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Besedilo z naslovom Ženska hiša, Pripovedi je bilo na Premu 2004 izbrano kot 
najboljše. Obljubljena nagrada je tiskanje knjige in predstavitev na Premu 2005.  
 
Natečaj je zame pomenil spodbudo, da sem oblikovala knjižno besedilo, vendar 
tudi dve omejitvi: z natečajem dovoljeni obseg celotnega besedila je komaj tri 
pole, zaradi česar vanj nisem mogla uvrstiti pripovedi Matere, in majhno število 
izvodov. Zato sem se odločila, da v samozaložbi v elektronski obliki objavim 
celotno knjižno besedilo in ga opremim z deli Zvesta Apollonia. Odlični slikar, ki 
je ilustriral in oblikoval tudi mojo prvo prozo Imena, mi je dovolil, da izbiram med 
tistimi, ki so objavljena v monografiji Zvest Apollonio, 1995. V njegovi knjigi sem 
poiskala podobe svojega sveta. Za to se mu iskreno zahvaljujem. Prav tako gre 
topla zahvala Barici Smole, ki mi je dovolila ponatisniti odlično napisano spremno 
besedo. Pri računalniškem oblikovanju in izdelavi spletne stani sta pri nastajanju 
Ženske hiše v elektronski obliki sodelovala Matej Frančeškin in Vid Merljak.  

Foto: Tihomir Pintar
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VSTOPITE, PROSIM 

 
Vsaka knjiga je po svoje vabilo, da vstopimo v tuje zgodbe in v njih morda 

najdemo svoje. Marija Mercina nas že z naslovom vabi v eno od njih; njena Ženska hiša 

je kraj, kjer zaživi spomin, pa ne kot niz zaporednih trenutkov, ampak kot niz sob, v 

katerih se prepletajo vzorci in oblike nekih življenj. Spomin, nekaj, kar je bilo, in 

sedanjost ne živita hkrati, pa vendar se medsebojno osmišljata. Sta dve ravni eksistence, 

ki omogočata druga drugo. 

Ko potrkamo na vrata ženske hiše, nas v predsobi prijazno sprejmejo angeli. 

Lepota, milina in dobrota so dokaz, da obstajajo. Kako se to angelsko, pa tudi božje kaže 

v Ženski hiši naprej? Zdi se, da predvsem skozi primarno žensko vlogo: “Najvišja 

nujnost je porajati in poskrbeti za hrano, varovati mladiče, loviti in bežati, da ne postaneš 

hrana.” In seveda v dajanju, saj je “največji greh imeti in ne dati.”  

Prebivalke te hiše so ženske v vseh svojih vlogah: kot hčere, ljubice, žene, matere, 

stare matere in sorodnice. V vsem širnem diapazonu različnih vlog, ki ženskam 

pripadajo v hiši življenja, trdno stojijo sredi kroga, vendar krožnico puščajo odprto za 

očete, ljubimce, za moške, naključne znance, ki so “močni in dobri”. Kljub tej odprtosti 

so dosti bližje divji ženski, ki zna ukrepati, čeravno njeno “gnezdo visi nad prepadom” in 

ki doživlja težave zgolj zato, da se iz njih reši, kot deklici z vžigalicami, ki se vda. Tako 

sme taka ženska živeti zato, ker “ker ima sto nog in sto rok” in ker so “brce in klofute 

vaja za srce in mišice.”  

Kaj pravzaprav je ženska Marije Mercina? Je opazovalka, vedka, ustvarjalka in 

poslušalka. Vse to je lahko, ker se spominja in sanja, da bi preverila stanje svoje zavesti, 

da bi zapisala, ker šele potem lahko razume in obvlada (“Pravzaprav pišem zato, da 

oblikujem zgodbo, kot bi šele potem razumela, kaj se je zgodilo”). Besede dajejo 

anatomijo, obliko sveta, gradijo hišo spomina. Vmes pa so vedno znova sanje 

napovedovalke ali razlagalke. Tako se na primer vrinejo v povsem banalno dogajanje ob 

pripravi in spravilu drv kot prehod med angelskim svetom in vsakdanjim življenjem. 

Drva niso le kurivo, ampak so simbol, ki jih sanjske knjige razlagajo kot bogastvo, 

njihovo spravilo pa je priložnost, da zaposleno mater nekdo povzdigne v žensko in 
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gospo, da ji vrne dostojanstvo, ki ji je bilo vzeto s tistim ščepcem emancipacije, ki ji je 

dovolila, da sama vzgaja ter preživlja otroke in sebe. V pripovedih so pogoste tudi 

analize medženskih odnosov, zlasti odnosa mati – hči. Osebi – vsaka je močna na svoj 

način – živita v različnih časih, v različnih sobah. Mati z bolehnostjo čustveno izsiljuje 

hčer. Njune vezi so stkane iz votka materinega egoizma, starih vzorcev, napakic v 

tkanju, ki se zdijo zunanjemu opazovalcu obrobne, pa vendar so tkivo skupnega življenja 

in odnosov. Malokje v slovenski literaturi mati tako dokončno, a povsem netragično 

sestopi s piedestala. Pri tem ji lahko pomaga samo tista, ki je tudi sama mati, kajti skrbi 

zanjo se znebi šele takrat, ko to postane. V trenutku, ko je postavljena pred izbiro, ali 

prihodnost (otroci, vnuki) ali preteklost (starši), se odloči za prvo. Hči potem postane 

mati svoji materi, se pred njo brani z nežnostjo in pozabljanjem, ne da bi mati prenehala 

biti “spominska knjiga hčerinih razočaranj”.  

Pisateljica je prozo opremila s podnaslovom Pripovedi. S tem ni le stilsko 

označila svoje pisave, ampak se je opredelila tudi do akta nastajanja proze in do 

poslušalca/bralca. O prvem meni: “Pravzaprav pišem zato, da oblikujem zgodbo, kot bi 

šele potem razumela, kaj se je zgodilo.” Tako pisanje ni le pripoved, ampak tudi 

samogovor, obračun in (samo-)spraševanje. Omogoča distanco, s katere je razgled na 

lastno zgodbo, vpeto v druge, v sedanjost, ki je vedno tudi posledica preteklosti. V 

Frencetu zapiše: “Ničesar ne obljubljam in ne sklepam nikakršnih dogovorov – sveta ne 

ustvarjam na novo.” Ni ji treba, kajti kot opazovalka, ki zna prisluhniti širjavam svojega 

in tujih svetov, povsod in vedno najdeva zgodbe. S pripovedovanjem, spominjanjem in 

sanjami je mogoče določiti lastne koordinate, se osmisliti v svetu. Preteklost rodov, v 

katerih živijo podjetne ženske, pripoveduje tudi o junakinjini sedanjosti, ne da bi to 

poudarjala ali samo hotela. Najsi ženske živijo preko svojih mož, kot njena mati, ali 

same, vedno je čutiti njihovo moč. Ta se kaže tudi v želji obvarovati družinsko izročilo, 

ki kljub množici zapisanega ali pa ravno zaradi njega ostaja skoraj pozabljeno. Kar se ne 

izreka, se ne prenaša in se izgublja.  

Ves čas pa se pripovedovalka/zapisovalka zaveda poslušalčeve/bralčeve 

prisotnosti, tega, da njen svet, četudi povedan z njenimi besedami, ni hkrati tudi njegov: 

“Nič ne morem, če si prav zdaj med branjem ustvarjate vzporedni svet, ki je drugačen 

kot moj. Naseljujete ga s svojim Frencetom in mu istočasno očitate, kakšen je.” Vsi 
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seveda povedanemu/prebranemu dodajamo svoje konotacije; to dejstvo avtorica spretno 

izkorišča pri oblikovanju svojih pripovedi tako, da nekateri njenih likov niso povsem 

ujemljivi: Frencetova mati, ki se kaže kot tista, na katero kljub skrbi za sina in trdemu 

delu gledajo zviška, verjetno zato, ker je revna, z vsakim novim pripovedovalcem 

nadaljuje svojo zgodbo; ko da živimo samo, kadar o nas nekdo pripoveduje in drugi to 

posluša.  

Tako, kratek zapis o Hiši se bliža koncu. Morda bilo bolje, če bi vanjo vstopila 

obložena z orodjem hermenevtike, saj se v pripovedih prepletajo mnoga, tudi filozofska, 

pa eksistencialna in socialna vprašanja. Pa saj je vsakomur odprto vsaj okno vanjo: z 

malo radovednosti bo ugledal slike in prizore, prepletene z notranjim monologom, 

spominom, upanjem in strahom.  

Na koncu, pripeta k zadnji sobi Ženske hiše, je terasa. Na njej sedijo Lili, ki piše, 

sence  osamljenih obiskovalk zdravilišča, Ana Praček, pa Marija in Rilke ... Imena (tako, 

ne po naključju, je naslov prve knjige Marije Mercina), ki se nočejo zložiti v zgodbo. 

Ostajajo razpršene, kot je razpršeno življenje ženske. Njihove skupne lastnosti so 

prožnost duha in delavnost.  

Spodaj je jezero akacij, morje, križ, preteklost in prihodnost. In je rob, ki včasih 

kliče. Na koncu se izkaže, da je zgolj rob nekih možnosti. Najpomembnejša od njih je: 

“Bodi in čakaj.” 

Potem boš morda zaslišal: Vstopite, prosim. 

 
Barica Smole 
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ŽENSKA IN ANGELI  

 

"Kje so Tobijevi časi, ko najsijajnejših eden 

je stal pred skromnimi vrati, preoblečen  

za pot, in ni bil več strašen." 

  Rainer Maria Rilke, Devinske elegije  

 

Takrat so angeli prihajali med ljudi, da bi jim pomagali in jih obvarovali nesreč. 

Spremljali so jih na nevarnih poteh in jim oznanjali pomembne dogodke kot na primer, Kristus 

je vstal ali Blagoslovljena si med ženami.  

Ne bomo se spuščali v razpravo o obstoju angelov. Lepota, milina in dobrota izpričujejo 

njihovo prisotnost; v portretu ljubljene ženske je vsak trenutek mogoče uzreti sled sence zarje 

onostranske glorije. O njih nam govorijo pričevalci, vendar je veliko več ljudi, ki za svojo vero 

ne potrebujejo nikakršnih dokazov. Ne samo v verskih besedilih, tudi v življenjepisih 

Zvest Apollonio: Mesečina 1990
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znamenitih ljudi so podatki o različnih angelskih prikazovanjih in neverujoči jih imajo za 

trdnejši dokaz o obstoju angelov, kot če bi o njih brali v verskih knjigah. 

Verujoči in neverujoči si predstave o angelih oblikujemo ob številnih likovnih in 

filmskih upodobitvah. Angelska bitja si predstavljamo v podobi lepih mladih človeških bitij, 

pogosteje moških kot ženskih. Slišimo jih v valovanju zraka, ko mahajo s perutmi - mogočnimi, 

čeprav mehkimi in svetlimi krili; bolj nagajivi med njimi nam migajo z majhnimi, svetlimi 

krilci, pripetimi na obuvalo.  

Od angelskih bitij pričakujemo podobo, ki bi ustrezala našim pričakovanjem in 

predstavam, zato se pogosto zgodi, da jih v drugačnih pojavitvah ne prepoznamo. Vendar ni 

nobenega dokaza za to, da bi v našem času med ljudi prihajalo manj angelov kot nekoč.  

Krilatci se z neznansko hitrostjo premikajo med svetovi. In časa ni.  

Rainer Maria Rilke se je s krilatim glasnikom srečal na stezi, ki vodi po Kraškem robu, 

visoko nad morjem. Približno osemdeset let kasneje so stezo, ki se začne pri turističnem biroju v 

Sesljanu in se konča pred ograjo grajskega parka v Devinu, imenovali Rilkejeva pot. Splošno je 

znano, da je nekaj mesecev bival na devinskem gradu kot gost grofovskih gostiteljev, a le malo 

obiskovalcev Rilkejeve poti ve, kje je pesnik sredi nevihte na svoji Poti začutil neznansko 

bližino in v grozi zaklical k njemu, ki biva močneje, angel pa se je sklonil in zajokal s temnim 

jokom.  

Srečanje z angelom je bilo za pesnika in za svetovno književnost izjemen dogodek. Zanj 

je to pomenilo prenovitev ustvarjanja, srečen konec ustvarjalne krize, zaradi katere je trpel deset 

let. Verzi iz Druge Devinske elegije, izbrani za geslo tega besedila, izpričujejo, da je potem 

razmišljal o časih, ko so angeli prihajali med ljudi, ne kot prividi ali srečanja posebne vrste, 

temveč v podobi prijaznih neznancev.  

Samotne sprehode pesnika v ustvarjalni krizi, o katerih podrobno poroča literarna 

zgodovina, je težko povezati z današnjo podobo turistične poti, množico sprehajalcev in 

tekačev. Pred leti je bila gneča na stezi še večja, potem pa so na srečo prepovedali plezanje po 

steni, da bi tako zavarovali rastline in ptice med gnezdenjem. Od njihovih letaj, spletaj, gnezdi, 

rasti, cveti so naše pomladi polne lepote in sladkosti. 
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MARIJA 
 

Marija se je ustavila sredi teka. Začutila je, da jo prostor navdaja s koprnečo grozo in ji 

poganja mravljince po rokah in nogah. Ob tej skali je moral pesnik zadrhteti od neznanske 

angelske bližine. Kar se ji je iztekel dolgi čas otroštva, je ni obiskal noben angel. Nekoč pa je 

verjela, da jih prikličejo večerne molitve, da ponoči varujejo otroke pred hudimi sanjami in 

podnevi pred hudobnimi ljudmi. Čutila jih je ob sebi kot velika mila bitja, ki so jo varovali na 

vseh njenih poteh. Zato se ni ničesar bala. Malo kasneje se ni bala nikogar, niti Boga. Z otroško 

upornostjo je preizkušala, če si jo upa kaznovati. Kaj se bo zgodilo, če bom lagala? Kaj bo 

napravil Bog, če bom potrgala in pomendrala vse rože na sosedovem vrtu? Kakšno razočaranje! 

Bog se ni zmenil zanjo, nikoli je ni kaznoval. Kakšen Bog pa je, če mi dovoli, da delam, kar 

hočem! Njen otroški Bog je izgubljal ugled in nazadnje izginil. Angeli pa so še dolgo ostali - 

zrak, ki se je premikal ob prhutanju njihovih perutnic, nevidna moč, ki jo je varovala, visoki 

zračni obok nad njo, mavrična svetloba …  

Mislila je, da si je odgovorila na večino vprašanj o veri. Če ne veruješ v enega Boga, 

nimaš pravice pričakovat, da bojo po svetu hodili njegovi angeli. Preveč preprosto in udobno bi 

bilo, če bi od vere, ki naj bi jo avtoritarno povezoval bog Oče, vzela samo tisto, kar bi ti bilo 

všeč. Potem bi izbrala prijetne bradate svetnike, prijazne svetnice s polnim naročjem vrtnic ter 

mladeniče z mehkimi božajočimi perutnicami. Svet bi spremenila v nebesa z angelskimi in 

svetniškimi zbori.  

Kakšna slikovita podoba! A samo slika - lepa je, a ni resnična. Zaradi odsotnosti božjih 

bitij je svet postajal nevaren in bled. Rada bi vedela, ali so za dnevnimi podobami tega sveta še 

katere druge, skrite, ali so kje ostala med svetovi vsaj priprta vrata, morda kakšno okence. 

Na robu Rilkejevega sveta, kjer se bele skale, padajoče v globino morja, na vrhu stikajo 

z modrino neba, pa si ni težko predstavljati nebes. Tako kot se v sanjah naš pogled potaplja v 

drugačne razsežnosti … Ko se zjutraj zbudimo na drugi strani sanj, se nam v trenutku, ko 

zanihamo sem, zazdi čisto verjetno, da je vzporedno z našim še drugo življenje. A ko so 

prikazni iz sanj že čisto blizu nas, jih preženejo ostre besede, bližajoče se jutro ali petelinje 

kikirikanje. Od tam nas potem gledajo s hrepenenjem po soudeležbi v našem življenju, tako kot 

si mi sredi hudih sanj zaželimo, da bi se čimprej zbudili.  

Podnevi smo varno doma v svojem edinem svetu. 
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DRVA 
 

Zjutraj je na robu med spanjem in budnostjo Marija podoživljala sanje zadnje noči. Peš 

se je napotila v bližnji, kakšne 3 km oddaljeni kraj. Takoj ko se je znašla na odprtem, se je 

začudila pokrajini, ki se je v zadnjem času tako spremenila, da jo je komaj prepoznala. Potok je 

napravil dolg ovinek in se razširil, v kolenu se je zaokrožil globok tolmun. V njem se je kopala 

račka. Izza visokih skladovnic drv v bližini se je zaslišalo otroško ščebetanje. Še preden je prišla 

do otrok, so tako glasno zavpili, da so jo zbudili. 

Iz predala nočne omarice je najprej vzela Veliko sanjsko knjigo. Vedno je imela pri roki 

dve različni sanjski knjigi, da si je takoj zjutraj, če se je le spomnila sanj, poiskala geslo in 

pogledala, kaj pomenijo. Njeno pozornost so naravnavale k skritim krajem v njej in ji 

prišepetavale, kaj naj pričakuje. Njene zadnje sanje so po razlagah v obeh sanjskih knjigah 

napovedovale veliko  dobrega. Divja račka pomeni, da bo dobila novice iz daljnih krajev, otroci 

prenovo notranjosti, drva pa bogastvo. 

Takoj je pomislila, da drva ničesar ne napovedujejo. V svojih sanjah je samo 

podoživljala včerajšnje dogodke. Zgodaj popoldne, takoj ko se je vrnila iz službe, je pod svojim 

balkonom zaslišala cviljenje žage. Opomnilo jo je, da ima drva še nerazžagana in drvarnico 

prazno, sosedje pa so se tako ali tako kar naprej pritoževali zaradi visoke skladovnice na 

dvorišču. Izgovarjala se je s pojasnili in opravičili, da ne najde nikogar, ki bi jih razžagal.  

Kateri od sosedov je danes pripeljal drva in jih že žaga? - Stopila je na balkon, da bi 

cvetoče gorečke zavarovala pred žaganjem. Žaga se je takoj ustavila. Sosed jo je spraševal, če 

dovoli, da razžaga še njena drva. Bila je tako presenečena, da je samo debelo pogledala.  

"Žaga je že tu, vi mi boste dala eno roko, gospa, pa bo opravljeno.” 

Seveda. Več kot nespametna bi bila, če bi zavrnila pomoč, ki se sama ponuja. Obe roki 

bo dala, če ji bo vsaj malo pomagal. Kar naj! Naj razžagajo še njena. Slišala se je reči:  

"Kako lepo, gospod, kako prijazno od vas. Takoj pridem dol in prinesem pijačo."  

Preoblekla se je, pohitela na dvorišče in takoj prijela njegovo metrco, da bi jo potisnila 

pod krožno žago. Sosed se je zgrozil: "Tako delo ni za ženske. Ni si mogoče niti mislit, da bi 

ženska delala kaj takega." 

Še njegova žena se je oglasila: "Joj, gospa, pustite. To res ni delo za žensko." 

In potem on žaga, z njegovo gospo pa mečeta drva v klet in potem zlagata, najprej 

njihova in potem še Marijina drva.  



11 

Sosed, bodi zahvaljen za svoje prepričanje, da so dela razdeljena na moška in ženska. 

Zahvaljena drva, ki vas ne smem žagat, ker to ni delo za ženske. Še dobro, da me nihče ne vidi, 

ko sekam drva, delam v službi kot zamorc in sem doma kuharica, perica, pometačka. Danes me 

je sosed povzdignil v žensko in gospo.  

Ni čudno, da je potem sanjala o drveh. 

Še malo je polistala po sanjski knjigi in nato dremaje podoživljala lepe sanje - letela z 

divjimi racami, se kopala v čisti vodi, poslušala veselo otroško kričanje - ko je zazvonil telefon. 

Precej nejevoljna zaradi zgodnje ure je dvignila slušalko: njen bratranec v drugem ali tretjem 

kolenu ji je sporočal, da je končno dobil voznika, ki ji bo popoldne pripeljal drva.  

“Boš prišla pomagat, da bomo hitreje naložili?”  

Na velik kup gre hudič najraje srat. Za drva na dvorišču za blokom je dva meseca iskala 

motorno žago, več mesecev že čaka, kdaj bo bratranec dobil voznika, zdaj pa naj bi oboja drva 

spravili v drvarnico v štiriindvajsetih urah. Ne morem toliko delat. Nimam moči. Pika.  

Hitro si je izmislila opravičilo. “Ne bom mogla pomagat, ker bom do petih v službi, 

potem pa imam še en sestanek. Prepričaj ga, naj prestavi za kakšen dan.”  

Bratranec v drugem ali tretjem kolenu ji je pojasnjeval, kako težko je dobiti prevoznika z 

majhnim kamionom, in da mu zdaj, ko ga končno ima, ne bo odpovedoval, sicer drugič ne bo 

nikogar več dobil. Nato se je odločil:  

"No, nič takega. Bom že še koga dobil, da bo pomagal naložit. Pripeljemo ti jih danes 

popoldne."  

Še vedno je skušala prestaviti vožnjo: "Drva bo treba takoj spravit, ker so razžagana, 

mene pa ne bo doma." 

"Ti jih bomo pa še vrgli v drvarnico. Pusti jo odklenjeno." 

Ni več mogla preklicati laži. Vse izgovore je izrabila, nekajkrat se je zlagala, da bi 

preprečila njegovo pomoč. Ne morem spravljat drv dva dni zapored. Ne morem in pika. Nisem 

navajena na takšno delo. In ker je rekla, da ima sestanek, bo res morala od doma. Zaradi laži 

prestopiš črto vsakdanjosti in resničnosti, izstopiš iz moralnih okvirov, se osvobodiš dela in 

skrbi …Šla bo na izlet, in sicer kam, da bo vredno današnjih laži.  

Na Rilkejevo pot! Ker je najbolj na robu vseh poti, zemlja med nebom in vodo. Ko stoji 

na sivem skalnem robu, je modro pod njo in nad njo - se bo odpirala morska modrina in 

prosojno nebo. Njeni pogledi se namnožijo in pomešajo, leže na zračno blazino, tako da gleda z 

nje navzdol na zemljo, vidi se na stezi, kako jo meri njen korak. 
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PETTING 
 

Predstavljaj si: če bi iz Marijinega stanovanja potegnili pravokotnico na Rilkejevo stezo, 

bi nekaj kilometrov južneje presekala avtocesto na tistem mestu, kjer se ji je pred leti utrgal 

prenosni jermen. Avtomobil ji je zakuhal, morala je ustaviti. Na srečo se je pokvaril na 

najprimernejšem mestu, blizu servisne postaje. V desetih minutah prideš tja peš.  

Ni se še utegnila niti dobro ozreti naokoli, ko se je ob njenem ustavil  velik avtomobil 

srebrne barve. Izstopil je neznan moški, potrdil njeno diagnozo o jermenu in se ponudil, da jo 

odpelje do najbližje mehanične delavnice. Ni je posebno presenetil, bila je že navajena, da so 

prijazni moški kar padali z neba, posebno če je kdaj na cesti obtičala z otroki. Ta dan ji je za 

prijaznim neznancem prijazno pomagal še mehanik. Res mu je plačala delo, prijaznost obeh pa 

je bila zastonj.  

Vse se je uredilo v dobre pol ure. Še dobro, ker se ji je mudilo domov. 

“Kako so moški močni in prijazni,” je ob neki podobni priložnosti izjavila njena 

štiriletna punčka.  

--------- 
 

Po tej cesti se ji je vedno mudilo - domov, k otrokom.  

"Kamorkoli bi šla s tabo," mu je rekla zvečer. 

Posmehljivo je dvignil obrvi v satirov trikotnik: "Tudi v pekel?" 

Brez pomisleka je obljubila: "Tudi." 

Pri njem je vedno doživljala pekel in nebo, bila je vsega navajena, zato je vprašanje o 

peklu ni posebno presenetilo. Vendar je začutila, da je nekaj hudo narobe, pa ni vedela kaj. 

Zbudila se je, ko ji je postalo neznosno v tujem stanovanju. Vedela je, da mora takoj ven, se 

odpeljati domov. S pogledom je ošinila spečega moškega in po dihanju sklepala, da trdno spi. S 

tal je mimogrede pobrala obleko in tiho zaprla za seboj vrata spalnice. Oblekla se je, še preden 

je v kuhinji prižgala luč.  

Potem se ji je pogled zaustavil na pisemcu roza barve. Ponovno jo je zamikalo, da bi 

prestopila mejo: iz pisemske kuverte je potegnila rožnat list in začela brati. Ona druga, ki je o 

njej govoril kot o dobri prijateljici, je podoživljala obisk pri njem. S posteljnimi radostmi je 

povezovala iskanje življenjskega smisla, svojo osamljenost, "Oh, pomagaj mi", izgubljanje 

identitete - "Reši me za slovenstvo” in podobne klanfe. Učenemu slačenju duševnosti so sledili 

omledni “Ah” in “Oh” in “Kako te ljubim”.  
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Zaslišala je, da prihaja po hodniku. Obiskovalke ne stikajo po tujih papirjih, sploh pa se 

ne spodobi, da bi brale tuja pisma, zato je rožnato pisemce potisnila nazaj pod časopise. Moral 

se je spomniti nanj, ker je nemirno pogledoval na polico in na mizo, z besedo pa se ni izdal, kaj 

išče. Čudil se ji je, zakaj vstaja sredi noči.  

"Rada bi bila čimprej doma." 

Opazila je, da se pripravlja, da jo bo pospremil: "Hvala, sama bom našla vrata." 

Otroci so tedaj imeli z njo velike načrte in posebne skrbi: "Mama, zakaj ne rodiš še 

enega otroka?"  

"Vas ni dovolj? Ko nič ne ubogate, vas je še preveč. Ste kaj pomislili na to, da tu ni 

nobenega očeta, da bi zaslužil denar in napravil red v hiši. Ne moremo imeti otroka kar tako, ker 

vam je dolgčas. Zakaj si ga sploh želite?" 

"Imeli bi ga radi. Takooo radi! Prosim!" Obstopili so jo, se stiskali k njej, jo ovohavali. 

Komaj se jih je rešila.  

"Ko imaš dojenčka, si čisto privezan na dom. Nikamor se ne moreš ganit, dokler vsaj 

malo ne zrase." 

