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      Uvodni del smo že prerasli, zdaj se začenjajo mojstritve pisateljskega upovedovanja, ki 

skušajo zajeti segmente opzovalskih tehnik, v kombinaciji z notranjim monologom. Taka vaja 

je bila »Maček na dvorišču«, v njej je bilo potrebno najprej ostro opazovanje potem pa skozi 

notranji monolog dognati, kako se  bo glavni junak odločil. Vaja »Najdeno pismo« pa je imela 

povsem drug namen – raziskovanje jezikovnih potencialov. V najdenem pismu smo skušali 

ubesediti nek drug nivo jezika. Naslednji sklop bo namenjen raziskovanju ubesedovanja 

psiholoških stanj – te prispevke bomo pripnudili v branje naslednjič. 

 

Matjažev sestavek na temo Maček, navdušuje z jezikovno svežino, s primerno kompozicijsko 

zgoščenostjo in racionalizacijo teksta. 

 

MAČEK NA DVORIŠČU  

 

      Hiša je bila živo nasprotje dvorišča, ki jo je oklepalo. Stara in razmajana stavba je 

sramežljivo čepela na svojih temeljih in potrpežljivo čakala, da bo nekega dne razpadla kot 

stara Jugoslavija. Prežeta z duhom notranjega nesoglasja med posameznimi zidovi, balkoni in 

streho. Za razliko od majave stavbe je bilo dvorišče od tlorisa do izvedbe zgled najčistejše 

forme. Na fotografiji bi vse skupaj izgledalo kot fotomontaža, kjer so delček Versaja spojili z 

afriško kolibo. Svetloba je presvetljevala lepo razraščeno živo mejo, ki je dvorišče ločevala od 

zunanjega vesolja neurejenosti. Na sredini dvorišča je stala fontana, obkrožena od belega 

peska, stekajočega se v štiri reke, ki so v obliki križa delile dvorišče na geometrično pravilne 

pravokotnike. Cvetovje je bilo zasajeno glede na komplementarnost barv in čas cvetenja. Nad 

kamnito fontano sta se, da bi dopolnila okoliško idilo lahkotno igrala metulja. Med 

razraščajočimi pelargonijami se je premikala nevarna senca, ki je ogrožala izrazito notranjo 

logiko dvorišča, katerega lastnik je skozi obnemoglo okno gledal v izvor sence, 

predimenzionirano rejenega črnega mačka, ki se je lenobno pozibaval po gredicah in s svojimi 

brki čopičljal po rastlinju. Le glej ga, Le s čim ga hrani soseda? Ubogi muc je prav tak, kot da 

bi pravkar požrl letalonosilko in še kos orehove torte za sladico. se je nasmehnil. S prsti je 

potrkal po leseni polici. Majda mi je zažugala, da naj mrcino spodim takoj, ko jo vidim. 

Dvakrat mu je že nastavila strup v sardele in mu jih pustila pod koritom. Na srečo sem stvar 

vrgel stran, preden je maček prišel do nje. Ne maram niti pomisliti, kaj bi se zgodilo, če bi 

maček umrl. Že tako sta moja in ona na bojni nogi od kar smo se priselili sem,  in to predvsem 

zaradi te mrcine! Najbrž je nekaj tudi na tem, da sta si preveč podobni v gojenju 

samopravnosti. Zadnjič je Majda vanj zagnala rovnico in ga zadela v taco, da se je s 

presunljivim javkanjem umaknil na svoje ozemlje ... si je prikimal. Z roko si je šel skozi lase, 

ki so se na temenu razredčili kot amazonska džungla pred setvijo soje. Na nek način jo 

razumem. Ni si želela tega. Jaz sem se izkazal kot razočaranje. Težko zaposljiv moški, ki ji ne 

more omogočiti življenja kakršnega je bila vajena prej. Za obnovo hiše nimava denarja, in 

zato je vse sile usmerila v okolico, da se lahko vsaj s tem svetu predstaviva kot kultivirani in 

prefinjeni bitji. Vse kar kvari to na nitki visečo podobo je treba najostreje zatreti. Od plevela 

pa do nesramnih mačkonov, se mu je nadrobilo. Gledal ga je, kako se preteguje med cvetjem 

in se po videzu sodeč pripravlja, da začne predelano letalonosilko po delih spravljati na sonce. 

Ufff, ma ne že spet, je pomislil. Moram nekaj ukreniti. Maček je pač maček, ampak s tem 

sranjem med gredicami mi res otežuje življenje. Le kje so tiste sardele? 

 

Matjaž. 

