
 

Kje začeti, se je sprašala, ko se je potem odpravila na dolg sprehod. Kako spet razviti občutke, ki so se v 

njej porajali preteklo leto. Kako ovrednotiti srečanja zakonske skupine? Kaj so pustila v njej, kaj v Borutu? 

Koliko je tega, iz česar je mogoče graditi naprej? Če je tega sploh kaj? Vprašanja so prihajala na plano. 

Drugače kot prejšnji teden, je pomislila. Takrat njeni moţgani še niso bili pripravljeni na vse to. Njeno srce 

je potrebovalo najprej počitek, da bi zmoglo delati naprej. Tega se je v tem letu vsekakor naučila. Da človek 

lahko zajame sapo, mora najprej sesti na stol. Potem lahko gre dalje. Zadihan človek, ki teţko lovi sapo dan 

za dnem, tega ne zmore. Vedno v hitenju, vedno v iskanju, vedno v hrepenenju. Ne, to ne gre. In po 

preteklem tednu je imela zdaj še dokaz za to. Umirila se je. In umiril se je tudi Borut. To je opazila po 

skupnem vikendu. Kako sta se spremenila zadnji dve leti. Postala sta bolj umirjena. Predvsem ona, pa Borut 

tudi. Ko je doumela, da je sama odgovorna za svoje ţivljenje, ji je postalo laţe. Prej je mislila, da je Borut 

tisti, od katerega je odvisno njeno počutje, vsaj deloma. Pa Patricija, ki je bila pridna in ji ni puščala odprtih 

ran. Pa starši in njihovo ravnanje. Takrat je mislila, da je njeno počutje odvisno od vseh drugih, le od nje 

same ne. Njeno počutje je bilo na koncu rezultat vsega, kar se je dogajalo okoli nje. Okolica je krojila njeno 

ţivljenje. Bedasto, si je zdaj zamrmrala Kristina. Kako to, da je potrebovala toliko let, da je to dojela, se je 

spraševala. Če primerja sebe in Patricijo pri enaki starosti, potem je ţe na prvi pogled opazno, kako daleč 

pred njo je njena hči. Zakaj je imela tako zaprte oči? Toliko časa, toliko let? Kje so vzroki, je premišljevala, 

a se je v istem hipu zaustavila. Ne, o vzrokih zdaj ne bo razmišljala. Če bo zašla na to področje, potem ne bo 

šla naprej. Morda drugič, danes pač ne. Kako hitro človek zaide v obtoţevanje. Sebe in drugih, je pomislila. 

Še dobro, da je vsaj to spoznala. Da je za svoje ţivljenje odgovorna samo ona. Sama in edina. In potem 

lansko poletje, ko se je zdelo, da je prišla ţe precej daleč, je bilo to spet samo utopija. To je danes vedela.  

Septembra, ko je potrkala na ţupnijska vrata, je stala pred ţupnikom tako samozavestna. Vedela je, kaj 

potrebuje, in sama sebi se je zdela tako pametna. Tako vsevedna. Veliko bo dobila, to je vedela. Po 

pripovedovanju Senke, Patricije, pa tudi lastna pamet ji je tako govorila. A veliko bo tudi dala, je pomislila. 

Skupini. Še dobro, da tega nikoli ni na glas izgovorila. Če bi, bi se zelo osramotila. »Pridita,« jo je prijazno 

povabil ţupnik, ko mu je povedala o svoji ţelji. »Dobrodošla,« so ju med seboj sprejeli drugi zakonci. 

Čeprav so bili kot skupina ţe dalj časa povezani, se niso obotavljali med seboj sprejeti nov zakonski par. In 

potem ta njihova odprtost. Kristini je jemalo sapo. Nekako je bilo videti, da je bilo Borutu laţe. »Ţelita tudi 

vidva kaj povedati?« sta prišla tudi onadva na vrsto. Kristina je prikimala, a ničesar ni mogla izdaviti. 

Pogledala je Boruta, ki ji je prikimal in spregovoril. Ne veliko, a dovolj, da sta se predstavila drugim. »Zakaj 

sta se ţelela pridruţiti zakonski skupini?« jo je nekdo vprašal. Zakaj ... Dobro vprašanje, je pomislila takrat. 

Še sama ni vedela, od kod je zaslišala glas, a v hipu je odgovorila: »Ko bom to vedela, vam bom takoj 

povedala. Zaenkrat tega še ne vem. Nihče od naju tega ne ve. Ţeliva si le biti tukaj z vami. Prosiva za 

potrpljenje.« Potem je nastala tišina. Kristina je videla, da je bila ta njena iskrenost vstopnica za popolni 

sprejem v to skupino. Hvala Bogu, rešena sva, je pomislila. »Se vidimo v nedeljo pri maši,« je rekel nekdo 

iz ozadja. »Kaj,« je zamrmrala, a jo je Borut prehitel. »Prideva, seveda,« je zaslišala njegov odgovor. 

Pogledala je okoli sebe. Ker ljudi še ni poznala po imenih, je teţko določila, komu je ta glas pripadal. Pa tudi 

gledal ju ni nihče. Verjetno je bilo vprašanje izrečeno kar tako, kot bi nekomu rekel na svidenje, je 

pomislila. Četudi, je zamrmrala. Še dobro, da je Borut tako odreagiral. Potem jo je prijel za roko in jo 

odvlekel domov. Če tega ne bi storil, bi tisti večer teţko našla sama pot domov.  

 

Kristina med premišljevanjem ni opazila, da je precej zašla s predvidene poti. Nenadoma se je znašla pred 

velikim, starim skednjem. Začudeno ga je pogledala, saj se ga iz preteklosti ni spomnila. Ko je stopila malo 

višje, na hrib, je zadaj opazila še majhno, staro hišico. Omet je ţe odpadal, okna so bila majhna, a pred 

vsakim je bilo korito z roţami. Torej nekdo tu ţivi, je pomislila in stopila naprej. Skedenj je ţe videl boljše 

čase, si je zamrmrala, ko je opazila polomljene letve. Ko je prišla v bliţino hiše, so se odprla vrata in na njih 

se je prikazala majhna, sključena ţena. Zelo stara, je ocenila Kristina, ko je stopila bliţje. 

»Dober dan!« je zavpila na njeno uho, ko se ji je pribliţala.  

Ţenica jo je začudeno pogledala. Verjetno ne sliši, je pomislila Kristina, in ko se je spet hotela skloniti k 

njej in jo pozdraviti, je ţenica samo odmahnila z roko. 

»Ne vpijte no tako, saj nisem gluha,« je odvrnila s tihim glasom. 



Kristini se je skoraj zaletelo. O moj Bog, je pomislila. Vpijem na ljudi, misleč, da so gluhi, in pri tem 

skoraj oglušijo od mojega vpitja.  

»Oprostite,« se je opravičila Kristina. 

»Mislila sem, da slabše slišite ...« je še dodala. 

Ţenica jo je pogledala in se nasmejala. 

»Saj, stara sem res. A slišim še dobro, hvala mojemu Bogecu,« ji je odvrnila in ji podala roko. 

»Frančiška sem,« se je predstavila. 

»Kristina.«  

»Čigava?« je bila ţenica radovedna. 

»Iz Pušlarjeve hiše sem. Pušlarjeva Mici je bila moja babica. Morda ste jo poznali?« je Kristina 

vprašujoče pogledala. 

»Kaj ne bom, seveda sem jo. A ti si pa tista mala Kristinca, o kateri je včasih pravila?« je ţenica zdaj 

pobrskala po spominu.  

Kristina je pokimala. No, svet je res majhen, je pomislila. Greš po svetu in na samotnem kraju najdeš 

ţeno, ki pozna tvojo babico. In tebe. Sicer pa, Kristina, se je takoj opomnila, nisi ravno daleč od babičine 

hišice in očitno sta bili ţeni včasih dosti skupaj. Torej ni čudno, če pozna tvojo babico. Zdaj se je morala 

nasmejati. Očitno je bila spet v svojih dveh svetovih. In zdaj lahko komunicira iz prvega v drugega. Tega 

dosedaj ni bila vajena. Napreduje, si je zamrmrala in se spet obrnila k ţenici.  

»Prisedite,« jo je povabila ţenica, ki je ţe sedla na klop pred hišo.  

Kristina je z veseljem sedla poleg. Frančiška ji je bila všeč.  

»Ţivite sami?« jo je vprašujoče pogledala. 

Prikimala je.  

»Od nekdaj. Moţa je vzela vojna, še preden mi je uspel zaploditi otroka. Od takrat sem sama. Dve leti sva 

bila poročena, ko je moral iti.« 

Kristina je prikimala. Ko je na hitro izračunala leta, je pomislila, da mora biti ţenica še starejša, kot je 

bila videti. Blizu devetdesetih, je pomislila. Ţenica pa, ki je očitno uganila, o čem Kristina razmišlja, je 

prikimala.  

»Stara sem ja, stara. Zelo. Dve leti sem starejša kot tvoja babica. To vem, sva se včasih hecali, da jo 

lahko pošljem po cigaretlne.« 

»Po kaj?« 

»O, ti mestni deklič ti, vidi se ti, da ne razumeš naše šprahe. Po cigarete bi jo lahko poslala, ja.« 

Aja, je Kristina zašepetala sama pri sebi. Presenečena je bila, da je srečala ţenico v teh letih, a tako bistro. 

In slišečo, se je zdaj morala nasmejati. 

»Kaj se smeješ?« je zaslišala vprašanje. 

»Oh, nič. Le spomnila sem se, kako sem vpila na vas,« je Kristina smeje razlagala drobni ţenici. 

Tudi ona se je zdaj glasno nasmejala.  

»Saj ni nič hudega. Le malo smešno se mi zdi, ko me kdaj kdo obišče in tako vpije okoli mojih ušes, da bi 

ţe od tega lahko oglušela.« 

Kristina, ki si je to zelo nazorno predstavljala, se je zdaj na ves glas nasmejala. Potem je ţenica vstala in 

jo povabila v hišo. 