"Ne moreš v cirkus?" 

"V cirkus sploh ne." 

"V cirkus moramo!"  

"V kakšen cirkus? Nič ne vem o tem." 

 "Z Mihom bomo šli med cirkusante." 

Presenetila jo je njegova iznajdljivost, kako se ji je potrpežljivo in neopazno približeval. 

Njegovo premišljeno obkoljevanje je opazila šele pred kratkim, ko so se kakor po naključju 

srečali ob vrtiljaku. Posadila jih je na konjičke in se začela razgledovati, kam bi sedla. Ravno 

takrat je prišel mimo. Stopil je bliže, jo pozdravil in se začel takoj slačiti. Iztresel je pulover in 

ga s teatralično kretnjo razgrnil v travo pred njene noge.  

"Me boste povzdignili v viteza?"  

Opazil je njen začudeni pogled in pojasnjeval: "Moj vzornik je Sir Walter Raleigh. 

Škoda, ker nisem oblekel plašča, da bi vam ga vrgel pred noge. Napravil bi karkoli. Če bi bilo 

po tleh blato, bi si slekel še hlače ali srajco, samo da si ne bi zmočili nog." 

"Na vašo srečo nisem Elisabeta. Niste opazili, kako so kraljice nehvaležne? No, ne vem, 

morda pa si želite k rablju." 

"Za glavo me nič več ne skrbi. Že zdavnaj sem jo izgubil." Malo je počakal in 

nadaljeval: "V gozd še kaj hodite?"  
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Začutila je, kako so ji zagorela lica, ko jo je spomnil na njuno prvo srečanje. Tisti dan jo 

je zalotil, ko je objemala drevo. Javor je bil tako lep, da se je v napadu nežnosti stiskala k njemu 

in ga božala. Da bi jo rešil otrplosti in zadrege, jo je ogovoril in vprašal, če je morda gozdna 

vila.  

"Poslušam. Če se dovolj približate drevesu, boste slišali, kako se v njem pretaka voda. 

Drevo ima žile, veste."  

"Vem. Jih imam tudi jaz. In srce.”  

Zalotila se je, da misli na utripanje njegovega srca. Če bi jo držal objeto, bi čutila, kako 

mu utripa žila v ramenskem sklepu. 

Hotela se je izmakniti pogovoru. Utrgala je sad divje jablane in ugriznila vanj. 

"Pazite, da se ne zastrupite. Škoda bi vas bilo."  

Že spet je zardela.  

Vrtiljak se je počasi ustavljal. Ko so pritekli otroci, jim je povedal, da odhaja v cirkus. Bi 

šli z njim? Jezdili bi konje in slone ter se igrali s klovni. Gledali so ga odprtih ust. Ali smejo v 

cirkus tudi mame? Brez nje ne bodo šli nikamor. Tudi njo bi prav rad vzel, jim je odgovoril. Kar 

naj jo povabijo s seboj. - In tako je dosegel, da so jo zanj obletavali njeni otroci. 

Vse, kar je bilo povezano z otroki, se je dogajalo hitro, obračalo se je in spreminjalo, da 

je komaj sledila. Bila je podeseterjena ženska v različnih ženskih vlogah. Ni načrtovala. Bo že 

kako. Nič se ni odločala, dvigala in spuščala se je, gor in dol kot na gugalnici. Vse je krožilo in 

se čarobno spreminjalo, vrtelo se je in obračalo v pravo smer. Ko je bila z otroki, je bilo vse 

prav. Onstran njihove igre in njenih skrbi so bile zanjo drugačne življenjske možnosti, le da ji 

nobena, res nobena takrat ni mogla dati toliko veselja, rasti in gibanja navzgor, naravnost proti 

soncu. 

Kako je mogoče živeti tako brezskrbno, ko so vendar otroci ena sama velika skrb in 

odgovornost? Ali sme živeti tako preprosto, iz dneva v dan? Seveda, saj ima sto rok in hitre 

noge. K njej se stegujejo rokice - poljublja jih. Telesce se primakne, stisne ga k sebi, vzame v 

naročje. Lačen si? Hitro ti kaj pripravim. Potem gremo ven! In že jih hiti oblačiti, zapenja jim 

gumbe in zavezuje vezalke. Stonoga teka za njimi, se lovi, z njimi pleza po drevesih, se 

spuščajo toboganih ...  

“Mraz mi je.” – “Saj ves goriš.” Toplomer pokaže 40 ° C. Zdravnik in čaji. Hiša je polna 

otrok in njihovih prijateljev, igrač in živali, slik, kaset, knjig in kamenčkov s sprehodov. 
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Potem pa se je neopazno vse preobrnilo. Zgodilo se je skoraj čez noč. Zrasli so toliko, da 

je imela veliko več časa zase. A smisel je še vedno bil. In ves užitek in velika moč. Delo, skrbi 

in ljudje, vse vožnje skozi ostre ovinke, povsod se je zarisovala prava življenjska smer.  

Zdaj je imela toliko časa, da je utegnila pomisliti: veliko več sem prejela kakor dala. 

KO PRIDE ANGEL  
 

Otroci vejo, kaj je prav. Tudi ona je. Iz otroških let, z neke večerne poti se prikaže 

nekakšen obris in se izoblikuje v postavo. 

Teman, po obrazu kosmat moški se je pripeljal za njo s kolesom. Bil je cel kosmat, 

njegove roke so bile močno poraščene celo po prstih. Takoj je opazila kocine. Ko je ustavil 

kolo, jih je zagledala le kakšen centimeter od oči in hitro odmaknila obrazek. Vseeno je 

prikimala, ko jo je vprašal, če bi se peljala z njim.  

Povlekel jo je na kolo. Neprijeten ji je bil - tak zoprnež in kosmatež, vendar se ga ni 

bala. Samo peljati se je hotela, ker je bila takoooo utrujena. 

Z gnusnimi rokami je nekaj zašaril okrog njenih hlačk.  

"Dajte takoj roko stran!" 

"Saj ti nič nočem. Samo pogrel bi te." 

"Dajte taco stran!" 

"Nič žalega ti nočem, samo pogrel bi te rad. Gotovo te zebe." 

"Pustite me, ali pa vtaknem nogo v prednje kolo." 

Ne spominja se, da bi se res bala. Bila je prepričana, da bo odnehal. Če ne, bi k njej 

priletel angel, jo zavil v svojo belo srajco ali vzel pod perut ter odnesel s kolesa. Pa tudi sama se 

je znala otresti hudobneža. Sunila je z nogami, se odgnala od kolesa in stekla naprej po cesti. 

Kosmatež je še pobiral sebe in prevrnjeno kolo, ko je mimo pripeljal en drugi stric. Poznal jo je 

in odpeljal naravnost domov.  

Tudi moški, ki so ji na cesti priskočili na pomoč, kadar se ji je pokvaril avto, so kar 

padali z neba: mimogrede so popravili jermen, zamenjali gumo, nadeli na kolesa snežne verige 

ali jo popeljali do najbližje bencinske črpalke, če ji je zmanjkalo bencina. Tako samoumevno so 

popravljali in izginevali, da velikokrat niso utegnili povedati niti svojega imena. Drugi so se 

razgovorili: od kod je, kakšen poklic opravlja, je poročen ali ne. Imeli so različne moške 

poklice, predvsem take, da so znali kaj popraviti. Podobni so si bili samo po dobroti. Bili so 

podobni angelom iz davnih dni, nič rilkejevsko strašni, temveč čisto navadni moški. 
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Zakaj se ji misli s tolikšno močjo in vztrajnostjo vračajo k angelom in njihovim stoterim 

obrazom? Upodobljeni angeli niso moški; za to so preveč nežni in lepi. Na hodniku ptujskega 

lapidarija stoji žalosten mladenič. Igralka Sandra ga objema, mu boža kamnite peruti in 

vzdihuje: "Kakšen angel." Tizianovi prikupni mladeniči z zaobljenimi rokami in napetimi 

golimi mišicami dolgih nog. Giottovi klečijo na kolenih, pripravljeni, da izrečejo Oznanjenje ali 

Vstajenje - s pobožno sklonjeno glavo, s svareče iztegnjeno roko ali zmagoslavno dvignjeno. V 

novi moderni preobleki v pesništvu se pojavljajo kot brezumne zveri, nekateri z bogom kegljajo 

za vrček piva, na nekem tujem TV programu pa s svetim Petrom pijejo caffe Lavazza.  

Ne meneč se za čas, in kakšna druščina jih čaka, prihajajo med nas.  

 

SVETI, SONCE, SVETI 
 

Pevca, oče in hči, sta imela koncert v cerkvi na Gori. Bogati ženski glas je vodil in 

moški jo je dohiteval: "O, sanctus, sanctus." 

Ko se je glasba dvigovala više in više, so mimo barvastih stekel zaprhutala angelska 

krila. Njuna glasova sta se dvigala v sinjino. Luč se je z glasbo zlivala s kora in poslušalcem so 

se napolnili solzni mešički. Mariji se je nad glavo odprla svetla lina. V njej je za trenutek uzrla 

sončnojasno lice, obraz ljubezni in resnice. Za trenutek.  

Bil je povsod, v vsem, kar je klilo. Razpršen v luči je ukazoval semenom, naj poženejo 

kalčke in rastejo. Bog je bil moč, ki se je utelesila v njej in ji ukazovala, "Bodi mama!"  

Zelena klijoča moč je silila iz zemlje, melišč in skalnih razpok, segala v špranje in 

dosegla vsak razpoložljivi košček zemlje. V luži ob poti je samica kačjega pastirja pravkar 

odložila jajčeca. Ptiček je na široko zazeval in pospravil kosmato gosenico. V vodi so večje ribe 

lovile manjše. Nihče jim ni požugal s prstom, češ, Bog vse vidi, Bog vse ve, greha delat se ne 

sme. Na zemlji, napojeni z lučjo, jim ne bo nihče zatisnil zevajočih ust. Najvišja nujnost je 

porajati in poskrbeti za hrano, varovati mladiče, loviti in bežati, da ne postaneš prehitro hrana.  

Največji greh je ne imeti in ne dati. 

Gospod je s svojimi učenci lačen in utrujen sedel pod figovo drevo in zadremal. Ko si je 

malo oddahnil od utrudljive hoje po vročem soncu, se je poln upanja ozrl navzgor. V ustih se 

mu je nabirala slina, tako živo si je predstavljal, da ima polna usta njenega sladkega mesa. 

Stegnil se je, da bi utrgal sad, ko pa je bolje pogledal, je opazil, da je figa jalova, brez sadov. 

Takoj ji je ukazal, naj se posuši. Z močjo, s katero je zaustavil kri krvotočni ženi, spravil na 

noge hromega in obujal mrtve, z vso avtoriteto najvišjega zakonodajalca ji je prepovedal biti. 
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Nerodovitno figo je obsodil na smrt. In zdaj naj bi ljudje presojali, ali je takšna huda kazen bila 

pravična!  

Človek bi rad, da bi bile povsod oči in bi se dokončno ločili svetloba in pekel, nebesa in 

tema. Na eno stran naj bi šlo dobro in na drugo slabo, da bi bilo vedno mogoče vedeti, kaj je 

prav in kaj ne. Marija je verovala sanjam, besedam v knjigah in celo ljudem. Toliko pričevalcev 

si ne more tako ubrano izmišljevati. A kako naj razume nerazumljive dogodke. Vedno se najde 

kdo, ki ob podobnih dogodkih reče samo “Dober trik” ali, “Če je vstal, gotovo ni bil mrtev”. 

Kaj bi naredila ona sama, če bi se pred njo odprl božji grob? Ko bi pred njo razgrnil 

svoje krvavo oblačilo … Ko bi se zavedela, da niso sanje, bi zakričala in začela bežati. Kaj bi se 

moralo zgodit, da bi začela verjet? Naj bi se dal zaradi nje še enkrat križat? 

Živi brez križa. Ni več poredna in lažniva, da bi izzivala Boga kot tedaj, ko je še verjela 

vanj. Vendar se trudi, da ne dela nič slabega. Postavila se je na visoko vzpetino, od koder 

zavarovana mirno gleda tuje drame; vse pokriva tenčica in kriki ne udarjajo po njenih bobničih. 

Drugi zanjo podirajo drevesa, žanjejo in rujejo rastline ter jagenjčkom režejo vratove. Ona ne 

seka, ne žaga in ne kolje, vendar se zaveda, da bi morala poklekniti pred Svetom in se opravičiti, 

ker je zrasla previsoko.  

Kje je ostal njen Bog? Je še pričujoč v pojmih dobrote, lepote in moči? Vse tri skupaj so 

tako tople kot ljubezen. Ali je Bog tudi razdiralna in uničujoča moč? Človekova prevelika 

življenjska sila se je razpolovila med Bodi Luč-Beseda in Nebodigatreba. Brez moralnih 

zakonov bi bil vsak njen ples apokaliptičen. Dobrota je tako razpršila veliko moč ljubezni, da ni 

nikogar sežgala in je kot spomin segala tudi onstran življenja. Razmišljanju o posmrtnem 

življenju pa se je Marija raje izognila. Preveč strašno bi bilo, če se dan ne bi nikoli končal. Ali 

če bi namesto enega bilo več življenj. Postala bi nekaj ali nekdo drug – duh brez telesa, kakšno 

drugačno meso, rastlina ali kamen. Malo verjetno je, da bi še enkrat imela z življenjem tako 

srečo.  

Vse imam. Nič mi ne manjka. 

Sama je svojim gnezdom visela nad prepadom. Od kod ji je bilo dano tolikšno zaupanje, 

da bo vse v redu, da se ne bo ne otrokom ne njej nič žalega zgodilo? Vse nadloge in preizkušnje, 

ki jih je življenje postavilo pred njo, je zaobšla, preskočila ali pa ji je kdo prišel pomagat. Če jo 

je kdo udaril, je vrnila udarec; če se ji je zlobnež izmaknil, se je obrnila stran in nadaljevala pot, 

kot da ni bilo nič. Hvala. Navsezadnje so bile brce in klofute še najbolj zdrave – dobra vaja za 

srce in mišice.  
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Ne ve, če Bog je, a Svet je še božji. Ta dan se ji je na Rilkejevi poti razprostrl v božje 

naročje. Sedla bo vanj, na najbližjo skalo.  

Tu sem.  
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PRED VRATI  

 

Potrkala je in istočasno pritisnila na kljuko. Usta so se ji našobila, pripravljena na 

“Dober dan, mama, kako si kaj,” lica napela v pričakovanju poljuba. Presenečena je obstala 

sredi navajenih, neštetokrat ponavljanih gibov: vsem navadam navkljub se vrata niso odprla.  

Zdaj bi že vstopila. Mimogrede bi odpirala omare s hrano in iskala kaj za pod zob - stara 

navada iz študentovskih dni, ko je na poti od vrat do okna v kuhinji, kjer je navadno sedela 

mama, že jedla, še preden jo je pozdravila in poljubila. Po drobnih gospodinjskih znamenjih bi 

takoj vedela, kako se je mama počutila zadnje dni. Ogenj v štedilniku bi pomenil, da je vstala že 

pred poldnevom, in odprt šivalni stroj, da se neobičajno dobro počuti. Vijolice na okenski polici 

bi se potožile, da jih preveč zaliva. "Razvadila sem jih," je večkrat rekla. "Kaj bo z njimi po 

Zvest Apollonio: Krik 1982
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moji smrti? Umrle bojo od žeje."1 Marta bi mamo iz vljudnosti vprašala, kako se počuti. Kakor 

vedno bi ji odgovorila, da slabo, zelo slabo, in nato podrobno poročala o vseh svojih bolečinah. 

Marta bi jo raztresena napol poslušala in nato vljudno prepričevala, da dobro izgleda. Sebi pa ne 

more lagati. Mama se vsak teden postara za kakšno leto: njena hoja je vse bolj okorna, njen 

obraz postaja podoben posušenemu jabolku.  

Marta je še enkrat pritisnila na kljuko. Nič. Vrata se niso odprla. Kam bi mama lahko 

šla? V mislih jo je iskala na njenih običajnih poteh. Morda v trgovino, da si kupi kruh in mleko? 

H kakšni prijateljici? Ali na pokopališče, da pobrklja okoli rož na moževem grobu? Vsa leta 

enako, kot da bo večno tako, kot da se ne bo, kot da se ne more nič zgoditi.  

Kljuka pod njeno roko je bila tako ledena, da jo je zapeklo. Zagledala je mamo, kako leži 

v postelji, ledenomrzla, gleda v prazno, molči. Nobenega glasu ne bo nikoli več iz njenih ust.  

Ne, tega ne bo dovolila, to se ne sme zgoditi.  

Večkrat zapored je pokljukala in pobutala po vratih. Zaslišala je, kako se obrača ključ pri 

sosedovih. Gledat prihajajo, kdo razbija. Vsak čas bodo odpirali vrata še drugi. Prišli bodo iz 

vseh stanovanj in govorili: "Uboga ženska, ni prav, da živi tako sama! Ali nima nikogar?" 

Čeprav bodo Marto videli, se bodo obnašali, kot da je ni, in drug drugemu pravili, kdaj so ubogo 

osamljeno žensko zadnjikrat videli. 

Zakaj ni vzela ključa, da bi sama odklenila! Mama jo je velikokrat svarila: 

"Veš, lahko se mi kaj zgodi. Bolje je, če imaš ključ, da ti ne bo treba vdirati v 

stanovanje. Če se mi kaj zgodi," jo je pomenljivo pogledala.  

Marta ni nikoli pokazala, da razume, na kaj ji namiguje. Molčala je, pod negibnim 

obrazom pa je gorela od jeze. Zakaj me neprestano spominja na to, da bo umrla! Saj vem, da bo! 

Saj bomo vsi! Kdor umre, o tem nima časa toliko časa govorit. Oče ni nikogar strašil s svojo 

smrtjo, pa je vseeno umrl. Umirajo mladi ljudje in so tiho. Jeza je naraščala, ko pa bi se morala 

razliti čez rob in je mami že skoraj zabrusila, kaj si misli o njenem skovikanju, jo je zadušila 

slaba vest. Očitala si je, kako more, kako more tako jezno in brezčutno razmišljati o mamini 

smrti. Mama je začutila, da nekaj ni prav, in je pohitela s tolažbo: "Mislim, da še ne bom tako 

kmalu umrla." 

"Zakaj neprestano govoriš o tem! Saj ne moreš vedeti kdaj! Tega nobeden ne ve. Čemu 

vedno govoriš o smrti? " 

                                                 
1 Njena vnukinja bo nekoč napisala pesem: “Brez glasu, kot umirajoče stare ptice // odhajajo 
božje ženske s tega sveta. // S črno ruto na glavi, s praznim in utrujenim pogledom // nekega 
jutra enostavno ne vstanejo več // in se še dolgo potem počutijo krive, // ker so rože ostale 
nezalite do večera.” 
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"Enkrat me boš našla mrtvo, boš videla. Ali te nič ne skrbi? " 

"Ja, zate me skrbi že leta in leta in kar naprej in tudi zdaj me skrbi, kdaj boš umrla. Ali si 

zdaj zadovoljna?"  

Martino slabo vest, ker med tednom pozablja na mamo, je najprej zadušila jeza in nato 

boleč spomin na to, kako že celo življenje, vse od zgodnjih otroških let neprestano trepeta za 

mamino življenje. Med glavnim odmorom je iz šole tekala domov gledat, kako se počuti. V 

ušesih so ji ves čas brnele njene besede: "Največja sreča je zame, če si pridna," zato je ugibala 

mamine želje in ubogala, še preden jo je kaj prosila. Kaj zahtevati ali ukazovati sploh ni bilo 

treba. Le kako bi mami kaj odrekla, če pa je imela ključ do njene sreče. 

A potem se je uprla. 

Mama, nisem bila več pripravljena s teboj deliti vse tvoje bolečine. Svoje sem znala 

takoj pozabiti. S teboj bi si delila veselje in smeh, mama. Ne solz, ne! A ni in ni se nama 

posrečilo. Pač. Ko sem bila majhna in si se igrala z mano. Potem si zalivala rože in si pela. In 

kadar so ob nedeljah popoldne prihajali na obisk sorodniki in smo v kuhinji plesali ob radijskem 

sprejemniku. Še večkrat kot veseli pa smo bili pri nas žalostni. Morda si mislila, da smo si ljudje 

bliže, kadar smo žalostni, in zato nisi nikoli pozabila niti ene same žalosti. 

Marta se je osvobodila odgovornosti za mamino srečo šele takrat, ko je sama postala 

mama. Prvič je njeno življenje postalo pomembnejše kot mamino; že zaradi otrok je morala 

poskrbeti zase. Saj ni mislila, da je nenadomestljiva, vendar ... Čeprav se za vsakim človekom 

kaj hitro vse izravna in drugi večinoma pozabijo nanj, da je sploh kdaj bil, bi otroci vse življenje 

občutili izgubo. Za vedno bi izginile njihova neubogljivost, lahkomiselnost in brezskrbnost. 

Mami sta v najnežnejših letih umrla najprej oče in potem še mati. Kasneje ji nihče, prav 

nihče ni več mogel dati dovolj ljubezni. Njene tožbe so bile samo prošnja za nove in nove 

dokaze, da je ljubljena, ki pa jih je malokdo razumel. Kot otrok se je Marta pred njo vedno 

čutila kriva, odrasla pa se je jezila: ali mama res ne ve ali noče vedeti, da jo imam rada. Ali 

moram v strahu trepetati zanjo, da začuti mojo ljubezen? Potoki žalosti so samo prilivali olje 

mamini življenjski moči; vse solze ga niso posušile in v starosti je plapolal z nezmanjšano 

močjo. Res je znala dobro varovati svoj življenjski plamenček. Govorila je: "Glejte, kaj vse sem 

pretrpela, pa še živim. Prav zato sem živa." 

Če je le mogla, se je Marta izmikala maminim najljubšim pogovorom. Šele zadnji čas se 

je vdala in se brez odvečne in nekoristne žalosti prepustila jasnemu spoznanju, da mama ne 

more več dolgo živeti. Že zaradi visoke starosti ne. Bilo je, kot bi se v mraku, preden v 
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stanovanju prižgeš luč, skozi okno ozrl za zahajajočim soncem in očaran od lepote pozabil na 

bližajočo se noč. V takih trenutkih bi se Marta brez bolečine pogovarjala o smrti. 

Morda so obema pomagali otroci, s tem da so najslovesnejše trenutke maminega 

življenja spremenili v otroško igro. Mama jim je nekoč pokazala, kje hrani svoj največji zaklad - 

mrliške rjuhe in modro obleko, da jo po smrti preoblečejo. Neko popoldne, ko sta z Marto hodili 

po trgovinah, so mamino veliko zakonsko posteljo preoblekli v mrliške rjuhe. Domov sta se 

vrnili med njihovim kričanjem - prepirali so se, kateri bo mrlič. Roka sta sestrici hitro odpravili, 

saj ni mogel obleči ženske obleke, zato pa se je med njima vnel hud prepir zanjo, tako da sta 

nazadnje kričali in jo vlekli vsaka na svojo stran. Rok se je potolažil: nataknil si je črne mrliške 

copate. Sestrici je zaman svaril, naj utihneta, ker se mama in babica že vračata … Mama je 

osupnila, vendar je hitro razumela, da ne sme pogrevati ne jeze ne žalosti: “To ni za igro, otroci. 

Pomagaj mi zložit rjuhe.” 

Zavest, da se bliža neizbežno, je postajala vse močnejša. V najboljšem primeru bo mama 

živela še nekaj let in vsak Martin obisk bi lahko bil zadnji. K njej je začela prihajati sama, ob 

popoldnevih, ko je mama počivala. Legla je k njej na drugo posteljo, na očetovo izpraznjeno 

mesto, se pogovarjala z njo ali jo samo poslušala. Molče se je prepuščala mrmrajočemu glasu in 

se prvič počutila ubrana z njo - mama je v pripovedovanju potovala daleč daleč. Marta si je 

želela, da bi se skupaj vrnili do začetka, do tja in še bolj nazaj, kjer je še ni bilo. Nekoč je bila, 

tako ji je povedala mama, spočeta v tej veliki postelji. 

Velikokrat so vsi trije spali v njej: mama na sredi, tatko na levi, punčka na mamini desni 

strani, najdlje od vrat. Kadar je prišel na obisk kdo, ki so ga bili posebno veseli, so ga dolgo 

časa silili, naj ostane čez noč. Moški bi ležal na očetovi in ženska na mamini strani. Mama, 

edina med ženskami si smela ležati zraven tata. Vedela sem, da sem ženska, ker sem ležala 

zraven tebe. Ležim ob tebi in tatko me greje. Če sem le mogla, sem se mimo tvojih stopal 

pritihotapila do njegovih toplejših. 

Marta še vedno čuti toploto velike postelje. Pred zaklenjenimi vrati se počuti kot otrok. 

Rada bi mamo. Hočem mamo! Mama! In ne da bi kaj razmišljala, se obesi na zvonec ... 

Globoko v stanovanju zasliši hripav in šibak glas: "Kaj je? Kdo je?" Oglasi se ji šele, ko 

se vrata že odpirajo. V svetli odprtini stoji mama in se jezi: "Kaj rogoviliš? Kaj tolčeš po 

vratih!" in istočasno obrača lice k Martinim ustnicam. Mama ji vrne poljub. Medtem ko si slači 

domačo haljo in odgrinja posteljo, hiti praviti: 
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"Tako rada bi vedela, če je res. Moram vedet, če je res živela pri nas. Ponoči nič ne 

spim, razmišljam vse sorte. Spominjam se stvari, za katere sem mislila, da sem jih zdavnaj 

pozabila, stare matere pa se ne morem spomnit." 

Šele zdaj pogleda Marto v obraz in opazi bledico: "Tako se mi smiliš, ker toliko delaš. 

Saj ti ni treba tako pogosto hodit k meni. Si se bala, da je z mano kaj narobe? Nič naj te ne skrbi, 

ne bom še umrla. Kopriva ne pozebe, saj veš. Kako to, da si prišla že danes? Daj, ulezi se k 

meni."  

A že se vrača k prejšnji temi: "Tako rada bi vedela, če je res živela z nami." 

Pri nas bi lahko pomenilo v prejšnjem stanovanju. Marta zamiži - mama ne more vedeti, 

da jo vseeno posluša, in v mislih prešteva vse, ki so hodili k njim na obisk: sorodniki, sovaščani, 

pa tudi različni izgubljeni ljudje, posebno ženske. Prihajali so po tolažbo ali samo zato, da jih je 

mama poslušala in povedala kakšno dobro besedo. 