 

 



 

Kristina je tokrat s pisanjem pričala posebno vzdušje, tudi pri njej se je nabor besedišča 

zgostil, uvod je dolg in krepak, sama dramaturgija je podprta s skrbno izbrano besedno 

taktiko. 

Muc na dvorišču 

      Jutro je risalo popolnoma brezvezen dan, brez identitete in duše. Še en dan, ki si ga bo 

zapomnila le po tem, da ga bo pozabila; kot stran v pobarvanki, ki jo preskočiš, da bi hitreje 

pobarval naslednjo. Zanjo je bilo še zelo zgodaj. Ulica je še vedno mirno sanjala svoje sive 

sanje in sonce je le s težavo nanašalo pastele na list ali dva. Preko zelene poletne pokrajine je 

Nevidni dodal filter »sepia« in rjavo obarval celotno sliko. Prepletajoči listki so v sodelovanju 

s soncem le uspeli dodati nekaj »bokeh« šarma turobnemu jutru. Podprta na podboje vrat je 

brezciljno zrla preko dvorišča in dlje po ulici, ki se je ne neustavljivo vlekla nekam tja do 

konca. Dvorišče je bilo skrbno urejeno in na njem so se prepletale generacije; od starega 

zlizanega mlinskega kamna, ki je služil kot podstavek nepogrešljivim oleandrom, do 

modernega vrtnega pohištva iz ratana, skritega v nizu bohotno cvetočih hortenzij. Brez sepija 

učinka bi bile modre, a tako so bile le še ena svetlorjava niansa sredi dvorišča. 

      V tistem trenutku je sonce Nevidnemu zadalo prvi udarec in z enim malim  žarkom 

ponosno prebilo rjavo turobnost in pramen rumene svetlobe je padel točno na sredino 

travnika, kot da bi ga hotel presekati na pol. Hiši, med katerima si je utiral pot, sta s kirurško 

natančno odmerili širino svetlečega snopa v sredini katerega se je, kot iz čarovniških predstav 

Davida Copperfielda, znašel črni maček. Zdelo se ji je, kot da je pojavil skupaj s svetlobo. 

Zastala je v prvem požirku kave in pogledala mačka, ki jo je že nekaj trenutkov fiksiral z 

očmi. 

      Je otrdelost posledica trenutka presenečenja ali so te mačje oči res nekaj posebnega, se ji 

je misel, skupaj s potnimi sragami, zapodila po hrbtni krivulji. Stal je tam, s sprednjo nogo 

dvignjeno v zrak in ostro gledal proti vratom. Pogled, poln kljubovalne samovšečnosti, je 

pričal o njegovi neukrotljivi naravi, podedovani po svojih prednikih, ki se še danes prosto 

lovijo po prostranih travnikih savane. »Črni panter«, je tiho zavzdihnila. Trznil je z brki in 

rahlo zarenčal, a so kremplji, še vedno v zrak dvignjene tačke, ostali spravljeni pod mehkimi 

blazinicami. Bil je lepo grajen, mišičast maček in ne sobna igrača neke zdolgočasene 

gospodinje. Pogledoval je proti drugi strani dvorišča, v dvomu ali naj nadaljuje svojo pot ali 

naj se raje obrne. 

      Sonce je na dolgočasni jutranji pejsaž, z velikim treskom, zabilo velik, debel in neokreten 

sončni žarek, ki je pljuskoma razlil barve po jutru. Zdrznila se je. Maček je izkoristil trenutek, 

ki ga je čakal ali pa morebiti naročil (o tem še ni bila prav prepričana) in se s tremi 

elegantnimi skoki zmuznil skozi ograjo na sosednje dvorišče. 

      Mogoče pa le pobarvam ta list v pobarvanki življenja, je pomislila in dokončala prvi  

odmerek kave. Še vedno ujeta v čarobnost srečanja, se ni mogla načuditi prvinske moči 

mačkona, ožarjenega s soncem. Ali si bi tudi sama omislila kakšnega mačka, jo je prešinilo. A 

je trdo pogoltnila ob spominu na pretreseno kolegico, ki ji je nedolgo nazaj poginil pes. Muc 

je vseeno samostojnejši kot pes in tudi dlje živi, se mi zdi …, je razglabljala sama pri sebi in 

ugibala. Iz misli jo je zmotil vetrc; tak lahek, premalo močan, da bi lahko zamajal vejo, a 



ravno toliko spreten, da je s tal dvignil prah in ga položil v njene nosnice.  