»Pridi deklič, pridi. Bova malo prigriznili.« 

Kristina, ki ni vedela, kako naj ravna ob tem povabilu, se je odločila instinktivno. V teh ljudeh pri tej 

starosti ni nobene narejenosti več. Če jo je povabila na prigrizek, je to storila odkritosrčno. Kot bo tudi ona 

zdaj sprejela to povabilo. Odkritosrčno se ji bo pridruţila. Če je taka njena ţelja, potem naj tako bo. 

 

Kristina je pri stari ţenici preţivela dobršen del dneva. Nareţi dekle, ji je ukazala, ko je od nekod prinesla 

kos mesa. Kristina je videla, da je na njem še vedno malo masti. Kako se ţe reče temu mesu, je pomislila. 

»Iz tunke je,« je dejala Frančiška, kot bi brala njene misli. 

»Mmm, kako je dobro,« je Kristina vzdihovala, ko se je mastila z dobrotami.  

»In kruh, boţanski je,« je še pripomnila s polnimi usti. 

»Jej, deklič, jej. Tudi meni danes, v druţbi veliko bolj tekne kot takrat, ko sem sama,« je ponujala 

Frančiška. 



Ko sta pomalicali, sta obsedeli za mizo. Notri je bilo hladno in kozarec vina, s katerim sta poplaknili 

dobrote, je tudi naredil svoje. Nekaj časa sta obsedeli v tišini.  

»Kaj delaš sama v tej samoti, Kristina?« je čez nekaj časa nenadoma spregovorila stara ţenica.  

Kristina se je zamislila. Kako naj ji odgovori, da bo razumela. Ona, ki je bila poročena le dve leti, prav 

gotovo v tistem času ni potrebovala samote, da bi lahko premišljevala o svojem zakonskem odnosu. Jo bo 

razumela, ali jo bo obsodila, je pomislila Kristina. Potem se je odločila, da bo iskrena. Tudi Frančiška je bila 

z njo. 

»Z moţem sva poročena dvajset let, imava eno hči, odraslo, in zdaj se nekako iščeva. Sebe, drug drugega, 

najin odnos,« ji je tiho povedala. 

»Se imata rada?« je vprašala Frančiška. 

»Zelo.«  

»Potem je vse v redu. In našla boš vse, kar si prišla sem iskat. Samota vedno pomaga. Tudi meni, veš.« 

»Tudi vam?« jo je Kristina zdaj začudeno pogledala. 

Frančiška je prikimala.  

»Če ne bi bila v tej samoti, ko mojega moţa ni bilo več nazaj, ne bi preţivela. Tako pa sem vedela, da 

sem odvisna le od sebe. In nikogar drugega. Morala sem se nasloniti nase, na svoje skrite moči. In sem 

preţivela. Svojega moţa sem preţivela za sedem desetletij. Ni malo, kaj?« 

Kristina je odkimala. Potem je počasi vstala. 

»Zdaj moram nazaj.« 

Frančiška je prikimala. 

»Boš še dolgo tu?« jo je vprašala. 

»Do konca tedna,« ji je odgovorila Kristina ter ji podala roko.  

»Hvala za vse,« se ji je zahvalila in ţenico objela.  

Zdelo se ji je, kot bi objela svojo babico. Tudi Frančiška jo je močno stisnila k sebi. 

»Polepšala si mi dan,« ji je zašepetala. 

»Ko bi vedeli, kako ste ga vi meni,« ji je odvrnila Kristina. 

»Pridi še kaj,« ji je še zavpila, ko je bila Kristina ţe malo stran od hiše. 

»Bom!« ji je zavpila nazaj, potem pa odhitela v smer, od koder je prišla.  

Spet je odšla brez telefona, se je spomnila v tistem hipu. Četudi, je pomislila. Vsi se bomo morali počasi 

spet navaditi na svobodo. Takšno, kot jo ţivi Frančiška. Ko  telefon ne kroji več tvojega ţivljenja.  

Popoldan je Kristina preţivela na travi. Na staro, babičino odejo je prinesla še hladno laneno rjuho. Ko je 

tako leţala na hrbtu in gledala v nebo, so ji misli odplavale. Naj vzamem knjigo, je premišljevala in se 

obrnila proti njej. Odkimala je. Zdaj ne, prevroče je. Kje naj zdaj spet začnem, je začela premišljevati. O 

Bog, veliko laţe je delati z rokami. Tam vsaj veš, primeš nekaj v roke, začneš in je narejeno. Ob 

razmišljanju pa ... Prepočasi, si je odgovorila. Potem se je prekriţala, sklenila roke in se potoţila. Njemu, ki 

je tam zato, da je ob nas. Njemu, ki je tam zato, da smo mi v njem. Tako ji je razloţila Stanka. Potem naj bo 

tako, si je še zašepetala in mu v tišini srca povedala, kaj jo muči. Odgovor je sledil zelo hitro. Še preden ga 

je dobila, je zaspala. Ko se je zbudila, jo je zeblo. Sonce je ţe zašlo, zato je vstala. Potem se je spomnila 

svojega pogovora. Morala se je nasmejati. Če je bil to odgovor, potem se ne bo pritoţevala. Počitek v duhu 

pa tudi nekaj šteje, si je zamrmrala. Odšla je v hišo in poklicala Boruta.  

»Spal sem,« ji je dejal. 

»Tudi jaz,« mu je odvrnila. 

»Naporen vikend je za nama,« ga je spet zaslišala in v njegovem glasu je zaslišala muzajoč prizvok.  

Zavila je z očmi. 

»Se je Patricija kaj oglasila?« je vprašala. 

»Ja, vse je v redu, ne skrbi,« je odvrnil, še vedno z zaspanim glasom.  

»Zdaj moram zaliti še roţe. Lepo se imej,« se je potem hitro poslovila. 

»Morda mi bo uspelo, ne vem. Misli name,« je še zaslišala njegov glas. 

Ko je odloţila slušalko, se je zapodila v delo. Mislim, da je bilo sporočilo jasno, si je zdaj zašepetala, ko 

je spet pomislila na svoj počitek. Ţivi in dogajalo se bo samo. Na silo razmišljati verjetno res ni dobro. 

Ţivljenje bo prineslo odgovor. Takrat, ko bo čas za to. Spoznanje več, si je zamrmrala. Ko je roţe zalila, je 



zaprla še polkna, potem pa je po dolgem ponedeljku hitro odšla v posteljo. Dan, čeprav umirjen in lep, jo je 

izčrpal. Ali pa se je izčrpala sama. Jutri bo poskusila znova. Še dobro, da se človek zjutraj zbudi spočit in 

naspan, pripravljen na nov dan. 

 

Ponoči ni dobro spala. Ker je šla zgodaj spat, se je začela prebujati in okoli sebe je spet zaslišala 

vsemogoče šume. Ko je ob treh ponoči začelo še grmeti, se je pokrila čez glavo in čakala, da bo minilo. Ko 

se je ozračje umirilo, pa je bilo zunaj ţe svetlo. Vedela je, da ne bo mogla več zaspati, zato je vstala in odšla 

po stopnicah v kuhinjo. Pristavila je za kavo in odprla vrata na steţaj. Zrak je bil napolnjen s kisikom, vlaţen 

in hladen. Prija, je zamrmrala. Potem si je prinesla skodelico kave in sedla na prag. Sonce še ni vzšlo, na 

nebu pa so se podili ostanki temnih oblakov. In tam, na obzorju, so se oblaki obarvali rdeče. Kako je to lepo, 

si je zašepetala. Beli oblački, temni, rdeči, zadaj pa modrina neba v raznih odtenkih. In tam, oddaljena od 

vzhoda, se je kazala luna. Njeni obrisi so izginjali iz območja vidnega. Kako, da tega nikoli ne opazim 

doma, se je vprašala Kristina. Te lepote. Potem je pogledala okoli sebe. In tega zelenila, na drevju, na tleh, 

vse naokoli. Ko ji je včeraj Frančiška razlagala, da je preţivela zaradi samote, je ni povsem razumela. Zdaj ji 

je postalo jasno. Del stvarstva smo, del celote. Ko sprejmeš celoto kot dar, kot svoj dom, kot prijatelja, 

potem je vse preprosto. Nikoli nisi osamljen, vedno je polno ţivljenja okoli tebe. Uboga Frančiška, je 

pomislila. Na pragu dvajsetih je ostala sama, brez moţa, brez otroka. Pa vendar iz nje veje toplina, 

hvaleţnost. Za ţivljenje, za vse, kar je prejela. Pa jaz, se je vprašala. Meni pa se zdi vse tako samoumevno. 

Da imam Boruta, Patricijo, starše, sluţbo, prijatelje. Zmajala je z glavo. To ne pripada vsakomur, je 

zaključila. To je dar. Njegov dar. Meni in moji druţini. Ko je prišla do tega zaključka, je hitro vstala in odšla 

v hišo. Preoblekla se je, pogledala na uro in odhitela. Če je ob sedmih, potem jo bom ujela. 

Ker sta z babico večkrat šli ob poletnih večerih k maši, je Kristina vedela, kje je cerkev. Ko je zapeljala na 

parkirišče, je videla, da so vrata odprta. Oddahnila si je. Še sama ni vedela, kaj je bilo tisto, kar jo je tako 

silovito vleklo vanjo. To jutro je na pragu hišice začutila, da mora iti. Da se zahvali. Ko je sedla v zadnjo 

klop, je pozvonilo. Vstala je in pogledala duhovnika. Ni bil isti. Tisti je bil ţe star, duhovnik, ki je stal pred 

oltarjem, je bil mlad. Torej nikakor ne more biti isti, je zamrmrala. Pogledala je starejše ţenice, ki so sedele 

na klopeh pred njo. Cerkev ni bila polna, a nekaj jih je bilo v njej. Po enem letu nedeljskega obiskovanja 

maše ji je postala cerkvena dinamika ţe malo bolj domača. Lani pa, ko sta šla z Borutom prvič k maši, se ji je 

zdelo, da je prišla na kraj, kjer se bo zdaj, zdaj zgodilo nekaj zgodovinskega, prelomnega. In onadva bosta 

priči temu. Nasmehnila se je. Zakaj ima tako dober spomin, se je vprašala. Včasih bi bilo bolje, da bi kaj 

pozabila. Potem se je spet ozrla okoli sebe. Petje, ţensko petje iz ostarelih, suhih grl je Kristini v tem jutru 

prinesel duh po babici. Tudi babica je rada pela, se je spomnila. Včasih, ko je bila majhna, bi si Kristina 

najraje zamašila ušesa, ko je slišala to razparano petje v cerkvi. Razpočeni in neuglašeni glasovi res niso 

ponujali vrhunskega glasbenega uţitka, a bili so tam. Takrat in zdaj. Tokrat je niso motili. Danes so bili ti 

glasovi povezava z babico. In v teh dnevih najlepša pesem, ki jo je slišala. Potem se je prekriţala in sledila 

maši.  