Zadnje čase se mama spet in spet vrača v domačo hišo. Kje, mama, si po vseh teh letih 

slišala, da je tvoja stara mati živela z vami, v isti hiši? In kako je mogoče, da se je ne spominjaš! 

Sploh se je ne moreš spomniti? Sestrična Lojzka ti je povedala, praviš. Preprosto, kot bi šlo za 

nekaj, kar obe vesta že celo življenje, je omenila vajino staro mater. Lojzka je seveda ni nikoli 

videla, saj je mati živela v vaši vasi, pri svoji hčeri, to je v tvoji rojstni hiši, mama. In tako so se 

z nezmanjšano močjo vrnila tvoja otroška leta. Sedemdeset let po smrti svoje mame si prvič 

slišala o njeni materi. 

Praviš mi, kako živo se spominjaš vsega. Vsak večer sta v postelji zmolili "Sveti angel, 

varuh moj" in potem molčali. Ali pa se je mama jezila zaradi starejših hčera, ker sta šli plesat. 

Ti, ki se z ljubeznijo spominjaš najmanjše podrobnosti iz vajinih pogovorov in si v spomin 

shranila njen beli obraz, judovski nos in mehke temne lase, ti, ki nisi pozabila niti zatiščkov na 

podplatih in kurjega očesa na mezincu, nisi nikoli ničesar slišala o njeni materi. Ne poznaš 

njenega imena, ne veš, kam so jo pokopali … 

Nikoli nisva skupaj molili, mama. A nekaj podobnega pobožni zbranosti je zdaj med 

nama: "Prosim te, mama, samo pet minut me pusti, da zadremljem in si spočijem. Vsaj pet 

minut." 

Vendar Marta ne more počivati, ker se v njej razrašča mamino vznemirjenje. Takoj 

začne računati. Mama ima 79 let, tem prišteje 12-letno razliko med mamo in najstarejšo sestro 

Ido. Edino v tistem času bi prababica lahko živela pri njih. Starejši sestri Ida in Merica je nista 

omenili, ker nikoli ni prišlo do takšnega pogovora, mama pa se stare matere ne spomni, ker je 

verjetno umrla pred njenim rojstvom ali kmalu po njem, v času, kamor mamin spomin ne 
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doseže. Marta se za trenutek zboji, da so se za prababico zabrisale vse sledi, potem pa se 

domisli, kdo bo razrešil uganko, in se tako razveseli, da ne more zadržati vzklika:  

"Kristina, teta Kristina! Tvoja sestrična, mama. Če sploh kdo, se bo matere spomnila teta 

Kristina. Gotovo jo je videvala na dvorišču ali v hiši. In otrok si vse zapomni. Mama, greva! 

Takoj vprašat teto Kristino!. Takoj se odpeljeva." 

"Ne morem. Danes sem tako slaba. In tudi ti slabo zgledaš." 

"Kakšne neumnosti govoriš. Dobro se počutim." 

"Nekaj mi spet prikrivaš, saj te vidim, kako si bleda." 

"Zakaj spet! Nikoli mi nič ne manjka." 

"Vem, da me nočeš vznemirjat. Po pravici povej, kaj te boli!" 

Marta bi si morala izmisliti kakšno bolezen ali vsaj bolečino. Morala bi se potožiti, ker 

bi jo mama rada potolažila. Zlagati se ne more, če pove po pravici, pa se bo začela mamina 

neskončna razprava o prikrivanju nekakšnih bolezni, zato je najbolje, če presliši vprašanje. In 

res mama popusti in odneha z boleznijo, vendar za Marto ni nič bolje, saj takoj preide k njuni 

drugi vroči temi: 

"Spet preveč delaš. Vedno preveč delaš." 

"Rada delam. Ni mi težko." 

"Ženeš se, saj vem. Ko bi bilo vsaj delo kaj vredno, ko bi ti ga spodobno plačali. Koliko 

sploh zaslužiš?" 

Odveč bi bilo nadaljevati večno razpravo o tem, kako malo zasluži in da se za tak denar 

ne splača delati, zato se Marta zlaže in pove več. Mama nikoli ni hotela razumeti, da nima 

izbire, da mora delati, ker preživlja otroke. S podobnimi besedami je nekoč moža spravljala v 

jezo in užaljenost ter nato v gostilno. Tudi vsi takšni pogovori z Marto so bili popolnoma 

nesmiselni. Samo besede, besede ... Mama ji ni nikoli odvzela nobenega dela. Celo ko je bila 

otrok, je vedela, da ga bo morala prej ali slej sama opraviti.  

Mama ni hotela razumeti ... Marta bi morala v službi samo trpeti in čakati, da se vrne 

domov k otrokom. Tam bi se začelo njeno pravo delo, služba družinski ljubezni. Sreča in veselje 

je doma le tam, kjer ženska služi drugim in jih razveseljuje, po hiši razpostavlja poškrobljene 

prtičke in vezene zavese. Razveseljevati druge je največja sreča in ženska najvišja dolžnost.  

Popolno mamino zaupanje je bilo naravna sestavina take ljubezni. Mama ni nikoli 

brskala med njenimi stvarmi. Zelo verjetno je, da ni prebirala Martinih pisem. Vseeno se ni 

mogla niti premakniti, ne da bi ljubeče oči oprezovale za njenimi gibi in ji govorile: 'Vem, kaj je 

zate najbolje. Pri meni ostani. Tu si najbolj varna.'  
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V Marti je vrelo: Pri tem se nisem nikogar bala. Tebe je bilo strah, zato si potrebovala 

ljudi okoli sebe, ali pa si jih potrebovala kar tako.Izpolnjevala si mi želje, še preden sem vedela, 

kaj si želim. Takoj si opazila, če sem kaj naredila zate. Hvalila si me, tako da sem si želela 

narediti še več. V službo rada hodim, delo tam me veliko bolj veseli kot domače 

stranmetanječasa, pa o tem nisva nikoli mogli govoriti, saj sem vnaprej poznala vse tvoje 

odgovore. Vsako delo, pri katerem nisi bila zraven, je bilo nepomembno in škodljivo. Takoj bi 

mi začela prigovarjat, da preveč delam in nimam časa za nikogar. Zato tako poizveduješ, koliko 

mi plačajo. Nikoli se ti nisem mogla potožiti, da premalo zaslužim,ker bi mi takoj rekla, 'Ah, kar 

pusti', čeprav obe veva, da to ni mogoče. Tako me znaš potolažiti samo ti, mama. Od jeze me 

takoj mine vsaka žalost. 

Tako zelo potrebuješ človeško bližino, da ti je ni nikoli dovolj. Živeli ste pretesno eden 

ob drugem in bi se morala prenajesti ljudi. Spala si s sestrama in po očetovi smrti z mamo. 

Nikoli sama. Umivale ste se zraven veže, v prostoru brez vrat; pred pogledi si bila varna samo 

zvečer, ko so vsi že odšli spat. Nekaj let si potrebovala, da si privarčevala za zaveso. Tedaj se je 

verjetno rodila tvoja ljubezen do zaves, ki so nas spremljale po mestnih stanovanjih, da si z 

njimi spreminjala in namnožila prostore. 

Pozno si prišla na svoje. Triintrideset let stara si se poročila, spravila očeta delat v mesto 

in se preselila k njemu. Tedaj si prvič v življenju imela svoj ključ. Polna čiste ljubezni sta si 

spletala gnezdo, tako si pravila ti, v stari zanikrni hiši, kot je povedal tata. Skozi tanke stene se 

je na levi oglašal otroški jok, na desni je po srbsko preklinjal sosed. Stisnjena med obema 

družinama si  z zavesami spreminjala prostore. Naše stanovanje je bilo majhno, imeli smo 

spalnico, kuhinjo in hodnik med obema. Poleti si hodnik pregradila z zaveso in ga spremenila v 

kuhinjo, kuhinjo pa v dnevno sobo. Ob sobotah je hodnik-kuhinja postal kopalnica: za zaveso 

smo se kopali v lesenem škafu. 

Tam me je med umivanjem presenetil sosed. Od strahu in sramu sem najprej otrdela, 

potem pa hitro stekla v kuhinjo (novopečeno dnevno sobo), fant pa se je tudi takoj obrnil. Ko 

sem ti pozneje pravila o tem, si se samo smejala: 

"Obrnila si se, da si mu pokazala še zadnjo plat? Da te je golo videl od spredaj in od 

zadaj? Ta pa je imel srečo!" 

Sploh imaš posebno moralo. Pokvarjenci so zate bili vsi moški, razen “tvojega očeta”, 

kot si govorila. Moški so izkoriščali vse po vrsti, predvsem ženske. Le-te pa res niso imele 

posebne izbire – lahko so bile samo nesrečne ali prebrisane. Otroci niso ničesar krivi, si 

neštetokrat povedala in razumela sem, da so tudi ženske brez krivde. 
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To, da je tvojo hčer golo videl tuj moški, te ni vznemirjalo. Majhna in nepomembna 

moralna vprašanja te niso ne jezila ne žalostila.Tvoje žalosti so bile veliko usodnejše. "Šele ko 

sem dobila tebe, sem prebolela mamo, " si mi večkrat rekla. 

Kako se motiš, mama. Že zdavnaj sem te zapustila in vedno znova te zapuščam. Odrasla 

sem, ti pa si otrok, še bolj kot prej. Zadnje čase se vse pogosteje vračaš v domačo hišo, kakršna 

je bila, preden so jo prezidali, in jo naseljuješ z nekdanjimi prebivalci. Oživila si štiri starejše 

bratce, ki so umrli v najnežnejših otroških letih, še pred tvojim rojstvom, in veš zanje, ker ti je 

mama tolikokrat pripovedovala o njih. Dekliška soba v vaši hiši je ledena, z belimi rožami na 

oknih. Strupen mraz grize skozi špranje v podu, ledena sapa diha iz sten. V njej spita s sestro, ki 

ti je po mamini smrti postala druga mati. Ida z možem in otroki spi v nekdanji mamini sobi. 

Pravila si mi, da tvoja ljubljena sestra ni mogla brez moških, a je z njimi imela samo 

smolo. Prvi mož jo je v tvojo nesrečo odpeljal v Argentino, drugi pa v njeno nesrečo privedel 

nazaj. Imela je drugačen značaj kot ti. Rada je plesala, se šalila, smejala in zganjala norčije. 

Tako si je nekega dne oblekla mamino temno obleko in te pričakala sede ob mizi. Bila ji je zelo 

podobna in v mraku nisi dobro razločila njenih potez. Otrdela si od groze, prepričana, da vidiš 

mamino prikazen, ko pa si prepoznala sestro, si ji primazala tako klofuto, da ji je zagorelo lice. 

Več kot dvajset let kasneje sva s tatom enkrat prespala v isti sobi. Ti si bila v bolnišnici 

in zgodaj zjutraj naj bi naju odpeljali k tebi na obisk. Ponoči sem ga zbudila, da me tišči lulat. 

"Ne bova hodila iz hiše na stranišče, kar lulaj skozi okno." To mi je bilo všeč. Podnevi sem rada 

posedala po širokih okenskih policah in bingljala z nogami, za lulanje pa sem morala počepniti - 

to je bilo teže, a še bolj zabavno. Tatko me je držal za spalno srajčko, da ne bi padla skozi okno 

...Ko sem se že vrnila v posteljo, je s curkom v visokem loku pomeril čez okensko polico. Lulal 

je kar stoje pred oknom. Kako lahko je lulati skozi okno, če imaš pipico, sem mu zavidala in 

prvič pomislila, da je moškim v življenju laže. 

Noge so mi oledenele, zato sem smuknila v njegovo posteljo in se stisnila k njemu. Do 

takrat nisem vedela, kako velik in topel je moj tatko. 

"Tvoj oče je bil cel moški." 

"Kaj praviš, mama?" 

"Pravim ti, da je bil cel moški. Leta se mu niso prav nič poznala." 

Kaj bi mi rada povedala? Kako naj bi se pogovarjali o moškosti moških, če pa si me 

vedno samo svarila:  

"Boj se moških, izkoristijo te in pustijo." Vedela sem, da tatko ni tak, zato ni bil moški. 

Vedela sem, da ti ne smem ničesar povedati o mojih moških, ker mi boš sicer zaprla vrata. Na 
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tisoče načinov si mi dopovedovala in mi kazala, da mi z nobenim, res z nobenim ne bo tako lepo 

kakor s tabo, na varnem, vedno doma ... 

Do drugih žensk nisi bila tako ozkosrčna. Imela si poseben dar za odkrivanje nesrečnih 

ljudi, posebno žensk s pretresljivimi usodami - s takimi, ki niso živele tako previdno kot ti. 

Sočutno in razumevajoče si mi pripovedovala njihove zgodbe. Svarila si me, da ne bi končala 

tako kot one. Zakaj naj bi bila jaz previdnejša, mama? Imam dovolj moči, da poskušam, spet in 

spet. Imam najboljšo obrambo - pozabo. Ti pa mi nikoli ne dovoliš pozabiti, ti si spominska 

knjiga vseh mojih razočaranj nad moškimi. Začela si s prijatelji - vanjo si vpisovala vse moje 

prijateljice in prijatelje, ki so me kdaj razočarali ali pustili na cedilu. 

Prijateljstvo med nama se je končalo tedaj, ko si me tolažila. "Nobene prave prijateljice 

nimaš. Bodi raje doma." Verjela sem ti, dokler sem jih primerjala s teboj, saj me nobeden, še 

nikoli nobeden ni imel tako rad kakor ti. Nikoli nisi ničesar pozabila. Vedno znova si razgrebala 

svoje rane in iz njih črpala  življenjsko moč. Poglejte me, kaj vse sem že prestala pa še živim. 

Zato živim. Zakaj si začela dodajati bolečino tudi najinim odnosom? Si mislila, da bi me sreča 

odpeljala daleč stran od tebe?  

Samo tata te je razumel in potolažil. Odkrival je ljubeznivost za muhavostjo in 

sprenevedanjem,  za sitnobo željo po tolažbi in ljubezni. Spraševala sem se, ali so vsi moški taki 

ali tata ni moški. Zase nisem vedela, ali sem ženska, ker ne bi bila rada taka kot ti ... 

Govorila si, kako je tata pameten, vendar je to bilo toliko kot nič v primerjavi s tvojo 

jasnovidnostjo. Nisi vedela, da Jugoslavija ne meji s Švico. Si sploh kdaj pogledala na zemljevid 

sveta, ti nekdanja piflarica, odličnjakinja na vaški šoli? Vseeno si takoj razumela bistvo vsega, 

kar se je godilo po svetu. Ko je tvoj predsednik začel obiskovat tuje državnike in so bili vsi 

radijski sprejemniki polni novic z njegovih potovanj in so časniki prinašali fotografije s cvetjem 

posutih ulic pod palmami in sredi puščav, si rekla, kot da si bila zraven, ko so načrtovali 

njegovo pot: "V celem svetu bo povezal revne proti bogatim." Nič nisi ugibala, ker si takoj 

vedela. Ne, zemljepis zate ni bil zanimiv in tudi zgodovina ne, saj te niso zanimali posamični 

dogodki in zveza med njimi. Z enim pogledom si zajela preteklost od Adama in Eve in 

zgodovino od Rimljanov dalje. Videla si, kako velike ribe žrejo majhne. Tako je vedno bilo, je 

in bo. 

Strah me je bilo, kadar si predme jasnovidno razgrinjala mojo prihodnost.  

“Ti se boš gotovo izkopala iz blata.”  

“O kakšnem blatu govoriš, mama! In tudi nobena majhna riba nisem,” sem ti vsa besna 

ugovarjala. Vedno sem pod nogami čutila trdna tla in o poplavah se mi je sanjalo samo takrat, 
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ko sta se prepirala s tatkotom. Ne, nikoli nisem marala skovikanja, mama. Ko bi me vsaj naučila 

lagati, mama! Zakaj vedno povem, kar mislim! Ti vedno misliš tako, kot čutiš. Čustva so tvoja 

edina resničnost.  

Zakaj si vedno govorila, da sem srečen človek?  

Danes mi naročaš, naj se namesto tebe vrnem v tvoje  nesrečno otroštvo. Poznam tvoje 

žalostno življenje in še bolj žalostno zgodbo tvoje mame. Iskala naj bi še naprej, da bi prišla do 

tvoje stare matere. Ali je tudi moja prababica trpela tako kot tvoja mama in ti? Sem 

predpredzadnja v dolgi vrsti ženskih rodov. Ali boš (spet) užaljena, če se bo morda pokazalo, da 

nisem nadarjena za trpljenje?  

Spet me zadržuješ in prepričuješ, naj ostanem, naj vsaj še malo počivam, preden se 

odpravim k teti Kristini. Šele ko izrečeš njeno ime, se spomnim, da si pravzaprav radovedna ti, 

ne jaz. Pripravila si me do tega, da grem, in zdaj me prepričuješ, naj ostanem. Vedno je tako. 

Spet bom naredila, kar si želiš, medtem ko me zaradi lepšega prepričuješ, da to ni potrebno.  

 - - -  

Marta se vozi z avtom po poti, ki jo pozna tako dobro kot mama vsebino svojih 

pospravljenih predalov. Vsak kotiček jo je že kdaj vabil k sebi z neustavljivo močjo; 

prekolesarila je vse poti, počivala pod vsakim drevesom, mešala vtise in svoje sanje …  

Ob poti med Žapužami in Logom cvetejo spominčice, blizu križišča poti na Zemono še 

bolj modre perunike: spominčice se stapljajo s Pilonovo sliko temne cerkve sredi topolov, 

perunike bi sodile v kakšno ogromno vazo v delovni sobi komediografa Goldonija. Ko je bil na 

obisku pri grofu na Zemonu, je zahajal v bližnji trg, ker se baje vnel za tamkajšnjo krčmarico. V 

pismih prijateljem je sporočal o vinu Kinndermacherju, zanesljivem pomočniku, ko delaš otroke 

… Pozno poleti  cvetoča ajda pogleduje k njej z rdeče nadahnjenimi golobjimi očmi Josipa 

Murna Aleksandrova. Pozno jeseni jo bo požela Prežihova babica… Budanjska cerkev jo gleda 

s slike, obešene vrh mostovža v tetini hiši.  

V Budanje sta z mamo hodili po marelice k znanki iz partizanskih časov. Vsako leto je 

bilo vse enako – od vožnje z avtobusom do križišča, pešačenja in na koncu vedno enak pogovor. 

“Čisto nori smo bili. Nič se nismo bali.” 

“Kaj vse smo si upali. Kako si mimo domobranskih straž nosila sezname za volitve.” 

“In vi, mladinci, ko ste skrivaj prekopavali talce spodaj v polju, čisto blizu nemških 

straž.”  

V njunem pogovoru se je vsako leto prerodilo njuno junaštvo. Blizu cestne hiše, zdaj je 

sredi dveh krakov hitre ceste, so Nemci pobili več mladih vaščanov, jih zmetali v skupni grob in 
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zanikrno, komaj za silo pokrili z zemljo. Ponoči so jih mladinci, največ dekleta, ker fantov ni 

bilo doma, skrivaj prekopali na vaško pokopališče. Drobna materina prijateljica je vsako leto 

znova zasijala v Antigoninem junaštvu.  

Koliko zgodb! Vsako drevo, vsaka hiša je imela kakšno. Vsi, ki jih je srečevala na svojih 

poteh po dolini, so bili sestavljalci  svojih in tujih življenj. V zgodovini so dogodki povezani v 

verigo vzrokov in posledic, rasejo eden iz drugega, vendar se ljudje naključno srečujejo na 

križiščih. Poti v življenju niso ne ravne ne vzročno-posledične.  

Na poti do mamine sestrične Kristine se Marta pelje mimo počitniške hišice zdravnika, 

ki je Marti nepričakovano razkril košček tetinega življenja. Tista vesela sestra, ki je plesala ves 

tisti čas, ko si ti, o mama, pridna punčka, sedela na postelji in sta z mamo molili, teta, ki se je 

mlada poročila in preselila v mamino toplo sobo, tista teta, ki sva se je moj tatko in jaz bala, da 

naju ne zaloti, ko sva lulala skozi okno - vedno je bila oblečena v črno, odkar sta ji umrla mož in 

sin - ta teta je doma povedala o nujnih opravkih, ki da jih ima v Ljubljani, potem pa obiskovala 

svoje znance.  

“Prišla je, kadarkoli se ji je zahotelo, dostikrat  povsem nepričakovano. Imela je imela 

ključ našega stanovanja in je takoj začela kuhati. Vse je prinesla s seboj. Ko smo po službi prišli 

domov, smo se kar usedli in pojedli. Ostala je po kakšen dan in me navadno  pripravila do tega, 

da sem jo povabil ven, najraje v Slavijo.” 

Joj, kam si šla! Kod sem takrat hodila, da te nisem nikoli srečala. Ena mimo druge, jaz 

na predavanja, ti, teta, pa po hotelih. Nič nismo vedeli o tvojih obiskih. Čudili smo se doktorju, 

kako je mogel zapustiti sončno Primorsko. Zakaj je sploh odšel?  

Marti je  veliko kasneje pripovedoval o tem: 

"Kakšni ljudje! In koliko pijancev! Prideš nekam, kamor so te poklicali pod nujno, in 

najdeš vse pijane - očeta, mater, še otroci so čudno obnašajo. Klicarili so me na dom, potem pa 

dostikrat niso znali povedat, kdo je sploh bolan. Kako bi vedeli, če so bili pijani, da še zase niso 

vedeli. Nisem več zdržal in sem se preselil v Ljubljano.” – Ne, pri njem se ta dan ne bo ustavila.  

Gotovo so zgodbe doma tudi pri teti Kristini, a se skrivajo, ker nimata skupnih 

spominov. Ker so se sorodniško povezovali po ženski, ne po moški strani, niso skupaj delali ne 

spali pri njej. Ko pride Marta v vas, gre takoj k njej, vstopi, pozdravi in jo vpraša, kako je z 

zdravjem. Pri dvaindevetdesetih letih je Kristina zdrava in bistra; lepo vreme je, zato ta dan tudi 

dobro sliši. Vedno rada pove, da je nič ne boli, da rada dela, lahko čita brez očal, le sluh ji 

včasih ponagaja. 
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Marta ni izbrala najboljšega trenutka za obisk, ker teta ob tej uri s kromovim praškom 

čisti štedilnik in se nikoli ne pusti zmotiti pri svojem poslanstvu. Z njo se bo mogoče 

pogovarjati šele potem, ko bo delo končano in roke čiste.  

Končno. Vpraša jo, kot da ni nič posebnega: "Teta Kristina, mama me je poslala vprašat, 

če se spominjate njene stare matere. Sestrična Lojzka ji je povedala, da je živela z njimi, mama 

pa se ničesar ne spominja."  

Teta Kristina ni niti malo presenečena in ji takoj odgovori: "Saj se ne more spomnit, saj 

je še ni bilo na svetu. Jaz pa se njene stare matere prav dobro spomnim. Kako bi jo pozabila, saj 

sem bila zraven, ko je umrla."  

Teta Kristina pripoveduje, kot da se je zgodilo včeraj, ne pred mnogimi leti: "Stala je na 

dvorišču pred hišnimi vrati, prijela za kljuko, da bi jih odprla in stopila v hišo. Pa ni mogla. 'Kdo 

tišči vrata, da jih ne morem odpret,' je še rekla. Potem se je sesedla in kar tam umrla. Sploh ni 

bilo nikogar za vrati, le ona ni imela več niti toliko moči, da bi jih odprla."  

Vrata? Marta se je iznenada spomnila, kaj se ji je sanjalo v noči pred očetovo smrtjo. 

Sedela je v kuhinji, kar nekdo potrka. Tesno ji je pri srcu. Trkanje postaja močnejše. Še bolj se 

boji, ko začenja tolči in razbijati po vratih. Ključavnica ne popusti, vendar se zgoraj že pokaže 

reža, zdaj zdaj se bodo vrata snela in tisto bo vdrlo v sobo.Čeprav se Marta trese od strahu, 

zbere pogum, steče k vratom in jih tišči nazaj. Ve, da je zdaj vse odvisno samo od nje. Ji bo 

uspelo preprečiti, da tisto ne bi vstopilo?  

A ni odnehalo. Pritiskalo je, dokler vrata niso padla s tečajev.  

Ko se je zbudila, jo je bilo še bolj groza, ko se je spomnila, da je nekaj podobnega o 

vratih sanjal ranjeni Andrej Bolkonski v romanu Vojna in mir. Tako jo je vznemirjala podobnost 

sanj, ki pa se jih ni mogla natančneje spomniti, zato je sredi noči vstala in poiskala knjigo.  

"Vstane in gre k vratom, da bi jih zapahnil in zaklenil. Vse je na tem, ali jih bo utegnil 

zakleniti ali ne. Gre, hiti, noge se mu ne premikajo; ve, da ne bo mogel zakleniti vrat, pa vendar 

krčevito napenja vse moči. In mučen strah se ga polašča. Ta strah je strah pred smrtjo. Za vrati 

stoji tisto." 

Ko se je Andrej zbudil, se je povsem spremenil. To spremembo so vsi opazili. Počutil se 

je povsem drugačen, tuj, povsem se je prepustil tistemu. Kaj je bilo tisto? – Smrt. 

Tisto noč je v bolnišnici umrl Martin oče.  

Zgodba Martine prababice se je ta dan začela in končala. Osemdeset let po smrti se je 

prikazala iz popolne teme in takoj zastavila nerešljivo uganko. Morda je podobnost med sanjami 
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povsem naključna, nobenega dvoma pa ni, da ima za Marto podoba vrat v obojih sanjah 

podobno sporočilo: vsakdo mora stopiti skoznja, ko pride do konca svoje poti: 

vse življenje stopamo iz enega prostora v drugega, menjavamo hiše, zvečer zapremo 

vrata, da bi jih naslednje jutro spet odprli. Dokler ne pride dan, ko se zaman trudimo, da bi 

ostala zaprta, da še ne bi prišlo tisto ...  

koliko smrti bi moral/je vsak med nami preživel z vsem povedanim in prebranim, s 

spominom svojega rodu in človeštva, da bi/je vedel, kaj ga čaka za vrati. Martina prababica ni 

vedela, zato jih je poskušala odpreti. Koliko svojih smrti je doživela mama, da že celo življenje 

trepeta pred vrati in se ozira, kot da bi življenje že bilo za njo? 

