
Ko se komaj polnoletna Irena preseli na drugi konec Slovenije, 
se pred njo kaže lepa prihodnost. Družina, kamor se je preselila, 
potrebuje pridne roke za delo na kmetiji, a to je ne skrbi, da je 
le ob svojem ljubljenem možu, Ignacu. Kmalu po rojstvu prvo-
rojenke Lučke pa se začno kazati prve razpoke v zakonu; Ignac 
večere preživlja po svoje in kljub pričakovanju drugega otroka ga 
Ireni ne uspe zadržati doma. Pretkanost druge ženske, s katero se 
zaplete, pa tudi njegova trenutna zaslepljenost z njo, ga pripravi 
do tega, da ženo odslovi in zahteva ločitev.

Kljub bolečini razdrtega zakona se pred Ireno začno kazati 
obrisi lepše prihodnosti, ki pa jo prekine poziv bivšega moža, ki 
ji želi odvzeti dvoletnega Lovra. Med zakoncema se začne krut 
boj za dečka. 

Leta, ki sledijo, so nepredvidljiva – laži, brezbrižnost bližnjih 
in izguba službe Ireno pripeljejo do tega, da počasi izgubi vse, 
kar bi ji omogočalo normalno preživetje, in naposled pristane 
na ulici.

Ji bo uspelo zaživeti na novo?

»Mnogo noči je preležala v železniških čakalnicah in kleteh, 
kasneje tudi v vrtni lopi, kjer je prenočevala celo zimo. 

To so bila leta, ki se jih ni rada spominjala, a vedela je, da jih 
tudi pozabiti ne sme. Predstavljala so ji opomin, kako hitro te 

življenje odnese na rob. In če tam ni nikogar, da bi te ujel, 
se moraš loviti sam, sicer naposled padeš tudi z roba.«

roman
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Toplo jesensko sonce je ljudi zvabilo na plano. Irena se je 
sprehodila po Šišenskem hribu, se vzpela na Rožnik in se 
preko Tivolija počasi vračala v središče mesta. Bila je nede-
lja, ulice so bile polne sprehajalcev, nekateri se niso želeli 
posloviti od poletja in so si privoščili sladoled, drugi so za-
hrepeneli po merici vročih kostanjev, tretji so posedali 
pred lokali in lovili sončne žarke. Irena je hodila počasi, 
nikamor se ji ni mudilo. Rada si je ogledovala ljudi in ugi-
bala o njihovih usodah. Vajena je bila tega, saj je tako pre-
živela nekaj let. Zadnje čase pa je ta stik pogrešala. Prav 
zato se je prijavila kot prostovoljka in začela obiskovati lju-
di v domovih za ostarele. Na ulici je spoznala, kaj pomeni 
biti odrinjen na rob družbe in kako hitro se tja pride. Tam, 
v domovih, je bilo podobno. Nekateri so bili še včeraj vital-
ni in pomembni člani družbe, danes se je zgodilo nekaj, 
kar jih je pahnilo v osamo. Če nimaš svojcev, ostaneš sam, 
to je vedela. Razveselili so se, ko so jo zagledali na vratih 
svoje sobe, kamor je hodila obiskovat tiste, ki so težko vsta-
li iz postelje. Mnogi so bili pozabljivi in so jo iz tedna v te-
den spraševali, kdo je in kaj pri njih počne. Potrpežljivo 
jim je razložila, da se je prišla z njimi pogovarjat. »O čem 
pa?« so se začudili. Nasmehnila se je. Prisrčni so bili in 
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tako hvaležni za vsako podarjeno minuto. Z nekaterimi se 
je družila v jedilnicah, se igrala družabne igre ali kartala, 
se smejala, ko so se smejali oni, ali jokala, ko so se jokali 
oni. Podobno je bilo kot v minulih letih, je večkrat pomisli-
la. Nekateri dnevi na ulici so bili veseli, posebej, če so se 
ustavljali ljudje, ki so bili dobrovoljni, včasih ji je kdo pove-
dal celo kakšno šalo. Nikoli ji ni bilo samo za darežljivost, 
več ji je pomenil topel stisk roke ali iskrena skrb zanjo in 
vprašanje: »Ali bo šlo?« Drugi dnevi so bili čemerni in te-
mačni. Opazke, ki so padale iz ust mimoidočih, so jo priza-
dele. Pogoltniti je morala marsikatero pripombo o lenuhih, 
delomrznežih in postopačih. Sčasoma se je tega navadila, 
a zabolelo jo je kljub temu vsakič, ko je bilo izgovorjeno. Še 
dobro, da je imela pred seboj cilj, po katerem je tako moč-
no hrepenela, sicer bi odnehala. Ne, si je odkimala, tista 
leta so mi dala tudi mnogo lepega, ne bo se spominjala le 
slabih stvari. 

