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JAZ, ALEKSANDRINKA 

(Zgodba je dobila 1. nagrado na natečaju Mladika v Trstu 2010, bila objavljena v srbskem prevodu v Književniku, 

v zbirki 30 najboljših založbe Mladika, zborniku ...) 

 

Običajen delovnik ob 9.20 

Vse je bilo natanko tako kot je pustila. Odmaknjen stol, miza nastlana s papirji, 

na pol odprt predal omare v kotu. In pogled skozi okno na gola polja, ki so se 

pripravljala na zimo ter opekarniški dimnik v daljavi. Novembrska meglica se je 

leno vleka preko njih in dajala slutiti bližino reke. 

Pa vendar ni bilo več tako kot prej. Slutnja , ki jo je spremljala ponoči in podnevi 

je dobila dokončno potrditev v papirju ki ga je držala v rokah. Sesedla se ja na 

stol in ni odmaknila pogleda od meglic. Poznala je govorico letnih časov tam za oknom, leto za letom je 

sledila nežnemu zelenemu dihu pomladi, avgustovski lebdeči vročini, barviti jeseni in primorski zimi, ki je 

naravo odela v dolgočasne mrtve barve. Papir v rokah ji je povedal, da se bo poslovila od tega pogleda, 

te mize, te omare, svoje pisarne. Da so leta odšla, dolga leta, v mislih jih je preštevala, dvajset, ne 

šestindvajset bo v decembru! Eno mlado življenje je podarila tovarni, ki se je v zadnjih letih zvijala v krčih 

privatizacije, šla iz rok v roke. In vsakič jo je bilo manj. Ljudje so odhajali, dvesto je bila številka, saj je 

vedela skoraj za vsakega od njih. Papirji so šli skozi njene roke. Težko je bilo gledati zgarane obraze, 

nekateri so se tolažili s tem, da imajo doma košček zemlje, nekateri so jokali, veliko se jih je prezgodaj 

upokojilo. 

In z vsakim papirjem in z vsakim odhodom se je pripravljala tudi na lasten odhod. Vedela je da bo moral 

priti. Mogoče z novim lastnikom, mogoče bo odšla sama. Toda kam? Ni imela kmetije, stanovala je v 

stanovanju, ki ga ji je zapustila mati, družine ni imela. Do upokojitve so jo čakala tri leta, še daleč do 

rešilnih vrat. 

Mehanično je razgrnila odpoved pred seboj. 

»Popišite!« ji je rekel novi lastnik, ki ni mogel prikriti rahlo tujega naglasa, » saj sami najbolje veste, da 

nimate izbire!« 

»Prebrala pa bom vseeno,« je mirno rekla.  

Poglobila se je v papirje in ko je prebrala je ugotovila, da je imel lastnik prav.  

Sobota ob 2 popoldne 

Lotila se je temeljitega pospravljanja v stanovanju. Sedaj je imela časa na pretek. Ni hotela gledati nazaj, 

na lastno pot. Ni hotela jokati v sebi, hotela je gledati naprej. Kakorkoli je že bilo zavito v nekakšno sivino 

in brez prave luči, brez pravega upanja. Jelka je bila namreč stvarna ženska. Ko se je ločila od moža, 



otrok na srečo ni bilo, je vedela, da se lahko nasloni le sama nase in da je opora sama sebi. Mama je 

sicer še živela, toda bila je domu za ostarele, bolezen jo je potopila v svet blodenj in redkokdaj je 

prepoznala lastno hčer. 

Ko se je odločala česa naj se najprej loti, je takoj pomislila na starinsko omarico v kotu dnevne sobe. Bila 

je to omarica s predali, furnir se je že luščil, rezljani okraski so ponekod odpadali, toda bila je tam odkar 

se je Jelka zavedala svoje prisotnosti na zemlji. Omarica je pripadala mami, pred njo najbrž babici. Nikoli 

odkar ji je mati zapustila stanovanje, ni brskala po njeni vsebini. Imela je občutek, da ji to vsaj še dokler 

mama živi, ni dovoljeno. Toda sedaj, ko je bila v stanju, da ni zmogla gledati na svojo prehojeno pot, se ji 

je zdel pravi trenutek, da pogleda v druga življenja. Življenja tistih, ki so odšli ali pa so na tem, da odidejo.  

Prinesla si je stol in odprla vrhnji predal. Vanjo so buhnili dolgo ujeti spomini zaviti v vonj po 

neprezračenem in postanem papirju. Točno to je bilo tam. Stare razglednice in stara pisma. Prijela je v 

roke razglednico, kjer nekaj črncev nosi ujeto gazelo privezano na palico. Bila je v italijanščini, leto 1943. 

Vojna. Stric, ki je padel v Abesiniji, je pošiljal pozdrave svoji materi. Nekje iz meglenega spomina se je 

spomnila babice in njenih pogledov k vratom. Leta in leta je še upala, da se bo njen sin prikazal na vratih. 