Pretrpela si svojo in druge smrti, zato tako dolgo živiš, mama. Ne vem, kako bo z menoj, 

ki se izogibam misli nanjo celo takrat, ko sem s teboj, mama. Smrt ob tebi doživljam v tvojih 

besedah, ne zares. Nisem se sprijaznila s tem, da je smrt tvoja prijateljica ali najbližja 

sovražnica, vendar sem sprejela tvoje čaščenje mrtvih prednikov in z literaturo spomine in 

sanjanje človeštva. Medtem ko se ti prijazno nastavljaš smrti, se sprehajam skozi vzporedne 

svetove in skušam razumeti skrivnosti, ki si jih ti spoznala skozi trpljenje. 

Pred nami se širijo prostorja. Celo življenje hodimo med njimi in odpiramo vrata, dokler 

ne stojimo pred zadnjimi. Ali bomo takrat vedeli, čemu smo/so tam? Jih bomo odprli, zaprli ali 

jih pustili in odšli, ker še ni/ne bo čas? Kaj ti bom povedala o tvoji stari materi, mama? Iz 

njenega življenja se je v Kristininem spominu živo ohranil en sam dogodek – smrt. Kako naj ti 

povem o njej? Kot da bi skupaj sanjali?  
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FRENCE 

 

Meso je žalostno in knjige so že vse prebrane. (Malarmé ali Rimbaud)  

 

Umetnost ni bila dolgo najvišji dosežek duha. Zakaj naj bi se bralci še danes trudili za to, 

da bi pisatelju pomagali pri ustvarjanju izmišljenega sveta? Že zdavnaj so izzvenele mehke 

gusarske noči s sprehodi v spremstvu domišljije in zvezde zaman tekmujejo z žarometi. Naj 

bodo dnevi še tako svetli - meso nas blago opominja, da smo končni. Tudi ideje dobrote in 

ljubezni ne pomagajo lepoti, da bi zasijala v svet, oslepljen z laserskimi snopi in svetlobnimi 

efekti vseh vrst. Bralci so se spremenili. Koga še zanimajo junaki in antijunaki? Nikogar ne 

Zvest Apollonio: Pejsaž 1993 
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vznemirjajo več. Kako naj bi si potem zapomnili, kakšna je po Cirilu Kosmaču razlika med 

božjimi otroki in otroki božjimi? 

Frence ni bil ne otrok božji ne božji otrok, saj je imel očeta in pamet. In skrbno mater. 

Sreče ni iskal in je ne išče. Srečen je, vsaj zdaj. Za večino ljudi postane sreča razumljiva šele 

potem, ko dobi oprijemljivo podobo. Tudi v njegovem primeru je bilo tako. Da je Frenceta 

doletela sreča, so začeli govoriti šele pred kratkim, potem ko mu je nečak Marjan kupil najprej 

enega in potem še drugi invalidski voziček. Pred tem naj bi ga obiskovala zgolj nesreča, saj sta 

mu umrla oba brata, potem oče, sestra in nazadnje mati.  

Pa vendar, kolikor bi mogli sklepati po njegovem nasmehu in veselju v očeh, ni bil 

nikoli nesrečen. Ni res. Gotovo ni bil srečen tedaj, ko se je vanj zagrizla skrb, kaj bo z njim, ko 

mu bo umrla mati. Kadar jo je spraševal o tem, ga je tolažila, da mu bodo pomagali dobri ljudje. 

No, na tihem je upala, da bo nebogljeni sin umrl pred njo, ker pa se nikoli ne ve, ker se niti na 

smrt ne moreš zanesti, da bo prišla o pravem času, in če jo kličeš, se sploh obotavlja, je Frenceta 

naučila gospodinjiti, kolikor je potrebno na kmetih – skuhati mineštro in polento ter pospravljati 

za seboj. 

Po moževi smrti je bila za vse sama, še bolj kot prej. Govorili so: »Za mater Dolencovo 

je prava sreča, da ima Frenceta. Saj naredi prav malo, skoraj nič ji ne more pomagat, a za 

družbo ga pa le ima.« 

Vodila ga je s seboj na njivo, v vinograd in poleti grabit seno. Vedno je zaostajal za njo 

po nekaj korakov – mati je bila tako hitra, da ga je ves čas prehitevala, pa je koga srečala in 

klepetala, ko jo je dohiteval. Bila sta zanimiv par – zgovorna ženica in nekaj korakov za njo suh 

moški nedoločljive starosti, ki se je med počasno hojo zibal ter opletal z rokami, jo dohitel, pa 

spet zaostajal.  

Ne vemo, katerega leta se je rodil. Ko je bila Marija še otrok, se ji je zdel velik in star, pa 

ni nikoli grdo gledal, nikomur rekel žale besede. Dobro jo je poznal. Tudi v kasnejših letih, ko 

je v vas hodila samo še na počitnice, jo je klical po imenu, dokler ni prišla prav k njemu, nato se 

mu je iz oči razširil nasmeh na brezzoba usta in se razlil po celem obrazu. Vedno je bil z 

materjo. Samo jo je videla edino enkrat, takrat ko je prišla kropit Marijinega očeta. Pripeljala se 

je z jutranjim avtobusom, pohitela v vežico na pokopališču, nato mimogrede prišla še k njim na 

obisk v blok in jim nasula novic o celi vasi. A ves čas se ji je mudilo domov k Frencetu.  

Koliko je stara, so ugibali. In koliko let ima Frence? Mati jih mora imet čez osemdeset. 

Tako dobro se drži samo zaradi njega. Niti postarat se ne sme. Kdo bo skrbel zanj. Zaradi njega 

niti umret ne bo mogla. Ves čas je bilo tako, da niso umirali pravi ljudje. Smrt nikoli ni prihajala 
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tako, kot bi ljudje pričakovali, tako kot si je želela mati Dolencova. Kaj se to pravi, da ena 

uboga mati pokoplje tri otroke, smrt pa ne pride po četrtega, nebogljenca, ki bi bilo najboljše 

zanj, da bi umrl pred njo. Brez nje bo velik revež. 

Kako hitro teče čas. To je bilo pred dobrimi dvajsetimi leti. V tistih letih nisem veliko 

mislila nanju. Nikoli nisem srečala ne matere ne Frenceta. Povedali so mi, da je umrla. Nisem 

spraševala, kam je šel Frence. V dom, kam pa drugam.  

Pisati o resničnem človeku je najbolj nehvaležna stvar na tem svetu. Bralci, ki ga 

poznajo, ne bodo brali, ker jih ne bo zanimal. In če bi jih, bi primerjali oba Frenceta, svojega in 

mojega, ter se jezili. Saj ni tak. Ah, ne in ne, ni bilo tako, vsega tistega ni doživel. Tujega 

človeka pa bi motilo vse, celo naslov. Zakaj Frence? Kakšno ime je to! Zakaj ni raje Franc, 

France, Franci, Franček, Francelj ... Razen Franceljna, ki se sliši starinsko, in Frančka, ki ni 

dovolj resno ime za moškega, so vsa druga imena primernejša kot Frence.  

Ničesar ne obljubljam in ne sklepam nikakršnih dogovorov - sveta ne ustvarjam na novo. 

Medtem ko pišem, srečujem ljudi in se spominjam. Nič ne morem, če si prav zdaj med branjem 

ustvarjate vzporeden svet, ki je drugačen kot moj. Naseljujete ga s svojim Frencetom in mu 

istočasno očitate, kakšen je. Novinarji, ki morajo prodajati novice, vedo, kako težko je dobiti 

zanimivega človeka. Celo bleščanje zvezd se hitro izgubi in praznina neba je potem še temnejša. 

Moj Frence resnično živi. Prosim samo tiste, ki ga dobro poznate – Marjana, ki med tednom od 

daleč skrbi zanj, ob sobotah in nedeljah pa prihaja k njemu, sosedo Marijo, ki mu vsak dan pet 

minut pred poldnem prinese mineštro in ga vpraša, kako se ima, vse ljudi, ki ga kdaj obiščete in 

vam je mar zanj – še enkrat vas prosim, da mojega Frenceta ne primerjate s svojim. Zakaj mi 

dopovedujete, da je vsak človek, ki nam je blizu, pomembnejši, kot bi bil privid, izdelan iz 

besed? Saj tudi jaz mislim tako! 

Vseeno si želim, da bi mi bralci pomagali z domišljijo in dopolnjevali Frencetovo 

zgodbo. Z branjem je sicer bolj žalostno. Če sodim po sebi ... Velikokrat se ob odprti knjigi 

zalotim, kako s pogledom drsim čez črke, kot bi gledala slike. Ker mi nič več ne povejo, jo 

odložim. Ljudje s svojimi zgodbami pa me tako zanimajo in vznemirijo, da me vedno zamika, 

da bi jih napisala. Pravzaprav pišem zato, da oblikujem zgodbo, kot bi šele potem razumela, kaj 

se je zgodilo. A kako težko je biti prepričljiv: kar se zgodi, je največkrat komaj verjetno. Ko pa 

srečujem ljudi in se pogovarjam z njimi, se njihove zgodbe kar mečejo za mano. Imajo moč, 

hočejo se zapisati. Grem kar tako, na sprehod, srečam koga, se pogovarjam, pa se spomnim še 

na kakšen dogodek v zvezi z njim. Še bolj vznemirljivo je, če mami pripovedujem o tem, kar 

sem slišala: ona razširi na njegove sorodnike, žive in mrtve, dopolnjuje, ne more in ne more 
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nehati. In nove zgodbe se že približujejo, čakajo name. Za takšne pripovedi potrebuješ prostor 

in ljudi, ki na njem živijo vsaj nekaj rodov, z vsemi predniki in sorodniki, ki jih imajo v mislih 

in se o njih pogovarjajo. Poleg takšnih ljudi potrebujem tudi čas. Meriti moram in računati. 

Potiskajo me v preteklost in silijo, da hodim po župniščih, matičnih uradih, gledam v zemljiško 

knjigo ...  

Pri Frencetu me ni pritegnila njegova zgodba. Kaj bi se lahko zgodilo takemu siromaku? 

Spraševala sem se, kakšen človek se je pritajil v suhem telesu. Mislila sem si, da je Frence ena 

dobra dušica: pri srečanju z njim sem vsakokrat začutila, kako se okoli njega gosti milo ozračje, 

prijetno hladno kot poleti voda v potoku. In ni se mi zdelo prav, da nič ne vem, kakšen človek 

je, kaj misli, kaj čuti, ali ima ljudi rad in oni njega ali se jih boji. 

Še danes ne vem, ali je hodil v šolo. Spraševala sem mamo, ki je nekaj let starejša od 

njega. Ne spominja se, da bi ga kdaj videla ne na stopnicah pred šolo ne na šolskih hodnikih. 

Tudi ko je odrasel, je težko hodil; tudi če bi do šolskih let za silo shodil, bi ga morali spremljati. 

Kdo bi na kmetih imel čas za to! Posebnih šol takrat ni bilo. Če si imel invalidnega otroka, si 

moral sam poskrbeti zanj. Se pa mama tudi ne spomni, da bi se mu kdaj kdo posmehoval. Saj je 

mati ves čas pazila nanj, kot kakšna koklja ni nikogar pustila zraven. O, imela je oster jezik, 

mati Dolencova. 

Zakaj me je Frence poiskal in zahteva, da o njem pišem? Rada bi jasneje videla, kaj se 

mu je zgodilo, šele potem bom razumela, zakaj me noče izpustiti. Res je, da so mu umrli vsi 

najbližji, a njegova zgodba ni niti žalostna, kaj šele tragična. Sreča je, ker ima Frence tako 

pametnega nečaka, pravijo ljudje. Oh, dajte no. Od sreče vedno zahtevamo veliko več. Zanima 

me, koliko je med nami ljudi, ki bi jim bilo dovolj, če bi kdo le od daleč skrbel zanje. Koliko 

invalidskih vozičkov je na svetu, pa nihče ne pomisli, da prinašajo srečo.  

Frence je najmlajši od štirih Dolencovih otrok. Dva njegova brata in sestra so že umrli. 

Najstarejši ni pokopan na domačem pokopališču. Mama mi je povedala, da je padel nekje na 

tujem, morda v Afriki ali na Sardiniji ali v Grčiji. Ne spominja se več, na kateri strani je bil 

takrat, v kateri vojski, v kateri deželi, ali je bil prekomorec, vojak, ujetnik ... 

Zakaj ni več tata! Za vse datume in letnice bi vedel, vse bi mi znal razložit, kraje in 

dogodke bi kar stresal iz rokava. Mama, kakšna vaščanka si! Ne veš, ali je Frence obiskoval 

šolo, ne spominjaš se imen vaščanov, ne veš, kje je kdo umrl. In jaz vem še manj. Vseeno mi o 

ljudeh poveš veliko več kot tata. In tudi za naju se vaščani še zanimajo. Tega si ne zaslužim, 

samo nekaj let sem preživela v vasi. Skrbijo predvsem zate. Na pokopališču, ko prižigam svečke 

na grobovih starih mam in očetov, tet in stricev, me sprašujejo po tebi in tvojem zdravju.  
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»Zakaj si dala mamo v dom onemoglih? Je res tako obnemogla, da je morala v dom?«  

Kje so tako hitro izvedeli? Mama, ko sem ti pravila o tem, si se jezila, da nisi zaboj, da 

bi te nekam dali, ali paket, da bi ga nekam poslali.  

»Mar nisem pri zdravi pameti, ali se nisem sama odločila. Vsak je svet zase.«  

«Ti, mama, si še vedno njihova vaščanka, še živijo ljudje tvojih let, res pa je, da ne 

veliko.« 

»Tisti ljudje zunaj si domišljajo, kako pomembni so, mislijo si, da uravnavajo svet po 

svoje. Vsak, ki pride v dom, pa si mora najprej priznati, da ne odloča o ničemer več. Saj tudi 

prej ni. In prav je tako. Če bi vsi ukazovali, bi bil svet prava norišnica. Vseeno je bolje, da 

sprašujejo o meni, kot da bi pozabili name.« 

To, da me je Frence poznal, je pomenilo, da še imam nekaj domovinske pravice, da se 

smem imeti za vaščanko. Vsaj Frence mi je vedno pokazal, kako vesel je srečanja z mano. Pa 

nisem ničesar naredila zanj – samo kakšno sva rekla. Res pa je, da bi se nehala ukvarjati z njim, 

verjetno bi že zdavnaj popolnoma pozabila nanj, če ne bi imela istih sorodnikov. V moj svet je 

tako zanesljivo vstopil zato, ker se je njegova sestra Ivanka omožila z bratom mojega tata. Moji 

štirje bratranci po očetovi strani so Frencetovi nečaki.  

Ko so prihajali na svet, naša mati Marija ni bila več živa in vse bolj poredko smo 

zahajali na tatov dom. Obe njeni snahi - moja mama in Frencetova sestra Ivanka - sta po svoje 

zapletli naše sorodniške stike: stričeva družina se je obrnila na Dolencovo stran, jaz pa sem 

počitnice preživljala pri mamini sestri na drugem koncu vasi. Frenceta in mater Dolencovo sem 

videvala samo po vasi. 

»Mati Dolencova ima vedno rep za seboj,« so govorili, še bolj potem, ko so za njima 

hodili eden za drugim še moji štirji bratranci. Bili so toliko mlajši od mene, da se nisem igrala z 

njimi. 

Potem smo se s tatovimi sorodniki srečevali samo še na pogrebih. 

Isti dan kot mati Dolencova je tata prišel pokropit njen zet Bernard, moj stric. Sklonil se 

je nad odprto krsto in poljubil mrliča. Streslo me je. Tata sem imela zelo rada, a mrtvega ne bi 

poljubila, za nič na svetu ne. 

»Bratec, samo jaz sem ostal. Zdaj bom res sam.« Obrnil se je k meni: »Dva sta nam 

umrla že v otroških letih, Herman in prvi Bernard. Brat Janez se nam je izgubil v svetu, nekje v 

Južni Ameriki. Skoraj gotovo ga ni več med živimi.« 

Čez nekaj let smo pokopali tudi strica Bernarda, še prej njegovo ženo Ivanko. Bila sem 

na obeh pogrebih. Ko je umrla mati Dolencova, me ni nobeden poklical. Oni niso prišli, ko smo 
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pokopavali mamino sestro Ido. Nehala sem hoditi tja. Vseeno sem prej ali slej izvedela večino 

stvari, ki so se jim zgodile. 

Tačas smo si otroci obeh bratov po svetu iskali vsak svoj prostor. Na tatovem nekdanjem 

domu živi neporočeni bratranec, sestrični  sta se poročili vsaka v drugem kraju, ena živi celo na 

Dunaju. Izšolali smo že nekaj otrok; najmlajši še študirajo. Bratranec Marjan se je tudi oženil 

drugam. Pravijo, da ob koncu tedna prihaja domov in obdeluje Dolencovo zemljo. Vinograd 

ima. 

 Komaj nekaj let sem stala v prednji vrsti življenjskih spopadov. Najstarejša med 

bratranci sem se prva pomaknila v ozadje, stran od frontne črte. Odkar imam vnuke, se počutim, 

kot da sem v mirnem zatišju, daleč stran od bojnih vrst v boju za ljubi kruhek in vse drugo. A 

nič bolj kot prej še ne vem, kje sem; vedno znova si določam koordinate. Najprej me je vleklo 

stran od doma, v svet. Ko sem dobila otroke, sem se rada vračala domov k staršem; zdaj hodim 

za vnučkami ali jih čakam, kdaj pridejo. V vas komaj še kdaj grem, največkrat samo na 

pokopališče. Vendar vaščani še vejo zame, tako je videt. V vaško pripoved, ki sprejema nove in 

nove osebe in dogodke, se počasi odtiskujejo dogodki. Med vaščani sem tudi jaz. Sprašujem se, 

s čim sem si zaslužila, da sproti beležijo novice o meni. Na pokopališču npr. srečam znanko, ki 

mi čestita:  

»Slišala sem, da imaš vnučko.« Potem s strahom doda: »Menda nisi nona.«  

»Ne, stara mama sem,« jo potolažim.  

Z očetovim sorodstvom me je po dolgih letih znova povezal Frence. Tisti dan me je 

poklical Marjan, najmlajši bratranec. Naj mu povem za kakšnega uradnega prevajalca, ker 

Frencetu ureja papirje, da bi po materi dobil italijansko penzijo. Potem mu bo kupil voziček na 

elektriko in lahko bo spet živel doma, vozil se bo po vasi, da mu ne bo dolgčas. Po telefonu sem 

zlahka prikrila osuplost in presenečenje: sploh nisem vedela, da je Frence še živ. Samo on in 

moja mama sta ostala. Vsi drugi so že pomrli: stara mati Marija že davno, potem moj tatko, stric 

Bernard in njegova žena Ivanka, mati Dolencova, obe mamini sestri, njeni sestrični Lojzka in 

Kristina ...  

»Kako bo Frence živel sam? Revež je že od rojstva in zdaj se je še postaral.« 

Marjan je povedal tako hitro, kot da se je pripravil na moje vprašanje ali že zdavnaj vse 

premislil: »Zelo je snažen in za sabo bo lahko pospravljal sam. Opoldne mu bo skuhala soseda 

Marija Štemgerjeva. Oprali mu bomo konec tedna, saj gremo vsako soboto domov. No, saj ima 

pralni stroj,« se je popravil.  
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Z Marjanom sva potem toliko hodila skupaj po uradnih potih, da sem si ga dobro 

ogledala. Prej me ni zanimal, tokrat pa sem opazila, kako je podoben mojemu tatkotu, najbolj 

med vsemi sorodniki – po vzravnani drži, kot bi imel na hrbtu privezan kol. In ne zna hoditi 

počasi ... Tudi tata je imel svetlomodre oči. Najbolj me je presenetila njuna podobnost v 

pogledu. Zakaj Marjan gleda tako odsotno kot njegov stric, moj tatko? Od sanjarjenja? 

Ravnodušnosti do vsega, kar ni tisti trenutek v njegovi odsotni misli? Zaradi tičanja v knjigah? 

Tata nikoli ni gledal prazno, temveč mirno in nekako odmaknjeno. Spominjam se, kako mi je 

mama nekoč rekla: »Si opazila, kakšne oči ima tata? Zelo svetle, skoraj prozorne.« Jezna sem 

bila nanjo, ker je nisem razumela, mislila sem, da se ji ne zdijo lepe.  

Marjanu sem ponudila, da mu preostale papirje pošljem po pošti, pa ni bil za to.  

«Pridi raje na obisk. Dobro vino imam. In nekaj ti bom pokazal. Nekaj, česar še nisi 

videla.«  

Šla sem takoj, ko sem utegnila. Avto sem pustila na začetku vasi.  

S težkim srcem sem šla mimo zaprtih vrat tetine hiše. Na prazen hlev sem se morala 

navaditi že pred njeno smrtjo. Potem ko sta zapustila njen hlev, sta vola Miško in Moro še nekaj 

let vlekla voz pri drugem kmetu, tudi krava Micka (imenovali so jo po meni, da bi me jezili) se 

je preselila v sosedov hlev. Sivo, najstarejšo kravo, so prvo odpeljali v klavnico. Dolgo sem 

žalovala za njo, čeprav sem zaradi nje preživela najbolj dramatične trenutke svojega 

počitniškega pastirskega življenja, ko sem jo vedno znova izganjala iz sosedove detelje ali 

zavračala iz ovsa. Vsa leta do tetine smrti sem hodila na njen dom, poznala vse jablane in 

rastline na vrtu. Po shrambi iskala vrečke s suhimi figami, breskvami ali češpami.  

Ob spominih na vse, kar je odšlo, me je stiskalo pri srcu. Po vasi sem poskušala hoditi 

brez misli, pa mi ni uspelo. Že od daleč pa sem se razveselila vrtnice vzpenjalke na prednji steni 

očetne hiše. Je vedno ista? Koliko je stara? Vrtnice sem bila tako vesela, da si nisem hotela 

pokvarit prijetnega razpoloženja, zato raje nisem odprla vrat v njihov hlev. Bala sem se, da je 

tudi v njem samo tema.  

Obstala sem pred zaklenjenimi hišnimi vrati. Zakaj zaklepajo? Kdaj so po vaseh začeli 

zaklepat cerkve in celo kmečke domove? Nekoč je bil vedno kdo doma ali pa so puščali odprto, 

ker bi se lahko vsak hip kdo prikazal. Vstopil si in malo počakal, pa je že kdo prišel  - iz hleva, z 

njive, iz vinograda ali od sena. Kadar sem prišla k teti v času, ko ni bilo nikogar v hiši, sem kar 

stopila k omari in si odrezala kruh, v shrambi sem našla maslo in marmelado, vedno je bilo vse 

na istem mestu; lahko sem vzela knjigo ali časopis ter brala; šla k čebelnjaku, spotoma koga 

srečala in klepetala. Pred zaklenjenimi vrati ne moreš nič ... Sedla sem na klop. 
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Izgubila sem se v mislih in se nazadnje le domislila, da mora biti Marjanov brat Janez v 

službi ali v gruntu. In Marjan me »domov« najbrž ni vabil sem, temveč v Dolencovo hišo, od 

koder se je v hišo mojega očeta primožila njegova mama. Stopila bom tja.  

Pri Dolencovih so bila vrata odklenjena. Prvič sem bila v hiši - majhna in zunaj brez 

posebnosti se je navznoter povečala in razširila. Marjana ni bilo ne v veži ne v kuhinji.  

»Je kdo doma?«  

»Pridi kar gor.«  

Šla sem za njegovim glasom v prvo nadstropje. Oba sta me presenetila: najprej Marjan 

in za njim Dolencova hiša. Začudena sem si v kmečki hiši ogledovala pohištvo – globoke omare 

za obleko in postelji iz nekega drugega časa in meščanskega okolja, le na drugi steni velike sobe 

je stala knjižna omara, podobna moji. Gotovo Marjanova. Ošinila sem hrbte knjig na knjižnih 

policah. Presenetilo me je, koliko enakih imava.  

Povedala sem že o njegovi hitri hoji. Tudi sicer se ni obotavljal. Res je takoj stopil korak 

proti meni s svežnjem papirjev v roki: »Mislim, da jih še nisi videla. Vseh gotovo še ne.« 

In mi je dal »Notarski zapis / .../ vzajemno dogovorjeno in sklenjeno izročilno odnosno 

ženitno in dedinsko pogodbo«, dogovor med mojima pradedoma Luko Mercino in Antonom 

Bizjakom, ki sta ga sklenila 31. 10. 1898 pri notarju v Vipavi.  

Tega davnega dneva sta se moja pradeda zglasila na Okrožnem davčnem uradu: prvega 

je spremljal »polnoletni sin Bernard«, drugega »nedoletna hči Marija«.  

»Nedoletna hči« - naša mati Marija, edina stara mama, ki sem jo poznala: oba stara očeta 

in mamina mama so umrli že pred mojim rojstvom. Mati Marija, po kateri imam preveč resno 

ime ... Niso mi povedali, kdaj sva se z materjo prvič srečali, a še se spominjam, še slišim svoj 

otroški glas, ko jo spodaj kličem mati, mati in po vseh štirih lezem v prvo nadstropje v njeno 

sobo. Pravzaprav ne vem zagotovo, ali se tega spominjam ali si samo živo predstavljam, ker mi 

je o tem tolikokrat pripovedovala mama. - To pa je gotovo moj spomin: stopim na stol zraven 

njene postelje in ji pojem. Okno je tako majhno, da je v sobi vedno temno. Spominjam se 

njenega pogreba – ne krste ali cvetja, temveč punčke, ki jo nosim v sprevodu, in je niti za 

trenutek ne izpustim, ker se bojim, da mi jo kdo vzame.  