Oči so se zarosile in iz prsi se je izvil strašen »aaacih«. »Problem rešen. Mačke ne bo pri 

hiši!«, se namuzne sama sebi. »Alergična sem nanje!« 

                                                                     

Kristina. 

 

 

 

Povsem drugo taktiko je ubrala Valentina. Njen zapis je korektno zgoščen, opazovanje niti ni 

pretirano izpostavljeno, pač pa se v nasnovkih kaže notranji monolog in celo lahko opažamo 

nastavek notranjega monologa pri mačku. Kratek refleksivni zapis, ki obeta. 

 

 

MAČKA.  

      Prelep zlato rjav maček, radovednih in rahlo nezaupljivih oči, dve črni luknji brez dna. 

Neberljivi! Je res, ali se mi samo zdi, da potuhnjeno umika pogled? Zagotovo mladič, glede 

na poskočnost in prekrasno grivo, kot majhen lev, ki še išče potrditev in moč v nabranih 

izkušnjah na raziskovalnih potepih – ta maček ni od tod ... a ne kaže, da bi bil zanemarjen, 

dlaka se mu blešči od zdravja, gotovo je deležen kakšnega jajca tu pa tam ... ali pa si ga sam 

postreže? Kosti, ki sem jih včeraj pustila na drvih pa so le izginile ... no, eno sem zjutraj 

dobila na predpražniku kot »hvala za še«. Ko bi lastnica vedela, da njen ljubljenček mlaska 

ostanke po drugih vaseh, ha, ha! Doma pa se bo milih oči zahvaljeval za brikete in skočil na 

kavč. Ja, briketi tudi niso vse, in tudi kavč ne. Tale levček, opremljen z ubijalskimi čekani, 

potrebuje avanturo, lov na živo hrano. Zasledovanje sosedovega tigrastega mačka, ki se tudi 

sam šele  umešča v družbi starih mačkov je zanj zabava. Neskončno dolgo sta se sposobna 

ocenjevati v polni bojni pripravljenosti v okopih; eden na naši terasi, drugi izpod avta, 

parkiranega na ulici. Komuniciranje v obliki globokega renčanja pridobiva na višini zvoka, 

mišice so napete in noge stalno rahlo premikata v iskanju najboljšega položaja za odriv. 

Čekani se bleščijo: »Poglej jih, ti se bodo srečali s tvojim nežnim smrčkom in ne bo ti fajn!« 

Kremplji so iztegnjeni in pripravljeni, da razkoljejo ušesa. Tako sta navita, da moj plosk z 

rokama sproži izstrelitev dveh senc, kremplji praskajo po asfaltu in preden zaznam boj, ki se 

med njima bije na višini meter od tal, sta že izginila vsak na svojo stran. To so samuraji! 

Bravo, levček! Drži se že malo kot potepuški maček, vedno pripravljen na boj in beg. Želi si 

odkriti in razviti zver v sebi, saj jo sedaj samo rahlo zaznava. Zaveda se prednosti pripadanja 

gospodinji, samo to realnost pozna, zato vzame v zakup, da ga otroci mečkajo in ga po 

nerodnosti tudi spustijo z rok na hrbet, a pride čas, ko je tega sprenevedanja le preveč. Čuti, 

da spada v nočno življenje, karkoli že to pomeni. Ne deluje prav prepričan, da si to želi 

odkriti, a nemir ga preplavi vsakič, ko se znoči. Nič še ni opraskan, ušesa niso preklana na 

pol, premika se elegantno z rahlo bojno ali pa prestrašeno držo, kdo bi vedel. Nobene noge ne 

vleče za sabo, zgleda res kot igračka, ne kot izkušen plenilec. Za zdaj še. A tale stroj za 

ubijanje z enim močnim odrivom zleti po betonskem zidu navzgor, izpodbijajoč zakon 

težnosti. Kup dolge dlake se samo enkrat dotakne zidu in rahlo popraska, kot bi popravljal 

smer skoka, ne pa iskal oprimkov za plezanje. Biti mora neverjetno lahek kljub volumnu, ki 

ga kaže. Z vrha zidu mi nameni neprizadet pogled, še naprej se oblizuje, ta skok je bil zanj 

povsem preprost. Ti plenilec, jaz pa sovražnica miši. S pogledom sva podpisala napoved 

vojne tej golazni. 

 

Valentina. 



V drugem sklopu so se tečajniki srečali z novo nalogo, z jezikovnimi plastmi, z variacijami 

jezika znotraj pripovedi. Treba je bilo napisati kratko pripoved o najdenem pismu, pismo 

samo pa naj bi prikazalo drugačen jezik, lahko arhaičen, lahko povsem v stilu slenga. Tej 

nalogi je sledila še nekoliko zahtevnejša, kjer je bilo treba uporabiti tri pripovedne jezike – 

vsak govorec, naj bi imel svojega. V objavi so tokrat sestavki na temo: Najdeno pismo. 