In tega upanja ji ni mogel nihče izpuliti, niti hladno uradno obvestilo o smrti ne, oklepala se ga je do zadnje 

ure. 

Potem je segla po pismu, že rumenkastem od starosti. Žig je bil iz Egipta, leto 1937. Ven je padla 

fotografija na trdem kartonu. Pismo je bilo napisano na krhkem papirju z drobno elegantno pisavo. Vzela 

je fotografijo v roke. Smehljajoča dama v belem in z belim klobukom ji je govorila iz neke daljne preteklosti. 

Bila je elegantna in nasmejana. Srebrne rože so ovijale njen portret, v desnem kotu se je lesketal 

srebrnikast napis Alexandria. Jelka je nagubala čelo, nekaj govoric je ujela ko je bila majhna, toda pred 

njo so skrivali, sama se pa potem ni posebej zanimala za vse družinske zgodbe. Bila je bolj zaposlena 

sama s seboj, z odkrivanjem sveta in smisla življenja, ljubeznijo in uspehi ter neuspehi v šoli.  

Materina teta bo to, se ji je posvetilo, tista, ki je odšla v Egipt za boljšim življenjem, še kot dekle. Teta 

Marika, tista za katero je ostala broška z rubini in prstan s turkizom in mogoče tale omarica. Ja ali ne? 

Koga naj vpraša? Mama se zgublja v svojih svetovih, najbrž se ne bo spomnila, drugi so mrtvi. 

Razgrnila je pismo, stopila po očala in se zatopila vanj. Črnilo je bilo zelenkasto, ponekod rahlo 

razmazano, pisava drobna, da se je morala skoraj prebijati od vrstice do vrstice. Toda del je bil čitljiv, 

napisan z izrazi, ki ji niso bili najbolj znani, toda…, je brala:…pazim na majhnega fantička Rudija, jaz mu 

pravim kar Rudič pri eni angleški družini. Ti niso tako bogati kot so bili oni prejšnji. Ma saj veste, da sem 

od tam morala iti, ker sem malo flosknila Pierra pri kopanju. Mulo je bil poreden, me je škropil, ko sem ga 

umivala, pa sem mu dala eno malo tako na rit. Joj, kakšen hudič je ratal. Saj sem, ga komaj malo pošlatala. 

So rekli naj se opravičim, ma se nisem hotla, sem rekla, da če on mene po mili volji fliska, lahko tudi jaz 

eno njemu, mulcu razvajenemu. Sem rekla, da saj kašna taka mala fliska ne more škodit, saj si ti mama 

tudi nam dala kašno okoli uh, pa saj smo zrasli…Ma ni pomagalo! In sem spakirala. In šla. Saj nisem niti 

dobro vedla kam. Pa me je k sebi vzela Marta, ona Štefinova, saj jo poznaste, ima res dobre gospodarje, 

edne Jude. So strogi, ma pošteni. Skrbijo zanjo kot da je ena od njih. Oni so mi najdli delo, pri teh Angležih. 

Gospodar gre vsako jutro, ga bolj malo vidim, mislim, da ima ene plantaže, gospa pa pride zjutraj pogledat 

fantka, pole pa se naštima in je do kosila ni. Meni so dali še enega Arabca, ki mene in Rudiča spremlja v 

park, počaka nekje od zunaj in potem gre z nama nazaj. Pazi name in na fantka. Če kaj kupim mi pole 



nese za mano. Ma sem ku ena gospa, mi ni neč hudega. Saj se vidi na sliki, ne? Pa še en par štrlin vam 

lahko zdaj pošljem. 

Tu je prenehala brati, spet je vzela v roke fotografijo in se zastrmela v dekle. Lepa je bila njena prateta 

Marika, ki je gledala vanjo s porumenela fotografije. In iznajdljiva. Svet v katerem se je znašla je ni strašil, 

v njem je videla priložnosti, ki jih doma, v domači vasi zanjo ni bilo. Pismo je dala spet v kuverto. Nato je 

ven vzela celotno vsebino predala. Nič posebnega več, tudi Marikinih pisem ni bilo. Spomini so buhteli 

vanjo. Zlagala je razglednice in stara pisma ljudi, ki jih ni poznala in ljudi ki so bili njeni sorodniki. 

Ko je vse lepo zložila, jim je zaželela miren počitek in zaprla predal. 

Tudi v drugem predalu so bila pisma. Kuverta s tršega rumenega papirja z znano drobno pisavo je ležala 

na vrhu. Bila je večja od drugih in debelejša. Spet fotografija. Tokrat poročna. Preden je razgrnila pismo 

si je pazljivo ogledala sliko. Nevesta v belem,zavita v tančice,  ki stopa skozi vrata cerkve in ženin ob njej 

v črni obleki. Nevesta je lepa in elegantna, oči ji sijejo, ženin ima resen pogled in tanke brčice. Tudi on je 

zelo eleganten. Na hrbtni strani je z znano pisavo napisan datum, črke so pri številkah nekoliko zabrisane, 

letnica  1939 pa je lepo vidna. 

