrat 
zaljubila. Ali pa ji je nemara to v glavo vbila njena mama, ki jo je tako 
dolgo prepričevala, da je zanjo in njeno družino on najboljša izbira, da 
je nekega dne končno klonila in rekla Da. 

Ustavili so se pri grobu, v katerega je bila skopana mala luknja za 
žaro. Ilovnate grude so bile površno pokrite z zelenim tepihom umetne 
trave, ob kovano ograjo sosedovega groba pa je bila naslonjena lopata. 
Nenadoma je nekdo prekinil tišino. Tajnik krajevne skupnosti je začel 
z govorom. Da je imel rad zemljo in da je bil dober gospodar, je razlagal 
žalujočim. In o tem, kako je njegova prerana smrt prizadela njegovo 
neutolažljivo ženo, ki jo je ljubil, ona pa mu je zvesto stala ob strani. 
V dobrem in slabem. V trebuhu jo je stisnilo od gneva in najraje bi 
zakričala. Res je bil dober gospodar,‘ je pomislila, ‚a je bil tudi en preklet 
prasec!‘ Kolikokrat si je ponoči na lica polagala hladne obkladke, da bi 
zjutraj ne bila vsa zatečena v obraz! Kolikokrat si je spletla kito, čeprav 
je bila staromodna in je ni marala, zato da je prekrila manko las, ki so 
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ostali med prsti njegovih močnih rok! Kolikokrat si je zapestja zavijala 
v zeljne vehe, da bi potegnili iz razbolelih sklepov vročino in bolečino! 

Vedno, ko se je napil, je privrel na plano očitek, da mu ni mogla dati 
dediča. Videla ga je v njegovih očeh, zjutraj, ko je prišel v kuhinjo na kavo, 
ko je odhajal na njivo, slišala, ko sta šla v cerkev in je, kot mimogrede, 
navrgel, da bosta molila za uresničitev skupne želje. Ona pa sploh ni 
bila več prepričana, da si želi otroka. 

***---***
‚Jaz nočem biti pokopana tukaj!‘ jo je nenadoma prešinilo.
Kako naj dovoli, da jo položijo zraven njega, ki ga je takrat zasovražila 

do zadnjega diha svojega življenja? 
‚Ena, dva, tri, štiri, pet …‘Zasmejala se je ob presenetljivi ugotovitvi: 

‚Pa saj sploh ne morejo zapisati mojega imena na nagrobnik. Predolgo 
ime imam.‘ 

‚Ka-ta-ri-na Le-o-ni-da,‘ je spravljala črke v prostor, ki je bil še na 
razpolago, na sicer velikem družinskem nagrobniku. ‚Menda me ja ne 
bodo pokopali brez letnic na nagrobniku!‘ je osupla pomislila. ‚To bi 
bilo skrajno čudno.‘

Ko je bila majhna punčka, se ji je zdelo, da ji dve, tako resni imeni 
ne pristajata, a mama je vztrajala, da bo enkrat še nekaj iz nje, in da 
mora zato imeni nositi ponosno, kar se le da. Čez čas se je potolažila, da 
ima eno, pač malo daljše ime, ki pa je nekaj posebnega. Vzljubila ga je, 
pa vendar se je včasih za nalašč podpisala Katarinaleonida, samo da je 
jezila predavatelje. Ob spominu na prvi letnik študija se ji je na obrazu 
zarisal grenak nasmeh. 

To je bilo čudovito obdobje njenega življenja. Kako neznansko srečna 
je bila, ko so ji starši dovolili, da gre študirat. Mestni vrvež, tako drugačen 
od vaškega, jo je očaral. Rada je imela dom, vendar je nekaj pogrešala. Še 
sama ni vedela kaj, a ji je postalo jasno, ko je šla živet v mesto. Uživala je 
v družbi mladih ljudi, veselih in polnih prepričanja, da se jim ne more 
zgoditi nič slabega. Všeč ji je bila omikanost meščanov, igrivost večernih 
spogledovanj, oboževala je koncerte in spoštovala duh knjižnic, v katerih 
se je počutila kot v raju. 
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In spoznala je njega, ki jo je edini smel klicati Katja.
Nenadoma se ji je zazdelo, da je videla črno senco, ki je švignila levo 

od nje. Srh ji je šel po hrbtu, nenazadnje je bila na pokopališču. Ozrla 
se je in videla moškega, ki je stal nekaj vrst stran od nje, pri grobu s 
čudovito zimzeleno cipreso. Bil je predaleč, da bi senca bila njegova. 

Opazila je, da se sonce nadvse trudi pregnati meglo. Difuzna svetloba 
okrog nje je megleno kopreno obarvala rumenkasto in ustvarila 
nezemeljski občutek, ki jo je slepil. Popravila si je šal in njegov oranžen 
krajec vrgla čez ramo smaragdno zelenega plaščka. Že vrsto let je zopet 
nosila barvna oblačila. 

‚Očitno se mi je samo zdelo,‘ je sklenila in misli popeljala nazaj v čas, 
ki se ga je vedno znova in znova spominjala. ‚Kako drugače bi bilo, če bi 
takrat lahko nadaljevala študij,‘ je z žalostjo pomislila.

A nekega dne je nenadoma izginil njen oče. 
Zabredel je v dolgove in je, ni ji bilo jasno zakaj, mislil, da se jih bo 

družina znebila, če si bo sodil sam. 
‚Prekleta reva!‘ 
Mama ga je našla na kozolcu. Obešenega. Neutolažljivo je jokala, 

ko jo je tisti dan poklicala po telefonu in ji povedala, da se mora vrniti 
domov. Da jo potrebujejo in da itak ne more več študirati, saj so ostali 
brez denarja. 

Sesul se ji je svet. Šele po nekaj letih si je priznala, da ne zaradi smrti 
očeta ali zaradi tega, ker je morala prekiniti študij, čeprav je neznansko 
uživala v njem, pač pa zaradi tega, ker je morala zapustiti njega.

S kotičkom očesa je zopet opazila črno senco, ki je švignila za nagrobno 
ploščo, nekaj metrov stran. Dobesedno stresla se je, tako jo je zmrazilo. 
‚Pa saj nisem nora, no!‘ se je vzela v roke in počasi stopila do nagrobnika, 
za katerim je izginila črna gmota. Obstala je nekaj sekund in čakala ali 
se bo zopet pojavila. Čutila je, kako ji razbija srce in morala je brzdati 
svoje misli, ki so hotele poleteti v nebo. Počasi se je sklonila za nagrobnik 
z ošabnimi zlatimi črkami in zbirala pogum. Pokukala je čezenj. 

Nič.
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‚Pa saj nisi mislila, da boš kaj videla!‘ si je posmehljivo zabrusila in 
se zravnala. Nenadoma je za sabo zaslišala tih glas. Dlake na rokah so 
ji stale pokonci kot šibice in morala se je prav prisiliti, da se je obrnila. 

»O ti luba duša,« je tiho dahnila.
Videla ga je. 
Izza šopa rozastega zimskega resja je kukal kosmat črn rep. Ni bil 

velik. Tiho se je približala, da vidi, komu pripada, ko je nenadoma spet 
izginil. Mali črni muc jo je slišal in zbežal. Sklonila se je, da bi zgledala 
manjša, in se je morda ne bi tako bal, in ga poklicala. Razmišljala je, ali 
ima v torbici kaj užitnega, saj ga običajni muc-muc, očitno ni prepričal. 
Tako sklonjena se je pomikala v smeri njegovega bega, ko ga je končno 
spet zagledala, čepečega pri kupu sveč. Očitno mu je bila všeč njihova 
toplota. 

‚Revček. Bog si ga vedi, kako dolgo že strašiš med grobovi.‘ 
Nekomu se je zdela pametna ideja, da muca pusti na pokopališču. 

Nekdo ga bo že našel. ‚No, saj je bila kar dobra logika,‘ se je morala 
strinjati z neznancem, ki se je hotel znebiti mačka. V križu jo je začelo 
zbadati in res si je želela, da to malo bitje preneha s skrivalnicami. ‚Pri 
svečah mu je toplo. Počakal me bo,‘ je bila prepričana, ko se je sklonjena 
kot Notredamski zvonar, že nekaj minut šla ti loviš, s prestrašenim 
pokopališkim duhcem. A očitno ni bil istega mnenja. Ko ga je nekaj 
sekund gledala z najbolj prijaznim pogledom, kar ga je premogla, je 
stopila korak naprej. In še enega. In še enega. 

‚Jezus, moj križ!‘ Počasi je stegnila roko in že skoraj začutila njegove 
dolge brke, ko jo je nenadoma popihal proti zimzeleni cipresi na 
sosednjem grobu.

»Ti presneto ščene!« je zarobantila in se z muko zravnala. Bila si je 
iz oči v oči z začudenim moškim.

»Katja? Kaj hudiča pa počneš?«
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Marta Šavli

Maša, le priložnost jim daj …
Moja zgodba o dobrih ljudeh je potovanje po poti mojega življenja, od 
rane mladosti pa do današnjih dni. Na tej poti sem srečala in spoznala 
različne ljudi. Nekateri so dobili v mojem srcu posebno mesto, pa ne 
samo zaradi posvetnih dobrin, pač pa zaradi njihove prijaznosti in 
nesebičnosti.