Ko se je spustila po Čopovi do Tromostovja, je namera-
vala zaviti domov, pa si je premislila in zavila proti Miklo-
šičevi. Ob nedeljah na ulici ni bilo veliko brezdomcev, le 
Hinko je imel delovnik brez urnika. Če je bil lačen, je pri-
šel. Počasi je hodila proti avtobusni postaji in se ogledova-
la naokoli, pa ga ni videla. Sit mora biti, se je nasmehnila. 
Rada ga je imela in odkar je laže shajala iz meseca v mesec, 
mu je vedno podarila kovanec za sendvič. Sama je imela 
dovolj, navajena skromnosti se tudi zdaj ni razvadila. To-
pel obrok ter ogrevano stanovanje sta ji pomenila vrhun-
sko razkošje. Včasih pa ni bilo tako lepo. Mnogo noči je 
prespala v železniških čakalnicah in kleteh, kasneje tudi v 
vrtni lopi, kjer je prenočevala vse leto. To so bili časi, ki se 
jih ni rada spominjala, a vedela je, da jih tudi pozabiti ne 
sme. Bili so ji v opomin, kako hitro te življenje odnese na 
rob. In če tam ni nikogar, da bi te ujel, se moraš loviti sam, 
sicer naposled padeš tudi z roba. 
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Domov je prišla utrujena, sprehajala se je skoraj tri ure. 
Zarja je legla nad mesto in obarvala rdeče nebo, pričelo se 
je večeriti. To je bil za Ireno najlepši del dneva, stopila je k 
oknu in gledala ljudi, ki so hiteli mimo. Tam, za njimi, je 
tekla reka Ljubljanica. V jutranjem svitu je bila njena bar-
va drugačna kot zvečer ob sončnem zahodu. Ko se je po-
vsem zvečerilo, je odšla v kuhinjo in si pripravila večerjo. 
Še vedno je jedla enako kot prej. Dva prepečenca, na kate-
ra je namazala marmelado, zraven si je pogrela skodelico 
mleka. Povečerjala je v tišini, potem je pospravila mizo in 
nanjo prinesla kartone, da bo naredila igrače za otroke, ki 
živijo v materinskem domu. Kmalu bo božič in takrat jim 
jih bo odnesla. Mamice se bodo zagotovo razveselile, ona 
pa tudi, ko bo videla njihovo veselje. Drugega kot svoje 
roke in srce jim ni mogla podariti. A zadnja leta je spozna-
la, da je tudi to dovolj. 
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1