Kako je bilo materi pri srcu petinpetdeset let prej, toliko let je gospodinjila pri 

Bernardovih – kako ji je bilo pri notarju tistega davnega 31. 10. 1898? Samo še nekaj dni je do 

Martina, ki bo mošt spremenil v vino. Sadovi so pospravljeni. Letina je bila morda dobra, a ne 

bo dovolj, da bi praded Luka izplačal vse dolgove. Oktobra podpisujejo ženitno pogodbo in pred 

pustom se bosta vzela. Ali je Marija prvič srečala Bernarda isto leto spomladi, ko je prišla na 
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obisk k svojim sorodnikom? Tata mi je moral vedno znova pripovedovati, kako je mati prišla 

obirat češnje in sta se s starim očetom zaljubila. Njuna ljubezen je v poročno-dedni pogodbi 

obeh dedov dobila pravno obliko. V njej sta oživela oba pradeda: Luka, ki je sinu izročil 

zadolženo kmetijo in si na njej zagotovil brezskrbno starost, in moj drugi praded Anton, ki je 

»nedoletni« hčeri popustil, da se je omožila iz ljubezni in s svojo doto odplačala tastove 

dolgove, mlado nevesto Marijo in njene »morebitne potomce« pa je zavaroval s prepovedjo 

prodaje zemlje in s podrobnimi pravili o dedovanju.  

Še vnuki so spoštovali voljo obeh dedov: Marjan mi je pokazal še drugačen papir, 

»Poročilo o zapuščinski razpravi«, iz katerega je bilo razvidno, da so se 49 let kasneje, v 

zapuščinski razpravi po smrti mojega starega očeta, ženina Bernarda, v vseh podrobnostih 

ravnali po ženitni pogodbi iz leta 1898. Čeprav je moj tata po vojni odšel v službo in se preselil 

v mesto, ga je po očetovi smrti čakal njegov del premoženja, tako kot so za njunega 

pogrešanega brata Janeza napisali vložek na vse njune nepremičnine. 

Tata ni nikoli govoril ne o oporoki ne o dediščini. Pač pa mi je stokrat pravil o strogem 

starem očetu Luku, ki da je znal nemško, italijansko in imel zanesljivo službo v Trstu, pa se je 

vrnil in kupil kmetijo. Svojega sina Bernarda je tudi poslal v šolo v Trst, pa ga je poklical nazaj, 

da bi prevzel kmetijo, ko je nepričakovano umrl starejši brat. In ta ženin je natanko 50 let in dva 

meseca po podpisu ženitne pogodbe posthumno postal moj ded; podobno sem jaz postala stara 

mama v svojem enainpetdesetem letu.  

Koliko ve Marjan? Verjetno veliko več kot jaz, če je le pazljivo poslušal svojega očeta, 

ki se je tudi imenoval Bernard. Rodbina ga je veliko bolj zanimala kot mene. Ali pa sem si 

premalo zapomnila. V živem spominu mi je ostalo samo nekaj družinskih pripetljajev, o katerih 

je tako rad pripovedoval tata: kako jim je starejši brat Janez porezal gumbe na zimskih oblekah, 

da bi se privadili mrazu, o materi ravnodilki, kako so jo vedno bolele noge, o breskvah 

samorodkah, ki da se jih je po vinogradih toliko zasejalo, da so vsako leto imeli nekaj vreč 

posušenih breskev. Iz njih so si celo zimo kuhali breskov čaj.  

Tako malo vem! Morda mi je tata celo pripovedoval o rodbinskih papirjih, a si nisem 

zapomnila. Gotovo pa mi ni nikoli pokazal nobenega podobnega dokumenta. Tata, nisva 

obvarovala izročila. Morda te je podobno kot mene priklepal domači svet in istočasno mikal ter 

vabil širni in tuji. Ali je bilo to v zvezi s tem, da se nisi bolj oprijel doma in zemlje? Ne, ne 

smem ti delati krivice, saj si bil zemlji zvest kot nihče drug. Vsa leta si se vsak dan po službi s 

kolesom vozil 15 km daleč, da si obdeloval podedovano zemljo.  
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Zdaj so rodbinski papirji v tuji hiši. Od njih mi je pogled begal po nenavadnem 

Dolencovem pohištvu, preveč imenitnem za skromno kmečko hišo. Kdaj so ga kupili? Ali niso 

vedno težko živeli?  

»Kakšno gosposko pohištvo imate.« 

Marjan mi je povedal, da ga je mati kupila za zavarovalnino. Mati Dolencova. In že so 

ga spomini potegnili v otroštvo – kako je mati nosila prodajat v Trst jajca, maslo in kakšen kos 

mesa. Imela je nekaj zanesljivih odjemalcev. V hiši ni bilo nikoli nobenega drugega denarja. In 

dobri ljudje v Trstu  so ji radi posušili žemlje, ki so jim ostajale, saj bi jih sicer vrgli v smeti. 

Mati jim je rekla, da bo z njimi krmila kokoši. Nazaj je vedno prinesla veliko suhih žemelj. Za 

zajtrk jih je nadrobila v belo kavo. Marjanu kasneje v življenju nobena stvar ni bila tako dobra 

kot tržaške žemlje v beli kavi.  

»Kakšno zavarovalnino je dobila?«  

Povedal mi je o požaru. Hiša jim je zgorela. A je imela mati vse tako dobro zavarovano, 

da je dobila izplačano še več, kot je bilo vredno - za zavarovalnino je popravila hišo in kupila 

pohištvo. 

Osupnilo me je in premlevala sem, kar mi je povedal o materi Dolencovi. Kako malo 

vem o ljudeh, čeprav jih poznam že celo življenje. Nikoli si ne bi mislila, da je bila mati 

Dolencova tako podjetna. 

Ta dan je bil bolj kot Frencetu namenjen njihovi hiši. Še veliko poti bo Marjan opravil, 

da bo Frence po materi dobil italijansko penzijo, zapustil »dom onemoglih«, se vrnil domov in 

se vozil po vasi. Mimo dveh praznih hiš, napolnjenih z otroškimi spomini, sem prišla v tretjo, 

Dolencovo, in šele v njej se mi je dopolnila zgodba tatove družine do pradededov, prvič sem 

slišala za pradeda Antona Bizjaka, še več, našla sem njegov podpis, spoznala njegovo 

previdnost in skrb za hčer Marijo. Dovolil ji je, da se je poročila iz ljubezni, z doto je reševala 

zadolženo kmetijo, a njen oče je s pogodbo zavaroval imetje zanjo in njene »morebitne« otroke. 

Prvič sem videla dva najpomembnejša dokumenta iz življenja starega očeta Bernarda, ki je 

umrl, preden sem se rodila – prebrala sem njegovo ženitno pogodbo in Poročilo o zapuščinski 

razpravi po njegovi smrti. Vendar je ta dan vse moje prednike zasenčil lik tuje ženske - matere 

Ivanke Dolencove, ki je nepričakovano oživela v zame povsem neznani kmečki hiši. - Sram me 

bodi! To naj bi bila klepetava ženska, ki hodi po vasi od ene hiše do druge in vrti jezik!  

Poslovila sem se od Marjana in se najprej odpeljala v Dom upokojencev k mami. Vedno 

pohitim k njej, da ji nasujem novic. Komaj me je poslušala o bratrancih in njihovih otrocih; 

takoj je začela pozvedovati o Dolencovi hiši: »Koliko sob je na vrhu? - To pomeni, da so vse 
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predelali. In kupili novo pohištvo! Seveda so hišo morali popravit, če je gorelo, a kaj ji je bilo 

treba kupovat tako drago pohištvo.«  

Pripomnila sem nekaj o podjetnosti matere Dolencove.  

»O, podjetna podjetna ženska. Še dosti bolj, kot si misliš, saj je sama zažgala hišo. 

Zaradi zavarovalnine. Mož je bil v Ameriki in ga je hotela spravit nazaj.« 

Mame nisem poznala takšne. O ljudeh je ponavadi govorila samo dobro.  

»Kako lahko rečeš kaj takega?«  

“Saj ne mislim nič slabega.V Ameriki je slabo zaslužil, na kmetih pa je težko brez 

gospodarja v hiši.”  

“Ne govorim o možu. Sprašujem te, kako si upaš materi Dolencovi podtikat požar. Kdo 

je razširil te govorice?”  

“Kar je res, je res! Nobenih govoric ni bilo. Ne govorim kar tako, saj je bila tisti dan pri 

njih naša Merica, tvoja teta. Saj veš, da je bila Merica šivilja. Šivala je okrog po hišah, bila je 

tako dobra, da so jo vabili tudi v druge vasi. Tisti dan je šivala pri Dolencovih. Še nikoli prej ni 

šivala tam, čudno se ji je zdelo, da jo je mati Dolencova najela, saj je ponavadi vse zašila sama. 

Po požaru se ji je takoj posvetilo, da so jo potrebovali kot pričo. Naenkrat je bila cela hiša v 

ognju in dimu. Ogenj se je tako hitro razgorel, da ga ni bilo več mogoče ustavit, ni bilo kaj gasit. 

Pa tudi ni nič kazalo, da bi bilo materi Dolencovi kaj do tega. Ni pustila gasit. Samo živino so 

rešili iz hleva, vse drugo je zgorelo.«  

A že je mamo zanašalo drugam, od matere Dolencove k sestri Merici. »Ne moreš si niti 

mislit, kako težko je bilo življenje vaških šivilj. Delale so za en črn en bel. Na plačilo je bilo 

treba zmerom čakat, dostikrat do naslednje letine. Dajali so jim zanič hrano ali premalo. Kadar 

pa ji je kakšna dobra gospodinja hotela ocvret vsaj kakšno jajce, ga je prinesla meni, ker sem še 

rasla in sem ga bila bolj potrebna.«  

Mame ni bilo mogoče ustavit, ko se ji je odprla zapornica sestrine življenjske zgodbe. 

Prvi mož jo je odpeljal daleč na tuje. In tam jo je zapustil.  

»Ali je odšel z drugo?« 

»Ne, umrl je. To je še slabše.«  

Tačas je mama še naprej vrtela mlinček sestrine življenjske zgodbe. »Njen drugi mož je 

bil Hrvat iz Bosne, Spoznala ga je v Argentini. Z njim se je vrnila v domovino, a niti umret ji ni 

bilo dano doma. Umrla je v Bosni in tam je pokopana. Prvi mož jo je v njeno nesrečo spravil 

dol, v Argentino, drugi nazaj gor. Z nobenim ni imela sreče.«  
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Skušala sem zaobrnit pogovor, ker me je zanimalo nekaj drugega. »Mama, ali se 

spominjaš zapuščinske razprave leta 1947, po starem očetu. Moraš se spomnit, saj sta s tatom že 

bila poročena.«  

»Ne, ne, poročila sva se po tistem. O, pri njih so bili pošteni.« Potem je mamo zaneslo k 

bolj pretresljivim dogodkom. »Ko bi ti vedela, kako hudo je bilo, ko se je oče Bernard 

ponesrečil. Saj veš, da je padel pod voz. Bilo je petinštiridesetega, malo pred koncem vojske. 

Nobenega sina ni bilo doma. No, vsaj živa sta bila oba. Vedeli smo, da je Pavle, tvoj tata, v 

ujetništvu in da je najmlajši, Bernard pri prekomorcih. Takrat smo še upali, da je Janez živ, 

čeprav se že več let ni oglasil. Samo pomisli, kako čudno je to, da ga je na ulici v Buenos Airesu 

enkrat srečal Jože, Meričin prvi mož. Poklical ga je po imenu, pa se je Janez obrnil stran in šel 

naprej, kot da ga ne pozna. Merica mi je pisala o tem. Vidiš, skoraj gotovo je bil tudi Janez 

takrat še živ. Samo doma ni bilo nobenega. Pomagala sem materi, ki je bila čisto iz sebe od 

žalosti. Imela sta se strašno rada, to so vsi vedeli. Pa saj ga je lahko imela rada, ker je bil tako 

dober človek. Neumni vaščani so se mi posmehovali, da se silim zraven, kot bi že bila nevesta, 

pri tem pa se niti ne ve, če se bo ženin živ vrnil domov.«  

Nadaljevala je, kako sta se s tatom poročila, in da ni in ni odnehala, dokler se nista 

preselila v mesto. »Pokopala si nas,« ji je vsa leta očitala mati.  

»Veš, mama, kaj si neštetokrat očitam? Zakaj nisem bolj poslušala tata, ko mi je kaj 

pripovedoval! O vseh rodbinskih zadevah dosti več ve Marjan kot jaz. Svojega očeta je poslušal. 

Ali pa si je več zapomnil. Moja glava je bila takrat polna romanov in šolske učenosti.«  

»Ja, tudi v tem si vsa tatova. Tudi on je preveč bral. Ne romane. Njega je zanimala 

zgodovina. O, tudi njemu je bilo zmerom žal, da ni bolj poslušal očeta.« 

»Zdaj šele rada poslušam, šele zdaj me vse zanima.«  

»Vseeno je škoda. Kdo ti bo zdaj še kaj povedal, saj so vsi že umrli.«  

»Ti mi lahko še dosti poveš.« 

»Pozabila sem, sploh pa si nisem nikoli zapomnila nobene letnice. In zgodovino poznam 

samo toliko, kolikor sem jo sama doživela, pa še to razumem po svoje. Kolikokrat mi je tvoj tata 

očital, da ne poznam niti rojstnih datumov staršev. On si je vse zapomnil.« 

»Marjan si je v župnišču zapisal vse datume. Za tvoje, za tvojo mamo in tata, pa bom šla 

k župniku jaz. Tudi ti boš imela vse datume, mama, nič ne skrbi. Napisala ti jih bom, da jih ne 

boš pozabila.«  

Kje je ostal Frence? To sploh ni njegova zgodba, pa tudi nikogar drugega ne. Vsi mi 

pripovedujejo, kar se je res zgodilo, in kot da se bojijo, ali jim bom verjela ali ne, navajajo priče. 
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Pojavljajo se dokumenti, o katerih nisem nikoli niti slišala. Pripoved teče po svoje. Komaj nekaj 

izvem, ko me že potiskajo k drugim ljudem in dogodkom. Niti pripovedovalka nisem. Moja 

mama in bratranec tudi ne. Ljudje, ki sem jih leta in leta srečevala, me presenečajo, tako 

drugačni so, kot sem o njih mislila. Zanesljivo je samo to, da je vse drugače, kot sem 

pričakovala.  

Med pisanjem sem nekajkrat pozabila na Ariadnino nit, ki naj bi me pripeljala do 

skrivnosti Frencetove sreče. Ne vem, ali sem zdaj kaj bolj srečna kot prej, a vesela sem, ker sem 

med pisanjem odkrila, da je Marjan podoben mojemu tatu. In da imava isto ime. Sreča je, ker 

ima Marjan tako dober spomin in si je toliko zapomnil. Postal je varuh izročila in me osvobodil 

odgovornosti zanj. Njemu za takšno dediščino ne bo težko skrbeti, jaz pa sem srečna, ko pišem 

o njej. 
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MATERE 

 

“O mati, tvoje telo smo jedli in tvojo kri smo pili.” - Ivan Cankar 

 
Petek, trinajstega, ob osmih zvečer.  

Ko je pozvonilo, sem  pohitela k vratom in odklenila. Olga mi je včeraj  telefonirala, da 

pride takoj po službi na obisk. Vse najboljše - za novo leto in moj rojstni dan  - si bova zaželeli 

z večmesečno zamudo. Tako je že nekaj let: nimava časa za obiskovanje, radi pa se imava. Za to 

je vedno čas.  

Ko sem odprla vrata, sem najprej zagledala levjo grivo zlatorjavih las in širok nasmeh 

nenapovedane obiskovalke – z Olgo je stala pred vrati Irma. Nekaj let smo vse tri stanovale v 

istem bloku. V predsobi sta takoj vrgli z nog ozke čevlje z visokimi petami in pomigali s prsti. 

Ponudila sem jima copate. Ne, ne, raje bosta bosi, da si ohladita stopala. V dnevni sobi sta sedli 

na kavč, primaknili stola in dvignili noge. Že po prvih besedah sem uganila, da sta se našli pred 

Zvest Apollonio: Črnka 1991
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mojimi vrati. Nista prišli skupaj. Olga se mi je opravičevala, da je bila v službi do osmih in mi 

rož ni več mogla kupiti. Irma sploh ni vedela za moj rojstni dan. Še teže ji je bilo razložiti, da 

sem ga praznovala pred tremi meseci. In zakaj je potem prinesla rože, jo je spraševala Olga. Iz 

hvaležnosti. Prišla se mi je zahvalit, ker sem napisala prošnjo za štipendijo. Za sina, njenega 

tretjega otroka. Po moji selitvi je zrasel do srednje šole. Kako hitro teče čas …  

To sem rada naredila. Zanjo. In za njenega otroka in njegovega očeta, saj mi je pomagal 

pri selitvi. Samo nekaj let smo vse tri stanovale v istem bloku. Spominjam se tega časa kot 

najlepšega v družinskem življenju. Ko sem si prišla prvič ogledat stanovanje, se je že mračilo. 

Na temnih stopnicah sem  srečala obe sosedi in ju prosila, naj mi pomagata nesti omarico. Tisti 

dan sem jo na hitro kupila, kot bi hotela zasesti stanovanje že s prvim obiskom. Presenečeni sta 

me takoj ubogali.  

Tako sem se seznanila z njima. Usoda! 

Dobiti stanovanje: Kakšna sreča, Spet sem se lahko imela za srečnega človeka. Malo 

kasneje, ko sem na upravi vrtca pisala prošnjo za sprejem obeh punčk, so me spraševali, kje 

stanujemo, kateri vrtec nam je najbliže. Kekec, Najdihojca, Čebelica, Čriček, Kresnička, 

Murnček? Niti pojma nisem imela, kje so. Želela sem si samo, da ju brez zapletov sprejmejo 

sredi šolskega leta. Ne, čisto zares so nam želeli pomagati. Še enkrat so me vprašali, kje 

stanujemo, in za punčki našli mesto v vrtcu zraven bloka. Niti ceste ni bilo vmes. Ne ograje. 

Takrat na otroških igriščih še ni bilo ne vandalov ne injekcijskih igel ne pasjih iztrebkov. Ne 

ograjenih in zaklenjenih otroških igrišč. Dopoldne so otroci tja prihajali iz vrtca, popoldne iz 

bloka. Mame smo jih gledale z balkonov - vse dogajanje smo imele kot na dlani.  

Ko sta se moji punčki naveličali igre z enako starimi otroki, sta se materinsko zavzemali 

za mlajše. Pazili sta nanje na dvorišču in jih vodili domov. K nam sta prihajali obe Irmini deklici 

– starejša Mojca, ki jo je dve leti kasneje socialno skrbstvo dodelilo stari materi, in Nežica, pa 

Olgina fantka Jakob in Tadej pa drugi otroci ... Irmin Slobodan se je rodil kasneje. 

Irma še stanuje tam. Kupila sem večje stanovanje in Olga se je po ločitvi preselila v 

zapuščeno očetovo hišo. Obe sta mi bili zelo blizu in sta še vedno, če je za bližino dovolj, da se 

velikokrat sprašujem, kako je z njima, in sem vesela, če srečam eno ali drugo, pa mi pove kaj 

dobrega o sebi ali o svojih otrocih, ali čutim z njo, ko mi potoži o sosedih, službi, denarju … 

Objele smo se in preljubčkale, dala sem v vazo Irmine rože in pogledala Olgino darilo.  

Ali res nista prišli skupaj? - Pred blokom sta se našli! Kakšno naključje. Dobri Merkur, 

planet za stike, mi je danes pripravil sama prijetna srečanja. Postavil me je v središče poti, v 

križišče, da sem se cel dan srečevala z nekdanjimi stanovalci: zgodaj popoldne sem Irmino Nežo 
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in Olginega Tadeja peljala iz Ljubljane do doma. Pobrala sem ju na štop placu na Viču. Nisem 

ju utegnila spraševati o materah, ker sta me takoj potegnila v svoj svet, posebno zgovorna Neža.  

V vseh študijskih letih sem se le dvakrat ali trikrat peljala domov z avtobusom - štopala 

sem v dežju, burji in v snegu, se vozila s Slovenci, Nemci in z Italijani, verjetno največkrat z 

Italijani. Dvigovala sem prst ne samo v Ljubljani in v domačem kraju, temveč tudi po evropskih 

avtocestah. Ko sta šli moji punci študirat, nista nikoli štopali. Nekaj časa je trajalo, preden se mi 

je posvetilo, da ju fanta vozita z avtomobilom. Že v Ljubljani sta se zapletli z njima in po 

končanem študiju šli na svoje. Zdaj živita tako blizu, da se v pol ure pripeljem k eni ali drugi. 

Pravzaprav ju ne pogrešam, moje misli, veselje in skrbi se zdaj vrtijo okoli vnučk, obiskov se 

veselim predvsem zaradi malih.  

Kljub takojšnji simpatiji je bil moj pogovor s štoparjema tako standarden, da bi ga lahko 

natisnili v jezikovnem priročniku za tujce. Kaj sta vpisala? A tako, izredno sta se morala vpisati. 

In šolnino sta morala plačati? In privatna stanovanja so res zelo draga. Veliko sta govorila o 

denarju. Pogovoru o vsebini študija sta se izmaknila, ničesar nista povedala o svojih študijskih 

kolegih. Začutila sem, da ne govorita rada o tem. Neža je postala neustavljivo zgovorna šele 

potem, ko je zasukala pogovor k ezoteriki – h kristalom, nihalom, hoji po žerjavici, odpiranju 

čaker itd., itd.. Aha, to imata! To ju povezuje. Spomnila sem se, kako mi je Olga tožila o 

Tadejevem naročanju horoskopov po telefonu in astronomskih računih zanje. Medtem  ko je ona 

hitela od ene honorarne zaposlitve do druge, se je tolažil z njimi. Vse tri mame smo listale po 

sanjski knjigi in skupaj prebirale horoskope, po telefonu pa jih je naročal samo Tadej. Mladina 

se znajde!  

Vendar tudi jaz še nisem opravila z zvezdami. Tisti večer sem se v mislih zahvaljevala 

dobremu Merkurju za vsa srečanja. Komu bi sicer izrazila hvaležnost in veselje? Olgo sem 

srečevala samo ob rojstnih dnevih, Irme skoraj nikoli, ker nimata časa, ta dan pa sta obe 

naenkrat prileteli v mojo orbito,  in že prej, popoldne, njuna otroka. Za trenutek sem prijateljici 

pogledala skozi prizmo njunih astroloških znamenj: levinja Irma se je v zadnjih letih zredila in 

postala počasnejša, grivo las pa ima še vedno bujno in nasmeh enako prijazen; dvojčica Olga je 

vedno videti bleda in utrujena – nadure so ji ukradle vso privlačnost. Vseeno - moški, pazite se! 

V vsaki dvojčici se skriva vsaj malo čara Marylin Monroe! Bodi resna, Marta, saj si 

kozoroginja! Med vožnjo proti domu bi se s Tadejem in Nežo rada pogovarjala o mamah. Nič. 

Zaman sem ju spodbujala, da bi kaj povedala, materinski temi sta se oba tako hitro izognila kot 

pogovoru o študiju in izpitih. Predvsem pa mi nobeden od njiju ni rekel, da bi bilo doma kaj 

narobe. Izmikala sta se tudi pogovoru o novih partnerjih svojih mam. Morala sem sama vprašati, 
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pa tudi potem je Neža takoj zasukala pogovor drugam in povedala samo, da on dela cele dneve, 

mame pa tudi ni nikoli doma.  

Ko smo vse tri stanovale v istem bloku, nisem delala nič manj kot onidve zdaj. Na smrt 

utrujena sem po horoskopih iskala spodbudne napovedi in se veselila lepih sanj. Irma mi je 

posojala sanjsko knjigo in se pri tem opravičevala – podarila bi mi jo, če ne bi bila darilo njene 

mame. Zakaj smo skupaj prebirale horoskope? Po horoskopu se ne bi smele imeti rade. Povrhu 

vsega so nam razkrili, da se nobena ne razume s svojima otrokoma; Irma se po horoskopu ni 

ujemala ne s svojim pokojnim možem, pa tudi s sedanjim partnerjem ne. In nobeden od mojih 

ljubimcev ni bil pravi zame, bivši mož pa sploh ne …  

Med dolgim prebiranjem horoskopov smo spoznale, da se ne ujemamo z nikomer, niti 

med seboj ne. Skupno nam je le to, da smo vse tri rojene na petek. Petek, slab začetek? Nikakor 

ne! Ali ni petek Venerin dan? Smejale smo se in druga drugo prepričevale, da smo Petke, 

Venerine hčere, osvajalke moških.  

Moški? Kje so?  

Cel dan je bil poln nepričakovanih stikov in obiskov in potem zvečer celo zrak gost od 

hvaležnosti: Irma se ni nehala zahvaljevati, ker je bila prošnja za sinovo štipendijo ugodno 

rešena. Rada  bi preusmerila pogovor, zato sem jima začela hvaliti otroka: kako lepo da je, ker 

sta ostala prijatelja, morda  celo hodita. Ne, ne hodita. Neža ima fanta. Po njunem začudenju 

sem takoj vedela, da še ničesar ne vesta o njunem štopanju in skupni vožnji domov. Olga se je 

začela takoj izgovarjati, da se Tadej ni nič oglasil, najbrž je šel naravnost k očetu. Irma se je z 

Nežo sprla takoj, ko je prišla domov, in potem nista več govorili.  

Zakaj otroci ne ostanejo majhni! 

Tista skupna leta v bloku! Bili so časi nežnosti ... Neža je bila najprisrčnejša deklica - 

tako se je privijala k meni, da sem se tajala od njene miline. Po načelu, da je z več otroki manj 

dela, ker so potem vsi bolj pridni, sem jo jemala na sprehode. Tadej ni rad hodil z nami pač pa 

smo velikokrat vzele s seboj Olginega mlajšega fantiča, Jakoba.  

Da bi njune žalostne misli odvrnila od otrok, sem spremenila temo pogovora: Irmo sem 

vprašala, kako je z njeno  mamo. Kako se drži? Je še tako zdrava? Najprej se je zjokala in šele 

nato povedala, da ji je mama umrla lani. Iz nje se je vsulo kakor plaz. Ko je Neža prišla domov, 

sta se sprli zaradi denarja. Hoče si kupiti plašč. Zakaj le!  

Déjà vu! V mojem spominu so se zavrteli davni dogodki. Kdaj sem zadnjič metala stvari 

po tleh? Prvič in zadnjič. Hotela sem ven, na randi. Mama me je zasliševala, kam grem in s 

kom, ko sem ji povedala, mi je prepovedala iti. Začela sem po tleh metati knjige in časopise. 
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Čisto hladnokrvno, prav dobro sem vedela, kaj delam, izbirala sem takšne stvari, da se ne bi nič 

razbilo. Isto leto, nekaj mesecev kasneje, imela sem že 18 let, me je mama prvič pretepla. Šele 

zjutraj sem se vrnila domov, vsa sijoča, ker je bilo na plesu tako lepo, sploh se nisem spomnila, 

da bi se bila morala vrniti pred polnočjo. Mama mi je prišla odklenit. Oblečena. Začudena sem 

jo vprašala, ali je že vstala ali še ni šla spat. Iz očetovih hlač, ki so visele na obešalniku pri 

vhodnih vratih, je potegnila  pas in me pretepla z njim.  