Že kot mala deklica sem bila zelo čustvena. Živeli smo na vasi in 
vsak dan sem hodila po mleko. Pri »Jagru«, tako se je reklo pri tej hiši. 
Jagrova mama je bila starejša ženica, vsaj meni se je takrat zdela strašno 
stara. Velikokrat, ko sem prišla po mleko, mi je iz žepa predpasnika, v 
roke stisnila kak priboljšek, pa četudi samo pest suhih hrušk. Bila sem 
jih vesela. Nekega dne me starši niso poslali po mleko. Tudi naslednji 
dan ne. Tretji dan pa me je mama »pražnje« oblekla in mi povedala, da 
gremo kropit Jagrovo mamo. Nisem prav dobro razumela, a zdelo se 
mi je, da mora biti nekaj pomembnega, saj me je lepo oblekla. Tako sem 
lahko bila oblečena samo v nedeljo za v cerkev. Ko sem prišla v hišo, je 
tam med prižganimi svečami in rožami čisto mirno in tiho ležala moja 
dobrotnica. Solze so mi kar same stekle po licih, na glas sem zajokala.

Oče in mama sta se spogledala in odšli smo iz hiše in proti domu. Oče 
me je držal za roko in me vprašal: »Pa zakaj si tako jokala?« Začudeno 
sem ga pogledala, še vedno solznih oči zajecljala: »Ampak, ata, ko pa je 
bila tako dobra.«

Takrat je že prijazna beseda in pest suhih hrušk otroku pomenila 
dobroto.

Druga oseba, ki je moje življenje obogatila s prijaznostjo, lepo besedo 
in lepimi trenutki v njeni družbi, je bila moja teta. Pravzaprav ni bila 
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moja prava teta, ampak pomenila mi je več kot to. Živela je v Zagrebu in 
delala kot sestra v bolnišnici. Nisem je velikokrat obiskala, a vsak obisk 
pri njej je bil zame velik dogodek. Že to, da je živela v tako velikem mestu, 
je bilo zame nepojmljivo. Kam vse me je peljala, se niti ne spominjam 
več, vem pa, da sem takrat videla kar nekaj muzejev, prireditev in 
zanimivih krajev. Pa velik živalski in botanični vrt. 

Bila je mila oseba in prav dobro se spominjam, ko sem ji nekoč 
potožila, kako so nekateri sošolci do mene hudobni. Pa me je pogledala 
in rekla: »Ah, veš, nihče ni samo dober ali samo slab. Nekateri pa ne 
znajo biti dobri, ali pa jim je treba dati malo več priložnosti za to, da se 
tega naučijo.« 

Kako sem jo imela rada, to svojo teto. Cenila sem njen čas, njene 
preudarne besede, šele zdaj se zavedam popotnice, ki mi jo je dala.

Zdaj je že dolgo ni več med nami. Njen osamljen grob le redko krasi 
svečka. Predaleč sem, da bi ga obiskovala. Njeni sorodniki pa so po 
njeni smrti pobrali, kar se jim je zdelo vredno, potem pa nanjo pozabili. 
Doma velikokrat prižgem svečko njej in vsem tistim, ki so mi dragi in 
ne morem na njihov grob. V spomin.

V času šolskih dni sem spoznala deklico, nekoč sem napisala, da sva 
dve ranjeni duši. 

Vsaka s svojim težkim otroštvom. Nekako sva se našli, se začutili. 
Si stali ob strani. 

Potem sva se zaposlili, si ustvarili vsaka svojo družino. Z vsem, kar 
spada in ne spada zraven. Ona s taščo, ki ji je grenila dni, jaz z možem, 
ki mu je pijača pomenila več kot družina. 

Ne štejem najinih pogovorov v vseh teh letih, vseh lepih in tolažilnih 
besed, ki mi jih je izrekla v tolažbo. Bile so iskrene, dobro misleče. 
Nekatere sem razumela šele pozneje, čez leta. Posebno dragoceni so mi 
njeni pogovori v teh letih, ko me je prizadela težka bolezen. Še vedno me 
bodri in me opominja, da sva že veliko prestali, a nikoli obupali. Najino 
prijateljstvo praznuje pol stoletja in ne znam si predstavljati, kako bi živela 
brez njene nesebične dobrote in njene navzočnosti v svojem življenju.
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Pred leti, ko sva s hčerko ostali sami, naju je v svoje zavetje sprejela 
družina hčerinega fanta, zdaj že dolgo njenega moža.

Koliko praznikov sva obe preživeli v njihovi topli družini, ne v samoti 
najinega doma. Pa ne samo v njihovi družini, vse njihovo sorodstvo 
naju je vzelo za svoji. Kolikokrat so me nasmejali, razveselili s svojo 
navzočnostjo na piknikih pri njih, pozneje pa pri meni, na mojem ljubem 
»griču« polnem rož in vrtnin. 

Ena meni najljubših oseb je bil »dedi«. Na enem izmed piknikov je 
hotel z mladimi spati v šotoru. Komaj smo ga prepričali, da je vendarle 
bolje, glede na njegova leta, da prespi v hiški.

Še danes, po toliko letih, se teh dni spominjam s toplino v srcu. 
Zdaj si delimo ljubezen do vnukov, se veselimo praznikov, žal zdaj vse 
redkeje skupnih, zaradi moje bolezni. A že zapeta pesmica po telefonu 
mi orosi oči.

Lepo je imeti dobre in prijazne ljudi ob sebi.
Leta neizprosno tečejo. Upam, da bo vsaj kdo kdaj o meni rekel, 

da sem bila dobra oseba, no, vsaj trudim se biti taka. Včasih ni lahko. 
Takrat se spomnim tetinih besed: »Ljudje niso samo dobri ali samo 
slabi, priložnost jim moraš dati, včasih malo spodbude, da pokažejo 
svojo dobroto.«
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Nada Lomovšek

Misli sprehajam po hodniku 
spominov
V naši hiši je na podstrešju majhna soba, ki smo ji rekli cimer. Vanjo smo 
nekoč znosili stvari, ki jih nismo več potrebovali in jih tam spravljali za 
vsak slučaj. Ta se ni nikoli zgodil, zato je bil kup navlake vedno večji in 
soba je postajala vse manjša.

 Neke deževne nedelje, ko sem se dolgočasila, sem šla po stopnicah 
v cimer, s pogledom premerila navlako in razmišljala, kaj naj počnem 
z njo. Najprej sem se lotila omare, ki je stala za vrati. Zarjaveli ročaji 
in škripajoči tečaji so naznanjali, da je že dolgo ni nihče odpiral. Na 
spodnji polici je ležala velika porumenela mapa. Previdno sem jo vzela 
iz omare in razvezala v pentljo zavezano vrvico. S stare fotografije sta 
se zastrmela vame dva znana obraza. Dedek in babica na poročni dan. 
Oba v lepih gvantih, babica z venčkom v laseh, dedek strogo počesan 
na prečko in oba zelo resna.

Pogledm še na hrbtno stran. Kratek zapis: Primož in Franica, 29. 
IX. 1912.

  K sebi sem potegnila gugalnik in se vanj udobno namestila. Moje 
misli so se podale na dolg hodnik spominov. Nekje v daljavi sem videla 
sedeti prav na tem starem gugalniku babico, z nami, vnukinjami ob 
nogah, kako nam pripoveduje štorijo o svoji poroki z dedkom.

 Imela je rosnih sedemnajst let. Z vaškimi otroki se je igrala ob luži 
sredi vasi, ko se je na zapravljivčku mimo pripeljal možakar v zakmašni 
obleki, s klobukom na glavi in zlato verižico pripeto v gumbnici lajbča. 
Bela srajca in zloščeni čevlji so še poudarjali njegov slovesni videz. 
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Vaški otroci so obstali sredi igre in radovedno gledali prišleka. Nihče 
ga ni poznal.

Zavil je v gaso, kjer je živela Franica. Pred hišo je ustavil konja, ovil 
uzdo okoli ročaja na zapravljivčku in vstopil. Čez nekaj časa se je na 
vežnih vratih prikazala njena mati in zaklicala: »Franica, pridi sem!«

  Plaho se je ozrla naokoli in ubogala materin ukazujoči klic. Z rokami, 
globoko zaritimi v žepe predpasnika, je stopila v hišo. Za veliko mizo sta 
sedela njen oče in obiskovalec. Oče je s prtom pokazal na stol, kamor 
se je usedla. Možakar jo je premeril s pomenljivim pogledom, da je v 
zadregi zardela in povesila pogled. S kotičkom očesa pa je le poškilila 
proti njemu in ugotovila, da je sicer precej starejši od nje, a postaven 
in čeden.

 »Franica, ti si najstarejša in čas je, da se poročiš! Tole je Pakižev 
Primož iz Raven. Prišel je iz Amerike, kupil bo sosedovo domačijo, 
ki jo prodajajo na dražbi in ti se boš poročila z njim,« je odmevalo po 
veliki hiši. »Je priden in krščanski človek. Za nekaj časa bo šel nazaj v 
Ameriko, da zasluži še nekaj tolarjev. Ti boš v sosednji hiši in prav nič ti 
ne bo manjkalo,« je odločno pribil oče. Franica še ni povsem razumela 
očetovih besed. Čisto zmedena je odšla nazaj na vas do luže in nadaljevala 
igro z ostalimi otroki.

  Dober mesec po tem dogodku sta se v farni cerkvi poročila. Preselila 
sta se v hišo na drugi strani gase. Dedek je že po nekaj dneh spet zložil 
svoje stvari v lesen kovček, odšel v Trst in naprej v Ameriko. Franica se 
je poslovila od moža, ki ga je komaj spoznala in živela naprej kot pred 
poroko. Čez dan je bila v prejšnjem domu, pomagala staršem na kmetiji, 
le spat je hodila v svoj novi, prazni dom. Včasih se je počutila osamljeno, 
morda malce ogoljufano. Imela je moža, a bila je sama. Imela je svoj 
dom, ampak v njem je bila sama.