 

Mira je napisala malo raziskovalno nalogo. Skozi uvod nam je nakazala brskarijo na 

podstrešju, nekoliko je tudi psihološko začrtala odnos med babico in vnukinjo, skozi spomine 

v uvodu v samo zgodbo, ki se zaplete na koncu. Zato sem izbral prav ta slikovit konec, kjer 

Mira nakaže upovedvalsko spretnost, potrudi se tudi pri uporabi interpunkcije – predvsem 

racionalno uporabi klicaj. 

 

PISMO 

      Nedeljski zajtrk bi najraje preskočila, a vem, da mami to ne bi bilo prav. Krotim 

neučakanost in pomagam pospraviti mizo. Končno!, med starimi krpami izberem srednje 

veliko in se lotim najdbe z babičinega podstrešja. Previdno obrišem izrezljane bršljanove liste. 

Ne morem si kaj, da ne bi s prstom drsela po mehkih robovih in premišljevala, kdo vse se jih 

je že dotikal. Stojalo previdno položim na razgrnjene plasti časopisnega papirja. S starim 

topim nožem iz okvirja odstranim ostanke razbitega ogledala. Nato izvlečem predal z drobnim 

ročajem, ki se na straneh zaključi z listoma. Madežev se lotim z najfinejšim steklenim 

papirjem. Z grobim, pravi očka, bi starino še bolj poškodovala. Ugotavljam, da je delo 

restavratorja vse prej kot enostavno. Pa tudi naporno!, se oglasi moj hrbet. Zato si vzamem 

pet minut za raztezanje, nato skočim še v kuhinjo na kozarec vode. Mama pravi, da bo kmalu 

kosilo. Hitim. Rada bi brušenje končala še pred kosilom. A vseeno previdno, ploskev za 

ploskvijo. Ob udarcu kosa lesa ob tla otrpnem, neroda! Previdno odložim stojalo in poberem 

odpadli kos. Od začudenja razprem oči, to je vendar samo mala pravokotna deščica! Le od 

kod? Obračam stojalo in na dnu odprtine za predal zagledam nekaj svetlega. Odprtina je za 

mojo roko preozka in pregloboka. Ko si vse natančno ogledam, ugotovim, da je zadnja 

stranica vložena v utore. Previdno pritisnem na levem robu. Nič. Poskusim še na drugi strani 

in ko pritisk povečam, se deščica začne premikati. Kmalu dosežem večkrat prepognjen papir. 

Na ovojnici ni naslova, le ime, Katka Ženkar, v njej pa porumenel tanek svilen papir. Pismo! 

Draga Katka,  

sporocam ti, da sem srecno prišel v Buenos Aires. Tu so nas, 

vse ki smo prispeli z ladjo, namestili v kasarni podobno stavbo, 

ven iz mesta.  



Razmere so grozne, tudi hrane ni veliko. Po 14 dnevih sem 

koncno dobil dokumente.   

Ko bom našel delo in si malo uredil bivanje, pošljem po tebe.  

Ne veš kako silno te pogrešam in kako si želim, da bi bila tu 

ob meni. 

Ne pozabi me, 

vedno tvoj Rudi  
Srce mi razbija in misli mi preskakujejo. Ženkar je bil dekliški priimek moje babice Katarine, 

ime dedka pa Jakob, Jakob Miklič. Kdo je potem Rudi? »Kosilo!«, kliče mama. Pokažem ji 

pismo.  

      »To je bil tvoj pradedek, po dedkovi strani. Tudi tvoji prababici je bilo ime Katarina. V 

starih časih so prvorojenci dobili ime očeta ali matere.«, mi razloži. 

      »Ali sta živela v Argentini?«, me zanima. »Tvoj pradedek je menda bil tam, a ne za dolgo. 

Vrnil se je, ker tudi tam ni bilo dela. Dovolj zgodb, za mizo!«, je odločna. 

 

Mira 

 

 

Alenka je kratko zgodbo odprla z zanimivo dinamiko, njen namen je bil prikazati večnivojsko 

uporabo jezika, o kateri smo govorili na vajah. Uspelo ji je. Sestra glavne akterke govori svoj 

jezik, akterka svojega, v pismu pa je spet drugačen jezik. Moč pripovedi je kar racionalno 

razporejena, čeprav, to bi veljalo za vse tečajnike, so uvodi nekoliko predolgi in se fokusiranje 

same zgodbe odmakne na konec, ampak to so šibkosti, ki jih na vajah odpravljamo. No, 

zgodba ima tudi nekaj notranjega monologa in je na ta način dober prikaz morfoloških plasti 

literarnega dela. 