Irmo sem skušala potolažiti z obrabljenimi besedami: “Majhni otroci, majhne skrbi, 

veliki otroci, velike. Saj bo minilo.” 

Povedala sem ji o prepirih s svojima puncama. Enkrat sem prišla domov na smrt 

utrujena. Poleg službe sem imela še dve honorarni deli. Vprašala sem ju, kaj sta pripravili za 

večerjo. Ležali sta na kavču pred televizijo in jezikali, da sta lačni, naj jima hitro kaj skuham. 

Ko nista utihnili, sem izpulila največjo rožo v dnevni sobi in ju z njo pretepla. Potem smo 

skupaj počistile dnevno sobo, povsod je bilo polno zemlje, in šle spat brez večerje. Ne vem, kaj 

bi se zgodilo z njima, če ne bi najhujšega besa izlila na ubogo rožo.  

Ni mi uspelo - nobena od obiskovalk se ni zasmejala. Olga se je vrnila k boleči temi 

pogovora. Vesela naj bom, ker imam mamo še živo. Irma pripoveduje o svoji. Imela je lepo smrt 

- umrla je v spanju. Pravzaprav si ni nikoli mislila, da bo tako kmalu umrla. Niti bolna ni bila. 

Ko bi vsaj pogosteje prihajala k njej. Zakaj ni bolj vztrajala, da bi večkrat prišla k njej!  

Olgina mama je umrla še mlajša. Od zgaranosti. Kaj bo na kmetiji ženska z bolnim 

možem? Zaradi sladkorne je bil skoraj slep, nič ni mogel delati. Nazadnje je mamo preživel. 

Vedela je, da jo ima mama rada, pa če ji kaj daje ali ne, tako kot je vedela, da tata nikogar ne 

mara, ne domačih ne sosedov. Še dobro, da sta imela samo njo. Od hiše je šla takoj, ko je mogla.  

Zgarale so se. Pa tudi nam ni lahko. Kako težko je bilo šele, ko so bili otroci majhni. V 

letih, ki se jih spominjam kot najsrečnejših, me je od utrujenosti bolelo celo telo: roke, noge, 

okrog srca, želodca in še kje, skratka, vsi organi in vsak  dan malo drugače. Vendar nič 

določenega, saj sem bila zdrava kot riba. Še k zdravniku nisem šla, saj nisem nikoli imela časa. 

Takrat sem toliko delala kot zdaj Olga. In denarja ni bilo nikoli dovolj. S kolegicami iz službe 

že dolgo nisem več hodila na kavo. Raje sem veljala za odljudno kot revno. Nisem mogla 

otrokoma reči: če kupimo sladoled, ne bomo imele za mleko. Raje sem bila grda mama, kot bi 

priznala, da ne zaslužim dovolj za izpolnjevanje njunih želja. Od ponedeljka do srede nam je šlo 

kar dobro; ob četrtkih ali najkasneje ob petkih se mi je telo že kisalo, od utrujenosti me je začelo 

vse boleti. Ponoči s petka na soboto je bolečina čudežno popustila: dopoldne smo pospravljale; 
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nato sem si šla na trg kupit šopek rož, da so se razdišale po stanovanju. Popoldne smo se 

zavlekle vsaka v svoj kot in brale.  

Najsrečnejše obdobje? Vsi so vedeli, da je vse narobe: od mojega zakona ni ostalo nič, 

niti pogorišče ne. To je bilo dobro – na takih tleh poganjajo nove, zdrave rastline. Vsak trenutek 

sem se zavedala, da so Irmine težave veliko hujše Kot vdova je samo na začetku zbujala splošno 

sočutje. Potem se je začel spopad s taščo za otroke in ko se je k njej priselil njen novi moški, je 

bitko izgubila. Mojco je socialno dodelilo tašči.  

V času, ko sva z Irmo prebirali sanjsko knjigo, se Olgine zakonske težave še niso začele. 

Razvezala se je po moji selitvi iz bloka. Zadnja sem prišla stanovat tja in prva sem preselila v 

večje stanovanje. Edino Irma je ostala. Lani sem šla peš mimo, pa sem pozvonila pri njej. Oba 

sta bila doma. Sama. Razkazovala sta mi prenovljeno stanovanje. Spet sem jima povedala, da 

bom vedno ostala dolžnica obema, predvsem njemu, ker mi je toliko pomagal pri selitvi.  

Tudi na petkov večer je bilo ozračje gosto od hvaležnosti vseh vrst: Irma se ne neha 

zahvaljevati, ker je bila sinova prošnja ugodno rešena, in ji je nemogoče dopovedati, da ne 

zaradi dobro napisane prošnje, temveč zato, ker je tako prav. Rada sem jo napisala zanjo. 

Ponovno sem ji povedala, da sem jima dolžnica, ker sta mi toliko pomagala ob selitvi. Nobenega 

plačila ni hotel. Neprecenljivo je, ker mi je sam ponudil pomoč, in to takoj. Sama si ga ne bi 

upala vprašati. Niti pomisliti ne smem, kako zapletena bi bila selitev brez njegove pomoči. 

Pripeljal mi je delavce vseh vrst – parketarja, pleskarja, mizarja, vodovodnega inštalaterja / …/ 

in jih nadzoroval, gotovo so tako malo računali, ker so bili njegovi prijatelji. Lahko sem bila 

samo prijazna s pripravljanjem sendvičev in točenja pijače, ni se mi bilo treba prepirati in 

nadzorovati dela, na katero se nič ne spoznam. Olga popravlja hišo in dobro razume, kako težko 

je.  

Irma me je iznenada vprašala, če se spominjam ženitnega oglasa. Kako bi pozabila! Tisti 

dan je prišla vsa razburjena k nam. Od nje je ravno odšel moški, ki ji je zatrjeval, da se je 

odzvala na njegov ženitni oglas.  

“Moški srednjih let išče žensko za resno zvezo. Otroci niso ovira.” In ona naj bi mu 

odgovorila: “Mama z dvema punčkama išče prijaznega moškega.” Brez podpisa, navedena je 

bila ulica in številka našega bloka. Poizvedoval je v najbližjem baru, kjer so mu povedali za 

Irmo. Vztrajal je, da mu je pisala ona, saj so mu v baru povedali zanjo. Kako huda je bila! Bo 

menda ja vedela, če mu je pisala ali mu ni. Vztrajala je, vendar je takoj pomislila name, da imam 

tudi jaz dve punčki. Pa mu ni povedala zame. Ni se ji zdelo verjetno, da bi se jaz odzvala na 
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njegov oglas. K njej da je prišel ves razgret in odhajal užaljen – prepričan je bil, da Irma laže o 

oglasu, ker ni njen tip.  

Kako je bila tedaj užaljena! ”Katera mona mu je pisala. Kateri idiot v baru mu je rekel, 

naj pride k meni? Kakšen slab štos!”  

Prepričani sva bili, da si je nekdo iz bloka privoščil šalo. Ampak kdo? In na čigav račun? 

Irmin ali moj?  

Moški, moški. Do tega dneva nisem pomislila, da bi moji punci lahko imeli kaj zraven. 

Pa bi lahko, prebrisanki nagajivi. Kakšne predstave o moških sta imeli?  

Po očetu sta nehali spraševati kakšno leto potem, ki ju je prenehal obiskovati. Moški 

moški. Veliko let so v hišo hodili samo tisti, ki so prišli kaj popravit. Govorili sta: “Moški so 

močni in prijazni,” ali  “Morala boš poiskati kakšnega moškega, da nam bo popravil.” Bili sta 

zraven, ko sem nagnala sleparja, ki bi rad popravil bojler, molče poslušali in se sramovali, kadar 

nisem hotela plačati, če je bilo delo slabo opravljeno. Jezili sta se name, ker nisem bolj prijazna.  

Nekaj let kasneje sta mi začeli očitati:“Pojma nisva imeli o moških, nikoli nismo 

nobenega videli.” Ali kasneje: ”Kako naj bi si ustvarili spolno identiteto, ko nismo nikoli živeli 

z nobenim moškim.” Čudila sem se, kje pobirata takšno učenost, katero družinsko psihologijo 

prebirata. Lahko bi jima marsikaj odgovorila, recimo, da sta živeli mirno, in kaj vse jima je bilo 

prihranjeno, vendar sta tako govorili v obdobju, ko zaradi preobilice dela in utrujenosti nisem 

imela moči, da bi jima odgovarjala, kaj šele da bi ju prepričevala.  

Ko sem se z nekom dobivala, sta takoj zagnali vik in krik, da ju zanemarjam. Kje sta se 

naučili tako govoriti? Edinkrat, ko se do štirih zjutraj nisem vrnila domov, sta telefonirali na 

policijo in v bolnišnico. Naslednji dan sta mi pravili o tem in pričakovali, da me bo sram. V 

bolnišnici jima je vratar povedal, da niso sprejeli nobene ženske z mojim imenom, policaj pa ju 

je takoj  vprašal, koliko sta stari. “In koliko let ima mama?” Svetoval jima je, naj ne skrbita 

preveč. Da bom že znala paziti nase.  

Nikoli ne bi iskala moškega – ne z oglasom ne kako drugače. In sploh so me moški 

pustili pri miru. Hodila sem z otroki na kulturne in športne prireditve, na izlete in rojstne dneve. 

Nikamor po svoje ali zase, tako da se mi je okrog glave kmalu začrtal materinski svetniški 

obstret. Ostala sem otrok, ničesar intimnega nisem imela, ničesar, kar bi morala skrivati. 

Namesto večernih zmenkov z moškimi sem zahajala v kulturno družbo: Prilagodljivka.  

Moški, kolikor sem imela opraviti z njimi, so se spremenili v brezspolna bitja. Kje so 

drugič poročene? Komaj katero poznaš, tako malo jih je. Kateri moški bo skrbel za tuje otroke? 
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Levji moški. Levi se najprej znebijo mladičev drugega samca in potem naskočijo samice. Mačji 

samci tako spretno potisnejo zobe v nežni vrat mladička, da ni videti odtisov mačjih zob. 

Zabavno bi bilo imeti koga. Za veselje. Ja. Za prosti čas. Ga nisem imela. Ne časa ne 

moškega. Nimam časa zanje. Pohodi, prireditve v šoli, vsi rojstni dnevi s prijatelji. Strategija 

iskanja moških za pomoč, za moška dela. Nadzorovanje in pogajanje za plačilo. Zdaj je laže, ker 

imam več denarja. V telefonskem imeniku poiščem telefonsko številko in mojster prihiti.  

Bila sem obsedena od skrbi, da ostanemo skupaj. Nobene dileme ni bilo, kam spadajo 

otroci. K mami. Znala bom skrbeti zanje. Vedno bodo na prvem mestu. Jaz na nobenem. Bila 

sem vsa svetla. Neranljiva. Nihče ni smel, ni mogel ogroziti mojega gnezda. Nisem računala na 

družbeno pomoč, čeprav sem vedno skrbela, da sem imela z družbo in službo čiste račune. 

Koliko hudega se dogaja po družinah, vendar raje nihče ničesar ne vidi, ker je za druge 

udobneje, če na zunaj ni nič narobe. Moški z otrokom ima navadno ob sebi nekaj žensk, ki mu 

pomagajo prenašati samohranilstvo, vedenje mame samohranilke pa vsi nadzorujejo in 

preverjajo. Svetniški obstret? Ne lomi ga!  

Irma in Olga sta izgubili vsaka po enega otroka. Nekaj mesecev po ločitvi se je Tadej 

odločil, da bo šel k očetu – ker ima centralno ogrevano stanovanje in mu ne bo treba nositi drv. 

Lepše je in topleje. In ker mama niti televizije nima. Kako je Olga takrat jokala. In govorila o 

socialnih delavcih. Dobila je vtis, da je socialno delavko bolj zanimal  oče kot oba otroka. Tudi 

meni so dopovedovali, kako pomembno je, da družina ostane skupaj. Zabrusila sem jim, da 

razumem, vem, zakaj mi tako govorijo. Ne bom reševala javnih moralno-družbenih vprašanj, 

ker imam dovolj družinskih. Dovolj bom imela opraviti, da bom otroke spravila do kruha. Ne, 

po razvezi se nisem več ukvarjala s tujimi problemi, hladnokrvno sem reševala vse svoje, 

najprej finančne in pravne. Poskrbeti sem morala zase in za otroka. Sebičnost ali 

samoohranitveni nagon? Ne, moški se mi res niso nikoli smilili, niti se nisem želela smiliti njim.  

Spominjam se opozorila pametnega zdravnika: “Otrok mora vedeti, kje je doma. Nič mu 

ne škodi, če ga imata rada vsak posebej.” Tadej ni bil nikjer doma, zato se je preselil k televiziji. 

Če bi bilo potrebno, bi se bojevala, da bi otroka ostala skupaj, pri meni. Pa se mi ni bilo treba. 

Od trenutka, ko sem se začela ločevati, mi je šlo vse gladko, tako kot je prej bilo vse narobe.  

Ali nas imajo naši otroci sploh radi? Imela sem srečo. Bile smo srečne. Tega se takrat 

nisem zavedala. Kar naprej smo se prepirale. Kako sem je takrat želela, da bi jima slepo verjela. 

Pa nisem mogla, ker sem se živo spominjala, kakšna sem bila v njunih letih. Vsak trenutek sem 

mislila nanju - z jezo, žalostjo in razočaranji. To pomeni imeti rad. Ali ju zdaj nimam več, ko se 

moje misli ne vrtijo več okoli njiju? Izurila sem se, da ne skrbim preveč. Dokler sem mislila, da 
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sem nepogrešljiva, je bil en sam rompopom - zaradi pospravljanja, telefoniranja, sobotnih 

plesov in potem nedeljskega ležanja, nezdravega življenja vseh vrst. Jeza in jezikanje za vsako 

malenkost. Morala sem ju spustiti, ker bi sicer vseeno šli. Pa še vrata bi zaloputnili za sabo, tako 

pa so ostala priprta - za vnuke.  

Kakšne matere smo? Tadej ne živi pri svoji mami, moji hčeri sta se odselili in me redko 

obiskujeta, Neža je včeraj razbila sliko stare mame in odvihrala. Kam? Kdaj se bo vrnila? Olga 

misli, da je Tadej nima rad, ker se je odločil, da bo živel pri očetu. Katera mama v takih letih ne 

pomisli velikokrat na to, da je otrok nima več rad. Zakaj izgubljamo otroke, ko pa znamo 

ohranjati prijateljstva? 

 Z Irmo sva se spoprijateljili potem, ko sem se ji šla opravičit zaradi hrupnega 

praznovanja rojstnega dneva.  

“O, saj ni bilo tako hudo. Mene ni motilo. Vendar so zelo občutljivi tisti v stanovanju 

pod mojim. Sosed je prišel name kričat, ker da se trese strop v njegovem stanovanju.”  

Če se je dve nadstropji niže tresel strop, je moral biti pri Irmi pravi pekel, pa ni nič 

zamerila. Po tistem praznovanju in opravičevanju sva se velikokrat ustavili na dvorišču ali na 

stopnicah in kakšno rekli. Povedala je, čigava je. Njen brat se je rodil istega dne kot jaz. Njena 

mama ji je to povedala takoj, ko sem se priselila v blok. Kako majhen je svet. Šele potem sem 

spoznala Irmino mamo – od svojega rojstva se je seveda ne spominjam. Osupnilo me je, ko sem 

jo ob vročih poletnih popoldnevih videla ležati na tleh na balkonu. Enkrat sem jo spečo po 

nesreči polila z vodo, ko sem zalivala rože. Nasmehnila se mi je, se premaknila na suh cement in 

takoj spet zaspala.  

 Kakšne dobrodušne ženske. Irma ni bila nič huda, čeprav smo ji cel večer skakali po 

glavi, njeno mamo sem polila z vodo, pa se mi je skoraj zahvalila za tuširanje. Ne znaš živeti v 

bloku, Marta! Da bi spremenila temo pogovora, sem Irmo spet vprašala po mami. Kako posebna 

ženska je bila, le kako ji je uspelo spraviti vseh šest otrok do kruha.  

Spet se je zjokala zaradi Neže. “Nisem ji mogla dati več denarja. Ni odnehala. Rekla 

sem ji, da nas je bilo v družini šest otrok, mati je bila vdova. Vedeli smo, da si moramo čimprej 

sami zaslužiti za življenje. Nikoli ne bi od matere ničesar zahtevala, Kar je mogla, mi je sama 

dala. Vedela sem, kako težko služi. Hodila je po hišah pospravljat in negovat nepokretne, da je 

dobila še kakšen dinar. Pa saj ni z mano nič drugače. Nič manj ne delam in vse, kar zaslužim, 

dam za otroke. Govorila sem ji o mami, kako smo jo vsi otroci spoštovali, vedeli smo, da se 

moramo sami znajti, da nam ona ne more pomagati. V divji jezi je prijela mamino uokvirjeno 

sliko, jo vrgla ob tla in jo razbila.” 
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 Kolikokrat nama bo še morala povedati, da se bo potolažila? Rada bi jo odvrnila od 

žalostnih misli. “Kako lepo je bilo takrat, ko so bili otroci majhni. Se spomniš, kako sem vas 

prišla iskat na morje. Cel dan smo se skupaj kopali.” 

Morali bi biti vsi žalostni, ona vdova, jaz brez moža in z nama štirje ubogi otroci, same 

punčke, pa je bil dan poln svetlobe in sinjine.  

Kako je sploh prišlo do tega? Imela sem Fičkota, Irma Stoenko. Bilo je kmalu po moževi 

smrti, ko še ni imela izpita. Zdaj ga ima, pa tudi ne vozi. Na dvorišču sva se pogovarjali o 

počitnicah in dopustu. Povedala mi je, da bodo letovale v Savudriji, da pa še ne ve, kako bodo 

prišle tja. Ponudila sem se ji, da jih odpeljem na morje. Škoda, ker je Fičko majhen in bom 

moral punčki pustiti pri mami. Irma se je domislila Stoenke. “Si jo upaš peljati?” Peljala sem jih 

na morje in jih na koncu njihovega sindikalnega letovanja šla iskat. Dva dni kopanja za dve 

vožnji. Veliko vriskanja in smeha. Potem mi je Stoenko še dvakrat posodila, ko sem bila 

povabljena na poroko.  

“Da se ne boš v poročnem sprevodu vozila v Fičkotu.”  

Bila sem užaljena: Fičko je bil moj prvi avto, najbolj ljubljeni. Ko sem ga kupovala, sem 

v vrsti čakala celo noč, da sem zanj lahko vplačala kredit. Nobenega avta nisem imela tako rada. 

Za Fičkotom sta prišli dve Katrci, potem Felicia. Moj Fičko je še zdaj živ, samo na kmete se je 

preselil. Večkrat ga vidim, sicer brez tablic, ko se z njim vozi na njivo moja nekdanja sošolka.  

V poročnem sprevodu smo bile tako lepeeeeee. Kupila sem Burdo, prerisala kroje in 

mama je vsem trem sešila nove obleke. Kakšno veselje.  

Najbrž smo zadovoljne ločenke sramota za vse, ki v zakonu vztrajajo, čeprav so 

nesrečni. Nikoli nisem nobeni pritrjevala, ko je kritizirala moža, če sem mogla, sem tolažila 

žene, ki so mi tožile o svoji nesreči. Nikoli nisem odgovarjala na pripombe žensk, kako dobro 

mi je, ker sem svobodna. Moški ne marajo ločenk. Poročeni imajo svoje prijateljice, velikokrat 

celo intimne, vendar jim ni vseeno, s kom se družijo njihove žene. Marta, bodi pravična! Srečno 

poročeni pari so bili ljubeznivi do tebe. Veliko poročenih prijateljev imaš. Ti celo razumejo, 

zakaj sem odšla. Vendar me nihče ni vabil na obisk med počitnicami in dopustom. Takrat imajo 

radi družbo sebi podobnih. Kako preziram tiste, ki so poročeni samo na papirju, v resnici pa 

komaj čakajo priložnosti, da se napasejo na tujih travnikih! Tako zakonsko življenje se mi zdi 

pravi svinjak. Ne, s prašiči nočem jesti iz istega korita.  

Spoznavala sem njihove različne strategije. Številka 1: potreben moški me pomiluje, 

kako sem osamljena. Številka 2: moški mi toži o nesrečnem zakonskem življenju. Številka 3: 

prijateljičin mož me prepričuje, da prijateljstvo z njegovo ženo ni ovira za najino razmerje, še 
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udobneje bo. Številka 4: žena v postelji ni dobra, o meni pa je prepričan, da sem posteljna 

zvezda. Pričakuje, da bom sodelovala pri reševanju njegovega svetega zakona, skratka, da se 

bom žrtvovala za njegovo srečno zakonsko življenje. Številka 5: po ginekološki operaciji 

njegovi ženi ni do seksa. Prepričan je, da razumem njegove potrebe.  

Kako odgovarjati? - Da nisem tolažnica žalostnih in potrebnih. In da ne oskrbujem 

zakoncev, njihov svinjak ni moj problem. Briga me!  

Irma in Olga seveda ne slišita mojega notranjega monologa. Sprašujeta me, kako je z 

mamo. “Blagor tebi, ker jo imaš še živo.” Tudi sama se zavedam sreče, da tako dolgo živi. 

Dolgo sem mislila, da je sreča v tem, da nam šiva lepe obleke, bila sem ji hvaležna, ker je 

prihajala pazit otroke … Lani pa se je zgodilo tisto. Končno sva si vse povedali.  

Prišla sem k njej na obisk popoldne. Soba gleda na zahod in v tem času, ko se spušča 

sonce, je pri njej posebno razpoloženje mirne blaženosti. Spomnila se je in mi rekla: “Kako 

priden otrok si bila. Kako si mi znala pomagati, če mi je bilo slabo. `Mama, ali si še živa,` si me 

vprašala. Mižala sem in počivala, ker mi je že odleglo. Kako pridna si bila.”  

Spomnila sem se. Sedela sem pri njeni postelji čakala, kdaj bo odprla oči. Ves čas sem 

bila v skrbeh, ves čas sem pazila nanjo. Kako da ni ničesar opazila? Zunaj je sijalo sonce, včasih 

me je prišel kdo iskat, naj pridem na dvorišče. Izgovarjala sem se, da nimam časa. Potem so me 

prenehali vabiti k svojim igram. Že davno sem pozabila tiste dogodke, nenadoma pa so oživeli . 

Mamo je dušilo, ni mogla dihati. Hotela sem poklicati sosede, pa mi ni dovolila.  

“Ne ne, samo kis mi prinesi.”  

Zmočila sem krpo in ji jo potisnila pod nos.  

“Po prsih me poribaj,” je ukazala.  

Drgnila sem jo tako močno, da ji je pritekla kri. Mama je molčala, mižala. Nenadoma 

sem se divje prestrašila. Mama je ležala vsa bleda. Mislila sem, da je umrla, klicala sem jo in 

jokala, ona pa se ni niti zganila. Nisem vedela, da me mama sliši. Zakaj se mi ni oglasila, ko 

sem jo v grozi klicala.  

Nisem se spomnila samo tega dogodka, obudila sem druge podobne stiske. Vendar ji 

nisem  mogla ničesar reči. Kako naj ji po vseh teh letih kaj očitam. Med počitnicami me je 

pošiljala k svoji sestri. Ker je na kmetih bolj zdravo. Čez nekaj dni bo tudi sama prišla. Dan za 

dnem sem jo hodila čakat k avtobusu. Zaman, ker ni prišla. Potem se mi je zgodilo, da sem 

vzljubila življenje na vasi - vse dogodivščine in nešteto možnosti za upiranje, saj nas je bilo 

otrok toliko, da nas je bilo nemogoče ves čas imeti pred očmi. Vedno sem jo čakala. Vedno 

zaman. Spominjam se, da sem jo čakala v bolnišnici, pa me ni prišla obiskat. Tata je prišel in mi 
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povedal, da ne more priti, ker je bolna. Že tedaj sem bila jezna, ker ne pride. Nečaka in 

nečakinjo pa je hodila obiskovat. Pomislila sem, da je zbolela zaradi mene, od žalosti, ker sem v 

bolnišnici. Zaradi nečaka in nečakinje ni bilo tako. Zakaj ju ni obiskovala njuna mati? Ni imela 

časa, ker je delala na kmetiji. In njene poti v Ljubljano? Zmešana družina!  

Čudno, da me je pustila na kmete, ko me skoraj iz hiše ni nikoli pustila. Vedno sem 

morala kaj delati, še dobro, da sem hodila h krožkom, sicer bi bila ves čas doma. Več mesecev 

sem iz potopljenih otokov svoje otroške osamljenosti pobirala školjke spominov in jih odpirala. 

Iz njih so prihajale same grdobije. Moje otroštvo je izgubilo ves čar, ki je z močjo in svetlobo 

hranil tudi moje materinstvo. Podrl se je jez in umazana voda je zalivala najine pogovore.  

Spomin na tiste dogodke, ko sem otrok zanjo skrbela kot za majhnega otroka, ji je bil 

tako prijeten, da se je kar naprej vračala k njemu. Ni in ni odnehala. Spomnila se je že tretjič ali 

četrtič, da sem jezno vzkipela.  

“Mama, ali sploh veš, kakšne grozote mi praviš. Kakšne grdobije si mi naredila. Si lahko 

predstavljaš, kako se počuti otrok, ki misli, da mu je umrla mama. Tebi je bilo lepo, ker me je 

skrbelo zate, pa si molčala, da bi dolgo trajalo. Ni se ti dalo govoriti.”  

Videla sem, kako se ti je zatresla brada; to pri njej pomeni najvišjo stopnjo prizadetosti 

in bolečine.  

“Bila sem uničena od napada, nisem mogla odpreti oči.”  

Sploh ni razumela, kaj ji pravim. Spomnila sem jo na njeno mamo, zato je nadaljevala:  

“Vedela je, da bo umrla. Ogovarjala sem jo in ona mi ni nič odgovorila. Nesla sem ji 

pokazat nove čevlje, pa jih ni niti pogledala.”  