  V času dedkove odsotnosti je iz otroka odrasla v lepo, postavno 
žensko. Gosti rjavi lasje, spleteni v debelo kito, ovito okoli glave, so kot 
okvir poudarjali njen lepi obraz. Nekaj posebnega so bile njene velike, 
zelene oči. V njih se je zrcalila hudomušnost. Kadar pa se je razjezila, 
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so te lepe oči potemnele in takrat so se vsi umaknili na varno.
  Dedek se je še dolgih osem let udinjal po mnogih krajih obljubljene 

dežele. Garal v rudnikih, gozdovih, celo v solinah, da je lahko redno 
pošiljal denar Franičinemu očetu, ki je z njim obnavljal staro hišo in 
kupoval zemljo, kadar je bila naprodaj. Rodil se je v revni družini s 
kopico otrok, ki so bili večkrat lačni kot siti. Ko je odrastel, je imel samo 
dve možnosti. Postati hlapec pri velikih gruntarjih ali oditi v neznano 
in poiskati svoj košček sreče. Zagnan, kot je bil, se je odločil za slednje. 
Ni bil lahkomiselnež, zato si je zadal cilj: Imeti svoj grunt, biti sam svoj 
gospodar! Vse mu je podredil, dolga leta garal in uspelo mu je.

  Življenje v slovenskem Tibetu ni bilo nikoli lahko. Tamkaj narava 
ne boža ljudi. Zemlja je v tistih krajih bolj plitva in skopuška, podnebje 
ostro in prepihano z burjo. Z muko in odrekanjem se je dalo preživeti, 
z veliko trme in vztrajnosti tudi kaj prihraniti.

  Dedek se je vrnil domov dobro založen s tolarji. Večkrat je ponosno 
povedal, da jih je bilo za štirideset parov volov. Pokupil je vso zemljo, ki 
je bila v okolici naprodaj in naš grunt je postal eden večjih. Včasih sem 
se v svoji otroški glavici začudeno spraševala: »Pa kam bi stlačil vse te 
vole, saj bi jih bila polna vsa vas?!«

  Po dedkovi vrnitvi sta zaživela v skladnem zakonu. Oba sta bila 
delovna, oba sta vedela, kaj hočeta in česa ne. Zame je bilo zanimivo, 
kako je znala babica odločno uveljaviti svojo voljo. Bila je zelo bistra 
ženska, čeprav komaj pismena. Kljub nenavadnemu začetku njune 
skupne poti, sta se dobro ujela in dopolnjevala. Nedvomno ji je dedek 
velikokrat popuščal, ker je vedel, da je trmasta in vztrajna. Ni bil moški, 
ki bi slepo uveljavljal svoj prav, znal je obvladovati svoj ego. In njena 
lepota je tudi opravila svoje.

  V nekaj letih po dedkovi vrnitvi so se jima rodili trije sinovi. Odrasli 
so že v postavne fante, ko je tudi v naše kraje prihrumela norija druge 
svetovne vojne. Dva nista bila na pravi strani, zato njune kosti trohnijo 
nekje v kočevskih gozdovih. O tem nista ne dedek, ne babica veliko 
govorila. Boleče izgube nista nikoli zares prebolela. Ostal jima je samo 
srednji, kasneje moj oče.
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  Babice se od nekdaj spominjam kot starke. Vsi smo jo vikali. Mi, 
otroci, je nismo klicali babica, ampak smo ji rekli mati in dedku uoče. 
Vedno je bila v črnini, čeprav je bil dedek še živ. Leta in trdo delo sta jo 
zgrbila, vendar ni nikoli zgubila svoje hudomušnosti. Z nazaj zavezano 
ruto in nagajivim pogledom je bila do pozne starosti vedno pripravljena 
na šalo.

  »O, ljubi moji otroci, zdaj je lepo v tej hiši! Ampak, če bi vi videli, v 
kakšno buščino sem se takrat primožila. Ležala sem v starem špampetu, 
pa skozi špranje v stropu in strehi preštevala zvezde,« je večkrat 
pripovedovala. No, s tistimi špranjami je verjetno pretiravala, ker je 
hotela poudariti, kako revni so bili.

  Gledala sem staro fotografijo. Z veliko nostalgije. Rada sem ju imela 
… Babica me je že zgodaj učila kuharskih spretnosti. Večkrat sem stala 
na pručki ob štedilniku in kukala v lonce, ko nam je pripravljala hrano. 
Dedek mi je iz leskove veje izrezal prvo piščal, mi naredil lok, me jemal s 
seboj, ko je odhajal na obhode po naših gozdovih. Veliko so mu pomenili, 
ker ni pozabil, koliko let in žuljev je bilo potrebnih, da jih je kupil. Vedno 
sem ga držala za roko in se ob njem počutila varno.

  Skupaj sta preživela več kot šest desetletij. Prva je odšla babica, 
kmalu za njo še dedek. Ko so babičino krsto nesli čez domači prag, 
je bil že bolan. Večino časa je preždel v postelji, a smisla za humor še 
takrat ni izgubil.

  S shujšano roko ji je pomahal v slovo in dodal: »Franica, kar v vicah 
me počakaj! Pridem kmalu za teboj.«



228

Vera Kumprej

Usoda je načrt življenja
Spomnim se besed nekoga, ki je rekel: »Bog nam je dal ta svet v najem 
vključno z vsemi živimi bitji, od nas pa je odvisno, kako bomo vse to 
upravljali in ali bomo znali z vsemi živeti v sožitju.«

Mene je že kot otroka zanimalo vse od narave do živali, v poznejših 
letih pa sem doživela marsikaj, za kar bi kdo rekel, da je nemogoče.

Ker sem se ukvarjala s pisanjem, mi je neki dan sošolec prinesel 
svoj življenjepis s prošnjo, da mu ga lepše uredim – on mi je dal samo 
podatke, kaj ga veseli v življenju (to so bile seveda čebele, kako si je kupil 
prvi panj – skratka njegovi skromni začetki z delom čebelarja. Prosil 
me je, naj mu to uredim čimprej, kar me je presenetilo, a sem bila raje 
tiho in ga nisem o tem spraševala.

Naredila sem, kot je želel, za konec pa so mi prišle prav nenavadne 
misli, kot bi mi jih nekdo prišepnil. Fant ni imel družine, le čebele so 
bile njegova velika ljubezen in delo – zato sem zaključila s kitico pesmi:

Čebele so moja družina,
ob njih mi je vedno lepo,
ko bom se od sveta poslovil,
mi bodo šumele v slovo.

Prijatelj je bil z napisanim zelo zadovoljen. »Koliko sem dolžan?« je 
vprašal.

»Poglej, skupaj smo hodili v šolo, ti in tvoja sestra, skupaj se igrali 
in zabavali, skupaj odraščali. Če boš kaj rabil, povej, ne sprašuj, koliko 
si dolžan? Kavo bova spila pa je stvar rešena.«
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Po tistem me je dvakrat poklical, kdaj pridem na kavo, in spet sem 
pomislila, zakaj se mu tako mudi. »Čisti računi – dobri prijatelji,« je dejal. 
Zraven kave mi je dal še med svojih čebelic. »Da se otroci posladkajo,« 
je dejal.

Dnevi so tekli naprej, a ne dolgo, ko sem izvedela, da je umrl. Spoznala 
sem, da vem, zakaj se mu je tako mudilo. Ob pogrebu je nekdo prečital 
to, kar si je v bistvu sam napisal, prav malo sem jaz dodala. Kot piko 
na i pa so naredile njegove čebele – priletele so na pogreb. Roj čebel se 
je spustil na drevo ob pokopališču ravno ob pogrebu. Tudi čebele so ga 
imele rade.

Jaz sem takrat prvič začutila povezavo, da nekdo vodi vse poti vsega, 
kar je ustvarjeno.
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Tina Lasnik

Zgodba o dobrih ljudeh 
Živela sta mož in žena, sama, otroka sta že odrasla in imela svoje življenje. 
Zakonca sta živela v skromnem stanovanju in sta bila le še nekaj let 
oddaljena od upokojitve. Bila sta dobra in prijazna, vsi so ju imeli radi. 

Imela sta dva sinova, mlajši je uspešno končal šolanje, si našel službo 
in resno punco ter si počasi začel graditi svoje gnezdo. Bil je priden fant. 
A drugačna zgodba se je pisala o starejšem sinu. Ni imel dokončane šole, 
ves čas je popival, kadil, in se družil z družbo ljudi, ki ga je usmerjala le 
v neumnosti. Ni vedel, kaj bi počel s svojim življenjem. Svoje starše je 
vedno prosil za denar in ker ga včasih ni bilo, se je nanju razjezil. Bil je 
hitre jeze. Starša sta se trudila po svojih najboljših močeh, a sinu nikakor 
nista mogla pomagati. Ni hotel sprejeti pomoči. Raje se je zabaval in hodil 
naokoli. Leta so minevala, in prav nič se ni spremenilo. Dokler … Nekega 
dne je nekdo potrkal na vhodna vrata stanovanja, kjer sta živela mož in 
žena. Žena je odprla in pred svojimi vrati zagledala starejšega sina. A 
ni bil sam. V rokah je držal čisto majhnega, drobnega dojenčka. Mati je 
bila v šoku. Spustila je sina v stanovanje in prijela dojenčka v naročje. 
Bila je drobna deklica. Starejši sin je svojim staršem povedal, da je to 
njegova hči in njuna vnukinja. Starša sta bila presenečena. Spraševala 
sta sina po otrokovi mami. Sin jima je odgovoril, da se je zapletel v 
razmerje s starejšo žensko in da se je zgodilo čisto nepričakovano, da 
je ženska rodila njegovega otroka. Sin otroka ni hotel, saj je menil, da 
je premlad in ni bil resen za tako veliko odgovornost. Deklica je začela 
jokati. Bila je utrujena, lačna in umazana. Žena je vzela deklico in jo 
odnesla v kopalnico. Tam jo je umila in zavila v odejico, ki so jo imeli 
doma. Sinu je dala denar in mu naročila, naj gre v trgovino po otroško 
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hrano. Nekaj časa sta čakala svojega sina, deklica pa je bila še kar lačna. 
Sin se tisti dan ni vrnil in naslednji dan prav tako ne. Žena in mož sta 
poskrbela za svojo vnukinjo, jo nahranila, umila in uspavala. Nato pa 
se je žena odločila, da bo poklicala svojega sina in se z njim pogovorila o 
njegovem otroku. Sin ni hotel slišati za hčerko in je svoje starše prosil, 
naj jo posvojita. Mož in žena sta bila že starejša in nista vedela, če bi bilo 
to sploh možno. Tudi stanovanje ni bilo primerno za otroka, saj nista 
imela otroške sobe. Deklico sta imela zelo rada, in zato sta se potrudila 
po svojih najboljših močeh, da sta jo dobila. Tako je začela živeti pri 
svojih starih starših, ko je dopolnila komaj pet mesecev starosti. Ko je 
deklica dopolnila 20 mesecev, so izvedeli, da ji je umrla mamica, saj 
je bila hudo bolna. Stara starša sta si še bolj želela poskrbeti za svojo 
vnukinjo. Odločila sta se, da je deklica že dovolj trpela, in da je čas za 
nove stvari, za spremembe. 