 

Po maši se je zadrţala v pogovoru. Ţenice so bile radovedne, odkod se je v tem jutru vzela. Ko jim je 

povedala, čigava je, so bile zelo vesele. Kristinca, mala Kristinca, so se spominjale. 

»Katera Kristinca?« je vprašal ţupnik, ki je pristopil k skupini. 

»O, gospod ţupnik, se spomnite Pušlarjeve Mici. Ah, ne, saj se ne morete, vi ste prišli pozneje. No, to je 

njena vnukinja, pa smo vesele, da smo jo srečale,« so mu hitele pripovedovali. 

»A tako,« se je ţupnik obrnil še k njej in ji podal roko.  

»Lepo, da ste se nam pridruţili pri jutranji maši,« jo je prijazno pozdravil. 

Kristina je pokimala. Ni bila vajena drugih ţupnikov razen domačega. Pred enim letom ni bila vajena še 

tega, je pomislila. Zato tudi ni vedela, kaj naj mu reče. Verjetno bi pri njeni prvi besedi ugotovil, da še sama 

dobro ne ve, zakaj hodi k maši. Morda se to vidi na njenem obrazu, je pomislila. 

»Oh, to bi bila Mici vesela, da ima tako poboţno vnukinjo,« so dalje razpredale ţene. 

»Ja, jabolko pa res ne pade daleč od drevesa,« so modrovale dalje. 

Kristina pa je vedno bolj lezla vase. Kaj naj reče, kako naj jih ustavi. Morda bi morala reči: »Poslušajte, 

pojma nimam o veri, ţal. Babica me je v njej vzgajala, starša tudi, a potem je vse odšlo. In zdaj sem tukaj 



samo zato, ker vidim, kakšno moč prejemajo najini prijatelji iz zakonske skupine iz maše. Tudi jaz ţelim 

najti to moč, to vtičnico, od koder bom črpala za ţivljenje. In to je moja edina ţelja v temu trenutku.« A je 

ostala tiho in jim je vljudno kimala. Ţupnik jo je začudeno gledal. Morda misli, da mi je muca snedla jezik, 

se je v sebi nasmehnila. Potem jih je vljudno pozdravila, nekatere so se z njo celo rokovale. Ko je hitela 

proti avtu, so se tudi one počasi odpravile vsaka na svoj konec. A na ţupnikovem obrazu je videla 

neizgovorjeno vprašanje. Uganka mu je bila, to je videla.  

 

V trgovini, kjer je nakupila vse potrebno, je v kotu našla še leţalnik.  

»Je za zraven še kakšna blazina?« je vprašala prodajalko, ko si ga je ogledovala.  

Prikimala je in ji iz skladišča prinesla še debelo peno. Mhm, je mrmrala Kristina, ki se je ţe videla, kako 

uţiva v mehkobi te blazine na zeleni travici.  

»Vzela bom še to,« je prikimala. 

Potem ko je vse skupaj znosila v avto, se je odpeljala. Ko je peljala mimo gostilne, pa je zavila na njeno 

parkirišče. Še sama ni vedela zakaj. Bo pač spila eno kavo, je pomislila in odrinila vrata gostilne. V 

zgodnjem jutru je bil prostor pred točilnim pultom še skorajda prazen.  

»Kavo bi,« je naročila, ko se je usedla. 

»Bi še kaj zraven, kaj sladkega?« jo je natakarica vprašala. 

»Imate morda krofe,« je dvomeče vprašala. 

Natakarica je prikimala. 

»Potem bom. Dva prosim,« je naročila in spregledala vprašujoči pogled natakarice.  

Kmalu je videla, da ni naredila najbolj modro. Dva krofa sta morala namreč biti vsak na svojem kroţniku, 

tako sta bila velika. Ko je pred njo postavila dva kroţnika, se je Kristina začela glasno smejati.  

»Enega kar zavijte, prosim. Za sabo.«  

Natakarica se je pridruţila njenemu smehu.  

»Malo veliki so, kajne?« 

Kristina je prikimala. Ko se je okrepčala, je plačala in spet odhitela do avta. Zdaj mora čim prej domov. 

Leţalnik je treba preizkusiti.  

 

Tisti dan se ji je stalno v misli vračala maša. Ko je tokrat odšla iz cerkve, je morda prvič res občutila neko 

razliko. Drugačna je stopila ven kot notri. Doma, kjer sta zdaj z Borutom redno obiskovala nedeljske maše, 

takega občutka ni imela. Vse skupaj se ji je zdela rutina. A ne takoj. Ko sta se po prvem srečanju zakonske 

skupine vračala domov, je pogledala Boruta. 

»Kaj je?« jo je vprašujoče pogledal. 

»A to, z mašo, misliš resno?« ga je vprašala. 

»Resno, mar ti ne?« ji je vrnil vprašanje. 

Kristina je prikimala. 

»Mislim, seveda. Ampak, še nikoli nisva bila skupaj v cerkvi. Ne vem, ali se sploh znam obnašati v njej. 

Pa ti, se še znaš?«  

Borut se je malo nasmehnil.  

»Čudi me, da te skrbijo take reči. Naredila bova tako, kot to naredijo drugi. In če česa ne bova vedela, se 

pred tem ne bova skrivala. Saj nisva prva, ki sta v teh letih prvič prišla v cerkev.« 

»No, saj prvič ne bom v njej, ampak ţe zelo dolgo nisem bila. Tudi ti ne, kajne?« ga je pogledala. 

Borut je prikimal.  

»Po birmi sem nehal,« je tiho dejal. 

Kristina ga je pogledala. Vedela je to. Ko sta se pred poroko o tem pogovarjala, ji je to povedal. 

»Jaz tudi,« mu je odvrnila.  

Pogledal jo je in zmignil z rameni.  

»Nič zato. Bolje pozno kot nikoli. In ti ljudje, ki sva jih nocoj spoznala, so krasni. Če oni hodijo k maši, 

ne vem, zakaj ne bi še midva. Si opazila njihov odnos do Boga. Ţiv je, Kristina, ţiv. Takega nisem poznal, 

dokler sem še sam hodil v cerkev.« 



Kristina je zmajala z glavo. No, ko se je odločila, da bosta hodila v zakonsko skupino, ni bila povsem 

prepričana, da bi hodila tudi k maši. Po tem srečanju ji je postalo jasno. Šla bosta. Ţe zato, da bosta enaka 

drugim.  

 

A vseeno, nedeljski obiski svetih maš so jo pustili hladno. Do danes. Danes pa se je nekaj zganilo v njej. 

Sveti Duh, je zašepetala. Morda pa res deluje. Spomnila se je srečanja, pri katerem so govorili o moči 

Svetega Duha. Kristini se je najprej zdelo, da tisti večer govorijo v nekakšnih pravljičnih prispodobah. A 

pričevanja, ki so sledila, so jo prepričala v nasprotno. Še vedno ji je bilo teţko doumljivo, a od tedaj dalje je 

skušala verjeti. V Boga. Do danes, ko se je zdelo, da bo vanj začela verovati. Ne samo verjeti, temveč tudi 

verovati. Bog daj, da bi bilo tako, je pomislila. Potem je vzela knjigo in dan preţivela na leţalniku, ob 

branju.  

 

Ker je ves dan poleţavala, ponoči spet ni mogla spati. Vstala je ob prvem svitu in na pragu pričakala 

rojstvo novega dne. Sreda je, še dva dni in konec bo njene samote. Prekmalu, to je vedela ţe zdaj. Borut še 

spi, je pomislila. In Patricija verjetno tudi. Njena deklica, njena velika deklica.  

 

Ko jima je povedala, da se namerava za štirinajst dni odmakniti v babičino hišico, je Borutu vzelo sapo. 

Le gledal jo je, kot deveto čudo. Ko se mu je govor končno vrnil, se mu ni mogel več ustaviti. V petih 

minutah je Kristina slišala vse mogoče variante, kaj vse se ji lahko zgodi. Seveda so bile vse slabe, kaj slabe, 

najslabše scenarije ji je slikal pred očmi. »Pa dobrega?« ga je vprašala. »Kaj dobrega?« jo je čudno pogledal. 

»Morda vidiš pred seboj tudi kaj dobrega.« Potem je sicer utihnil, a Kristina je videla, da so njegove ustnice 

postale modre. »Oči, daj no, kaj noriš,« se je potem Patricija postavila v njeno obrambo. »Zakaj ne bi šla, če 

to potrebuje.« »Zakaj ne bi šla oba, če ona to potrebuje,« se je obrnil še k njej in jo vprašujoče pogledal. 

»Ker ne potrebuje tebe, ‚štekaš‘ oči?« je Patricija odgovorila, zdaj ţe tudi sama malo jezna. »Vidim, to 

vidim, ja,« ji je odgovarjal. »Zdaj bomo imeli novodobno druţino. Vsak po svoje. Dobro, bom pa še jaz šel, 

zakaj bi vaju jaz čakal doma,« se je spet razburil. »Pojdi,« sta mu odvrnili obe istočasno. Ko sta se potem 

spogledali, sta se morali zasmejati. Osupel ju je gledal. »Mar res, kar sam naj grem na dopust?« Patricija ga 

je pogledala, potem pa zmignila z rameni. »Grem,« jima je naznanila in odšla v svojo sobo. Kristina je 

vedela, da je bolje tako. Potem ga je prijela za roko in mu rekla, naj sede na stol. Sedla mu je v naročje in ga 

poboţala po zatilju. Vedela je, da mu to vedno prija. Ni se zmotila. »Dragi,« mu je zašepetala na uho in ga 

poboţala po ušesnem mešičku. Zadrgetal je. Kristina je vedela, da jo bo zdaj poslušal. A najprej ga je morala 

umiriti. Če je to način, kako pripraviti moškega do tega, da sliši, potem ni nič narobe s tem, je pomislila. 