Razgrnila je pismo. Bilo je slabo čitljivo, zato se je ustavila le ob odstavku, ki je bil manj poškodovan: 

…tu sem nevesta, on je Francoz Gujon se piše, je živinozdravnik, skrbi za pse od naših gospodarjev. 

Prvič sva se vidla ko si je od gospodarja doga zlomila nogo. Jaz sem jo držala, saj veste, da sem od nimer 

znala z žvalcami, da je on lahko nogo povil. In pole sva se tako vidla vsak dan dokler ni pes postal zdrav. 

In sva ratala par, tako je to! Ohcet je bla lepa, res škoda, ker ni nobeden od vas mogel prit, saj bi vam 

plačala pot, ma četudi vapor ni poceni! V cerkvi Sv. Katarine me je h oltarju pelal kar moj gospodar, ma 

kot en tata, zdaj imam res dobre gospodarje, ma čeprav niso tako šaldu bogati kot uni prej. Zdaj ne bom 

več pazla na Rudiča, živela bom pri Gujonu, ima stanovanje, ne hiše, ma bo že. Je prav veliko stanovanje 

in šaldu lepo, saj meni se zdi, spet pa ne tako lepo kot je hiša mojih gospodarjev. 

Ostali del pisma je bil popolnoma nečitljiv, zato ga je previdno pospravila in zložila na kup. V tem predalu 

je bilo manj pisem in razglednic, zato je imela manj dela. Zaprla ga je, ko je vse pospravila in tretjega 

predala ni več hotela odpreti. Sklenila je da si raje skuha kavo, potem si je premislila. Poiskala je prenosni 

telefon in poklicala Anjo. 

»Greva na kavo?« jo je povabila in hitro dodala, »vabi te ekonomski višek!«  

»Če je tako, potem je plačilo moje, sicer ne grem na kavo!« je bila v svojem slogu odrezava Anja.  

Anji ni imelo smisla ugovarjati, poznali sta se še iz šolskih klopi in ohranjali stike v pozna leta. Anja je bila 

njena edina prava prijateljica. No, saj je imela še nekaj kolegic s katerimi je včasih šla na kavo, toda bile 

so zgolj kolegice, Anja pa je bila prijateljica. 

»Kaj nameravaš. Menda si se česa domislila?« je po prvem srku kave Anja prešla k bistvu. Pred njo se 

ji ni bilo potrebno pretvarjati. 

»Zaenkrat na zavod, saj veš, potem pa se bo že kaj našlo.« 

»Slaba tolažba,« je odrezala Anja. 



Jelka ji ni odgovorila, zamišljeno je mešala po temni tekočini. 

»Moja mama je vedno govorila, ko ti Bog zapre vrata, ti pusti odprto okno. V to verjamem!« 

Anja se je nasmehnila: »Kljub temu boš morala nekaj ukreniti!« 

Nedelja ob enih popoldne. 

 Jelka še ni imela namena ukrepati, vsaj ne takoj. Morala se je najprej znajti v svojem novem položaju, 

ko je mrgolelo prostega časa. 

 Osvežena po kavi in klepetu s prijateljico je bila spet pri predalčniku. Tretji predal se je zatikal, preden ga 

je uspela povleči ven. Pismo se je zataknilo na hrbtišču predala . Previdno ga je uspela osvoboditi. Znana 

pisava, Marikina pisava. Skoraj nestrpno je potegnila vsebino na plan. Spet fotografija, na njej deklica 

resnobnega pogleda. Mlada damica z belimi nogavičkami in biserno ogrlico. To se je Jelki zdelo tako 

neverjetno, mala deklica z biserno ogrlico! 

Naša Irene, je prebrala na hrbtni strani fotografije, letnice ni bilo. Torej je prateta Marika imela deklico. 

Kje je ta deklica? Le kdo ji lahko pove o njej? Mogoče je še živa, morala bi biti živa!  

Izvlekla je pismo. Bilo je poškodovano, le posamezne odlomke je lahko prebrala. 

…grozno mi je misliti na vas, ker je vojska tam u naših krajih. Ma če morete, mi pište kej…Tudi prnas je 

dosti  vojakov. Pravijo da ne smemo v Evropo, moj mož je tel na vsaki način v Francijo, skrbijo ga njegovi. 

V veselje nam je Irene, taka pridna pupca je. 

…tudi spat ne morem, tako me grozno skrbi za vse vas. Naj bo bog z vami! 