Kaj je mama počela? Je igrala svojo umirajočo mater in jaz sem postala ona – žalujoči 

otrok ob bolniški postelji umirajoče matere? Ali ob njenem truplu, ko je ležala na parah? Kaj si 

je mislila? Nič, kot ponavadi. Ko bi morala misliti, odpre zapornice, da se izlijejo potoki njene 

žalosti. Čeprav je pametna. Kadarkoli kaj očitam mami, je vedno tako, kot da ji zadiram nož 

globoko v srce, z vso močjo, in ga potem obračam v rani. Kri teče, mama pa mi kaže rane in že 

govori o odpuščanju. Ponorela bi ob tem. Zmeraj in še vedno.  

Zavedla sem se dolžine časa, ko se greva isto igro.  

“Dovolj mi je tega. Tudi jaz imam svoja leta. Ne bom več tiho.”  

Izbruhnila sem in odleglo mi je. Razumela je. Zakaj sem toliko let čakala, preden sem 

mami povedala o svojih občutkih? Prej se pač nikoli nisem spomnila na to o pravem trenutku. 

Nikoli nisem bila dovolj jezna, da bi izbruhnila spomine.  
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Reci kaj. Reci zdaj, takoj zdaj. Povej jima o avtostopu, kako sta se ti zdela otroka lepa in 

pametna, kako lepo si se pogovarjala z njima. Ali ti bosta verjeli?  

Olga ti je podobna – vse jasno vidi, čustva je ne slepijo. “Rekla sem mu, da lahko pride, 

kadarkoli se bo želel pogovarjati z mano. Dala mu bom vse, kar bom mogla, a naj mi ne laže o 

izpitih. Nobenega še ni napravil.”  

Irma pove, da je Mojca sploh ne pride nikoli obiskat, samo po denar še pride. Zdaj 

izgublja še Nežo. “Najhuje je, če ti otroka vzamejo. Hudičeva družba se vmešava, a kaj so mi 

sploh dali! Vsak dinar sem si morala zaslužiti sama. In za svoje otroke. Nobenemu se ne bi 

zdelo čudno, če bi imel ločenec polno hišo žensk, če pa si ženska dobi drugega, jo nadzorujejo z 

vseh strani, kakšna mati je.” 

Ali naj jima kaj povem o svojih otrocih? O vseh razočaranjih, ker sem si odnos med 

nami predstavljala čisto drugače. Nisem hotela biti podobna mami. Kako da se materinstvo 

nikoli ne neha. Že zdavnaj sem se morala ločiti od otrok, saj bi me sicer zapustili, mama pa se 

nikoli ni odtrgala od mene. Skrbim zanjo. A kdo bo zame, ko bom stara. Koliko let bo trajalo, da 

se bom razumela s hčerama tako dobro kot s svojimi prijateljicami? Premalo smo govorile o nas 

treh. Ničesar o spolnosti.  

“Ničesar se nismo mogle naučiti doma. Nobenega moškega ni bilo, da bi sploh vedele, 

kakšni so moški.”  

Zdaj sta šli. Nikoli več se ne prepiramo, ker nimata časa.  

Za koga naj zdaj delam, skrbim? Kaj vse bi morale matere narediti? Ali moraš crknit, če 

si mati! Ne! Živeti moram dovolj dolgo, da si bomo nekega dne vse povedale …  

Moji dragi Irma in Olga, kaj imamo skupnega? Naš petek je slab začetek! Nobene 

Venerine hčere nismo. Ženskost se nam je prelila v materinstvo in materinstvo se nam je sfižilo 

v skrbi, jezo in prepire. Kaj nas  žene, da ne omagamo? Res moraš crknit, če si mati. In kaj smo 

me dale svojim mamam? Niti razumele jih nismo, dokler nismo same postale matere. Še 

hvaležnosti nismo utegnile pokazati, ker so nas možje in otroci potegnili k sebi. Potem so nam 

moški umirali, ali pa smo jih zapuščale.  Kaj je narobe z nami? Ali preveč mislimo na denar? 

Kako ne bi? Vsak dinar smo si morale zaslužit. Zase in za svoje otroke. Če bi otroci ostali pri 

očetih, bi potreboval še nekaj žensk, da bi mu pomagale. Če si razvezana ženska dobi drugega, 

jo še otroci zmerjajo, kakšna mati da je. Zakaj otroci ne ostanejo majhni!  

Potem zaslišim, kako mi Irma pravi: “Kako lepo je bilo takrat, ko so bili otroci majhni. 

Se spomniš, kako smo šli skupaj na morje? Cel dan smo se kopali.” 
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 In Olga: “Se spominjaš, kako rad je Jakob hodil z vami na sprehod?” In že 

govorimo ena čez drugo – o pomladi in prihajajočem poletju, Olga si je kupila novo obleko, 

Irma ima nove čevlje s tako visokimi petami kot še nikoli doslej. Mira, soseda, ki jo vse tri 

dobro poznamo, ima novega tipa … 

Kaj se je zgodilo med nami? Kam sta se izgubili grenkoba in žalost? Ko sta malo čez 

polnoč odhajali, je imela Irma solzne oči od smeha.  

“Pazi, da si ne zlomiš noge,” sta jo opozarjali, ko si je natikala čeveljce z vrtoglavimi 

petami. Tudi Olga in Ana si bosta kupili podobne. 
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SAMOTNO POTOVANJE 

 

Koliko je možnosti, da se izgubim na tej zemlji brez cest, pod tem nebom, ki nima 

obzorja.  

I. 

 “Kaj pa ti veš, Lili, kako je, ko se ruši svet, in ni ničesar več tam, kjer misliš, da bi 

moralo biti.”  

Dušan je bil le malo starejši kot ti, vendar je vedel, kaj občutiš, ko ni več nobene znane 

poti, nobenega kažipota. Celo dobri znanci so ti že zdavnaj postali tujci; komaj jih prepoznaš. 

Rekel ti je tako in ti si mu verjela, a šele zdaj zares občutiš … Končno ga razumeš.  

Njegov prostor se je izpraznil. Že tri leta ga ni več, pa se pogovarjaš z njim, kot da bosta 

zdaj zdaj dokončala včerajšnji pogovor. Ne žaluješ več; zdaj govoriš zase in zanj. Saj si tudi 

prej. Rekla si mu kaj, pa ti sploh ni odgovoril, kot da te ne sliši. Rada bi mu kaj povedala, se 

Zvest Apollonio: Nevihta 1987 
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pogovarjala z njim, pa si večinoma govorila sama sebi, čeprav naglas. Še potem, ko si utihnila, 

si poslušala vsaj svoje misli. Nič drugače kot zdaj. 

Odšel je. Življenjska pot je razdalja, je cilj, do koder prispemo med dvema neznankama. 

Vse ostale poti so samo iluzije – ti samo greš in nič-kam prideš. Iz neobstoja v neznano. Ali pa 

je vse to, kar zdaj misliš, samo na površini in se bo smisel vsega pokazal šele kasneje. 

In vendar. Zakaj ljudje potujejo? Zakaj si sploh prišla sem? Kdaj si začutila, da moraš 

drugam?  

Takrat, ko so doma iz vseh kotov nate zalajale skrbi in zajokali spomini … 

Kaj naj tu počneš med ljudmi z vseh vetrov – bolniki, ki jim bivanje in terapije plačuje 

socialno, med ženskami srednjih in poznih let, ki naj bi okrevale ali si samo hitro opomogle. Pa 

mlajše, ki bi se rade polepšale. V zdravilišče, ki ga tako kot prej imenujejo Svoboda, še vedno 

prihajajo borci … Kot ladje so, ki jih veter usode nosi mimo tvoje ladjice in jih moraš kmalu 

izgubiti spred oči. Plovila … Tako kot se izza piranske cerkve Svetega Jurija prikazujejo 

ladijske krme, počasi se povečajo v sliko cele ladje in nato neslišno kot v sanjah drsijo čez sliko 

na drugo nevidno stran.  

Ko se je v tebi razbohotila želja, da bi vsaj vsaj za nekaj dni šla kam drugam, je bil ta 

kraj kot nalašč za to – dopovedovala si si, da potrebuješ nekaj počitka in rekreacije, zdravo 

življenje. In sploh se ti ni zdelo tako zelo drago, da si ne bi mogla privoščiti vsaj nekaj dni ob 

morju. Vesela si bila, ko si zaslišala v sebi ta glas, to željo po novem, kot bi po dolgem času spet 

zazvenelo veselje do življenja, nove želje in stare potrebe … 

Dušan bi ti rekel, da je vseeno, da raje ostani kar doma, pred TV, kjer je varno in se ti ne 

more nič zgoditi. Če pa že hočeš, kar pojdi, pojdi na potovanje, pojdi, da boš na koncu lahko 

rekla, Bilo je tako lepo, da niti v filmu ne bi moglo biti lepše. Z Dušanom sta se pogosto 

pričkala, skoraj bi se sprla - posmehoval se ti je, ker si se zlahka navdušila zdaj nad eno pa nad 

drugo stvarjo. Zdaj si sama praviš: Pohiti na pot, Lilica. Tvoje otroštvo je daleč, barve bledijo, 

niti pokošena trava ti ne zadiši več in kmalu bo po vsem svetu vse enako. Vse je drugače kot 

nekoč. Kdaj si izgubila živost zaznavanja, kdaj so zbledele vse podobe? In ni več nobenega 

pričakovanja.  

Topa si kot skrhan nož. 

Ganilo te je, ko si v dnevniku skrbnega in ljubečega očeta brala njegova opažanja o igri 

treh otrok: “Tako veseli in brezskrbni so. Ni jim videti, da rastejo brez mamice. Tonček se 

postavi na čelo vrste, Blažek vleče voziček in Nežica pestuje medvedka. Hodijo gor in dol po 
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celem stanovanju, iz sobe v sobo in si govorijo, Potujemo potujemo. Pri tem se tako od srca 

smejijo, da sem z njimi srečen tudi sam. Ko bi jih mogla videti njihova uboga mamica!”  

Odpravi se že. Vsako potovanje pomeni zarezo v tkivo tvojega sveta. Izpostaviš se  

drugim krajem in ljudem, doživiš spreminjanje same sebe. Stakni se z ljudmi in svetom, naj te 

operejo drugačna neurja, vznemirijo drugačne barve. Poišči svojo zvezdo. Misel lebdi, plava. 

Leti kakor s pticami. Poglej navzdol! Zemlja je krogla, ovita v krožnice brezštevilnih poti. 

Zamisli si Svet z vsemi potovanji vseh vrst – s poslovnimi, političnimi, delovnimi in 

turističnimi, ljubezenskimi ali izključno seksualnimi itd., skrbno načrtovanimi ali izbranimi v 

zadnjem trenutku. Poglej na Zemljo! Moraš osupniti, saj noben človek ni nepremičen, privezan, 

negiben, vsi se premikajo. Celo mirujoči so vsaj v mislih že na poti ne-kam.  

Veš, da so bila tudi drugačna potovanja znanih ljudi - Puškinovo na Kavkaz po carjevem 

nasvetu, Napoleonovo na Otok svete Helene in Dreyfussovo na Hudičeve otoke; pošiljanje 

Slovencev s Tržaškega na italijanski jug ali jugoslovanskih oporečnikov na opusteli otok v 

Jadranu. Ti Lilica greš povsem prostovoljno, čeprav te daje žalost. 

II. 

Kakšen nov, prej neznan užitek je pogovor s seboj. Ko si sama, si najmanj sama. Imaš 

sebe in čas za zanimiv pogovor. Kdaj si se vdala razvadi, da govoriš sama s seboj? In še bolj 

vznemirljivo je, da zapisuješ, kar se ti rojeva pod prsti. Kaj gledaš na zaslonu, ko pripiraš oči? 

Rahlo svetlikanje? Odsev misli? Njihovo rojstvo? Samo pretvarjala bi se, če bi jih zapisovala, 

kot da so osvobojene nadzora in samosvoje.  

Računalnik je s teboj. Pred odhodom si ga junaško izpraznila. Vse Dušanovo si izbrisala, 

tako da je v njem ostalo samo tvoje Samotno potovanje, pravzaprav komaj začetek, samo 

naslov. Čist je, začenjaš na novo. Celo preimenovala si se. Delaš, delaš, ne veš, ne razumeš, kaj 

nastaja na zaslonu. Spomniš se šale o nečem podobnem: Ribničana so vprašali, kaj dela. 

Odgovoril je, da še ne ve, bo že videl, kako se bo delo obrnilo, ali bodo grablje ali vile ali nekaj 

tretjega. 

To, kar te vznemirja, si prinesla s seboj. A to je samo snov. Resda mikavna. Starejša 

oseba, ženska na potovanju. Predstavljaš si žensko, podobno Ani Praček. Se spominjaš, kje si jo 

prvič videla? Skoraj gotovo je to bilo v Pilonovi galeriji. Če si jo kdaj prej srečala v mestu – v 

trgovini ali na cesti, se tega ne spominjaš več. Kdaj torej? Skoraj gotovo je bilo na predstavitvi 

nove knjige, Primož Trubar, rodoljub ilirski, ker se spominjaš, da je njen avtor sedel v prvi vrsti. 

Zakaj ni sedel spredaj, nasproti gledalcem? Poglej letnico izida knjige, če bi rada natančno 

vedela, kdaj je bilo. Vidiš jo torej, kako sedi v drugi vrsti, za hrbtom avtorja. Potem ko že 
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izzveneva debata, pove, kako si je želel, da bi na literarni večer prišla Ana Praček, tako rad bi jo 

spoznal. Že vnaprej se je veselil, da jo bo ta večer srečal.  

“Ne bo težko, še vstati vam ne bo treba, za vami sedi,” mu rečejo. Pogleda žensko v vrsti 

za seboj: gladka polt, gosti temni lasje, spleteni v kito, vzravnana drža, živahen pogled. 

Nasmehne se mu je z iztegnjeno roko, a on se še ozira okoli sebe in s pogledom išče 

osemdesetletno žensko. “Oprostite. Mislil sem pisateljico Ano Praček, ki je precej starejša od 

vas.”  

Lik Ane Praček te spremlja, kar si prišla v zdravilišče, kot bi pripotovali skupaj. Dolgost 

življenja našega je kratka, zanjo ni veljalo. Res je, da pred smrtjo ne obvarje koža gladka, 

vendar je prijetno, če se leta in leta v ogledalu srečuješ z enako podobo. Ni izkusila tega, kar 

druge ženske (in seveda tudi moški), ki se morajo vedno znova prepoznavati, ko se postarajo. 

Ona bi sama sebi lahko bila hči, so govorili tisti, ki so iz leksikona poznali podatek o njenem 

rojstvu, pa se jim je, ko so se seznanili z njo, zdelo nemogoče, kako je čas pozabljal nanjo.  

Lilica, v hotelski avli te vabijo na oglasni deski pritrjeni zemljevidi sprehajalnih poti in 

obvestila o različnih dejavnostih, skupinske zadeve vseh vrst - animacija. Nobene romantike ni 

v tem kraju, samo hotel je, s pokritim bazenom. Čeprav je morje blizu, kopanje ni več prijetno, 

voda je gotovo že premrzla za to. Zakaj nisi prišla vsaj en mesec prej? 

Nisi se še odločila, kje naj bo doma. Ne Ana Praček, o njej je znano, da se je rodila v 

Dolgi Poljani v Vipavski dolini. Res je, da si tudi svojo žensko osebo predstavljaš v podobni 

pokrajini. Sploh pa, ali si se že odločila, da jo boš imenovala Ana. Kakšna bo? Podoba pokrajine 

je kot ženska - nastaja ob pogledih in z doživljaji drugih. Odločila si se za Vipavsko dolino, ta 

naj bo prvotno besedilo njenega življenja - naj postane razpoloženje – od mehkega južnega 

spomladi do divjega besnenja, ko se pozimi s hribov spuščajo valovi burje. Naj se spopadata 

sever in jug! Naj bo bojevnica. Pogumna in odločna. 

Postala je izseljenka. (Že spet misliš na Ano.) Morje. Tržaško pristanišče. To je bilo 

njeno prvo pravo srečanje z morjem. Nekajkrat ga je videla tudi že prej v Trstu, a šele na tej 

vožnji se mu je prepustila; povsem mu je zaupala, tako kot fantu iz domače vasi, ki ji je pisal, 

naj pride za njim. Kako je prišla do pristanišča? Na vozu. A ne sama, naj bo skupaj z drugimi, ki 

potujejo v Ameriko. V Štanjelu na vlak ali na Opčinah na tramvaj in vrtoglavo navzdol v Trst, 

do pristanišča. Je pa enako verjetno, da so se iz Vipavske doline peljali do Gorice in nato (prav 

tako) z vlakom nadaljevali vožnjo do Trsta. 

 Trst. Odhod ladje. Množica ljudi, mahajo, jokajo. Kam te zanaša? V socialno tematiko, 

med izseljence?  
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Kakšna pokrajina je Ano pričakala v Chicagu? Veliko mesto z avtomobilsko industrijo, 

tovarne požirajo ljudi. Po končanem delu zvečer vsi obiskujejo večerno šolo, kjer se učijo 

angleško. Nekaj let kasneje se bodo njihovi otroci v nedeljski šoli učili slovensko.  

»V Detroitu sem doma, štirinajst sem stara, z imenom Mary. Če spomin ne vara, bila 

rojena sem nekje ob Savi, a res ne vem, kako se kraju pravi, tako je daleč zame in ves tuj.«  

Tam blizu je Detroit, mora biti. Zaradi pesmi v stari šolski čitanki si predstavljaš, da so 

se množice Slovencev naselile v tem mestu. Zaradi Ane ti na zaslon prihajajo nedeljske 

učiteljice, najraje bi celo mesto spremenila v nedeljsko šolo za slovenske otroke in nato sezidala 

še slovenski kulturni dom za očete in matere.  

Amerika Amerika. New York New York … “Kjer se žile življenja sekajo, pota vesoljstva 

tukaj se sekajo?”  

Ne ne, New York ni narejen po popevkah ali prosto po Župančiču, bolj si ga oblikuješ 

po prebranih romanih - Veliki Gatsby v filmski inscenaciji z Robertom Redfordom v zlati 

popoldanski svetlobi. Sto let prej Lili Bartlova. Glej no, še ena Lilica. Vstopiš v hišo blizu 

Centralnega parka. Tam nekje je stanovanje Jacqueline Kennedy. V neki drugi majhni hiši na 

drugem koncu tega babilonskega mesta se po stopnicah spušča v dnevno sobo John Lennon. V 

naslednjem prizoru z Yoko Ono ležita na velikanski postelji v nekem hotelu; kamermani se 

hahljajo in snemajo, snemajo … Nekaj minut kasneje v istem filmu - koncert Johna Lennona v 

Centralnem parku. Nobeden ni posnel strela v mrzlem decembrskem jutru leta 1980.  

Istega leta so umrli Lavo Čermelj, Ciril Kosmač, Josip Broz in še kdo.  

III. 

Ko so vse kapacitete v zdravilišču zasedene, je v osrednji stavbi, v vili in hišicah do 

1000 ljudi. Čeprav bazen ni velik, komaj polovico olimpijskega, ni nikoli prepoln; ljudje se kar 

nekam porazgubijo. Na sprehod hodiš pred kosilom. Gledaš okoli in se zaveš, da jih ni. Moških 

namreč. Ženske so večinoma same. Kam so šli vsi moški?  

Dokler so bile mlade, so jih varovali pred moškimi. Bile so kot dragocene posode na 

najvišji polici, vaze za otroške cvetove. Ana ni imela otrok. Mož ji je umrl kmalu po vrnitvi v 

domovino. Prej ali slej se to zgodi večini žensk. Če živijo dolgo, jih čaka osamljenost.  

Sama je ostala že veliko prej. Tako se je počutila, čeprav je bil mož še živ. Kako da se je 

omožila z njim? Zakaj? Pisal ji je, naj pride, in ji poslal dolarje za na pot. Da se bosta poročila, 

ko pride v Ameriko. Verjela mu je, kako mu ne bi, saj ga je poznala od rojstva. Kar odpotovala 

je, "Saj si pametna," ji je rekel oče. "Boš že vedela, kaj je prav."  
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Delaj, Lili, kaj ob vsakem šumu pogleduješ skozi okno, kdo naj bi prišel po hotelskem 

dvorišču! Glej jo, gospa od včeraj. Stala si pred vhodom, ko ti je prihajala nasproti. Približevala 

se je hitro, prehitro za svoja leta. Tako živahno je vrtela zadnjico, da so moški kot začarani 

strmeli vanjo, dokler se ni ozrla, tako da so videli njen obraz - spred muzej, zad licej. Glej jo no, 

še ena učiteljica, stavim, da je učiteljica. Pogledala si jo pozorneje in sama pri sebi stavila, da je 

po poklicu učiteljica. Verjetno tudi ona kaj piše, vsaj kaj malega. Zdaj ti bo za povrh skočila na 

zaslon. Morda bo celo močnejša kot Ana.  

Razmišljaš o njej. Pesnica je. Nikamor ni potovala, držala se je bolj doma. In seveda je 

ostala v domovini. Potem ko so jo zapustili vsi njeni – oče se ni vrnil iz koncentracijskega 

taborišča, mama je umrla med bombnim napadom, brat je izginil v breznu na Rogu - je otrdela, 

se skrila vase. Vedela je, da si bo morala sama služiti kruh: doštudirala je, poučevala. Samo 

skrivaj je pisala in ljubila. Tiha in na varnem.  

Lilica, kako boš napisala kaj izvirnega in čisto svojega, ko imaš polno glavo tujih 

življenj? Svoje osebe zlepiš iz različnih obrazov. Njihove zgodbe te pretresajo kot vihar, ob njih 

čutiš vznesenost ali žalost, a kaj boš, saj vidiš samo ženske. Prosto po Levstiku se vprašaj, kaj se 

lahko zgodi tem siromakinjam. Kje so tvoji moški? Nobenega seksualnega naboja nimaš. Tako 

ne boš nikamor prišla, ne bodo ti objavili. Vsepovsod po uredništvih sedijo moški. In če v 

literature oni sami ne zavihtijo svojih orodij, seksualnih in drugačnih, ni nič.  

Poglej okoli sebe. Kje so moški? Tu so ženske v glavnem same … In kako živijo, če so v 

paru? Kako se počuti ženska, ki razen po mišicah v vsem presega svojega moškega? On bi delal 

zanjo, garal bi, da njej ne bi bilo treba. Kaj naj naredi, ali naj se pred njim pretvarja, kakšna 

revica da je, če pa zlahka dela več in z možgani zasluži veliko več kot on, zraven pa še poje od 

veselja! Ko se v kasnejših letih zanjo šele začne razpirati svet, njegov postaja vse manjši in 

varnejši. Ne dohaja je več, poletela je pred njim. Uči se in poučuje, spreminja sebe in druge. 

Moški, moški. Prepočasi capljajo za ženskami. Ali pa jih prebrisano puščajo, naj tečejo naprej, 

malo preden dosežejo cilj, pa se kot uteži obesijo na šibke vratove in se prvi vržejo čez ciljno 

črto.  

Spet misliš na Ano, zapletla se ti je v misli in v vrstice. 

Ana je vsaj ljubila, druga ženska, naj ji bo ime Marija, pa se je ves čas umikala in 

skrivala vedno premočna čustva. Prepovedana. Nevračana. Silila so vse više in se spajala s 

sinjino in svetlobo. Bele dišeče akacije v njenih pesmih. Belina vonja. Čistost čutnega. Ne, ni 

samo izpolnjevala svojih dolžnosti. Pred seboj so jo potiskali njeni mrtvi, najdražji. Morala je 

živeti zase in zanje.  
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Daj, no, Lili. Spet misliš na osebo, ki jo dobro poznaš. Kdaj boš zapustila resničnost in 

se potopila v praznino, ki bo počasi postajala edina trdnost, močnejša kot vse okoli tebe? Naj 

vzbrsti kot otrok, naj raste v tebi neka druga, tuja resničnost, se potem rodi, spreminja, nekoč 

dozori, gre ...  

Res ni ničesar stalnega več in svoj okus spreminjaš še veliko bolj kot svoje navade. 

Enkrat so ti všeč lipe, drugič kostanji, potem hrasti, letos čutiš ob sivih vrbah takšno 

vznemirjenje, kot da si se zaljubila vanje ... 

Vedela boš, da si že daleč, ko bodo ljudje v tvoji okolici dobivali poteze tvojih izmišljij. 

Poglej malo okoli sebe. Natakar ne more biti junak. Kvečjemu v kriminalki. Tale, ki ti streže, bi 

v najboljšem primeru imel ljubico med gostjami, in bi jo na koncu zgodbe okradel. Med gosti v 

obednici opaziš manj znano pisateljico. Poznaš jo, ker je bivša žena tvojega bivšega ljubimca. 

Marsikaj ti je povedal o njej. Vidiš, da še vedno kadi kot turek. Zdaj ni nikjer dovoljeno in 

privoščiš ji, da trpi. Kadilci smejo kaditi samo v majhnem prostoru blizu recepcije. Ogradili so 

jih, da so kakor na razstavi. Danes ima mladega spremljevalca. Oblečen je skrbno, s ponarejeno 

brezbrižnostjo. Opaziš, da on ne kadi. Čisto ga bo prekadila. Privoščiš mu. Saj res, enkrat bi 

lahko napisala satiro o slovenskih literarnih razmerah. Vsaj satirico. Raje ne. Zelo verjetno je, 

da te daje nevošljivost. Izgovarjaš se na to, da ti nihče ne pomaga, predstavljaš si ženske, ki jih 

moški porivajo do uspeha, v resnici pa je tako, da sama nimaš dovolj moči. Glej no. Prihaja sin 

z mamo. Že včeraj si ju opazila. Nepopisno je, da prihaja k njej vsak večer, sedi pri njej, da 

skupaj povečerjata. Med zajtrkom in kosilom, ko ga ni zraven, mama v veliko torbo skrivaj 

spravlja hrano. Po večerji mu jo daje, naj jo odnese domov. Kdaj jo bo pojedel? Naslednji dan 

mogoče, da ga bo tudi podnevi držala na povodcu njegova ljuba mamica. Zguba! Sinček, ki se 

pusti crkljati, namesto da bi natepaval svojo žensko. Če je nima, naj bi jih vsaj lovil ... 