 

PISMO 

      Telefon je nadležno brnel in skoraj poskakoval po stekleni mizni plošči. S pogledom sem 

drsela preko računalniškega zaslona do osvetljene številke. Sestra kliče. Ona ima čas; ko se 

zmrači, začne nadlegovati ljudi. Danes že tretjič kliče. Zelo se ji mudi prodati našo staro hišo. 

Saj vem, z denarjem si bo spet plačala potovanje, pa obleke. Neodgovorna, zanjo je varna 

prihodnost tako nekako meglena kot planet v ozvezdju Andromede. Če je tam sploh kakšen 

planet. Kako sva si različni. Le zakaj bi prodala hišo - staro res, a lahko še vedno nudi zavetje. 

Zamenjala bo dom za kratkotrajno poležavanje na peščeni obali. Ob morju polnem morskih 

psov. 

      “Hallo, draga sekica, “je zažvrgolelo iz telefona. 

      “Jutri pridi, da spokava tisto šaro s podstrešja, prav vsega je ful, sama ne bom zmogla. 

Sem se že zdilala s sosedom, da ne bo računal vožnje; če kaj rabi, naj kar pohopa. Bajto 

morva spraznit, da bo na ogled za prodajo. Če bo nabasana z ropotijo, bo biznis za en šit.” 

      “Marčela, saj sem ti že rekla, da se s prodajo ne mudi. Kakšne stvari bi sama vzela, veš, da 

so starine dragocene. Saj hiša niti ni tako slaba, počakajva na boljše čase za prodajo 

nepremičnin.” 

      “A ti si še vedno tako glupa, da verjameš našim politikantom o boljših časih? Saj si hodila 

v šole, a se ti zdaj rola? Pa kaj boš vzela? Oldtajmer obleke? Plesnive knjige ali obtolčene 



lonce? Bo pa res happy tvoj Toni, ko bo to videl! Butnu te bo na cesto s tvojim doktoratom 

vred. Že vidim mali oglas: mirna in potrpežljiva profesorica išče večje meščansko stanovanje, 

da bo v družbi mačke in zaprašenih starin vdano čakala na smrt. Poceni naj bo, ker si dragega 

noče privoščiti. Namesto stanarine lahko z vami modruje o večno dolgočasnih 

nezanimivostih, da boste z razpravljanjem rešili svet in domovino. Bo popolnoma nemoteča. 

Objavi ta oglas pod psevdonimom, da se mi ne bodo frendice smejale. Bi bilo bolje, če bi 

rekli intelektualka? Profesorica je starinsko. Ali pa morda izobraženka, ker je to bolj 

sofistikovno - a se reče sofistikarno?” “Sofistično, “ jo popravim. “Saj je vseglih, “ mi reče, 

“tega tako noben ne razume.” 

      “Poslušaj, “ sem poskusila obrniti pogovor v nevtralne vode - z edino sestro se nočem 

kregati. Mlajša je, bolj so ji popuščali in zdaj je, kar je. Rada jo imam, moja sestra je, najbližja 

sorodnica, ista kri. 

      “Nič, poslušaj, pridi jutri v bajto. Ne prezgodaj, saj je spanec najboljši za lepoto. Pa 

farmerke obleci in srajco. Vzemi Tonijevo, naj bo pralna. Ali pa taka, da jo vržeš stran.  Se  

vidiva, “  in je odložila. Dolgo sem držala telefon v roki, da bi jo poklicala nazaj in ji rekla, da 

se tega ne grem. Nima smisla, saj vem, da je izključila telefon in moje mnenje.  

Naslednji dan sem bila točno ob devetih pred hiško. V kavbojkah in flanelasti srajci. Lepo 

zlikani, Tonijevi - zadnje mesece se je pretirano zredil in je ne more več zapeti. Sploh ne skrbi 

za zdravje. 

Postopala sem po dvorišču, pobožala kljuko na vratih in z nostalgijo gledala majhna okna. Tu 

sem preživela najlepše dneve, z babico sva se veliko pogovarjali, presajali lončnice in se 

smejali. Nepozabna otroška doživetja. Pozimi je bilo ob peči toplo, drva so pokljala in rdeči 

soj plamenov je risal podobe v temi. Babica je pripovedovala zgodbe, stara ura je tiktakala. 