In potem je živčno stresla vso vsebino tretjega predala na posteljo. Ničesar več, nobenega pisma, ne 

fotografije, ne razglednice. Nič! Tudi vsebina zadnjega predala ni vsebovala ničesar o prateti Mariki ali o 

njeni punčki Irene. 

Tako je obstala tam praznih rok, z razmetanimi spomini in nezaključeno zgodbo. In nikogar ni, ki bi ga 

lahko vprašala. Mogoče, če bi mama imela kdaj jasen preblisk, če bi se spomnila… Zavzdihnila je, počasi 

je začela sortirati vsebino in jo spravljati v red. Tako! Zadnji predal je bil pospravljen, njo pa je glodala 

radovednost. Kaj se je zgodilo z družino v Egiptu? 

Napeto je premišljevala, misli so drvele skozi njene možgane, skušala se je spomniti še na kakšno 

oddaljeno sorodstvo. Praznina! Grizlo jo je, vendar se je počasi le pomirila. Si skuhala kamilico in pojedla 

rogljiček, ki ga je mimogrede kupila v pekarni. Bil je svež in krhek, marmelada sladka.  

Dva meseca od odpovedi službe, običajen dan v tednu ob 11. uri 

Dan je bil siv in turoben, komaj se je vrnila s tržnice. Osvežilo jo je in malce razvedrilo., ko je poklepetala 

s prodajalko solate, ki je svoje premrle roke skrivala pod bundo. Bile so običajne besede, nič osebnega, 

toda vrnile so jo v stvarnost. Prateta Marika s svojo skrivnostjo se je oddaljevala, ostala zaprta v starinski 

predalnik. 



Ko je prišla domov, je solato odložila na pult v kuhinji in stopila k delovni mizi in vključila računalnik. 

Dvokliknila je na internetno ikono in poiskala Googl. V glavo ji je šinila zanimiva misel, mogoče pa kdo 

nekje daleč v razvitem svetu potrebuje varuško. Sama ni nikoli imela otrok, ni ji bilo dano, v sebi pa je 

nosila neko zatajevano hrepenenje po njih. Vtipkala je angleške besede za varstvo otrok. Bilo je veliko 

oglasov, preskakovala je od enega do drugega in nenadoma obstala. 

Ameriška družina s slovenskimi koreninami išče Slovenko v zrelih letih za pomoč pri vzgoji deklice stare 

tri leta. Sledili so kontaktni podatki. 

Kar ni mogla verjeti svojim očem. Naslonila se je na hrbtni naslon stola, za trenutek si pomela oči. Oglas 

je še vedno strmel vanjo s svojo ponudbo. Bi šla v Ameriko? Vedno je imela rada potovanja, pravzaprav 

si je privoščile eno potovanje na leto. Skrbno si je od svoje plače dajala na stran, da je lahko potem izginila 

nekam daleč, na še nepoznani košček sveta. 

Odločila se je v hipu. Na elektronsko pošto je vtipkala svojo ponudbo in odposlala. Če bo bo prav, če pa 

ne bo prav tako! Si je korajžno rekla in ugasnila računalnik. 

Naslednji dan ob 13. uri 

Vklopila je računalnik in odprla elektronsko pošto. Ta je šele prihajala, računalnik ni bil najnovejši, delal 

je počasneje kot njen nekdanji v službi. Preden je naložil vso pošto, si je še skuhala kavo po lahkem 

kosilu. Odgovor je zagledala takoj, dvoklik nanj. Se bo odprla priložnost? Povabilo se je svetlikalo z 

ekrana. Da se jih je sicer nekaj oglasilo, vendar le ona ustreza po letih, vse ostale so premlade. Naj več 

napiše o sebi, da se bolje spoznajo. Sploh pa bi bilo idealno, če bi spregovorili preko Skyneta, če ima 

možnost ali vsaj po telefonu. 

Teden in še več ob šestnajstih popoldne 

Malone zavriskala je, upanje se je razlezlo po vsem prostoru, jo zaobjelo s svojo svetlobo. Hitro je 

odgovorila. Odločitev je padla! Letalsko karto so ji poslali. Pričela je s pripravami za na pot.  

»Obiskovala bom tvojo mamo, ne boj se!« ji je obljubila Anja ko sta si segli v roke na letališču. Kovček je 

že oddala. Klic je napovedal vkrcavanje. Anja je stala za črto. Gledali sta se.  

»Aleksandrinka sem!« je oblikovala besede z usti. Anja se je namrščila, ni dojela pomena besed. 

»Tudi jaz sem aleksandrinka,« je zavpila na glas. Uslužbenka, ki je pregledovala karte, jo je začudeno 

pogledala in vsi drugi potniki v vrsti tudi. Kot da se ji je zmešalo, le Anja jo je tokrat razumela. 

 

Mag. Darinka Kozinc je pisateljica in predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine 

aleksandrink  
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