V dvigalu potem srečaš daljno sorodnico, očetovo sestrično v tretjem kolenu. Tudi ona je 

vdova. Prihaja na socialno, vendar doplača enoposteljno sobo. Kaj se je zgodilo z ženskami, da 

zdaj hodijo po svetu same, da so čisto zadovoljne same? In kaj imaš ti, Lilica? Kaj te 

zadovoljuje? Pogovori z računalnikom? 

IV. 

In nov poskus.  

Dva lika že imaš. Poskusi z njima. Dve gospe se po naključju znajdeta v istem hotelu, se 

seznanita, spoprijateljita. Dve dami v častitljivih poznih ali zrelih letih. Nista prišli isti dan, a 

nekako sodita skupaj. Druga še nima imena. Naj bosta Ana in Marija. Pa brez svetopisemskih 

vzporednic.  
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Lahko ju seznaniš že prvi dan, Lilica. Škoda bi bilo vsakega zamujenega dneva.  

Naj se srečata pri vodometu. Kakšno naj bo vreme ob prvem srečanju? In obleka? Obuti 

naj bosta v nizke usnjene čevlje. Gotovo nobena od njiju nima s seboj telovadnih copat. Napiši, 

kako se v pogovoru razkrivata, vznemirita in spreminjata pogled nase, literaturo in življenje. 

Skupaj najameta taksi in se odpeljeta na Rilkejevo pot.  

Od kod se je iznenada vzel Rilke? Zakaj si Ano Praček tako živo predstavljaš na 

Rilkejevi poti? Samo zato, ker morata skupaj nekam na pot, nekam, kamor vleč tebe, Lilica, zato 

mora Ana naročiti taksi zase. Druga potnica naj se ji pridruži zadnji trenutek.  

“Živim, ko to stoletje gre od nas.” 

Devetnajsto, dvajseto in enaindvajseto – cela tri stoletja za dobrih sto let časa. – Rilke je 

dorasel v devetnajstem, se zamajal ob vstopu v dvajseto, ki je Anino in Marijino; ti, Lilica, boš 

živela tja v enaindvajseto. Nisi še stara, a že meriš čas, namesto da bi živela. Ti nesojena 

pisateljica. Mladi ljudje in pesniki ne merijo dnevov, mesecev, let … živijo. 

Dobro: lahko pišeš o Rilkeju. A zakaj te to mika? Njegova potovanja niso tvoja. Ali boš 

študirala, citirala, prepisovala? Se posvetila študiju biografije in vseh njegovih poti? Boš zato 

kaj več vedela, kot veš zdaj? Kaj ti bo povedal več od tega, kar že veš?  

Neznano se skriva edino v tvojem pisanju, ki ga niti sama še ne poznaš.  

Imena. Zakaj  je imel toliko imen? Da ga nisi zamenjala s kom drugim! Tvoji ženski 

imata tako konvencionalna imena. To ni dobro. Nehaj, odločila si se že, da bosta Ana in Marija. 

Ne moreš se znebiti misli na imena in kraje. Še vedno misliš na Rilkeja in njegova potovanja. 

Rodil se je v Pragi in umrl v Parizu. Potoval v Rusijo, na sever Evrope in gotovo na jug. Vmes 

je živel mnogo-kje … Nekega dne srečal Salome. Postal je eden od moških, ki jih je vodila na 

povodcu po evropskih deželah. Če bi čez zemljevid Evrope začrtali njegove smeri - bil je 

popotnik, ta Srednjeevropejec.  

Pusti Rilkeja, ne moreš pisati o njem, pa naj se še tako iskri in prasketa njegova svetloba. 

Ne morejo biti skupaj, ker niso v istem času in prostoru, samo v tvoji glavi so se zlepili, da jih 

ne moreš več razdeliti. Če bi pred Veliko vojno tvoji ženski prišli na grad, bi Ana, kmečka hči, 

verjetno končala kot kuhinjska dekla, meščanka Marija bi morda bila hišna, v najboljšem 

primeru družabnica, ki bi jo njena gospodarica vodila na družabna srečanja vso žalostno, ker bi 

veliko raje doma brala kakšno knjigo. Nihče se ni nikoli spraševal o njenem razpoloženju. Saj se 

tudi ni nobeden vznemirjal zaradi počutja vrtnega hlapca ali kuhinjske dekle. Nihče ni nikoli niti 

pomislil na to, da so gospodarji na tej zemlji ob morju. Saj tudi rastline in živali niso. 
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Narodnostna vprašanja niso bila nikogaršnja tema, saj so vsi razumeli nemško. In potem so se še 

hitreje naučili italijansko.  

Tri osebe imaš v glavi: Srednjeevpropejca pred velikim srednjeevropskim pokom, 

Slovenko, ki jo je gnalo po svetu, in Slovenko, ki je svoje življenje preživela na domačih tleh, 

ne da bi bila kje zares doma. Ne moreta skupaj s taksijem na potovanje na Rilkejevo pot, saj se 

še ne poznata. Nista se še srečali. Odloči se že enkrat in ju postavi nekam, kjer se bosta prvič 

srečali. Morda na Belvedere, od koder se vidi na drugo stran: ob jasnem vremenu se zdi, da so 

se Julijci dvignili naravnost iz morja. Zakaj ti misli ves čas begajo na drugo stran zaliva? Pod 

adidaskami rada čutiš drugačna tla, nekaj tršega in trdega. Ti je istrska zemlja premehka in te 

mami Kras?  

Ves čas imaš njegovo pot pred seboj, resda na drugi strani zaliva, pa vendar ... 

Tudi tam je napis o varovanju narave, čeprav v italijanščini. Na njenem začetku in na 

koncu enaka kovinska tabla z opozorilom, da je prepovedano plezati po skalah. Beri: motiti 

ptice med gnezdenjem in iztrebljati redke rastline.  

Bela stena, ostro odrezan konec kopnega, se spodaj in zgoraj dotika modrine neba in 

vode. Semena padajo v špranje skal in iščejo prst, ptice gnezdijo v stenah, se spreletavajo med 

nebom in zemljo, pijane od modrine; vse, kar živi, si išče prostor in bi ga hotelo več. 

Napis na začetku in koncu poti ter nekaj kazni so umirili plezalce, le tekači zgoraj na 

stezi še pospešujejo in merijo svoj srčni utrip. Večina ljudi prihaja, da v očesna zrkla zajema 

odblesk svetlobe z vodne gladine. Starejša od obeh žensk, ki ji nihče ne bi prisodil njenih let, 

prihaja iskat izgubljeni čas. Dobro ve, da v naslednjem stoletju ne more računati nanj. Samo 

mlajša bo živela v novem tisočletju.  

Lilica, piši o izgubljenih ljudeh, ki se vrnejo in ne najdejo istega kraja. Ne, samo poišči 

in prepiši, pred kratkim si nekaj napisala na to temo.  

“/ …/ Velikokrat sem pomislila na to, da je izkušnja izseljenca – povratnika prastara 

bolečina človeškega rodu, spravljena v mite o poteh ali votlinah, v katerih se izgubiš, ko pa se 

vrneš, ne prepoznaš ne kraja ne ljudi. Ne moreš se vrniti v isti kraj, kot ne moreš dvakrat stopiti 

v isto reko. V pokrajini, ki ji ni bila ne tuja ne domača in zato še bolj vznemirljiva, si je 

postavila znamenja in kažipote: veselilo jo je spoznavati ljudi, s številnimi je imela stik ob 

svojem delu, dobila pa sem vtis, da je tudi v bloku, kjer je stanovala, našla prijatelje.”  

Zdaj prepisuješ sama sebe. Lilica! Še vedno ne veš, zakaj si pripotovala sem. Nič ti ne 

pomenijo ta kraj, čas in denar. Nikar! Čas bi ti moral biti največja dragocenost, pomeni zadnjo 

možnost, da še kaj narediš. Pazi! Iz hotela prihaja Marija, hiti, vrti zadnjico. Že včeraj se je 
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odločila, da bo šla peš v Piran. Odkod, Lili, se je naenkrat pojavil Piran in izrinil Belvedere? 

Zato ker si se ti včeraj sprehodila do Pirana, se na poti srečala z zanimivo starejšo gospo in se 

pogovarjala z njo, zato naj bi zdaj obe, Ana in Marija, že šli skupaj v Piran! Zakaj se ne bi raje 

prvič srečali v bazenu ali v masažni kopeli? Pripovedovali bi si, si postali všeč, čeprav nobena 

od njiju nima navade, da bi naključnim novim znankam pripovedovala svojo življenjsko 

zgodbo.  

Nehaj … Ne pretvarjaj se, da veš, o čem boš pisala. Nimaš ne oseb ne dogodkov.  

Izmisli si, povej.   

Obe sta tu. Prineslo ju je od daleč. Zdaj že veš, da se je prva vrnila iz Amerike. Eden 

prvih izseljenskih valov jo je odnesel tja. Ni se vrnila zato, da bi tolažila tiste, ki naj bi petdeset 

let živeli v nesvobodi. Zanjo se je svoboda začela s potjo v Ameriko. Lahko je delala, kar in 

kolikor si je želela. Pravzaprav je šele v Ameriki odkrila, kaj vse zna. Očeta je izgubila, ko se je 

drugič poročil. Zato je odšla najprej služit in se nato izselila v Ameriko. Druga je dolgo 

objokovala svoje drage; brata so ji vrgli v brezno, tako da mu je šele lani prvič prižgala svečko. 

S sestro sta se preživljali z inštrukcijami. Meščanka, ki ni nikoli spoznala fizičnega dela, Ana pa 

je življenje preživela z zavihanimi rokavi.  

Naj si bosta podobni po prožnosti duha in po tem, da radi delata - ena v šoli, druga v 

časnikarstvu. In obe ljubita morje. Ljubezen do morja ni vrstica iz Aninega prvotnega besedila 

življenja. Ko se je vrnila iz Amerike, ni več prepoznala rojstne vasi - njene gmajne so prerasli 

bori.  

“Iz globin šumečih gozdov // priletajo zdaj k nam ptice selivke; // kakor zreli sadovi // 

polnijo krošnje dreves in čakajo / …/”  

Marija je tačas ljubila smreke in sneg, potem vzljubila belino akacij.  

“Vlažna majska noč iz tisočerih // skritih por omamno diha: // jezero akacij v mesečini.” 

Razen snega, ki ga ni več, je skoraj vse ostalo kakor prej. Ali pa ni opazila spremembe, ker se  

je vse počasi in neopazno spreminjalo skupaj z njo. 

Vsakega dela se mirno lotiš in ga dokončaš, Lilica. Za Ano pa je bilo vsako delo tako 

vznemirljivo, kot da je prvič. V Ameriki si je zavihala rokave za kulturo. Kmalu je vedela, da 

zna vse. Pisala je, imela svoj časopis, pesnila o delu in ljubezni. Druga ženska je svoje življenje 

preživela v šoli. Bila je vzorna šolarka pri uršulinkah. Lepota jo je čustveno prebudila, do 

njenega spoznavanja jo je vodil bistri razum. Ljudje so tačas izginjali iz njenega življenja: 

najprej oče. Mama mu ni nikoli ničesar očitala, a ona je zaradi očeta vedela, da se na moške ne 

moreš zanesti. Otroci so že odrasli, ko je umrl v taborišču. Mamo so izgubili nekaj mesecev 
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prej; umrla je v svojem rojstnem kraju, kamor je odšla za nekajdnevni obisk k sorodnikom. Tam 

jo je našla nemška bomba. Brat je po končani vojni iz semenišča padel v ujetništvo in nato v 

zamolčani grob. Kdo je bil moški, o katerem je pisala v pesmih, da bi ga rada objela? Dijaki so 

si izmišljevali zgodbe o njenih ljubimcih – starejšem gospodu, ki da jo je vzdrževal med 

študijem, o nekem drugem, poročenem moškem, ki da ga je ljubila, čeprav ga ne bi smela; o 

nekom tretjem, ki da se je vsem zdel idealen zanjo, razen njej sami, pa se je zato grdo vedla do 

njega in ga brez zadrege zmerjala tudi pred drugimi ljudmi.  

Kaj bi lahko povezovalo Ano in Marijo? Samo to, da sta obe pisali pesmi. Se 

izpovedovali. Nista se menili za struje, skupine in smeri. Nobenemu toku nista pripadali, bili sta 

samo svoji. Ustvarjali sta.  

Nobena ni imela otrok. Ali so take ženske res drugačne? “Takim ženskam nekaj 

manjka,” si večkrat slišala reči. Z materinstvom se svet zavrti drugače, življenje kroži okrog 

središča, v katerem vzbrsti otrok. Misli njegove mame se dneve, tedne in leta vrtijo okoli njega. 

Ženske brez otrok ne poznajo osrediščenja, nimajo izkušnje bližine smrti, ki se hipoma prerodi v 

življenje. Nikoli ne dobijo-dajo največjega darila. Lahko se posvetijo delu, vendar jih moški 

nikoli ne spustijo v ospredje, kvečjemu jim dovolijo delati.  

Američanka si je želela otrok, pa jih, žal, ni bilo. Druga se ni niti omožila, njena ljubezen 

je ostajala sama. Njuna življenjska obala je bila naplavljena z umrlimi ljubeznimi in opuščenimi 

stiki. Same naplavine.  

Naplavine na slikah. Naplavine minulega. Na rdeče-vijoličnem ozadju so zarisani obrisi 

školjkastih ženskih teles, razpadajoče lupine zmehčanih teles se pogrezajo v peščene otočke na 

obalnem produ.  

Lilica, kam si zašla. Dvigni se, moraš na sprehod, stran od zaslona.  

V. 

Morje te vabi. Večkrat na dan te pokliče. Kadar je oseka, prideš na drugo stran mimo 

protokolarne vile. Večinoma pa si zaželiš sprehoda ravno takrat, ko nastopi plima. Da prideš do 

tja, kamor si najbolj želiš, stopiš najprej od Belega Križa in se spustiš navzdol do Luninega 

zaliva.  

Do morja prideš po drugi poti, mimo Belega Križa, pod pogledi vseh, ki prihajajo k 

njegovemu vznožju. Obiskovalci se najprej obračajo na Križanega in na njegovo sorodstvo, nato 

pa se spuščajo k morju, k poganskemu kamnu, ki naj bi jih napolnil s pradavno zemeljsko 

močjo. Trdna pokončna skala, postavljena za tisočletja, sredi zemlje, ki se sesipa, drobci 
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kamenja, ki se kotalijo navzdol … Stoji. Dotakneš se ga in čutiš, kako te z mrščavico obliva 

moč, ki vre iz zemlje.  

Dotikaš se Dolmena in dvigaš pogled k Belemu Križu. Kamna sta soseda na morski 

obali, srečujeta se pri zalivu, ki je zaradi njiju dvojno označen – kot Zaliv sv. Križa in Lunin 

zaliv. Stojita in zastopata vsak svoj duhovni svet.  

Mešanica te navdaja z nekakšnim nelagodjem; nejasnost je v tesni bližini bolečine.  

Vedno te preseneti, ko ti kdo resno, s prepričanostjo in prepričljivostjo verovanja, vendar 

s presenetljivo preprostostjo razlaga o Križu in Dolmenu, o prvem in drugem. Ne da bi se kdaj 

zazrli v svoje globine in se zapletli v pogovor s seboj, hočejo zemlji ukrasti njeno moč. Trenutek 

zatem se že pogovarjajo z bogom, gledajo in sodijo v njegovem imenu. Vedejo se, kot da se jim 

prikazuje vsak dan in jim pusti, da ga držijo za njegovo belo brado.  

Priznaj, da se bojiš križa, vsega trpljenja, ki ga predstavlja. Nobene katarze ne boš 

doživela. Nikoli nisi mogla razumeti, kakšen smisel ima častiti temno znamenje. Vstajenje 

povezuješ z meketajočimi jagenjčki, ki se v tovornjakih vozijo po cestah Evrope za velikonočne 

pogrinjke. In kri je lila v potokih. Pericarežeracirep: vsako leto orgije in rezanja janjčjih vratov. 

Kakšno zvezo naj bi s tem imelo križanje in vstajenje? Oboje oživlja spomin na krivico in 

večtisočletno sramoto človeštva.  

Verujoči se ti nikoli niso zdeli nič bolj vredni zaupanja kot kdorkoli drug. Kako 

nezaupljivo gledajo. S sedmim čutom nezmotljivo zaznajo, da nisi njihova, in te nemo 

sprašujejo, kaj iščeš. Kaj dela osamljena ženska sredi dneva sredi tedna na sprehodu? 

Ocenjujejo tvojo obleko, vedenje, še prej pa tebe samo – koliko si stara, kakšen poklic imaš, 

zakaj ni s teboj nobenega pravega človeka, torej moškega … 

Od Križa stopiš k robu in se nagneš nad globino. Poglej, če je danes kaj kopalcev. Včeraj 

si pisala o njih, o podivjanih, pobesnelih oblečenih ženskah, ki so si prišle ogledovat pimpke, 

rilčke, bingeljne, pa brusit jezike.  

Prej si jim prisluhnila. Častilka sonca in njegove razžarjene čistosti si z muko poslušala, 

kako obirajo moške od pleš do palcev na nogah. Tisti kos trebuha pod popkom nad rilčkom jih 

spravlja v besnilo. Ti ne bi sicer nikoli rekla nič podobnega, zadržala bi se … moške imaš rada. 

A tudi take ženske razumeš: če jim je tako všeč, naj si kar privoščijo, naj otresajo jezike, naj si 

dajo duška. Ali se je katera od tvojih žensk kdaj kopala gola? Gotovo sta bili Ana in Marija 

častilki sonca In ker nobena ni slepo sprejemala ničesar, nobenega pravila in navade, bi se 

gotovo kopali goli. Slekli bi se, čeprav dobro vesta, kako se jima je postaralo telo. Ne ga 

skrivati, temveč razprostreti in božati z neštetimi dotiki zraka. Tako naj bo! Naj se Ana in 
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Marija znajdeta na plaži, ravno na meji med slečenimi in oblečenimi telesi pod darežljivim 

soncem. Naj bo vse telesno razpostavljeno na ogled, da bo videti sušenje in usihanje.  

Meja med golimi in oblečenimi kopalci ni določena, nobenega napisa ni, ki bi jih 

usmerjal, zato si jo kopalci sami določajo vsak dan znova. Od kod so se iznenada pripodile 

podivjane ostrojezičnice? Brez sramu si ogledujejo moška telesa in jih obirajo, merijo pimpeke, 

bingeljne in tiče. Govorijo tako kosmato, da je zrak ves soparen od njihovih besed. Zabavajo se, 

podivjanke. Ko bi vsaj bile na lovu za moškimi, pa so samo še proti njim. Kdaj so ženske začele 

obirati moško mednožje? Če bi se jim moški pustili, bi jim v besu izpulile zlate korene in si jih 

posadile v lončke za rože na domačem balkonu. Lunin zaliv z moškimi jih kljub razpenjenemu 

jezikanju neustavljivo privlači. Oblečene vztrajajo le malo časa, nato slečejo vse cunje, poležejo 

po velikih skalah in v sonce obračajo svoje okrogle zadnjice in poraščena naročja, krečijo 

celulitična stegna, nastavljajo razpočnice. Moški, ki bi jih videl in slišal, si ne bi nikoli več 

zaželel ženske.  

Picasso. Gospodične iz Avignona ali iz Kanegre? Gospodične iz Avignona, tj. bordel 

boljše vrste v papeškem mestu. Picasso je moral v bordel, da je našel skupino golih ali skromno 

oblečenih. Apollonio ne. Gospodične iz Kanegre - ženska telesa zažarijo v barvah sončnega 

zahoda, ko na drugi strani Piranskega zaliva nesramežljivo kažejo svoja bedresa in rože med 

njimi. 

Lilica, iz Kanegre se ti do Avignona vzpenja mavrični lok. Slikarji lovijo svetlobo, 

odbito z ženskih teles, in jih na slikarski paleti znova pomešajo v svoje barve.  

VI. 

Kako drugače je bilo z Dušanom in teboj. Lepo in prav je bilo vse med vama. Kako vaju 

je nosilo skupaj, kot bi vaju gnala dva mogočna tokova. Pila si vsako njegovo besedo, pojedla bi 

ga, pojedla, vsrkala bi vase vsak njegov izdih, obvohavala vsak košček njegovega telesa. In 

večkrat si mu povedala, kaj si najbolj želiš - naj bo ob tebi tudi takrat, v zadnji minuti, da bo 

odpoljubil tvoj zadnji dih. Ni bilo tako. Ti si ga držala v naročju do zadnjega diha. Ko je 

omahnil, si poklicala 113 in mirno čakala. Pazila si, da ti ne bi neopažen ušel niti en njegov 

vzdih, noben izdihljaj. Ko so prišli, je ležal v tvojem naročju: med tvojimi nogami, na tleh, z 

glavo med tvojimi dlanmi.  

Iz hotela se odpraviš vsakokrat, ko te začne nevarno zanašati v bližino bolečih 

spominov. Tudi včeraj. Želela si nadaljevati pripoved s tem, kako na plaži moški odgovarjajo 

razigranim divjakinjam, kako se med napadom spogledujejo in zbližujejo. Planejo v besu, 

raztrgali bi se, da bi si bili bliže. Nisi si znala predstavljati, kako bi šlo naprej, in spomin na 
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Dušana je postajal vse glasnejši. Žalostne misli so te pregnale od računalnika in te pripeljale k 

Belemu Križu.  

Stena pod njim je tako prepadna, da te neustavljivo zamika poleteti. Čisto na robu raste 

hrastič. Kadar te nobeden ne gleda, splezaš nanj. Zdaj ne moreš, ker se približujeta dve ženski. 

Kaj bi si mislili o tebi? Prestrašila bi ju, ker bi pomislili, da nameravaš skočiti. Pozdraviš ju 

prijazno, da si ne bi kaj slabega mislili.  

Globoko pod seboj, na stezi blizu morja, opaziš skupinico - moški in ženska in on na 

hrbtu nosi sina – metonimija vseh milijonov ljudi po svetu, ki nosijo svoj križ. Začutiš, da so v 

stiski, ustavljata se. Pohiti za njima, koristilo ti bo, če jima pomagaš, če se v nehaš vrteti okoli 

svoje osi.  

Še vedno sta mlada. Ustavita se in sezujeta; plima jima je zaprla pot do Dolmena. Ne 

pustita se ustaviti, prebrodila jo bosta. Samo tega otroka imata. Fant hoče k materi. Mama ga 

prime pod pazduhama, moški, najbrž oče, jima pomaga pri hoji skozi vodo. Kdo bo nosil torbi? 

Treba jima je priskočiti na pomoč. Moraš po stezi za njima, sezuj se in vzemi torbi. Kako ju je 

sploh mogel držati v eni roki? Vsaka posebej je tako težka, da jo komaj nosiš. Zdaj moraš z 

njimi k Dolmenu. Brodi po vodi. Nerodno ti je, ne veš, ali ne vdiraš v njihov prostor, ko jim 

pomagaš, in istočasno čutiš, da potrebujejo tvojo pomoč. Morala boš ostati z njimi in jim 

pomagati še na poti nazaj. Sploh pa zaradi plime nikakor ne moreš naprej. 

Morda želijo biti sami, trpečim je navadno bolje, če so sami. Ustavita se in prislonita 

fanta k skali. To sta prva človeka, s katerima se ti zdi vredno pogovarjati. “Vidite, tako ga 

morava nositi, ker težko hodi. Nismo prvič tu. Ko smo bili prvič, smo videli, da mu pomaga. 

Potem ni več nemiren, ne kriči v spanju.” 

Z vprašanji si mu na začetku vljudno pokazala, da te zanima, potem pa so se odprle vse 

zapornice njegove zgodbe. Med porodom se mu je to zgodilo. Zafušali so ga, niso ji pravočasno 

pomagali, da bi laže rodila. Mlada sta, morala sta biti rosno mlada takrat, ko se jima je zgodila 

nesreča. Nista si več upala imeti otroke.  

Lilica, koliko ljudi si srečala, odkar si tu na dopustu, vendar so ti trije prvi, s katerimi 

imaš stik, razumeš, kaj ti pripoveduje moški, in občutiš, kar čutijo. Kakšen križ nosita. Prvič 

malo bolje razumeš, kaj pomeni križ. Vzemi ga in nosi. Vsa druga sporočila so se ti izmuznila – 

tvoja zgodba o Aninem in Marijinem skupnem potovanju, vesele ženske iz Avignona in 

Kanegre, vse so zdaj ostale brez pomena. Ko pišeš, krožiš po pokrajinah, ki jih ne 

prepoznaš,nikoli ne bodo več tvoje. Nobenega doživetja ti ne dajeta več ne Lunin zaliv ne Sveti 

Križ. Polne oči solz imaš, ko pomisliš, koliko otrok bi lahko, bi moralo kričati po tej prazni 
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plaži, napolnjeni s kosmatim govorjenjem. A vsaj ti si razumela, da je treba nositi križ – pride 

čas, ko ga moraš vzeti in nositi. 

Sprejeti breme z ljubeznijo, nositi križ z ljubeznijo.  

Nikoli ne boš dokončala te proze. Od nekod so se ti na zaslon prikazale te besede. Ne 

spominjaš se več, kdaj si jih napisala in komu so bile namenjene.  

Videla jo je stopiti na rob. Hotela ji je zaklicati, naj pazi, pa se je spomnila, da bi jo to 

prestrašilo. Naredila je še eno stopinjo in omahnila. Pretreseni znanci so iz poročil izvedeli, da 

je tragično preminula. (Zveni kot konec Smrti v Benetkah.) 

Poročilo o nesreči na Rilkejevi stezi. Kaj je tam iskala, nihče ni vedel. Odgovor je bil v 

njenem računalniku, ki ga je pustila v hotelu. Vsi fili izbrisani, ostalo je samo Samotno 

potovanje.  

Bodi pravična. Pravkar si začutila, da rada živiš, zato ne boš pokončevala ne sebe ne 

nikogar drugega. Lili, pošteno si priznaj, da se ti niti ne sanja, kako nadaljevati, nimaš pojma, 

kako bi pripoved končala. Pravzaprav pa bi bilo najpametneje, če bi takoj nehala pisati. Pojdi že 

enkrat iz sobe. Nobenega talenta nimaš, vendar ni dvoma, da si ljudem všeč. Zgodi se celo, da 

jim pomagaš.  

Preprosto: bodi in čakaj. Gotovo se bo kaj zgodilo. Kaj lepega. 

 

 
Zvest Apollonio: Beg 1992 
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