Potem mu je vse še enkrat razloţila. Zakaj je prišla do take odločitve, kako dolgo je o njej razmišljala, 

desetkrat mu je povedala, da bo njej vsekakor najhuje, ker ga bo zelo pogrešala. Na koncu jo je le razumel. 

Prikimal ji je. »Razumel sem,« ji je še rekel. »Ampak strah te bo pa vseeno, kaj?« si je kljub temu dal duška. 

Odkimala je. »Ne bo me, verjemi mi. In zdaj ti ne bom več dopovedovala, zakaj moram iti. Tako sem se 

odločila in pika. Ne iščem tvojega dovoljenja Borut,« mu je na koncu tiho zašepetala. »Vem,« ji je odvrnil. 

»Nikoli ga nisi, zato tudi zdaj ne vem, zakaj bi ga. Itak je vse tako, kot si zamisliš,« ji je še odvrnil in potem 

sta ta pogovor končala.  

»Patricija,« je tiho zaslišala svoj glas. »Lepo se imej in nikoli se popolnoma ne odpovej svoji svobodi. 

Tako kot sem se jaz. Lepo je, ko se imata dva tako rada, da ţelita vsako sekundo preţiveti skupaj, naporno 

pa tudi.« Potem je Kristina pogledala okoli sebe. Na glas je govorila, upala je, da je nihče ni slišal. Lahko bi 

mislil, da se ji je zmešalo. Hitela je odpirati polkna. To jutro tega rituala še ni naredila.  

 

Potem se je spet odpravila k maši. Ni vedela kaj, a nekaj je bilo, kar jo je vleklo v cerkev. Zgodba 

včerajšnjega jutra se je ponovila. Le da je bila tokrat Kristina bolj sproščena. Ţenice so jo zdaj ţe malo 

poznale in niso tako drezale vanjo, Kristina pa se je pridruţila pogovoru, ki so ga začenjale. Še nekaj časa so 

klepetale pred cerkvijo, potem pa se je spet vsaka odpravila v svojo smer. Kristina se je tokrat peljala 

naravnost domov. Danes bo obiskala še Frančiško, se je odločila. Veliko priloţnosti za to več nima, bliţa se 

konec njenega dopusta. In če ţeli, jo lahko jutri zjutraj zapelje k maši. Vprašala jo bo.  



Popoldne je preţivela na leţalniku. Zdaj, ko ga je imela, ga je ţelela čim bolj izkoristiti. Še dobro, da ga 

nisem imela ves ta čas, kar sem tukaj, sicer ne bi nič naredila. Tokrat ji tudi do branja ni bilo. Še dva dni, je 

premišljevala. Sama. Potem bo prišel Borut, še kakšen dan bosta preţivela tu in se odpravila domov. Nazaj, 

v resnični svet. Pred njima je bilo še vse poletje. Nista se še dogovorila, kako ga bosta preţivela. Ona je zdaj 

ţe porabila del dopusta, še vedno pa ga je imela dovolj. Nekam bosta šla, to je vedela. Verjetno bo to morje. 

Njuna skupna ljubezen. Kako bosta preţivela skupni dopust, to je bilo vprašanje, ki se ga je bala. Zadnja leta 

so bili njuni dopusti njena mora. V nasičenosti časa drug z drugim so na dan prihajala vsa mogoča 

nesoglasja. Kako bo letos, se je spraševala. Leto dni sta sodelovala v zakonski skupini. Kristina je vedela, da 

sta bogatejša za nešteto novih spoznanj. Odpiral se jima je nov svet. Svet, ki ga nihče od njiju ni poznal. 

Vera je bila zanjo doslej nekaj, kar zadeva druge. Nje ne. Enako je bilo z Borutom. Le, da je bil on bolj 

odprte narave. Zdaj pa, po letu dni, je začelo v njej vrtati. Zakaj nista tega spoznala ţe prej? Kje sta pustila 

svojo mladostno vero? Četudi površno, nekje bi morala ostati. Kam je šla? Zakaj? Vprašanja so prihajala na 

plano. Kristina ni poznala odgovorov, niti enega ne. In, navsezadnje, kje je zagotovilo, da je ta pot, po kateri 

zdaj hodita, prava? Kdo ji daje jamstvo, da ni vse utopija in prevara. Brezplodno upanje. Nesmiselno 

pretvarjanje. Na to vprašanje je vedela odgovor. Le na to. Nihče, nihče ji ni nikoli ponudil jamstva, nihče ji 

ni nikoli obljubljal nemogočega. Vera, to je nekaj najlepšega, ji je povedala Stanka, ko jo je enkrat vprašala, 

zakaj veruje.  

»Verovanje pa ljubezen mojega ţivljenja. Če verujem,« ji je govorila, »potem vem, da sem. Da je on v 

meni. Da sem jaz v njem. Vem, da je moj moţ v njem, da so moji otroci v njem. Da je v naši druţini. To 

vem, to verujem, to čutim. Me razumeš?« jo je spraševala Stanka.  

Kristina je sicer prikimala, razumela pa je ni. A Stanka, ki je govorila s tako gorečnostjo, ji je bila 

zagotovilo, da ona točno ve, o čem govori. Če tako pove, potem je tako, je pomislila Kristina takrat.  

»Teţko je, vem,« je potem še dodala Stanka, ki je razumela njeno prikimavanje. Očitno je videla, da je ni 

prepričala. »Poglej,« jo je potem potegnila za roko in odpeljala v sosednjo sobo. »Sediva,« jo je povabila.  

Kristina je sedla in jo pogledala v oči.  

»Ne vem, kako naj začnem,« je spregovorila Stanka, potem pa zamahnila z roko. »Ţe vem,« je takoj nato 

spregovorila. Potem je začela pripovedovati. 

»Poglej, pri krstu sem bila sprejeta med boţje ljudstvo. Pri birmi sem prejela Svetega Duha, s poroko sem 

prejela zakrament svetega zakona in ob smrti bom prejela sveto bolniško maziljenje. To so štirje zakramenti, 

ki me zaznamujejo. Zdaj ne bom govorila o tebi, tokrat ti hočem na sebi pokazati, kaj to pomeni v mojem 

ţivljenju. Po Kristusovi obljubi, da je on umrl za moje grehe, sem bila ob krstu odrešena izvirnega greha. 

Kaj to pomeni, Kristina? To, da me Jezus ljubi takšno, kot sem. Nepopolno, grešnico. Da me sprejme k sebi 

tudi takrat, ko se nanj jezim, ko ga obtoţujem za vse trpljenje, ki mi ga pošilja. In da me nosi v svojem 

naročju tudi takrat, ko mi gre vse kot po maslu. Skratka, v vsej moji biti je Bog. Vedno in povsod. Podnevi, 

ponoči. Ne glede na moje razpoloţenje. Le ţeleti si moram njegove bliţine. Vedno. In on mi je ne odkloni. 

Ne more. Ker je Ljubezen. Me razumeš, Kristina?« 

Kristina je odkimala.  

»Teţko je to razumeti,« ji je odvrnila. 

Stanka ji je prikimala.  

»Vem. Poglej, bom nadaljevala. Ko je Jezus umrl za naše grehe, je na svet poslal Svetega Duha, da bi nam 

pomagal in nas vodil. Svetega Duha prosimo, da vstopi v naša srca ob prejemu birme. Tudi ti si ga to prosila, 

Kristina, ko si šla k birmi, veš. Ko jaz ne vem več, kako naprej, ga vabim k sebi. Prosim ga, naj vstopi in vodi 

moje ţivljenje. Vedno mi odgovori, Kristina, vedno. Nikoli me ne pusti na cedilu. Ne takrat, ko mi zmanjkuje 

znanja pri vzgoji otrok, ne takrat, ko sva z moţem na robu prepira, niti v sluţbi, ko nenadoma ne vem več, 

kako ravnati s sitnimi strankami. V meni je vedno, le prositi ga moram, da pride. Verjameš?« spet je 

pogledala Kristino, ki je sedela na stolu in jo gledala z odprtimi očmi. 

Kako naj verjamem temu, je pomislila. Zdelo se ji je, da govori o znanstveni fantastiki. A Stanka jo je ţe 

sama »prebrala«. 

»Poglej, greva še naprej. V moči zakramenta svetega zakona ţiviva midva svojo poklicanost. Da sva 

zakonca, ljubeča med seboj. Da si znava odpuščati, pomagati drug drugemu, pozabiti nase, ko je to 

potrebno. Teţko je Kristina, veš. Pa kaj ti govorim, saj to sama izkušaš. Padeva, oba. Pogosto. Prepogosto. 

A v upanju, da je z nama Tretji, nama to uspeva. Velikokrat, ko sva oba na tleh, obteţena z vsakdanjimi 



obveznostmi, bi najraje tam tudi ostala. In se predala malodušju. Včasih bi bilo tako laţe. Pa vendar se takoj, 

ko se spomniva Jezusovega trpljenja, kaj vse je on naredil za nas, dvigneva in greva dalje. Ni prav, si rečeva, 

in spodbujava drug drugega. Naslednji dan pa se sonce zbudi visoko na nebu in prav tam sta spet najini srci. 

Ni narobe, Kristina, da človek pade. Narobe pa je, da tam obleţi in se smili sam sebi. Vedoč, da sva drug 

drugemu podarjena v zakramentu svetega zakona, se laţe spet pribliţava drug drugemu, otrokom. Saj smo 

vendar druţina, rečemo včasih, ko je hudo.« 

Kristina jo je poslušala z odprtimi usti. Kako človek pride do takih spoznanj, se je vprašala. Ne more, si 

je odgovorila. Tak si, ko se rodiš, ali pač ne. Stanka jo je tiho poslušala.  