Preden sva šli spat, je babica prijela za uteži, skrbno potegnila verižico navzgor in tako navila 

uro. Občudovala sem pobarvane izrezljane vrtnice ob robu ure in polkrožna vratca za 

kukavico, ki je vsako uro pomolila glavico iz svojega domovanja. Kako sem si jo želele 

ogledati, pa se mi je vedno prehitro skrila. 

      Pripeljala se je in rekla: “Ojla, a nimaš ključa? Ga imam jaz, kar hitro opraviva, da grem v 

šopnig. So razprodaje tudi za obleke. Ti greš na kaščo, jaz bom zmetala knjige in čefare iz 

kuhinje. Ajde, gremo na delo, sosed pride s traktorjem ob enajstih.” 

Zopet moja popustljivost in neodločenost, sem pomislila. Že to, da sem prišla takoj na njen 

ukaz, ni prav. Zakaj se ji ne uprem? Saj me niti ne opazi; res je bik po horoskopu, a to ni 

opravičilo za njeno vedenje. Če ji bom nasprotovala, se bo razjezila - pazi, da ne jeziš sestice, 

mi je govorila mama, ona je tako nežna in občutljiva. V ameriški strokovni literaturi so to 

danes indigo otroci, - kam smo prišli, ti Američani so neverjetni - naši psihologi (tisti, ki ne 

pišejo programskih smernic) temu rečejo razvajena. Egocentrična. Pa ji kar uspeva, tudi 

zaradi takih, kot sem sama. 

      Šla sem na podstrešje. Bilo je skoraj prazno:, star zaboj ob steni, nekaj pločevinastih 

škatel, polomljen stol in skrinja. Obledelo suho cvetje je v šopkih viselo s tramov. Trdljave 

bezgove jagode so bile raztresene po orumenelem časopisnem papirju. 

Odprla sem skrinjo. V njej je bil porcelanast lonček, lepo poslikan s hišami, reko in mostom. 

Vse podobe so bile obrobljene s tanko zlato črto. Ročaj je bil tanek, polžkasto zaokrožen in 

okrašen z drobnimi cvetkami. Pobožala sem ga - lonček, ki ga je babica prinesla, mislim da iz 

Kranja, ker je tam nekaj časa služila. Ji je bilo težko? Mlado dekle s podeželja je prišlo v 

meščansko družino, v neznano mesto, med tujce. Gotovo je kdaj jokala in si želela domov. 

Kako so ravnali z njo, z mojo zlato babico? Je bila gospa prijazna ali prevzetna? Babica o tem 

ni govorila, zato mislim, da to niso bili njeni srečni dnevi. Tudi iz poslikanega lončka ni nikoli 

pila, vedno pa je meni nalila vanj čaj. Topel lipov čaj, sladkan, ker takrat sladkor še ni bil na 

slabem glasu. Z žličko sem mešala čaj, kako lepo je zvenel porcelan. Belkasta para se je 

dvigala in ščegetala v nosnice. Babica se mi je smehljala - mislim, da je imela oči svetleče kot 



voda v bližnjem tolmunčku - ali pa sem imela sama zasolzene oči zaradi sopare ... Spomini, 

spomini ... 

Nato sem ga zagledala - belkast kos papirja popisan z enakomerno modrikasto pisavo: 

“Draga Fanika, moram ti sporočiti, da sem včeraj dospela sem. To je veliko mesto z velikimi 

hišami. Dosti je vozov po cesti.  Gospa govorijo nemško z otroci in so z njimi prijazni. Z mano 

ne govorijo dosti, kuharici zapovejo, kaj morem opraviti. Gospod gredo veliko po opravilu in 

so malo doma. Ako so doma, gredo po obedu v salon in pijejo kavo.  Dosti cukrajo kavo, kar 

tri žličke. Meni jo dajo samo ob nedeljah. Lepo diši in je kot cikorija. 

Meni so dali posteljo pod streho in me je ponoči strah. Pod povštrom imam roženkranc, da 

me naša Devica varuje vsezga hudega.  Čez dan imam jako dosti dela, peglam, pometam in 

brišem prah.  Sem sama in mi je dolgocajtno. Če bom poleti dobila delopust, te bom 

obiskala.”Jako se te spominjam in te pozdravljam, ... 

      “A zdaj pa bodo gospa sestra še brali romančke, je zavpila sestra tik ob meni. Pismo mi je 

padlo iz rok, sestra ge je prestregla v zraku in se posmehnila. “Ti to vzameš resno?  To so kar 

neke fore. Tc, tc, tc ...” 