Leta, ki jih je preživela v rojstni vasi, kjer so bile hiše raz-
potegnjene na valovitem gričevju v osrčju Polhograjskega 
hribovja, so se zdela neznansko daleč. Irena, najstarejša 
od treh otrok, je bila rojena v začetku šestdesetih let prej-
šnjega stoletja. Dve leti za njo je bila rojena Marta in čez 
dve leti še Janez. Mama in oče sta bila mila človeka, veseli-
la sta se ob pogledu na svoje otroke, a raje, kot da bi se 
ukvarjala z njimi, sta se ob svojih rednih službah posveča-
la delu na majhni kmetiji. Tako je vzgoja otrok pretežno 
padla na babico in dedka, ki sta živela z njimi. Čeprav sta 
bila že krepko v jeseni življenja, sta se trudila svoje poslan-
stvo vestno izpolnjevati, a kaj, ko jima to ni vedno uspelo. 
Otroci so bili živahni in razigrani, radi so storili tudi ka-
kšno neumnost, posebej še najmlajši Janez, ki je babico in 
dedka najbolj razjezil, če se je zlagal ali nagajal sestrama. 
Dedek ga je oštel, babica pa se je razjezila in mu zagrozila, 
da bo moral naslednjo popoldne z njo preživeti v hiši in na 
glas brati berila iz šolske čitanke ali jo učila poštevanko. 
Navadno pa je bila to le grožnja, ki se ni nikoli izpolnila. 
Morda sta se tudi zaradi Janezovih norčij in njegove živah-
nosti Irena in Marta trudili, da starih staršev nista po ne-
potrebnem obremenjevali. Ko je Irena včasih opazila, da 
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jima pojenjajo moči, je rada priskočila na pomoč. Včasih je 
babici dejala, naj po kosilu malo leže na kavč, ona pa je po-
mila posodo ali postorila kakšno drugo malenkost v gospo-
dinjstvu. Kasneje je njenemu zgledu sledila tudi Marta, ni-
koli pa kaj takega ni prišlo na misel Janezu. Nekoč je Irena 
ta pomislek izrazila babici, pa se je le nasmehnila in za-
mahnila z roko. »Oh, fant je, to se pa res ne spodobi, da bi 
se fantje vrteli po kuhinji.« Dedek ji je prikimal, Irena pa se 
je začudila in ugovarjala, da se tudi po drugih, bolj moških 
opravilih Janez ne ozre, a je tudi zdaj babica zamahnila z 
roko. Takrat je spoznala, da nima smisla vrtati dalje, babi-
ca in dedek sta imela svoja merila, ki jih ne bosta spremi-
njala. Najbolj je bila Irena srečna ob večerih, ko so skupaj 
z mamo in očetom posedli za mizo. Dokler so bili otroci še 
mlajši, sta jima pripovedovala pravljice, kasneje so se igrali 
družabne igre in se ob njih zabavali in smejali. Babica in 
dedek pri večernem druženju nista sodelovala, saj sta ta-
krat rada sedla na klop ob zakurjeno krušno peč in skoraj 
vedno zadremala ob toploti, ki ju je grela v hrbet. V poste-
ljo so se odpravili vsi hkrati, a nikoli prej, dokler niso sku-
paj zmolili rožnega venca.

Irena je spoznala Ignaca na šolskem izletu na Pohorju, 
bilo je ob zaključku tretjega letnika srednje šole. Čeprav je 
bila v družbi svojih sošolcev, je skupina mladih fantov, 
med katerimi je bil tudi Ignac, nekaj deklet hitro zvabila v 
svojo družbo. Beseda je stekla in še isti dan sta si izmenjala 
naslove. Poslej so na Irenin dom začela prihajati pisma s 
štajerskega konca. Babica jo je začudeno in vprašujoče po-
gledovala, ko ji je izročala bele kuverte, a se je Irena nare-
dila, da tega ne opazi, in o svoji ljubezni nikomur ni pripo-
vedovala. V sebi pa je bila prepričana, da je Ignac najlepši 
fant, kar jih je kdaj koli videla. Počasi je družinske večere 
zamenjala za samoto svoje sobe, kjer je lahko v miru sanja-
rila o njem in mu pisala dolga pisma. Kmalu zatem jo je ne-
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kega dne obiskal, dobila sta se na Vrhniki. Tisti dan sta se 
tudi prvič poljubila. Od tedaj dalje je prihajal pogosteje. 
Ponavadi sta se odpravila na sprehod ali šla v kino, včasih 
sta se odpravila tudi na veselico. Bolj kot ga je spoznavala, 
močneje se je vanj zaljubila, prav vse na njem ji je bilo všeč. 
Privlačilo jo je, da je bil drugačen, kot so bili njeni vrstniki, 
bil je bolj možat, navsezadnje tudi celo desetletje starejši 
od njih. Ko jo je konec četrtega letnika zasnubil, je brez 
premisleka privolila. Tudi ni oklevala, ko jo je vprašal, če 
se bo preselila k njemu na Štajersko. Z njim bi šla kamorko-
li, tudi na luno, če bi bilo treba.