»Blagor tebi, ker si taka,« je nazadnje spregovorila. 

Stanka je odkimala. 

»Ne Kristina, blagor tebi, ker si boţji otrok. Blagor ti, ker te Bog nosi na svojih perutih. Blagor ti, ker 

imaš Boruta, Patricijo, starše, sodelavce, pa tudi nas iz zakonske skupine. Blagor vsem nam, Kristina. Bog 

nikogar nima rajši od drugega, zato je nesmiselno govoriti, da je drugim boljše. Vsakemu je lahko dobro, a 

tudi sam se mora potruditi za to, Kristina. Saj veš za tisti pregovor: Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. 

Res je ta pregovor malo krut, a zelo resničen. Bog ti ne more priskočiti na pomoč, če sam tega nočeš. Ne 

more ti nuditi zavetja, če misliš, da ga ne potrebuješ. Ne more te potolaţiti, če misliš, da tega ne zna. Vse, o 

čemer misliš, da ne zmoreš sama, lahko dopolni on, Kristina. Le prositi ga moraš za to in ga povabiti v svoje 

ţivljenje.« 

»Vse?« jo je začudeno vprašala Kristina. 

»Vse!« ji je odgovorila Stanka.  

Potem sta obe obmolknili. Stanka je videla, da Kristina ni dojela vsega, kar ji je povedala. Potem jo je 

objela: 

»Vidim, da sem ti malo preveč naloţila. Počasi boš spoznala, kaj sem ti hotela povedati. Ko sta se 

pridruţila skupini, sem videla, da se v tebi bije boj. Boj s samo seboj. To mi je bilo jasno na prvi pogled. Ni 

prijetno, da je tako, sem si rekla, a je očitno potrebno. A da boš to spoznala, boš morala še marsikaj narediti. 

Predvsem pa spoznati, da ni potrebno, da vse nosiš sama. Del bremena boš morala preloţiti na boţja 

ramena.« 

Kristina, ki je čutila, da ji Stanka govori iz čiste ljubezni, jo je stisnila k sebi. Res, da ni razumela skoraj 

nič od tega, kar ji je povedala, a ji je bila vseeno hvaleţna. Še danes ji je, je pomislila Kristina, ko je leţala 

ne leţalniku. A od tega pogovora je minilo ţe skoraj pol leta, ona pa še vedno ni razumela nič več kot tedaj. 

Ali sploh kdaj bo, se je vprašala. 

Tisti večer je spet odšla v cerkev k maši. Upala je, da je maša ob sedmih zvečer in ni se zmotila. Če bi 

Borut to vedel, bi mislil, da se ji je zmešalo. Dvakrat na dan pri maši. A nekako je čutila, da to potrebuje. Ali 

pa je imela naenkrat preveč časa, pa ni vedela, kam z njim. Še dobro, da so bili zvečer pri maši drugi ljudje 

kot zjutraj. Zvečer je bilo vmes tudi nekaj moških. In nekaj mlajših ţena, pa kakšen otrok je tudi sedel tam 

spredaj. Kristina je spet sedla v zadnjo klop, čisto v kot. Tja, kjer je bilo najmanj osvetljeno. Upala je, da je 

ţupnik ne bo opazil. K obhajilu tako ne hodi, je pomislila, zato je verjetno res varna pred njegovim 

pogledom. Le kaj bi si mislil, če bi jo videl spet v cerkvi. Verjetno bi tudi on mislil, da se ji je zmešalo. A je 

upala zaman. Po maši se je pojavil na dvorišču pred cerkvijo.  

»Lepo, gospa, da vas spet vidim,« jo je pozdravil. 

Kristina je prikimala in mu hitro odzdravila.  

»Oprostite, nočem biti siten in radoveden, a pomislil sem, da se morda ţelite pogovoriti,« jo je vprašujoče 

pogledal. 

Kristina je stisnila ustnice. Zdaj ima, kar je iskala, je pomislila. Potem ga je pogledala in prikimala. 

»Rade volje. Res me tare nekaj vprašanj. Vesela bom, če mi boste nanja odgovorili.«  

Ţupnik je prikimal.  

»Stopiva v ţupnišče. Tam se pogovoriva,« ji je z roko nakazal, naj mu sledi. 

Kristina je nenadoma postala vsa mehka. Zdelo se ji je, da ji odpovedujejo noge. Kaj si je nakopala, 

neumnica, je pomislila in komaj capljala za njim. A zdaj je bilo prepozno. Mora iti. In gre. Kot v klavnico, je 

pomislila. In ţe je sedela za mizo. Še sama ni vedela, kdaj je prišla noter in sedla na stol. Potem se je 

nasproti nje usedel tudi ţupnik. 



»Povejte, gospa, kaj vas muči,« jo je prijazno ogovoril. 

Kristina je globoko vdihnila. Kako naj začne. Ali naj se opraviči, vstane in gre, je pomislila. Potem pa, ko 

je spet pogledala v ţupnikove oči, se je sprostila. Ne grize, si je neslišno zamrmrala, potem pa je začela 

pripovedovati zgodbo svojega ţivljenja. Popolnemu neznancu. Ţupniku, ki ga je pred dvema dnevoma 

videla prvič. O katerem ne ve nič. A nekaj je bilo, kar ji je zagotavljalo, da je prav tako. Kaj je bilo to, še 

sama ni vedela. Pripovedovala je, on pa je mirno sedel in jo tiho poslušal. Ko je končala, je pogledala na 

uro. Dve uri, je pomislila. Ta človek je res potrpeţljiv, to je morala priznati. In vmes je ni niti enkrat 

prekinil. Tega verjetno ne bo doţivela nikoli več. Da moški lahko zdrţi dve uri in vmes niti ne kihne, je 

pomislila. On pa je sedel tam in jo še vedno nemo gledal. Potem ko je videl, da se je umirila, pa je 

spregovoril. 

»Gospa, vesel sem, da sem vas spoznal. Malokdo zna tako iskreno opisati svoje občutke, trpljenje, pot 

iskanja, pot ţivljenja. Vi ste na pravi poti, pa kaj vam to govorim, to veste ţe sami. Edino, kar ste 

potrebovali v tem večeru, je bilo uho, ki vas je poslušalo. Zato, da bi slišali sami sebe. Da bi ozavestili svoje 

misli. Vem, da ste slišali vse. Tudi tisto, kar si doslej niste priznali, si upali na glas spregovoriti. V vas se 

bije boj. In Hvala Bogu, da ste to spoznali. Nikoli ni prepozno, za nikogar. Tudi za vas in vašega moţa ne 

bo. Če bosta še kdaj tu, me obiščita. Vesel bom vajinega obiska.« 

Potem je vstal in presenečena Kristina je vstala hkrati z njim. Jo je res tako hitro prečital. Ţe drugič je 

slišala v pol leta, da se v njej bije boj. Pa s kom, je pomislila. Kako naj se bori sama proti sebi, se ji je 

zastavljalo vprašanje. Ko ji je ţupnik podal roko, mu jo je mirno stisnila. Zdaj ko mu je povedala vse, kar se 

je v njej nabralo, je postala mirna. Strah, ki jo je prej hromil, je izginil. Velik človek, je pomislila. Vesela je 

bila, da ga je spoznala. Razumevajoč, predvsem pa zna poslušati, si je mrmrala, ko je hitela proti 

avtomobilu. Škoda, da ni bil Borut zraven, da bi videl, kaj pomeni poslušati ţensko dušo. Ne da bi se pri tem 

razjezil. To bi res rada videla. In slišala je njegove izgovore, zakaj on tega ne zmore. Potem se je zasmejala. 

Ţivljenje je res lepo, je spregovorila na glas, ko je vozila nazaj. A morala bo končati z bojem. S seboj. 

Ampak, s kom se bo borila potem? 

 

Frančiška je bila njenega obiska vesela.  

»Stopi notri, deklič, stopi,« jo je povabila in Kristina je z veseljem stopila v hladno hišo.  

Kristina je sedla za mizo in počakala, da je stara ţenica prisedla.  

»Sem vas hotela vprašati, če ţelite, da vas zvečer peljem k maši,« je glasno zavpila.  

»Deklič, zakaj spet vpiješ?« jo je Frančiška tiho vprašala. 

Kristina se je osupla prijela za ustnice. Res, zakaj vpije. Saj je vendar vedela, da Frančiška dobro sliši. 

»Oprostite, prosim,« se je opravičila in jo prijela za roke. 

»Nič hudega, ne, res ne. Le ne vem, zakaj me ljudje na vsak način hočejo narediti gluho,« ji je odgovorila 

in se pri tem cinično nasmihala.  

»Teţko je preseči lastna pričakovanja, to ţe vem. Nekako ljudje pričakujemo, da starejši ljudje slabo 

slišijo, pa se tako obnašamo,« ji je Kristina hitela pojasnjevati. 

Še vedno se je bedasto počutila. Zaradi tega, ker je mislila samo nase, je pozabila na druge. 

»No, no, ne opravičuj se. Saj ni hudega. Le čudno mi je, da ljudje tako hitro pozabijo, kar jim povem. To 

pa res,« ji je še odvrnila.  

Potem je vstala in spet začela nositi na mizo. 

»Ne, hvala,« jo je skušala Kristina zaustaviti, a jo je stara ţenica z roko zavrnila. 

»Danes še nisem nič jedla. In prosim te, da me ne odvrneš od te ţelje. Če imaš kaj srca, boš jedla z 

menoj. Zvečer me boš potem lahko peljala k maši. Tam res ţe dolgo nisem bila. Novega ţupnika sem sicer 

ţe nekajkrat videla, kaj dostikrat pa ne. Verjetno je ţe obupal nad menoj. Sicer pa pravijo, da je kar v redu. 

In čeprav je mlad, rad prisluhne starejšim. To pravijo, ja,« je govorila sama s seboj. 