Preselili so se v drugo stanovanje, kjer je deklica dobila svojo otroško 
sobo, blizu pa je bila tudi šola in vrtec. Leta so minevala in deklica je 
rasla in rasla. Bila je pridna, ubogljiva in prijazna. Zelo rada je imela 
svoja stara starša in tudi onadva njo. Iz same ljubezni se je družini 
pridružil še en član, kuža. Tudi njemu so vsi izkazovali ljubezen in on 
jim je to vračal. Dnevi, meseci in leta pa so vztrajno in hitro minevali. 

Deklica je odrasla v dekle, uspešno je končala osnovno in srednjo 
šolo ter odšla na fakulteto. Začela je študirati na obali in to je pomenilo 
selitev v drug kraj. Vsak vikend se je dekle vračalo domov, saj so bili 
močno povezani med seboj. Vsak dan so se poklicali, da so preverili, 
če so vsi v redu. Skupaj so preživljali svoj prosti čas. Dekle je močno 
zaskrbelo, ko je stari ata zbolel in je nekaj dni preživel v bolnišnici. 
Njegovo srce je postajalo čedalje slabše. Čeprav je bil stari ata v pokoju, 
je še kar delal, samo zato, da bi družina lahko normalno živela, in bi 
se dekle lahko šolalo ter imelo dovolj finančnih sredstev. Dekle je rado 
pomagalo svojima starima staršema pri delu, čeprav se ji včasih tudi ni 
ljubilo. Prišli so tudi dnevi prepirov, ki so bili kmalu pozabljeni, saj so 
se imeli preveč radi, da bi se grdo gledali. Dekle je v prostem času pisalo 
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pesmi in veliko teh pesmi je bilo namenjenih prav starima staršema. 
Vsak trenutek v svojem življenju jima je bila hvaležna za to, da sta jo 
vzela k sebi in skrbela zanjo. Bili so težki trenutki, a z ljubeznijo in voljo 
se vse zmore. 

Zgoraj napisana zgodba je resnična in govori o mojem življenju. 
Sem dekle, ki je odraščalo pri starih starših, in sem na to ponosna. Če 
ne bi bilo njiju, jaz danes ne bi bila to, kar sem. Ko sem izvedela za ta 
natečaj, sem vedela, koga predstaviti v zgodbi o dobrih ljudeh. Ker to 
moja stara starša sta. Žrtvovala sta svoji službi, svoji življenji zame. 
Velikokrat sta se odrekla mnogim stvarem, samo da bi bila jaz srečna 
in da mi ničesar ne bi primanjkovalo. Malo je takih ljudi, kot sta moja 
stara starša. Moj oče je njun sin, a je njuno čisto nasprotje. On mi nikoli 
ni znal izkazati svoje ljubezni do mene, nikoli mi ni bil oče. Ko sem bila 
bolna, sta bila ob meni ata in mama. Ko mi je bilo hudo, sta me tolažila; 
ko sem nastopala, sta me spodbujala in zame navijala. Nikoli mi nista 
pustila, da obupam in se predam. Sta resnično dobra človeka, ki bi za 
druge naredila vse, čeprav ob tem pozabila nase. In zato imata mene, 
da ju sedaj pa jaz razvajam, varujem in imam rada, da ju spoštujem. 

To je moja zgodba o dobrih ljudeh. Naj bo čim več takih zgodb in 
čim več dobrih ljudi. Takih ljudi primanjkuje, ne samo v naši državi, v 
Sloveniji, ampak po celem svetu. In to je žalostno. Dobrota je tista, ki bi 
morala plemenititi naš planet, in ne hudobija, ki jo je skozi leta največ. 

Stara starša sta me vzgojila v dobro in pošteno dekle in zato sem 
hvaležna, da sem imela možnost živeti z dobrimi ljudmi, ki me imajo 
iskreno radi. In danes, ko se pogledam v ogledalo, vidim tisto pravo. 
Pravo dobro osebo. Odlično. 
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Valentin Deželak

Kdo se ga še spomni, 
Šmerčevega Jožka?
Davnega leta tisoč osemsto šestindevetdeset se je v maju očetu Jožetu 
in materi Mariji v Mišjem Dolu v šentlenartski fari rodil sin Jožek. Tako 
kot vsi starši ob rojstvu svojih otrok sta tudi onadva želela sinu Jožku 
srečno in lepo življenje, da bi odrasel v lepega fanta, se nekoč poročil in 
zagospodaril na njunem malem posestvu v Mišjem Dolu.

Toda dobre vile rojenice za našega Jožka to pot niso bile tako dobre, 
kakor starši od njih običajno pričakujemo. V zibel so mu položile 
zemljevid, na katerem so bile življenjske poti začrtane povsem drugače, 
kot sta si jih v mislih in željah slikala njegova mati in oče. 

Kmalu po rojstvu sta starša spoznala, da je njun Jožek drugačen od 
ostalih otrok; zato sta ga še bolj nežno ljubila.

 Nekaj let kasneje je družino zadela huda nesreča, ki je ženi Mariji 
vzela moža, malemu pa skrbnega očeta. Pri spravilu lesa na Voluški gori 
ga je pod seboj pokopala bukev in izdihnil je, predno so mu lahko kaj 
pomagali. Ni se več vrnil k ženi Mariji in malemu Jožku. Njegov novi 
dom je od takrat naprej na šentlenartskem pokopališču.                                                            

 Ostala sta sama na majhnem skromnem posestvu in mati je sedaj 
vso ljubezen, ki jo je prej dajala obema, posvečala sinku. Čas je tekel 
in njen Jožek je odraščal. Hodil je v šolo v Šentlenart, kjer se je naučil 
pisati in brati, kaj več pa za tiste čase tako ni bilo potrebno. Duhovnih 
dobrot, poštenja, hvaležnosti, prijaznosti, ponižnosti in molitve pa ga 
je naučila mati tako, kot matere to najlepše znajo.

 Življenje je teklo svojo pot, mati se je postarala in na svoja stara leta 
za vedno pokopala svetle upe o Jožkovem lepem življenju. Pred smrtjo je 
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posestvo prodala, za sina pa izgovorila dosmrtni preužitek in streho nad 
glavo. Umrla je z grenko bolečino v srcu, kdo bo sedaj njenega Jožka ljubil. 
On pa je stopil na težko, trdo in trnjevo pot preužitkarstva in rejništva.

Po svojih močeh je pridno pomagal svojemu novemu gospodarju. Kosil 
je, pasel krave in drobil steljo. (V tistem času so poleti sekali grmovje, 
ga nalagali na voz in ga doma drobili za steljo živini). Če mu je kaj časa 
ostalo, je za hrano šel drobit steljo tudi k sosedom. Noč je prespal kar v 
dišeči stelji, tako da mu je bila pot domov in nazaj na delo prihranjena. 
To navado je obdržal vse do konca svojih dni. Tudi najhujše zimske noči 
je prespal po raznih listnicah po Šentlenartu. Kljub vabilu gospodarja 
ali gospodinje, naj prespi za toplo pečjo, se je rajši v listnici zakopal 
globoko v listje in tam prespal. 

Tako se je Jožek vedno bolj oddaljeval od rojstnega doma. Hodil je 
od hiše do hiše, čez poletje drobil steljo ali v košu nosil gnoj na trebeže, 
zvečer pa obvezno prespal v dišeči stelji. Čez zimo, ko dela za njega ni 
bilo, se je rad oglasil pri hišah, kjer so imeli koline, da si je tam podmazal 
suho grlo. Gospodinje so ga bile vesele, vzele so ga za svojega, ker je bil 
tako iz srca hvaležen za vsak najmanjši dar. Za vsak košček kruha se je 
znal iskreno zahvaliti. Gospodinjam je poljubljal roke ali se celo kleče 
zahvaljeval za dobrote, ki jih je bil deležen. Ljudje so začeli verjeti, da 
jim prinaša srečo, zato je bil vedno povsod dobrodošel. Če je bilo pri hiši 
rojstvo, je prišel voščit srečo mamici in novorojenčku. S tem si je prislužil 
zajeten kos kruha in prenočišče v suhem listju. Nepogrešljiv je bil, kadar 
je bila kje ohcet, obvezno je prišel voščit srečo novoporočencema. Znal 
je preprosto in iskreno voščiti: «Da bi vam Bog dal srečo v življenju, 
da bi bili bogati in da bi tudi denar imeli in pa veliko otrok.« Nato je 
ostal na ohceti, kjer je bil mnogokrat tudi nedolžna žrtev grobih in 
neprimernih godčevskih burk, kar je ponavadi mirno prenašal, če pa 
je bilo le prehudo in ga je ujezilo, je znal pograbiti za palico, ki mu je 
bila stalna spremljevalka. Prišel se je tudi poslovit od pokojnika in z 
domačimi objokoval njih nesrečo ter molil za pokoj pokojnikove duše. 
Ko so drugi že omagali v utrujenosti in spancu, je on ostal pri pokojniku 
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celo noč in se v molitvi z njim pogovarjal do zore, do takrat, ko je odšel 
tudi strah k dnevnemu počitku.  