Domači so novico o poroki sprejeli z mešanimi občutki. 
Babica jo je s solznimi očmi vprašala, ali ni malo prezgo-
daj, navsezadnje njeni domači fanta sploh ne poznajo, mar 
ne bi s poroko še malo počakala? Tudi dedek je hodil na-
oko li z zaskrbljenim izrazom, njega je najbolj skrbelo, ker 
se bo Irena preselila tako daleč. A Irena je odkimavala in 
jima povedala, da je srečna in naj nikar ne skrbita zanjo. 
Enake pomisleke sta izrazila tudi starša, njiju je predvsem 
skrbelo, kako se bo znašla v neznanem okolju, posebej še 
tako mlada, pa tudi Ignaca pozna le malo časa. Mar si ne bi 
oba vzela še nekaj časa, da bi se bolje spoznala, preden bi 
se poročila, sta jo nagovarjala, skoraj prosila. Irena je odki-
mavala in ni hotela niti slišati o tem. Ne, tako se je odločila 
in tako bo ostalo. Polnoletna je, končala je srednjo šolo, s 
študijem pač ne bo nadaljevala, četudi je prej nameravala. 

Preostale mesece, ki jih je Irena še preživela doma, sta 
se ji mama in oče začela bolj posvečati in jo spraševati o 
njenih željah, občutjih in načrtih. Sprva ju je začudeno 
opazovala, saj ni bila vajena, da bi se kadarkoli ozirala na-
njo oziroma da bi ju skrbelo za njeno prihodnost. Opazila 
je, da je prav tako kot njej nelagodno tudi njima, negibno 
so sedeli za mizo in pogledovali drug drugega ter upali, da 

Klosarka na Miklosicevi - prelom.indd   11Klosarka na Miklosicevi - prelom.indd   11 30.5.2018   8:34:0030.5.2018   8:34:00



12

bi se pogovor čim prej končal. Poleg tega sta se mama in 
oče nenehno vrtela okoli istega vprašanja: 

»Ali nas res ne boš pogrešala, ko se boš preselila tako 
daleč?« 

»Seveda vas bom, vse vas. Najbolj pa babico in dedka,« 
ji je ušlo z jezika, še preden je dobro pomislila, da bo s tem 
verjetno užalostila starše. Takrat sta sklonila glavi in se 
spogledala.

»Nisem tako mislila. A največ časa smo otroci preživeli 
z njima, zato je razumljivo, da sem najbolj navezana na nji-
ju,« se je opravičevala. Tedaj sta mama in oče zamahnila z 
roko in ji dejala, naj se nikar ne opravičuje, navsezadnje 
ima prav. Tisti večer so se kmalu poslovili in nehote je Ire-
na slišala pogovor med staršema.

»Premalo sva bila z njimi,« je slišala mamin glas. Očeto-
vega odgovora ni slišala, a predstavljala si je, da je pritrdil 
svoji ženi. 

Marta in Janez sta se ob novici, da se bo Irena kmalu 
odselila, držala ob strani. Janez se je delal, kot da se ga to 
ne tiče, Marta pa jo je včasih žalostno pogledala.

»Hej, deklič, saj ne grem v Ameriko,« je vzkliknila Irena 
in jo spodbudno pogledala, a je Marta sklonila glavo. Po-
grešala jo bom, je večkrat pomislila osemnajstletna Marta, 
njena starejša sestra je bila edina oseba, s katero se je lah-
ko pogovorila o nekaterih stvareh. 