 

Alenka 

 

 

Nika se je, kot že omenjeno, zapletla v dolg uvod, vendar je v svojem pisanju nakazala 

opazovalski čut in neko simbolno govorico stvari samih; asociacije so nakazane, ne še 

povsem literarno razvite, vendar je tematika dovolj prepričljivo ubesedena. Ritem pripovedi 

sledi logiki zgodbe, opisi so bogati, mestoma morda še celo preveč natlačeni; to so pač vaje. 

Predvsem pa je dobro popisala stanje predmetov na podstrešju in zamisleke ob njih. 

 

 

IZGUBLJENO PISMO … 

 

 

      Ležim na kavču, se pretegujem, obračam, naveličan in utrujen od vseh celodnevnih 

obveznosti v službi. Nagaral sem se ta teden, čutim razbolele, zakrnele noge, moje preobilno 

telo je težko. A tudi z lenarjenjem v samoti ne najdem svojega notranjega miru in spokoja. 

Zdolgočasen nemir me daje, televizija s svojimi grotesknimi novicami dodatno črpa mojo že 

tako prenasičeno glavo.  

       In se spomnim starega dolga. Prijatelju sem obljubil pomoč pri praznjenju natlačenega 

podstrešja, da bo lahko začel z obnovo puščajoče strehe. Staro, utrujeno zgradbo bi rad bolje 

izoliral, da bo topla v tem hudem, ostrem mrazu, ki pronica skozi vsako poro kamnitega 

ogrodja. Pametno se je odločil, obnovo sem mu že davno priporočil, zdaj pa je pravi čas, da se 

lotiva dela. Fizično delo mi bo spočilo prenapete možgane od te pisarniške birokracije in 

tekanja po prehrupni tovarni kovinskih izdelkov. Torej mu telefoniram in mu predlagam 

delovni dan s selitvijo krame, ki se je nabirala Strinja se in brž se zmeniva, kot se znamo le 

moški. V nekaj minutah se pripeljem do bližnje vasi, kjer stoji njegova domačija z ograjenim 

posestvom. Sam je doma. Otroci in žena so na obisku pri ostareli, obnemogli babici. 

      Po ozkih, lesenih stopnicah se prerineva na prepolno podstrešje:  

     Tu pa bo dela za cel dan, pomislim, ko se razgledam po temačnem prostoru, ki ga obseva 

le rahla svetloba, presevajoča skozi dve majhni zamazani stekli v skoraj razdrtih oknih. Stara 

hiša ponuja spomine, ki jih je vtkala zgodovina tu bivajočih domorodcev. Nekaj lesenih, 

črvivih omar kliče mojo radovednost. Odprem vratca in se zazrem v notranjost. Tu so stare 

obleke, ki dišijo po naftalinu, bele zlikane srajce, ki so ponujale radost pogledom ob 

nedeljskih obiskih v cerkvah, pa dolgo črno, široko krilo z naborki, posuto s pisanimi cvetovi 



v katerem so je dajalo dekle na ogled, mladim, postavnim fantom na plesih ob zvokih 

harmonike. Lepo, mično so se oblekli prednamci na podeželju, ko so ob prostih nedeljskih 

popoldnevih zahajali na spoznavna druženja po domačih skednjih. Tu, v tem z lesom zbitem 

prostoru, je res shranjena zgodovina, ki priča o preteklih dogodkih, zrisanih v tukajšnjih 

predmetih. Obrnem se k nasprotni steni in zagledam kup slik uokvirjenih v težke lesene, 

izrezljane okvirje. Naslikana narava, vsa živa, polna grmičastega in drevesnega zelenja, 

travniških rož, s hišami na obronkih; to je bila tematika enega nadobudnega, izraznega 

umetnika iz prejšnjega obdobja. Pogledam tehniko slikanja, le olje lahko ponudi tako žlahtno 

svetlobo tem prelepim razprostranjenim pejsažem. Brskam med slikami in pomislim, da takrat 

ni bilo fotoaparatov, ki bi realno upodobili okolje, zato pa so te ustvarjalne duše, v sproščanju 

med prostim časom, poiskale prave trenutke in ujele motive z odsevi okoliških gozdov, 

travnikov in hiš, ki so jih očaki s trudom postavili. Drugi časi, čisto drugi časi, pomislim 

popolnoma odsoten v mislih, zazrt v oddaljen kot temačnosti skrivnostnega podstrešja. In 

takrat jo zagledam, komajda se jo vidi, kako kot zlovešča temna gmota zeva obsijana s 