Kristina je prikimala. Ne bo ji pripovedovala, da je to res. Vsega ji tudi ni potrebno raztrobiti naprej, si je 

mislila. Še vedno ji je bilo teţko, ker je v svoji neobzirnosti pozabila na to, da Frančiška dobro sliši. 

Verjetno si misli, da je zadnjič nisem poslušala, je pomislila. Čeprav ni bilo tako, jo je bilo vseeno sram. Ne 

bi smela, je pomislila. Misliti samo nase in pozabiti na druge. Potrudila se bo, da tega ne bo več počela. 

Četudi je sama v stiski, so okoli nje ljudje, ki potrebujejo njeno sočutje. Ob tem obisku ga Frančiški ni 

ponudila. Ker ni slišala njene potrebe po normalnem sprejetju v druţbi. Ker jo je obravnavala kot nekoga, ki 



je potreben pomoči. Ni prav, si je rekla, da ljudem vsiljujemo svoje predstave o njih. In vpila nanjo ne bo 

več. Nikoli. Tudi na drugega ne. Če ne bo slišal, ji bo ţe povedal. Odslej bo na to bolj pozorna. Da ne bo 

prizadela še koga.  

 

Četrtkovo popoldne ji je prineslo presenečenje. Obisk se je prikazal nenapovedano. Kar naenkrat se je 

pojavil pred njo. Kristina se je sicer zdrznila, potem pa se je umirila. Starejši moţakar je trkal na odprta 

vhodna vrata. Kristina, ki je ravnokar pomivala posodo, si je obrisala roke in stopila k prišleku. 

»Dober dan. Kaj ţelite?« ga je pozdravila. 

»Pozdravljeni gospa. Oprostite, če sem vas prestrašil, ampak ko sem šel mimo, sem si rekel, da moram 

pogledati, kaj se dogaja v tej hiši,« jo je nasmejano pogledal. 

Ko je videla njegov topel nasmeh, se je sprostila. Podala mu je roko. 

»Kristina sem, Micina vnukinja,« se je predstavila. Nekako je čutila, da bi jo moral prišlek poznati.  

»Vnukinja od Mici? O, skoraj ne morem verjeti. Saj se te spomnim. Samo takrat si bila majhna deklica. 

Kaj res, kako je to mogoče,« je začel pogovor. 

»Vinko sem, sosed, najbliţji,« se je potem še predstavil.  

Najbliţji sosed. Kristina je vedela, v katero smer je treba iti, da prideš do njega, kaj več od tega pa ne. 

Smešno, je pomislila. Prej jo je klical gospa, zdaj pa majhna deklica. Tudi on se je moral spremeniti, je 

pomislila. Takrat mlad fant je danes upokojenec. To je ugotovila na prvi pogled.  

»Sedite,« ga je povabila. 

Prikimal je in sedel na klop. 

»Bi kavo?« ga je vprašala. 

»Bi, rad, zakaj ne,« ji je odvrnil. 

Kristina je prikimala in odhitela kuhat kavo. Kdo bi si mislil, je premišljevala, da bo v tej samoti dobila 

obisk. Ko je prisedla k njemu na klop, sta obsedela v tišini. 

»Kako lepo ste uredili,« je potem le spregovoril in z roko nakazal na okolico hiše. 

Prikimala je.  

»Malo sem se potrudila. Da je videti bolj domače,« mu je odvrnila. 

»Pogosto pridete sem?« ga je še vprašala. 

Prikimal je.  

»Skoraj vsak teden. Nekako sem navajen, da pogledam, kaj se dogaja okoli naše domačije. Človek nikoli 

ne ve, kdo bi se lahko naselil v njegovo okolico. Čeprav sem danes, ko sem zagledal roţe na oknih, takoj 

vedel, da je tukaj vse v redu. Kakšni nepridipravi bi jih gotovo ne postavili sem gor,« se ji je nasmejal. 

»Ja, verjetno imate prav. Ţivite sami?« 

Odkimal je.  

»Z ţeno. Vsi trije otroci so ţe odšli od doma, dva v mesto in eden v bliţnjo vas. Tako kmetujeva sama. 

No, saj nimava dosti, ampak zemljo je treba obdelati. Vsaj pokositi. Še dobro, da imam stroje. Pa vi?« se je 

vprašujoče ozrl k njej. 

Zavzdihnila je.  

»Tudi jaz imam moţa in hčerko. A tu sem sama. Na oddihu,« je na kratko povedala.  

Upala je, da ne bo radoveden. Res ni bil. V njenem glasu je očitno začutil zadrţanost. Potem je pogovor 

stekel o vsakdanjih stvareh. O vremenu, zdravju in še o marsičem. Na koncu, ko se je ţe poslavljal, je 

Kristina ugotovila, da je prijeten sogovornik. Več kot eno uro sta se zadrţala v klepetu.  

»Obiščite naju,« jo je povabil, ko je odhajal.  

»Morda pa res,« mu je obljubila in mu podala roko.  

»Sama sva z ţeno. Veselilo bi naju,« jo je spet povabil, ko je videl njeno neodločnost.  

Kristino je postalo sram. Spregledal jo je, da se mu je malce zlagala. 

»Če bom prišla, bom prišla skupaj z moţem. V soboto. Velja?« ga je smeje pogledala.  

»Velja. Res bova vesela,« je še enkrat zaklical in se odpravil naprej.  

Na obhod, kot ji je dejal. Da vidi, kdo se potika po tej okolici. Dobro je vedeti, kaj se dogaja okoli tebe, ji 

je prej dejal. Dobro, je prikimala Kristina. Čeprav se njej dogajajo stvari, na katere zadnje čase nima vpliva. 

In spoznava ljudi, ki jo poznajo, ona pa njih ne. Zamahnila je z roko. Naj. Naj gre ţivljenje svojo pot.  

 



Ko je z avtom pripeljala pred Frančiškino hišo, jo je ta ţe čakala zunaj na klopi. Stopila je ven in ji 

pomagala v avto. 

»O, moj Bog, kako dolgo ţe nisem bila pri maši,« je začela čebljati. 

Kristina se je počutila izpolnjena. Končno eno dobro delo, je pomislila, ko je staro ţenico pripenjala na 

sedeţ v avtomobilu. V cerkvi je hotela sedeti v prvi vrsti, zato Kristini ni preostalo drugega, kot da sede 

poleg nje. 

»Ne, ne ...,« je odklanjala Kristinin predlog, da bi se usedli bolj zadaj, »naj me Bog danes vidi. Ker sem 

tako redko tukaj, se mu moram vsaj takrat pokazati na vidnem mestu.«  

Kristina se je morala zadrţati, da se ni na glas nasmejala. Ni bila prepričana, ali govori resno, ali se šali. 

Toliko je vedela tudi ona: da Bog človeka najde, tudi če je skrit v zadnji luknji. In mesta v cerkvi res niso 

pomembna. A če Frančiška tako hoče, potem naj tako bo. Ţupnik, ki jo je tokrat opazil v prvi vrsti, ni z 

ničimer pokazal, da je presenečen, ko jo vidi tam. Poleg Frančiške. Frančiška pa, po dolgem času spet pri 

maši, si je dala duška. Na ves glas je molila, najglasneje prepevala in sodelovala z vsem srcem. Zdaj bi 

človek res lahko pomislil, da je gluha, je pomislila Kristina, ko tako vpije. A v sebi je vedela, čemu tako: da 

jo Bog sliši. Pozneje, ko sta po klepetu pred cerkvijo odhajali domov, je Kristina zavila pred gostilno. Naj bo 

ta večer lep, je pomislila in ustavila avto. 

»Ja, kam pa greva zdaj?« jo je čudno pogledala. 

»Greva malo prigriznit,« ji je odgovorila Kristina in se smejala. 

»Če tako praviš, potem pa greva,« je takoj pristala. 

Kristina je vedela, da verjetno ţe precej časa ni bila zdoma. Zato bo to zanjo res dogodek. Najprej maša, 

potem pa še gostilna. Uboţica stara, si je zamrmrala. Kako malo je potrebno, da razveseliš starega človeka. 

Le malo pozornosti in prostega časa. Sedli sta zunaj, na vrt. Ta je bil poln in komaj sta našli prazno mizo. Ja, 

lepi dnevi so ljudi zvabili na prosto, to je bilo videti na prvi pogled. Ko sta povečerjali, sta obsedeli v tišini. 

Glasovi sosednjih miz so ju zabavali. In potem se je zgodilo nekaj, česar Kristina ne bo nikoli pozabila. 

Nenadoma se je pred njuno mizo pojavila urejena gospa. 

»Oprostite, morda veste, kje je WC?« se je sklonila do Frančiškine glave in ji vpila v uho. 

Frančiška, ki sploh ni vedela, kaj se dogaja, jo je le začudeno pogledala. 

»WC, WC, WC, kje je?« je gospa še vedno vpila na Frančiškina ušesa.  

»Ne veva, kje je stranišče. Vprašajte natakarico,« je vmes posegla Kristina, ki je videla, kakšno zmedo je 

ta ţenska povzročila s svojim vpitjem.  

Frančiška pa, čeprav stara in beteţna, je v tistem vstala in se pribliţala ţenski, ki ji je postavila to 

vprašanje.  

»Ne vem, kje je stranišče. In razumem samo slovensko in ne te presnete tujke. Pa še nekaj … Dobro 

slišim! Zdaj pa vpijem na vas zato, ker vi vpijete name. Razumete,« se je na koncu ţe skoraj zadrla nanjo.  

Ţenska je v hipu osramočena obstala.  

»Oprostite, nisem vedela. Mislila sem, da ne slišite,« se je pričela opravičevati. 

»Me nič ne briga, kaj vi mislite, razumete. Vem samo to, da nimate pravice, da name vpijete,« ji je 

zabrusila nazaj Frančiška.  

Ţenska je prikimala, potem pa hitro izginila v gostilno. 

Kristina je prijela Frančiško za roko. Stara ţenica se je tresla. In po njenem licu je spolzela solza. Kristina 

je vzela robček in jo obrisala. 

»Nič hudega ni mislila,« je zašepetala. 