»S kom se bom zdaj pogovarjala?« jo je vprašala na robu 
joka. Irena je sedla k njej, jo objela in ji obljubila, da si bo-
sta pisali.

»V pismih mi boš lahko napisala o vsem, kar se ti bo zgo-
dilo. Jaz pa ti obljubim, da ti bom redno odgovarjala, hkra-
ti pa tudi poročala o svojem življenju. Tako bova še vedno 
ostali povezani, skoraj tako kot sedaj,« jo je tolažila Irena. 
Marta je prikimala in si obrisala solzo, ki ji je spolzela po 
licu. Potem se je obrnila k Ireni in jo objela. 
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»Vesela sem zate, a žalostna zase,« je odvrnila z otroško 
preprostostjo. 



V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja se je Irena 
poslovila od svoje družine, komaj dvajsetletna je postala 
poročena žena. Razgibana, z griči posejana Štajerska je po-
stala njen novi dom. Ignačeva starša, mama Rozalija in oče 
Srečko, sta jo lepo sprejela in ji zaželela, da bi se med njimi 
dobro počutila. Prve tedne po poroki sta z Ignacem ob ve-
čerih včasih odšla na sprehod, takrat ji je Ignac tudi pove-
dal, do kod segajo njihove njive in travniki. Zdaj šele je vi-
dela, kako velika je njihova kmetija. Čudila se je, kako 
morejo vse to obdelati, pa ji je povedal, da večino polj obde-
lajo strojno, s traktorjem. Še bolj se je zavedala velikosti 
kmetije in njene trdnosti, kajti to so bili časi, ko je traktor 
predstavljal statusni simbol kmeta. Če si ga imel, potem si 
bil res močan kmet. 

Kljub strojni mehanizaciji je kmetija zahtevala še prid ne 
roke. Ignac in njegova starša so imeli veliko dela na zemlji 
in pri oskrbi živine in tako se je sčasoma na Ireno prenesla 
vsa skrb za kuhinjo in hišna opravila. Bila je navajena dela, 
a ne v tako velikem obsegu, kot jo je doletelo zdaj. Ob veče-
rih je bila utrujena, mnogokrat je težko čakala, da je legla v 
posteljo. Vseeno je pogrešala družinski pogovor in skupno 
molitev pred odhodom v posteljo. Če se ne bova pogovarjala,  
ne bova vedela, o čem drugi premišljuje in kaj si morda želi, 
se jo je polotilo nelagodje. Nekajkrat je z Ignacem poskusila 
načeti pogovor o tem, pa je sčasoma spoznala, da zaman. 
Obljubil ji je vse, naslednji večer pa se je zgodilo isto: pogo-
vor je tekel le o delu, ki je bilo opravljeno danes, in o delu, 
ki ga bo treba opraviti jutri. Počasi je obupala v svojem pri-
zadevanju. Zvečer, preden je zaspala, je zmolila sama. 
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Kmalu po poroki je Irena zanosila. Nosečnost je kljub 
napornemu delu minila mirno in dva tedna pred napove-
danim rokom poroda je Irena rodila Lučko. Dete je imelo 
majhno glavico, pokrito z gostimi črnimi laski. Nenehno 
jo je gledala, bila je vzhičena in ganjena od sreče ter pono-
sa. Kar ni mogla verjeti, da je to njena hči, ona pa mama. 
Ignac ju je prišel obiskat naslednji dan. Irena ga je že tež-
ko čakala in ko je dobila obvestilo, da jo na hodniku čaka 
mož, je pohitela tja. A takoj, ko ga je zagledala, je opazila, 
da njegov obraz ni izžareval takšne sreče, kot je upala in 
si želela. Stopil je k njej, jo poljubil, potem sta sedla na 
klop. 