Znal se je tudi zavzeti za svoje pravice. Nekoč so ob volitvah izgubili 
njegovo ime s seznama volilcev, da mu ni bilo moč voliti. S palico je šel 
nad predsednika volilne komisije in takoj zahteval svojo pravico. Ko so 
ga hoteli na silo odstraniti, je nasilneža ugriznil v prst in tako dosegel 
svoj prav.

Ob nedeljah, ko je v Šentlenart hodil k maši, se je vedno oglasil v 
gostilni Šemrov, kjer je imel svoj sedež. S prvim kozarčkom ga je častil 
pokojni gospod Riko, nato so se našli drugi dobri ljudje, da ni nikdar šel 
žejen iz gostilne. Marca meseca na Jožefovo, ko je naš Jožek praznoval 
svoj god, je bilo v gostilni zanj še posebej slovesno, hiša ga je častila s 
‚‘slavnostnim‘‘ kosilom pa tudi vinskih dobrotnikov se je takrat več našlo 
kot ponavadi, tako da je v popoldanskih urah na poti za cesto omagal. Na 
grvini ob cesti je odspal eno ali dve uri, nato pa nadaljeval pot v katero 
od šentlenartskih listnic.   

Vsak mesec enkrat se je podal v Laško obiskat dobro Ratajevo družino, 
kjer je bil deležen higienske oskrbe. Okopali so ga, mu oprali in zašili 
obleko, ga ostrigli, mu postrigli nohte. Tako pomlajen se je Jožek zopet 
podal nazaj v Šentlenart. Na poti se je ob vsakem božjem znamenju 
odkril, pokleknil in se Bogu zahvalil za vse svoje dobrotnike. Pomolil, 
se pokrižal in odšel naprej. Medtem se je običajno spomnil, da je še na 
koga pozabil in se vrnil ter ves obred še enkrat ponovil.

Prišla so leta, ki so mu upočasnila korak, vzela so mu moč, roka ni 
bila več močna, da bi lahko vihtela drobljač in Jožek se je vedno bolj 
vračal v svojo rojstno hišo, kjer je imel pisan kot, kos kruha in streho 
nad glavo. Toda tudi tam je moral še poprijeti za delo. 

Julija meseca tisočdevetstosedeminsedemdesetega leta si je še zadnjič 
v svojem življenju nadel koš, v katerega je dal vejnik, da bi šel sekat 
steljo. Prišel je pod Babje Koleno (strm klanec na stari cesti med Mišjim 
Dolom in Velikimi Gorelcami), ko ga je na poti srečala božja dekla in 
ga povabila, naj gre z njo v nek drug, bolj pravičen svet, kjer ne bo 
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rejništva, pomanjkanja, trpljenja … in kjer bo imel postlano posteljo in 
si bo lahko za vedno spočil svoje utrujeno telo. Zapustil je svoje borno 
telo, ki je padlo vznak pod cesto za leskov grm. Njegove drobne črne oči 
so široko zrle v nebo, ko je zagledal svojo mamo, ki jo je v življenju tako 
grenko pogrešal, kako mu prihaja naproti, in na ustnicah mu je zaigral 
blažen nasmeh, ko jo je objel. Lahen vetrič je zapihal in vzdramil liste 
trepetlike, ki je stala tam blizu, in so mu pomahali v slovo. Jutranje sonce 
je namesto prižgane svečke posvetilo izza Voluške Gore in pospremilo 
njegovo dušo v večno svetlobo raja.

Še danes se marsikatera mati in gospodinja v Šentlenartu spomni 
Šmerčevega Jožka, kajti imele so ga resnično rade. Zaradi tega je bila 
potolažena tudi mamina skrb, ko je odhajala s tega sveta, kajti skrbelo 
jo je, kdo bo ljubil njenega Jožka, ko nje ne bo več. Sedaj z materjo in 
očetom počiva na šentlenartskem pokopališču in čaka na večno vstajenje.
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Dana Ivančič

Janko in ostali
Janko

Zgodilo se je nekega dne ob kulturni prireditvi v času odprtja prostorov, 
namenjenih za bivanje otrok in družin v poletnih mesecih. Tistim, ki so 
pomoči potrebni in si sicer ne bi mogli privoščiti letovanja. Uvodoma sem 
prebrala svojo pesem o naravi … Prevzeta od tišine, ki jo je uglaševalo le 
ptičje ščebetanje in šumljanje brzic v toku reke pod nami. Med množico 
poslušalcev sem zagledala njega. Oči so mu sijale in videti je bilo, da je 
zaslutil lepoto, ki se je iz izzvenele pesmi širila prek skalovja visokih 
vršacev, se dvigala v nebo, se zrcalila v krasoto smaragda, hitečega 
med čermi v dolino … Potem je pevski zbor zapel še nekaj pesmi. Po 
končanem programu smo si ogledali prostore v hiši in se potem še dolgo 
zadržali v veselem klepetu ob pripravljenih dobrotah. Gospod sijočih 
oči je prisedel in mi izrazil pohvalo za slišano pesmico, ki ga je, kot je 
dejal, ganila v dno srca.

Minilo je leto dni od tega srečanja, naše poznanstvo pa je potem 
zraslo v pravo družinsko prijateljstvo.

Občudujem srce tega velikega umetnika, svetovljana, povezovalca 
narodov, bojevnika za mir in pravičnost med ljudmi. Nobena od 
prejetih prestižnih nagrad in priznanj tega velikega človeka ni naredila 
prevzetnega. Tega gospoda moraš vzljubiti, saj pooseblja dobroto čiste 
in svobodne duše. Tako ponižnemu, skromnemu človeku je vedno mar 
za druge in se bori zanje do poslednjega diha. S svojo besedo in glasbo 
povezuje ljudi in narode.

Nekega dne je naju z možem povabil v svoje domovanje v glavno mesto 
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sosednje države. Da bi tudi midva enkrat občutila utrip velemesta, da bi 
si ogledala velike cerkve, galerije in muzeje, vse, kar je v ponos in vse, kar 
daje blišč mestu. Takega darila nisva z ničimer zaslužila, a je vztrajal in 
naposled smo se odpeljali. Nekaj čudovitih dni nama je gostitelj pričaral 
in ni ponudil samo prenočišča, ampak naju je vodil po ogledu mesta z 
vsemi znamenitostmi. Le v času, ko je bil službeno zadržan, nama je 
priskrbel vodičko po mestu. Imela sva karti za mestni prevoz; skratka, 
zdelo se nama je, da sanjava. Doživetje je bilo nepopisno, saj še nikoli 
nisva bila tako obdarjena. Zelo sva bila za ta doživljaj hvaležna najinemu 
predragemu prijatelju in gostitelju.  

Prišel je dan odhoda. Zvečer smo se pogovarjali še dolgo v noč. Zgodaj 
zjutraj naju je zapeljal še do perona in ko sva se namestila v kupe, nama 
je izročil še topel hleb kruha, ki ga je ponoči spekel prav za naju. Stisk 
roke in topel objem je povedal vse. Tega ganljivega trenutka se bom 
spominjala do smrti. Nazaj proti domu sva se pripeljala z vlakom.

Rada imam našega edinstvenega prijatelja, ki nima velikega 
premoženja, a ima toliko srčnega bogastva, da z njim lahko premika 
gore. Hrani ga ljubezen sama, ki jo deli med ljudi okrog sebe. Naučil 
me je, da morajo biti vrata mojega doma vedno odprta in tudi kruh naj 
bo vedno na mizi.

Alenka

Rada imam pesem. Nekega dne sem prejela povabilo vseslovenskega 
zbora za nastop v glavnem mestu. »Vaje se pričnejo takoj!« Priložen je 
bil urnik. Si predstavljate, kako mi je zaigralo srce, da so se spomnili 
prav name. Misel je prehitevala po desni, na koncu pa sem ugotovila, da 
je razdalja 130 km v eno smer le prevelika za udeležbo na pevskih vajah. 
A misel mi ni in ni šla iz glave. Pokličem pevovodjo, jo zaprosim za note 
in ponudim, da se bom besedilo naučila doma, prav tako bi vadila ob 
klavirju sama in bi se skupaj z zborom udeležila le intenzivnih vaj pred 
nastopi. Uspelo mi je rešiti prvo oviro.
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Zadnje intenzivne vaje so bile dan pred nastopom. Povedali so mi, da 
se bo po končani pevski vaji oglasila neka gospa, pri kateri bom naslednje 
tri dni prenočila. Bil je že večer, ko smo končali s petjem, a gospe, s 
katero naj bi odšla, ni bilo. Mlada pevka, s katero sva bili sosedi v zboru, 
odločno reče: ‚Z mano greš. Stanujem tu blizu stadiona.‘ Začudila sem 
se, saj vendar doma ni utegnila vprašati za dovoljenje. In sva šli proti 
bloku, kjer je stanovala. Po poti mi je povedala, da ima mlajšo sestro in 
da sta pravkar dobili novo sobo. 