»Vem, jaz pa tudi ne. Ampak če je človek star, to ne pomeni, da je ţe gluh in ves nemočen. Zahtevam 

dostojanstvo, čeprav v starosti,« se je Frančiška zdaj ţe malo pomirila. 

»Greva?« jo je vprašala Kristina, ki je videla, da so se ljudje ob sosednjih mizah še vedno obračali k 

njima.  

Prikimala je. Ko sta vstali, jo je Kristina prijela za roko in sta šli proti avtu. Tako lep večer je bil, je 

pomislila. Zakaj se je moralo zgoditi to, se je vprašala. Do doma sta se vozili v tišini. Ko je Kristina 

pomagala Frančiški iz avta, pa jo je ta objela in stisnila k sebi. 

»Dobra ţenska si, Kristina. Naj ti Bog povrne,« je zašepetala, potem pa je odklenila vrata in izginila za 

njimi. 



Kristina je še nekaj časa stala pred zaprtimi vrati, potem pa se je obrnila, sedla v avto in se odpeljala. Te 

lekcije, ki ji je bila nocoj priča, ne bo pozabila. V to je bila prepričana. Koliko stvari naredimo nehote. 

Nenamenoma. Ţal, je pomislila. Prizadeti človeka je tako lahko, vzeti besede nazaj ne moreš. Zapomni si to, 

Kristina, si je zašepetala, ko je zapeljala pred babičino hišico. Ta večer so polkna ostala odpra. Pa naj pride 

kdo, če hoče, je pomislila. Potem je šla v posteljo in v hipu zaspala.  

 

Borut je prišel v petek, naravnost iz sluţbe. Kristina je imela pripravljeno kosilo. Ko je pripeljal na 

dvorišče, mu je stekla v objem. Dvignil jo je in jo zavrtel po zraku.  

»Spusti me, dobil boš kilo,« je vpila in opletala z rokami. 

Borut pa se ni dal odgnati. Stiskal jo je k sebi, kot bi se oklepal rešilne bilke. 

»Boli,« je javkala Kristina in se poskušala izviti iz njegovega objema. 

»Kaj boli, kaj?« jo je gledal smeje, »kako je bolelo šele mene, ko te ves teden nisem mogel stisniti k 

sebi.« 

Kristina je še vedno vreščala. 

»Nehaj, prepodila bova vse ţivali.«  

»Katere pa? Kakšnega komarja in kobilico. Saj drugega tukaj tako ni. No, morda še kakšnega ptiča. 

Morda pa se ptič lahko kaj nauči. Iz tvojega vreščanja,« jo je draţil. 

»Ti tepček, ti,« je nazadnje le popustila in se stisnila k njemu.  

Ko je popustil njen upor, je popustil njegov objem. Potem sta se poljubila.  

»Pozabil sem ţe, kako je, ko te ţena poljubi,« je zašepetal Borut. 

»Jaz pa ne, kako je, ko te poljubi moţ,« mu je nagajivo odvrnila Kristina, ga prijela za roko in odpeljala v 

hišo.  

Stara miza je bila pripravljena na starinski način. Kristina je v babičini skrinji našla bele, izvezene prte. 

Vedela je, da jih babica ni nikoli dajala na mizo. Jaz jih bom, je pomislila, sicer bodo prej strohneli. Od 

nekod je privlekla tudi star, medeninast svečnik in starinski pribor. Sicer enoten, pa vendar s kot laski 

temnimi, komaj opaznimi zarezami. Patina, je pomislila, ko ga je postavljala na mizo. Ko je Borut sedel za 

mizo, je ostal brez besed.  

»Lepo je,« je rekel čez nekaj trenutkov. 

Kristina je prikimala.  

»Zate, za naju, za najino kosilo,« se je popravljala.  

Potem je iz hladilnika privlekla še ohlajeno vino. Ko sta trčila s prvim kozarcem, sta se spet poljubila. Ko 

sta trčila z drugim, nista več mogla drug brez drugega. Pozabila sta na kosilo.  

 

Ko sta zvečer sedela v cerkvi in čakala na mašo, je Kristino še vedno sililo na smeh. »Kam?« jo je 

pogledal, ko mu je omenila, da bosta šla k maši. Ponovila je.  

»Vsak dan sem bila pri maši,« mu je povedala. Videla je njegov vprašujoč pogled, a začuda je ostal tiho. 

Prišla sta malo prej, zato sta bila med prvimi v cerkvi. Po maši se je Kristina zadrţala z domačini v 

pogovoru. Predstavila jim je Boruta. Čeprav ni vedel, kaj se dogaja, je znal z njimi takoj navezati stik. Ta 

moški, je pomislila. Šarmira, pa še sam ne ve kdaj. V tistem se jim je pridruţil še ţupnik. Tudi njemu ga je 

predstavila. Borut, čeprav močno začuden, je to znal prikriti. To je Kristina vedela. Zato mu tudi prej ni nič 

govorila, kaj vse se je dogajalo v preteklem tednu. Po krajšem pogovoru sta odšla domov.  

»Greva na večerjo?« jo je vprašal, ko je ob cesti zagledal gostilno. Kristina je prikimala.  

»Lahko, ampak jaz ne bom nič jedla. Sem sita še od prej,« je odvrnila.  

»Potem bova nekaj spila,« se je odločil in zavil na parkirišče. 

»Govori,« ji je rekel, potem ko sta sedla za mizo na vrtu.  

Kristina ga je najprej vprašujoče pogledala, a njegov pogled je izdajal, da ţeli vedeti čisto vse, s čimer ga 

je nocoj presenetila. 

»Prav,« je prikimala.  

Potem mu je povedala vse, kar se je dogajalo. O Frančiški, o Vinku, o njenem obiskovanju cerkve in 

čudnih občutkih, ko je odhajala od maše. Nazadnje mu je povedala še o WC-ju. Pri tem je Borut planil v 

smeh. Ni se mogel zadrţati.  

»Kaj?« jo je smeje pogledal.  



»Saj ni tako smešno,« je rekla Kristina in ni mogla razumeti, kaj je v tem smešnega.  

»Pomisli,« ji je odvrnil, še vedno nasmejan.  

Ko je Kristina v mislih spet ponovila vse, kar se je v tistem večeru dogajalo, se je morala tudi ona začeti 

smejati. Bedasto je bilo, res. Nesporazum. Da ti nekdo tuli na uho, ti pa se sploh ne moreš braniti. Razen morda, 

da nekoga klofneš. Zdaj se je Kristina prijela za usta. Še dobro, da Frančiška ni poskušala kaj takega. To bi bila 

šele scena.  

»Po kakšnih opravkih pa je Vinka prineslo k tebi?« jo je vprašal, potem ko se je ţe umiril.  

Kristina je slišala podton v njegovem vprašanju. Je kaj hotel od tebe? To je bilo vprašanje, ki ga Kristina 

sicer ni slišala, ga je pa podzavestno slutila. 

»Starejši gospod je to, veš Borut, sosed. Navado ima, da si vsake toliko časa ogleda okolico. In jutri sva k 

njemu ter njegovi ţeni povabljena na obisk,« mu je počasi pripovedovala. 

Videla je, da mu je odleglo.  

»Pa ţupnik, od kod poznaš njega?« je na koncu še vprašal. 

»Od maše, od kod drugje. Psiholog je, zelo dober. Takoj je videl, da me nekaj muči. Pristopil je k meni in 

me vprašal, če se ţelim pogovoriti. Prikimala sem in potem sem imela dve uri samogovor. Borut, dve uri, si 

predstavljaš, koliko časa je bil tiho!?« ga je vprašujoče pogledala. 

Borut je nemarno zmignil z rameni. 

»Ţe ni imel početi česa bolj pametnega,« je nesramno navrgel.  

Kristina, ki je vedela, da se šali, je bila vseeno prizadeta. 

»Borut!?«  

»No, no, saj veš, da se malo hecam. Lepo, kaj. Kaj naj drugega rečem. In tisti dve uri je tudi lahko 

potrpel. Koliko ur sem moral potrpeti ţe jaz,« jo je spet malo podraţil. 

»Ampak, nikoli dve uri skupaj. Ni se še zgodilo, da bi dve uri sedel in me zbrano poslušal. Tudi če bi ţe 

bil dve uri tiho, bi zaspal ob mojem govorjenju.« 

Borut je zmignil z rameni.  

»Vidim, da si v tem tednu veliko doţivela. Kaj pa midva in najin odnos? Si o njem tudi kaj 

premišljevala?« je na koncu tiho povprašal. 

Kristina ga je nekaj sekund negibno gledala. Potem je odkimala.  

»Nisem, nisem mogla. Čim bolj sem z mislimi rinila v svoje občutke, tem manj sem vedela. Potem sem 

spoznala, da se moram prepustiti. Ţivljenju in Bogu. Da me nosita na svojih valovih. In veš, kaj sem 

spoznala. Da je tako bolje. Laţe ţivim, manj se obremenjujem. Sprejmem, kar mi prinese dan, se pogovorim 

s tistim, ki mi pride na pot, in ne kompliciram več. Po tem tednu vidim, da sem tako še največ odnesla. Iz 

vsakega srečanja sem odnesla neko izkušnjo. Iz vsake izkušnje sem pridobila nekaj več. Nekaj, česar doslej 

še nisem spoznala.« 

Borut ji je prikimal. 

»Lepo si povedala. A nečesa ti vseeno ne verjamem.« 

Kristina ga je vprašujoče pogledala. 

»To, da ne kompliciraš veš. Tega človek ne more kar tako verjeti,« ji je tiho in resno govoril.  

Preden je Kristina spoznala, da se spet šali, se ji je pritisk ţe malo povečal.  

»Ti, ti ... nesramneţ,« je končno izustila besedo, ki se ji je zdela še kolikor toliko primerna.  

Čeprav je mislila izreči še vse kaj hujšega. Borut pa se je spet začel smejati. Veliko se smejiva zadnje 

čase, je pomislila Kristina. Oba. To je dober znak. Za njiju in njun zakon, za njun odnos. Za jesen, ko bodo 

oblaki na nebu spet malo prekrili sonce.  