»Bi jo rad videl?« ga je razneženo vprašala. Prikimal je, 
vstala sta in tam, proti koncu hodnika, so za veliko stekle-
no steno ležali dojenčki, vsak v svoji posteljici. Nasmehnila 
se mu je in mu pokazala Lučko. Bil je vesel, ko jo je videl, a 
še zdaleč ne tako, kot je bila srečna ona. Drugače je to, se je 
tolažila, očetje kasneje razvijejo odnos do otroka kot mati. 
Pa ni bilo drugače tudi potem, ko sta prišli z deklico do-
mov. Ignac se je še bolj zakopal v delo, ona pa je bila še bolj 
sama z njo. 

Zdaj, ko je bilo tu malo dekletce, je del hišnih opravil 
spet morala prevzeti mama Rozalija. Irena je videla, da je 
to storila brez težav, a še rajši se je posvečala mali Lučki. 
Pestovala jo je, ljubkovala in jo z vozičkom vozila na spre-
hode po vasi. Tudi oče Srečko je bil rad v njeni bližini. Če 
je le mogel, je tudi med delom pohitel k vozičku, v katerem 
je spala malčica, in si jo ogledoval. Ko se je dekletce začelo 
plaziti, je bilo še več veselja v hiši. Vzhičeno so opazovali 
vsak njen napredek in se ga veselili. Razen Ignaca, ki je ta-
krat raje legel na kavč in prižgal televizijo. Deklica ga je 
opazovala, do njega pa se ni splazila. Skoraj ga ne pozna, je 
včasih prešinilo Ireno, Ignacu res ni bilo mnogo mar za la-
stno hči. Če je bil takrat v bližini oče Srečko, je deklico dvi-
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gnil v zrak, da je pričela kričati od veselja, ali se je po kuhi-
nji vrtel z njo v naročju. To pa Ignacu tudi ni bilo pogodu, 
zato je očeta opomnil, naj otroka ne razvaja. 

Sprva je bila Irena vznemirjena ob moževem obnašanju, 
spraševala se je, kaj je povzročilo tako močno spremembo 
v njegovem vedenju. Ob večerih, ko sta bila sama, je prise-
dla k njemu na kavč in naslonila glavo na njegovo ramo ter 
upala, da jo bo objel, tako kot je to počel vse do Lučkinega 
rojstva. A zdelo se je, da je Ignac z dnem, ko je postal oče, 
prenehal biti zakonski mož. Irena ga kot žena ni več zani-
mala, osornost v njegovem glasu je postala stalnica njune-
ga vsakdanjika. Mlada, kot je bila, se Irena ni znašla v tej 
situaciji, zato tudi ni vedela, kako naj se obnaša, da bo spet 
pridobila svojega moža. Ob večerih je včasih prosila taščo, 
da je vzela k sebi Lučko, ona pa je Ignaca povabila v kino 
ali na sprehod po vasi. Ko mu je to predlagala, je osupnil 
ob njenem predlogu, in bilo je le takrat, da je šel z njo v 
kino. Kasneje je na vse njene predloge odkimaval, rekoč, 
da je preveč utrujen ali da se mu ne da. 

Jezilo jo je, ko je začela opažati, da se je raje kot doma 
zadrževal v gostilni. Prvo leto zakona je vsak večer težko 
čakal, da je prišel v njuno stanovanje, jo objel in poljubil. 
Tudi ona je živela za tiste večerne ure, ko je bilo vse delo na 
kmetiji postorjeno, da sta jih preživela skupaj. Ko je prvi 
večer izostal in ni prišel k njej, ga je čakala v kuhinji pozno 
v noč in skozi okno s strahom pogledovala, kje ga bo zagle-
dala. Minilo je nekaj ur, ko je le prišel gor.

»Kje si bil? Je kaj narobe?« ga je prestrašeno vprašala. 
Nasmehnil se je in odkimal. 

»Spat grem,« je bil edini stavek, ki je tisti večer prišel iz 
njegovih ust. Tako niti takrat niti ob kasnejših izhodih, ki 
so kmalu postali stalnica, ni izvedela, zakaj je prišlo do 
take spremembe v njegovem obnašanju. 
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