Dospeli sva. Alenkini starši so me lepo sprejeli. Pokazali so majhno 
spalnico, kjer je bil pograd in moja postelja je bila spodaj. Sestra moje 
sopevke pa je bila zgoraj. Ko sem se zjutraj prebudila, je Alenkina sestra 
že odšla v šolo, pod seboj na tleh pa sem opazila ležati Alenko, ki je 
svojo posteljo odstopila meni. Zelo me je pretresla njena dobrota in ko 
sem videla, da sta starša v dnevni sobi pravkar nameščala kavč, ki ga 
za čez noč raztegneta v posteljo, se moje čudenje ni moglo z ničemer 
pomiriti. Začela sem si izpraševati vest,‘ kdaj sem nazadnje dala od 
svojega preobilja bližnjemu?‘ In zdaj sem sama deležna take pozornosti 
in dobrote teh neznanih ljudi neizmerno hvaležnih in zadovoljnih v 
skromnem – enosobnem bivališču za štiričlansko družino. Ljubeča 
toplina je vela v tem domu. 

Prišel je trenutek slovesa in ko sem želela poplačati za prenočišče in 
gostoljubje, so bili vsi odločno proti temu. Alenka pa je rekla: ‚Ja, lahko 
to poplačaš tako, da narediš dobro nekomu, ki bo v potrebi in bo prav 
takrat tvojo pomoč potreboval.‘ S temi besedami mi je hotela položiti v 
srce čuječnost in željo po izpolnitvi obljube: nekomu, neznancu, nekje. 
Njeno mladostno odločenost je zasenčila lepota njene dobrotljive ljubezni.               
»Alenka, hvala ti za tvojo srčnost, ki še zdaj prepeva hvalnico, odstira 
tančico pogleda na sočloveka. Da bi kot ti tudi jaz občutila, da bi mi bilo 
mar. Da bi gledala in tudi videla ter se takoj odločila storiti, kar moram. 
Hvala ti, draga Alenka, za najino srečanje!«                                                       
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Anika Černigoj

Dobrota sirota
Ne, res ni šlo za tistega smešnega čarodeja, ki sem mu pustila v klobuku 
kovanec, medtem ko je on s triki zavajal ljudi. In ni šlo za tistega spečega 
brezdomca, ki sem mu pod roko podtaknila bankovec, ki je prav gotovo 
postal mera za alkohol. In najbrž ni šlo niti za starejšo gospo, ki me je 
lepega večera na ulici ustavila in prosila za denarno pomoč, saj naj bi 
sama težko preživljala tri otroke. Dala sem ji vse, kar sem imela pri sebi, 
vedoč, da naslednjega dne ne bom imela nič, s čimer bi lahko kupila kruh. 

Sploh se ne spomnim, kolikokrat sem violinistom na trgu v kovček 
položila kak evro in kolikokrat sem se prijazno nasmehnila brezdomcu, 
ki je žalostno čepel pred trgovino in mimoidoče prosil za karkoli ter 
predenj položila kako jabolko ali krekerje – kar sem pač imela v tistem 
hipu pri sebi. Ne morem prešteti kosov oblačil, ki sem jih nesla na Rdeči 
križ in se potem zadovoljno nasmehnila, ko sem opazila kako gospo, 
oblečeno vanje.

Vsakič, ko sem naredila kaj takega, sem si v mislih oblikovala, kaj 
od Boga in vsega sveta hočem v zameno za svojo dobroto. Dobrota je 
sirota, pravijo. Jaz sem siroto poskušala narediti za cesarico. Vendar se 
nisem zavedala, da to pač ni mogoče. Kovanci iz klobuka in kovčka so 
navadno šli za droge, brezdomci so moj dar zavrgli ali pa kupili vino. 
Gospa sploh ni imela otrok in ženske, ki so nosila moja oblačila, so se 
vozila v novem Audiju. Svojo dobroto sem razdajala naokrog, kot da je 
zrak, kot da je ne bo nikdar zmanjkalo. 

Leta so minila, preden sem dojela, da rek Enkrat sirota, vedno sirota, 
drži. Ko me je naposled brezdomec pred trgovino vprašal za evro, sem 
mu namenila najbolj ostudni in brezbrižni možen pogled. Kadar sem 
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videla ljudi prosjačiti, sem mimo njih hodila s tako dvignjeno glavo, 
da sem morala paziti, da se ne bi udarila v oblake. Ja, bila sem zlobna. 
Pa kaj?! Svet je zloben do mene in čemu bi bila jaz prijazna do njega? 
V nebesih se ti vse poplača, pravijo. Ja, sigurno! Tako kot izdelki iz top 
shopa dejansko delujejo! In kje imam jaz garancijski list, da se mi bo res 
v nebesih vse povrnilo? Kje imam dokaz, da nebesa sploh so? 

Kot sem rekla: ne gre za čarodeje, brezdomce in tarnajoče gospe. Vsak 
pač nosi svoje breme in vsi imamo ukrivljeno hrbtenico. Že Cankar nas 
je obsodil na to – on nas je imenoval za hlapčevski narod. Lahko je bilo 
govoriti njemu, ko pa je osem let po Hlapcih umrl. Me prav zanima, ali 
je Cankar kdaj pomislil na uboge ljudi, kakršen je bil tudi sam. Lastno 
mater je zatajil, ker se je sramoval svoje revščine! Nič čudnega, da smo 
hlapci, ki mislijo le nase. Ni reven tisti, ki nima nič, pač pa tisti, ki nima 
dobrote. A spet: dobrota je mit. To sama še najbolje vem. 

Nisem še videla urejenega direktorja, ki bi se ustavil na ulici in v 
klobuk ali kovček pomolil stotaka ali pa vsaj en cent. Nisem še videla 
nadišavljenih visokih gospodičen na Guccijevih petah, ki bi brezdomcu 
podarile vsaj nasmeh, kaj šele materialno dobrino! In potem sem tu jaz 
s svojo smešno zgodbo. Celo življenje sem se trudila biti dobra, in ko sem 
zagrešila prvo napako, se je vse sesulo in nenadoma sem postala najbolj 
grozna oseba na vsem svetu. Nikdar ne bom pozabila tistega maminega 
neodobravajočega pogleda, polnega razočaranja in sramu, ko me je 
pogledala in s tihim glasom vprašala: »Ali ga je bilo res potreba prevarati?«

Ljudje se varajo in so varani vsak dan. Jaz sem le hotela biti ljubljena 
in narediti konec trpljenju. Da, priznam, izbrala sem povsem nepravo 
metodo, vendar sem se tako vsaj osvobodila. Sicer je res, da sem se 
potem zaklenila v drugačno vrsto ječe, a vsaj rešena sem bila iz prijema 
ljubezni brez prihodnosti. Nihče me ni vprašal, kaj in kako mi je bilo, 
da sem se spustila tako nizko. Nikogar niso zanimali moji razlogi, moja 
preteklost, moja čustva, vsi so videli le trenutno stanje in jaz sem bila 
zlobnica v lastni zgodbi življenja.

In ko sem nedolgo po neljubem dogodku v mestu srečala sošolca iz 
srednje šole, ki je bil zdaj uspešen trener nogometnega kluba, srečen mož 
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in čudovit očka, mi je rekel, da ne more verjeti, da tudi takšne pridne, 
kot sem jaz, varajo. In preden mi je uspelo razložiti, da sem le človek, se 
mi je le nasmehnil in nato pobegnil v eno izmed uličnih trgovinic. Nihče 
mi ni bil pripravljen prisluhniti in v tistem hipu sem si želela le umreti. 

Minilo je še nekaj dni in v parku sem enega popoldneva na sosednji 
klopi zagledala skrčeno ležečo postavo, ki se je vsa tresla in prisežem, 
da sem lahko slišala, kako zobje škrtajo. Nedvomno je bil nekdo, ki ni 
imel doma, kar sem lahko sklepala tudi po raztrganih oblačilih, praznimi 
steklenicami pod klopjo in po neurejenih sivih laseh. Ko se na moje klice 
postava ni odzvala, sem nagonsko stopila pobližje. Bil je možak, kakih 
šestdesetih let, ves se je tresel in bil vročičen. Vse se je začelo odvijati 
tako hitro. Poklicala sem prvo pomoč, sedla z njim v rešilni avto, čakala 
v čakalnici, kjer sem srečala sestro bratove žene, ki me je gledala skoraj 
že z gnusom v očeh in v njenih temnih očeh sem lahko prebrala, kaj 
misli. Tudi ona je vedela za moje varanje, vendar tako kot vsi, tudi ona 
ni poznala razlogov zanj.

Izkazalo se je, da je bil ubogi brezdomec bolan in sem ga rešila 
v zadnjem hipu. Ko sem to izvedela, sem si mislila, da zdaj bom pa 
vendarle dobila nekaj sreče v življenju, ko pa sem dobro delo naredila. 
Vendar dobri ljudje vedno nasankamo in jaz nisem prav nobena izjema. 
Nekaj dni po tem je izšel naš lokalni časopis in v njem se je eden izmed 
ciničnih novinarjev na dveh straneh spraševal, kako je lahko brezsrčna 
ženska, ki je svojega partnerja prevarala, zbrala dovolj dobrote na kup, 
da je rešila ubogo bitje in kaj sem imela sama od tega.

Minil je mesec dni in pristala sem na končnem dnu. Dobila sem 
odpoved v službi, moj pes je pobegnil in pristal v zavetišču, grozili so 
mi z odvzemom stanovanja. Ko se je nabralo preveč vsega, sem v roke 
prijela cel kup tablet, v drugo pa kozarec z vodo. Razmišljala sem o 
tem, ali je bilo res vredno toliko denarja dati v nič, torej ljudem, ki so 
prosjačili. Na tem svetu preprosto ni prostora za dobroto. Ljudje smo 
preveč človeški. Zajela sem požirek vode, nato pa zaužila tablete. V mojih 
mislih se je oglasil stavek: »No, pa da vidimo, če se mi bo brezumna 
dobrota povrnila.«
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Majda Arhnauer Subašič

Znanilec upanja
Tople rjave oči na obrazu mehkih potez. Le vsakič, ko jih ponovno vidim, 
so nekoliko bolj utrujene. Kot bi nanje legala senca razočaranja in vdanosti 
v usodo, ki bi ugašala njih žar. Razumljivo in pričakovano. Dolgoletni 
boj z mlini na veter pušča posledice. Polomi krila mladostnega zanosa 
in obrusi trdnost stališč. Zariše gube med oči in pusti brazgotine v duši. 
Porodi pomislek, ali je sploh vredno vztrajati in slediti idealom. Ostati 
zvest sebi, načelom in globokemu čutu za pravičnost, ki te vodi po strmi 
in ovinkasti poti, na kateri se ne moreš izogniti trnju. 