 

V nedeljo popoldne, ko sta se vsak s svojim avtom vračala domov, sta se spotoma ustavila še pri 

Kristininih starših. Borut ji je v preteklih dneh večkrat povedal, da je mama stalno spraševala, kako je z njo. 

»Skrbi jo, veš,« je še pripomnil.  

Kristina ga je vprašujoče pogledala.  

»Ja, kaj pa naj si misli o vsem tem. Ločen dopust, ti sama v babičini hišici, jaz sam doma, v sluţbi … 

Kristina, pomisli malo,« je še dodal. 



Kristina se je zamislila. Sicer je staršem omenila, da potrebuje mir in samoto, bolj podrobno pa ni 

pojasnjevala, saj še sama ni vedela, kako naj jima to razloţi. Verjetno to ni bilo dovolj, da bi ju pomirila. 

Malo sem pozabila nanju, je tiho zašepetala. To ni bilo v njeni navadi. A zdaj …  

»Bi jima morala povedati malo več?« je še pogledala moţa. Borut je prikimal.  

»Mislim, da si to zasluţita.«  

Kristina je nekaj trenutkov premišljevala, potem pa prikimala tudi sama. Ko sta zapeljala na domače 

dvorišče, je Kristino vseeno malo stisnilo pri srcu. Mama jo je ob prihodu objela in ni nič rekla, oče pa je le 

malo zameţikal in pokašljal.  

»Lepo je bilo,« je veselo dejala, ko je stala ob mami in jo objemala čez ramena. 

Mama je prikimala.  

»Pobelila sem tudi, veš oče,« je nadaljevala in se mu nasmehnila. 

Tudi oče je pokimal. Oba sta bila vesela in ganjena, ker jo spet vidita. Kristina ni vedela, ali je to res le 

ganjenost, ali ju je tako skrbelo zanjo. Navsezadnje bi najbolj moralo skrbeti njo. Ona je bila tam in ona je 

tisti zajec, ki skače ob vsakem šumu.  

»Pojdimo notri,« je nenadoma dejala. 

Videla je, da mora spregovoriti. Opazila je vprašljiv pogled, ki sta si ga izmenjala mama in oče. Verjetno 

čakata na najhujše. Potem je sedla za mizo, pogledala vse skupaj in začela. 

 »Nekaj vama morava povedati.«  

»O, Jeţeš Marija, sem vedela, da ne more biti nič dobrega,« je zajavkala mati in se obrnila k očetu.  

Kristina je videla, da so se očetu zatresle ustnice. 

»Ne, nič slabega vama ne bova povedala. Le dobre novice. A najprej se pomirita, potem bosta izvedela 

vse. Velja?« je prijela vsakega za eno roko.  

Prikimala sta, Borut pa ji je spodbudno prikimal. 

»Verjetno se sprašujeta, zakaj sem bila sama na dopustu. Vem, da se. Saj, če pomislim, je res čudno. 

Navajena sta, da sva vedno hodila z Borutom skupaj oziroma še prej s Patricijo. Zdaj pa kar naenkrat jaz 

sama.« 

Spet ju je pogledala. Videla je, da je mami delno odleglo, očetov obraz pa je bil še vedno negiben, kot 

kamen.  

»Nisva vama hotela povzročati bolečin, a ţe nekaj let sva z Borutom čutila, da se oddaljujeva drug od 

drugega. Neopazni prepiri, ki so se vrivali med naju, so začeli poglabljati prepad, ki se je večal, iz dneva v 

dan. Imela sva se sicer še vedno zelo rada, morda še bolj kot na poročni dan, a nekaj je prišlo med naju, kar 

nama je preprečevalo, da bi to ljubezen uţivala. Skupaj in v miru. Iskala sva poti, ki bi nama pomagale priti 

iz te godlje, v katero sva padla. Eno leto sva se trudila, vsak po svojih močeh. Dokler nisva pred letom dni 

prišla do odločitve, da se pridruţiva zakonski skupini. Kjer se bova lahko z drugimi pogovarjala o najinih 

teţavah.« 

Kristina je malo počakala in pogledala mamo. 

»O Jeţeš Marija, vedela sem, da je nekaj narobe. Rekla sem ti,« je pogledala očeta. 

»Kaj hočem, saj nisem imel kaj narediti,« je zmignil z rameni in pogledal svojo ţeno.  

Ta pa se je spet obrnila nazaj h Kristini.  

»Nihče ni mogel narediti nič. Le midva. No, ko sva potem lani začela iskati to zakonsko skupino, sva 

ugotovila, da jih imajo v ţupnijah. V skoraj vsaki ţupniji so. Potrkala sem na vrata naše ţupnije, kjer so naju 

prijazno povabili medse.« 

Kristina je morala spet prekiniti svoj monolog. Videla je, da se je mama prijela za usta. 

»Kaj res? Ne morem verjeti,« je šepetala in spet pogledala očeta. 

Ta je spet zmignil z rameni. 

»Nadaljuj,« ji je potem rekel on. 

Kristina je prikimala.  

»Vem, kaj vaju muči. Kako sem našla pot do ţupnika. Ni bilo teţko. A o tem kdaj drugič. Danes nimava 

veliko časa. No, potem sva se lani jeseni začela udeleţevati mesečnih srečanj. Koliko sva se tam naučila in 

novega izvedela, vama ne morem opisati z besedami. Lahko rečem le, da sem nov človek. Vem, da se na zunaj 

to še ne vidi, ampak v meni vre. Močno vre. Od vsega, kar sem slišala in dojela. Od vsega, kar sem poskušala 

prenesti v najin odnos, pa sem hitro videla, da to ne gre. Oba naju premetava kot na valovih. Najin čolnič 



butne zdaj v eno skalo, zdaj v drugo. A se ne dava. Zato si ne dovoliva, da bi iz njega izstopila. Čeprav bi to 

velikokrat rada storila. Predaleč sva prišla, da bi odnehala. Ne bova, tu sva dovolj močna. In zdaj, ko je za 

nama prvo leto druţenja v zakonski skupini, sem se odločila, da potrebujem samoto. Odkar sva poročena, sva 

vse proste trenutke preţivela skupaj. Rada sva jih preţivljala drug z drugim. In tudi vnaprej jih bova. Le tokrat 

sem čutila, da potrebujem mir in samoto. Da bi v miru razmislila, kako vse, kar sem slišala, spraviti v najin 

zakon,« ju je pogledala. 

Potem je pogledala Boruta, ki je spet prikimal in se ji neţno nasmehnil. 

»In, kaj si ugotovila?« jo je vprašujoče pogledala mama. 

Kristina je zavzdihnila. Dobro vprašanje, je pomislila. Mama ţe ve, koliko je ura, se je nasmehnila sama 

pri sebi. 

»Ne veliko. Toliko pa le, da zdaj vem, da vsega, čeprav dobrega, ne morem strpati v najin zakon. Ne v 

tako kratkem času in ne na silo. V teh štirinajstih dneh sem spoznala, da ne smem tako krčevito drţati nitk 

ţivljenja v svojih rokah. Ko gledam druge pare iz te skupine, kako lahkotno poplesujejo skozi ţivljenje, mi 

je marsikaj jasno. Ko spustiš nitke svojega ţivljenja v druge, boţje roke, potem je vse laţe. Če pa jih drţiš v 

svojih rokah, ti počasi začne zmanjkovati prostora.« 

Oba, mama in oče, sta prikimala. Kristina je pogledala Boruta. Spodbudno se ji je nasmehnil. 

»Rada se imava in to je najpomembnejše. Vse teţave, ki se zgrinjajo okoli naju, bova rešila. Ne skrbita. 

Veliko se pogovarjava, res ne skrbita,« je pripomnil še on. Potem je prisedel bliţje h Kristini in jo objel čez 

ramena.  

Kristina je videla, da je ta stavek njenemu očetu pomenil več, kot vsa njena dolga pripoved. Oh, ti moški, 

je pomislila. Ona govori pol ure, pa oče še vedno ne ve, kaj naj si misli o njeni pripovedi, Borut pa 

spregovori stavek in očeta brez teţav prepriča.  

»Ampak, potem hodita verjetno tudi k maši?« se je nenadoma zavedla mama. 

»Hodiva, seveda. Mama, o tem ti bom povedala kdaj drugič. Hodiva ob nedeljah k maši, trudiva se 

moliti, a priznati morava, da nama ne gre preveč dobro. Vendar ne bova obupala. Vidiva, da drugi zajemajo 

moč iz molitve, iz maše, torej bo to uspelo tudi nama. Le obupati ne smeva,« ji je odgovorila. 

Mama je prikimala, oče pa je pogledal zeta. Borut mu je spet prikimal in se mu široko nasmejal. 

»In še nekaj,« se je spomnila Kristina, »v minulem tednu sem bila vsak dan pri maši, v vaški cerkvi.«  

Kristina je po njunih obrazih videla, da sta zdaj morda oba ţe nekoliko podvomila v njeno zdravo pamet. 

Najprej leta in leta nič in zdaj nenadoma toliko, si verjetno mislita. A njej to ni bilo več mar. Ta dva tedna 

sta ji dala nov zagon. Pomagala sta ji zgraditi nove temelje. Ţivljenje je preprosto, je bilo sporočilo, ki ga je 

prinašala s seboj domov. Če ga človek sam ne zaplete.  

 

Ko sta sedla vsak v svoj avto, je Kristina vedela, da je naredila prav, ko je mami in očetu povedala o 

zadnjem letu njunega ţivljenja. Ni jima govorila o podrobnostih, vsaj osnovne stvari pa jima je dolţna 

povedati. Tega se je zdaj zavedla. Starši so le starši in čeprav so otroci ţe sami v srednjih letih, jih še vedno 

skrbi zanje. In prav je tako, je pomislila. Ko je Borut speljal, je potrobil in ona jima je pomahala iz svojega 

avta. Videla je, da je oče objel mamo okoli ramen. Zdaj sta bila njuna obraza bolj nasmejana. Vesela je bila 

tega.  

 