pramenom svetlobe. Zasveti iz teme, lesena, temna, lakirana, oprašena, stara skrinja. Pritegne  

moj pogled, privabi me in začara, da kot v sanjah stopam proti njej. »To pa je stara gospa 

polna skrivnosti,« zagodem globoko v sebi. Zamika me njena notranjost s svojo čarobno, 

skrivnostno pojavo. Masivna, težka, dolga, s krevljastim pokrovom in zarisanimi letnicami 

svoje častitljive starosti. Dvignem škripajočo pokrov in začudeno pogledam v globino. Skoraj 

prazna je, le na dnu se zasveti nekaj papirnato belega, kar najbolj pritegne moj pogled, med 

časopisnimi izrezki in popisanimi karticami. Kaj pa je to? se vprašam in izbrskam skromno 

vsebino. Pismo je! Staro, orumenelo pismo, takoj si ga zaželim prebrati. Odprem kuverto, 

noter pa je le majhen kos zmečkanega lista, popisan z pokončno, zelo urejeno, vendar okorno 

pisavo. Usedem se v pričakujoči radovednosti na star žametast fotelj, ki ga je zob časa že 

načel, poln je scefranih lukenj in preperelih madežev. S prašnih, zarjavelih naslonjal otresem 

sivino in se zazrem v napisano, presenečen nad hrepenečo, žalostno vsebino sočutno 

zavzdihnem: 

 

Dragi Nac! 

Jst sem zelo žalostna in te pogrešam! Tu na vasi je pustu brez tebe. Zakaj si odšel taku daleč? 

Delal bi lahku tu doma na kmetiji. Imamo travnike za pokosit, pa žival je v hlevu. Vsak dan jo 

jaz nahranim. Lisa je strila telička. Nikamor ne hodim. Veliko je dela pri hiši s kuho in 

opravili. Čakam te, de se vrneš k meni. Nisva se oženila, a ti moram nekaj povedat. Nosim 

tvojega otroka pod srcem. Tebe pa ni tu ob meni! 

Veš takrat, ko sva šla s košnje? Ustavila sva se v seniku. In taku lepu je bilu v tvojem objemu. 

Ma, o tem ne smem govorit, ker se ne spoduobi. Kej bo rekla mati? Če ne prideš kmalu, bo 

jezna name. Taku dolgu te že ni. In neč ne pišeš. Želim si, da prideš. Bova spet zavandrala kje 

naokuli in se imela lepu. Dela pa je tu zadosti za oba. 

Ne boš verjel, da sem ob dolgih zimskih večerih začela  slikat. Nekaj oljnatih barv sem našla 

na kašči in porišem lanenu blagu od starih rjuh. Drugega nimam. Sej veš. Skromnu živimo. 

Tu se vsi veselijo, ku gledajo slike in pravijo, da so lepe. Tudi našo kmetijo sem namalala. da 

bo imel otrok spomin, ku pride. 

Vrni se dragi Nac čimprej! Pridi nazaj domov!  

Poljubljam te, z vsem srcem tvoja 

Marka 

 

      Čisto zamišljen in zgrožen nad usodo mlade ženske, ki je ostala v negotovosti, pričakujoč 

novega člana družine, vzdignem pogled od natrgane vsebine, skrivajoče polno stiske, 

prestrašenosti in nesrečnega hrepenenja. Le kako se je odvila zgodba? pomislim, zavedajoč 

se, kako kruta je bila miselnost tistega časa, ki je zaznamovala grešna, neporočena dekleta in 



označila otroke prešuštnic za pankrte. Iz vznemirljive omame in hudih misli me zbudi kričeči 

glas mojega prijatelja, da kje pa sem. 

      »Ah, oprosti, zgodbe tvojih prednikov so me zanesle v preteklost,« odgovorim, stresem z 

glavo, odganjajoč zaskrbljenost nad prebrano resnico. Hitro se preklopim v sedanjost in 

začnem zlagati plastične, gumijaste, lepo oblikovane igrače Disneyevih pravljičnih živali v 

kartonasto škatlo. Ležijo razsute po tleh, pa vseeno še vedno tako lepo, prav posebno dišijo, 

njihov vonj je edinstven, čeprav so pozabljeni primerki iz prejšnjih časov. Preusmerijo mi 

pozornost  k moji mladosti, prežeti z neskončnimi igrami v neomejenih širjavah naše otroške 

domišljije. Vprašal bom prijatelja kaj je bilo z Marko in Nacem, se odločim v trenutku 

prebliska. Zvečer, ko končava z delom … 

 

Nike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