K sreči je predaja, ki bi jo opazovalec lahko razbral iz bežnega 
zunanjega vtisa, le navidezna. Morda je ton za odtenek spravljivejši in 
besede manj ostre, a zato skrbno izbrane, kar jim doda še dodatno težo. 
Številke in dejstva govorijo sami po sebi. Terjajo razmislek. Morale bi 
trkati na vest posameznikov, ki imajo v rokah škarje in platno, premišljeno 
skritimi v oblaku meglenega sistema, prepletenega v vseh smereh, da 
se lažje zabrišejo sledi, a njih ne dosežejo. 

Prihiti s prožnim, skoraj mladeniškim korakom. V kavbojkah in z 
nahrbtnikom. Morda je le kakšno uro prej bodril obupane ali tolažil 
njihove svojce. Z melodično govorico, ki vzbuja zaupanje. Mogoče pa se 
je sklanjal nad operacijsko mizo in izrezoval zločesto tvorbo iz človeka 
ali pa še enkrat preveril izvide, da bi bila presoja lažja. Lahko, da se je 
še enkrat ustavil ob postelji bolnika, ki se mu je poslabšalo stanje, in 
razmislil, kaj bi se še dalo narediti v dani situaciji. Bog v belem? Včasih 
res postavljen v nehvaležno vlogo, ki terja odločitve, v katerih so v igri 
življenja na robu prepada v neznanko večnosti. Tista z začetka poti in 
tista z njenega konca. Vsa vredna spoštovanja. 
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Don Kihot našega časa in prostora. Človek z velikim srcem, ki bije 
za sočloveka. Tistega najbolj ranljivega in nemočnega, neredko že 
odhajajočega. Marsikaterega po nepotrebnem. Ker se je, kot nepomembna 
smet izgubil v razpadajočem sistemu nekdaj vzornega zdravstvenega 
sistema, v katerem je bilo poskrbljeno za vse. Morda je mali človek ob 
slabem počutju idealistično verjel, da ni tako resno, ker mu zdravnik ni 
izdal nujne napotnice za nadaljnje preiskave. Ni vedel, da zgolj zato, ker 
se je preutrujeni mož v belem bal morebitnih neprijetnosti, če bi ne sledil 
predpisanim ukrepom. In tudi ni imel časa, da bi ga povprašal kaj več 
ali ga poslušal. Naslednji, prosim. Tekoči trak, ki dovoljuje le rutinska 
vprašanja in hitre odločitve, pri katerih se pojavljajo tudi zmote. Za 
statistiko zgolj predvidljive napake, za življenje pa prezgodnja smrt, ki 
pušča osirotele otroke in globoko užaloščene bližnje, ter grenak priokus 
z zavedanjem, da bi lahko bilo drugače. Če bi pravočasno prišel v dobre 
roke in bil deležen pravilne obravnave. Tako pa … čakanje tukaj in tam 
… negotovost in strah, ki razjeda, podira sanje. Vse do zadnje postaje, 
kjer bi si človek zaslužil, da se dostojanstveno poslovi. V umirjenem 
okolju, kjer je poskrbljeno za opešano telo in odhajajočo dušo. Brez 
večno hitečega in preutrujenega osebja, ki se trudi ohranjati nasmehe, 
in v svoje rutinirano delo vnašati kanček topline, čeprav nemalokrat 
joče v sebi. Tudi ob zavedanju, da je bilo resnično poskrbljeno za vse. A 
marsikdaj ni. Že davno izpete floskule zdolgočaseno odmevajo v prazno: 
zastarela oprema, pomanjkanje kadra, ni dovolj sredstev … Vselej 
prisotni Mamon zadovoljno vodi svojo igro in z mamljivimi obljubami 
ter nagradami vanjo vpleta marionete, ki se ne morejo upreti pohlepu. Z 
zlobnim smehom opazuje niti zasvojenosti, v katere so se ujeli. Njihovo 
samozadovoljstvo, včasih le navidezno, ga navdihuje za nove podvige. 

Mnogi nemo opazujejo njegove orgije. Si ne upajo tvegati. Zastaviti 
dolgoletnega truda in predvidljive prihodnosti. Razumljivo. Nekateri 
poskusijo, se izpostavijo, a odnehajo. Umolknejo in se potopijo nazaj v 
varno zavetje. Borba s spretno izvijajočo se meduzo menjajočih obrazov 
jih utrudi in jim vzame elan. 
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Le redki vztrajajo v pokončni drži. Se obdržijo v prepišnih časih in 
kljubujejo viharjem, ki jih skušajo odpihniti, če se jim zazdi, da bi njihov 
glas lahko postal preveč ogrožajoč. Zavezani ostajajo resnici in svojim 
načelom. Človeku v sebi, ki se je že v mladosti odločil, da bo svoje znanje, 
sposobnosti in čas delil v dobrobit sočloveka. 

Hvala vam, doktor Erik Brecelj; vam in vsem, ki si s predanim delom 
zaslužite naziv znanilec upanja. Ljudem, ki tavajo v temi, poklanjate 
svetlobo, ki jim razsvetli pot, da se lahko ponovno dvignejo. V negotovem 
kolesju tega vse bolj kaotičnega sveta ponujate kanček varnosti. S 
srčnostjo, ki jo premorete, lajšate stisko mnogim bolnikom, ki jih je 
bolezen potisnila v kot, iz katerega ne vidijo izhoda. Ostajate z ljudmi, 
katerih čas se izteka. Njihovi svojci se s hvaležnostjo ozirajo na vaš trud. 
Imate sposobnost prepoznati strah in ga odpihniti s pravimi besedami. 
Celo neutemeljene bojazni jemljete resno in se jim ne posmehujete. Veste, 
da tudi te lahko hromijo človeka. Z nekaj pravimi besedami preženete 
skrbi, ki so se razbohotile v najtemnejše scenarije. Odganjate dvome, 
razjasnite poglede in pomagate ubirati nove poti. Ne prizanašate tistim, 
ki so sposobni unovčevati stiske bolnikov za svoje koristi.

Vaša zvestoba vrednotam in iskrena želja pomagati trpečim, ne 
ostajajo brez odmeva v ljudeh. Tudi mladih, ki želijo vsaj delček tega, 
kar nosite v sebi, povzeti tudi sami. V jutrišnji svet, ki ga bodo ustvarjali, 
bodo ponesli željo po svojih najboljših močeh pripomoči k temu, da bo 
prijaznejši in pravičnejši. 
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Olga Gutman

Zgodba o dobrem človeku                

Nekega jutra je Uršo, ki je živela v svoji bajti na koncu vasi, prebudil 
otroški jok. Vstala je in šla pogledat.

»Čigav otrok joka? Vas je daleč in od tam se jok otroka ne bi slišal!«
 Odprla je vrata in na pragu zagledala kepo blaga, ki se je premikala 

in iz nje se je slišal jok. Stopila je bližje in razgrnila plasti cunj.
»Kaj pa je to? Otrok? Nekdo je nastavil na moj prag otroka! Gotovo 

je bila kakšna mati, ki me pozna, v hudi stiski. Dala ga je na moj prag, 
ker je vedela, da ga ne bom odrinila kam drugam. 

Naj bo. Če ga je bog dal, ga bom sprejela, saj nimam nikogar na tem 
svetu, tako bom pa imela vsaj njega.«

   Tako je otrok ostal pri Urši. Vsi v vasi so mislili, da je njen. Oddaljena 
od vasi, kot je bila, bi lahko rodila, ne da bi zvedeli za to. 

  Urša je otroku dala ime Jakob. Imela ga je rada in skrbela zanj, kot 
bi bil njen. Učila ga je poštenosti in čuta za sočloveka. Že zelo zgodaj se 
je oprijemal vsakega dela. Čeprav je imel ime, ga nihče v vasi ni klical 
po imenu, temveč je za vse bil le Uršin fant. Odraščal je v pridnega, 
poštenega in delavnega človeka, učenost mu pa ni šla posebno v glavo. 
Osnovno šolo je končal v četrtem razredu. Znal je pisati in za silo brati. 
Oba z Uršo sta bila prepričana, da več tudi ne potrebuje.

   Poleti je vstajal zelo zgodaj, še preden se je noč povsem umaknila 
jutru in odšel v gozd, kjer je nabiral gobe in druge gozdne sadeže, jih 
prodajal, da sta z Uršo imela kak denar pri hiši. Ko pa se je vrnil iz gozda, 
je šel na delo h kateremu od kmetov v vasi. Tam je dobil za plačilo le 
živež, pa tudi ta jima je prišel prav. Urša je bila že stara in onemogla, 
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zgarana od nenehnega dela kot dninarica po okoliških kmetijah, zato ni 
mogla več na dnino. Ostajala je doma. Za oba je skrbel Jaka.

  Nekega dne se je njeno življenje izteklo. Jaku je zapustila bajto in 
njivico za hišo. To je bilo vse, kar je imela. Jaka jo je zelo pogrešal, ko je 
ostal sam. A moral se je sprijazniti s tem in živeti naprej.

   Nekega dne je Jaka zvedel, da v bližnjem mestu komunalno podjetje 
išče delavce. Prijavil se je in dobil delo. To je bilo veliko boljše kot 
zaslužek od gozdnih sadežev in dnine pri okoliških kmetih. Ko je bil 
mesec okrog, je dobil plačo, vsako leto pa še obleko za delo, čevlje, kapo 
in toplo jakno. Zaslužek od dela mu je skoraj v celoti ostajal. Živež je 
dobival pri sovaščanih, ki jim je v prostem času pomagal pri raznih 
delih in mu ga ni bilo treba kupovati. Pa tudi obleke ne. Novo obleko, ki 
jo je dobil vsako leto od podjetja, je imel za k maši, v stari pa je hodil na 
delo. Ni bil človek, ki bi lahko miroval, ko je prišel iz službe. V prostem 
času je rad priskočil na pomoč drugim. Pa si je tako prislužil tudi živež.

    Nek pozno jesenski dan, ko je Jakob čistil ulice, je bilo mrzlo, da je 
rezalo do kosti. Nebo je bilo mračno in turobno, pihal pa je tudi mrzel 
severni veter in Jakobu pošteno nagajal. Ko mu je uspelo, da je smeti 
spravil v voziček, jih je veter ponovno spihal na ulico. Bil je jezen, ko 
jih je moral spet in spet pobirati po tleh in jih dajati tja, kjer jim je bilo 
mesto. Potem pa mu je pogled med ponovno pobranimi smetmi pritegnil 
listič. Bil je drugačen od drugih. Pogledal ga je pobliže. Bil je loto listič. 
Izpolnjen je bil, vplačan pa ne.

  »Ko bom šel iz službe, ga vplačam. Če ga je nekdo že izpolnil, jaz 
pa našel, je prav, da ga vplačam. Kdo ve, mogoče mi pa prinese srečo.« 
si je govoril in listek spravil v žep.

Naslednji dan je bila sobota in tej je sledila nedelja, Jakobov loto listič 
pa je lepo počival v njegovem žepu, ne da bi se ga Jaka vsaj z mislimi 
dotaknil.                                                                    

V ponedeljek, ko je prišel na delo, je videl sodelavce, ki so stali v 
krogu in o neki stvari tako močno razpravljali, da niso opazili, ko se 
jim je približal. Šele čez nekaj časa ga je opazil eden izmed sodelavcev.                                                       
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 »Zdravo Jakob! Si morda ti novi milijonar? Nekdo v našem mestu 
je zadel sedmico.«

»Mogoče pa. Moram pogledati.« je rekel in iz notranjega žepa potegnil 
loto listek.

Vsi prisotni so se nagnili bližje k njemu, da bi bolje videli. Eden od 
sodelavcev pa je potegnil iz žepa listek, na katerem je imel zapisane 
izžrebane številke. Bral jih je na glas, drugi pa so napeto gledali na 
označene številke na Jakobovem lističu.

»On je! Jakob ima sedmico.« je vzkliknil eden od prisotnih.
   Od takrat naprej se je življenje Jakobu zelo spremenilo. V vasi mu 

je zrasel ugled in naenkrat je postal Jakob. Nihče ga ni več klical Smetar 
kot do takrat. Naenkrat so se vsi spomnili, da mu je ime Jakob, posebno 
tisti, ki so prihajali k njemu po pomoč. To so bila razna društva, pa tudi 
posamezniki. Jakob pa je pomagal vsem, ki so za pomoč zaprosili. Enkrat 
pa je opazil, da je razdal že več kot polovico denarja, ki ga je dobil.

»Mnogo denarja sem razdal drugim. Malo mi ga je še ostalo. Pa mi 
ni žal. Pomagal sem, kot sem mogel. Imam ga še dovolj, da popravim 
bajto. Vsak mesec pa tako dobim plačo. S tem, kar bom imel, bom še 
lahko preživel in komu še tudi pomagal,« si je govoril Jaka in ni niti 
za trenutek obžaloval, da je toliko denarja razdal ljudem, ki so ga bolj 
potrebovali kot on.
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Beseda o čipkah v zborniku

Izbrane čipke na fotografijah je prispevala Klekljarska skupina Žnurce 
in so del razstave Baragovo življenje, vpeto v čipko, ki je nastala tekom 
projekta BA-ČI.

Obrazložitve k fotografijam:

Stran 4: Baraga je bil imenovan za apostolskega vikarja za Gornji Michigan 
s škofovskim posvečenjem. Prvega novembra 1853 je bil v Cincinnatiju 
posvečen v škofa. Njegovo škofovsko geslo se glasi: »Le eno je potrebno«. 
Na fotografiji je klekljan Baragov škofovski grb.

Stran 8: Čipka na fotografiji uprizarja klekljanega levčka, ki je simboliziran 
na grbu Občine Trebnje. Lev označuje simbol moči nekdanje rimske vojaške 
postojanke Praetorium Latobicorum (Trebnje). 

Stran 11: Na fotografiji je orel, ki pri severnoameriških Indijancih, med 
katerimi je Baraga misijonaril, ni le simbol moči in modrosti poglavarjev, 
ampak temelji tudi v njihovi duhovni povezanosti z naravo.

Stran 12: Zime v Severni Ameriki so dolge in ostre. V Baragovih pismih 
in v zapisih ostalih poročevalcev večkrat naletimo na ekstremne dogodke 
z njegovih več sto km dolgih poti, ki jih je premagoval peš in katerih 
premagovanje je dostikrat terjalo nadčloveške napore. Na fotografiji je 
klekljan Baragov podpis.

Stran 15: Na fotografiji je klekljana okrašena pipa miru z dolgim, ravnim 
ustnikom, ki se je pri severnoameriških Indijancih uporabljala zlasti ob 
sklepanju miru.

Stran 16: Poleg pomanjkanja vsega se je Baraga moral soočiti še s skrajno 
sovražnim odnosom belcev do Indijancev, ki so jih načrtno zastrupljali z 
alkoholom, da so od njih lažje dobili zemljo, kože … Na fotografiji klekljan 
kelih, ki na eni strani upodablja osovraženi alkohol ter na drugi kelih kot 



posodo za vino, ki pri evharistični daritvi pomeni navzočnost Kristusove krvi.

Stran 18: Baraga je imel obširno izobrazbo, pa se nikoli ni ponašal z njo. 
Njegove pridige so bile kratke in preproste, kakor so bili preprosti tudi 
poslušalci. Pod njegovim mirnim, molčečim dostojanstvom se je skrivalo 
toplo, pristno slovensko srce. Ljudje so mu prisluhnili in ga vzljubili. Na 
fotografiji klekljano sonce.

Stran 21: Na fotografiji klekljana ladja, ki simbolizira Baragovo potovanje 
iz Slovenije v ZDA.

Stran 22: Klekljana indijanska deklica naj bi ponazarjala Pocahontas. 
Baraga je namreč v enem svojih del med drugim zapisal še danes zelo 
priljubljeno zgodbo o Indijanki Pocahontas, ki je rešila življenje na smrt 
obsojenemu belcu Jamesu Smithu. Baraga ni prvi zapisal te zgodbe, je pa 
s to zgodbo seznanil nemško govoreče Evropejce.

Naslovnica in zadnja platnica: Na naslovnici je klekljan Baragov logotip, 
ki se uporablja že vse od leta 1992, na zadnji platnici pa indijanski šotor. 

Klekljarska skupina Žnurce
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P ričujoči zbornik Zgodbe o 
dobrih ljudeh je nastal kot re-

zultat literarnega natečaja, ki sta 
ga Občina Trebnje in Klekljarska 
skupina Žnurce pripravili in iz-
vedli s pomočjo pisateljice Milene 
Miklavčič v sklopu projekta Eno je 
potrebno - Baraga in čipka kot niti 
sodelovanja (BA-ČI). Projekt BA-ČI 
je, tako kot zbornik črtic in pesmi, 
posvečen spominu na življenje in 
delo velikega misijonarja Friderika 
Ireneja Barage.

F riderik Irenej Baraga, misijo-
nar, škof, popotnik, slovničar 

in kandidat za svetnika, se je rodil 
leta 1797 v Mali vasi pri Dobrniču 
(Občina Trebnje). Najprej je doštu-
diral pravo, a se je kasneje odločil 
za duhovniški poklic. Nekaj let je 
delovala kot kaplan v Sloveniji, leta 
1830 pa je odpotoval v Ameriko, 
kjer je ostal in preostanek svojega 
življenja posvetil misijonarjenju 
med Indijanci. Zbornik prispevkov 
združuje zgodbe o dobrih ljudeh kot 
je bil Friederik Irenej Baraga.



 Občina Trebnje
Goliev trg 5, 8210 Trebnje

T: 07/348 11 00
E: obcina.trebnje@trebnje.si

www.trebnje.si

Ujeta v objemu Temenice, v razgiba-
nem prostoru na stičišču alpskega, 
dinarskega in panonskega sveta, 
leži občina Trebnje s 163,3 km² 
površine, okoli 12.600 prebivalci 
in mnogimi znamenitostmi. Skozi 
območje si vztrajno vtira pot naj-
bolj znana dolenjska ponikalnica, 
Temenica, ki s svojim delovanjem 
ustvarja čudovito slepo dolino s 
številnimi ponori in poplavnimi 
ravnicami, ki jih bogatijo dobrosrčni 
ljudje. V središču občine se nahaja 
mesto Trebnje, razpotegnjeno ur-
banizirano naselje, ki se vzpenja na 
levem bregu Temenice. V Trebnjem 
lahko poleg številnih drugih zna-
menitosti obiščete Galerijo likovnih 
samorastnikov Trebnje, ki je edina 
javna zbirka naivne – samorastni-
ške umetnosti v Sloveniji in ena 
pomembnejših v svetu. Po obisku 
galerije pa vam priporočamo, da 
se za okrepčilo ustavite čez cesto v 
Hotelu Opara, kjer se lahko poslad-
kate s slastno Baragovo rezino.
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