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POPERČKI IN UTRINKI ŽIVLJENJA
(ANEKDOTE IN DOŽIVLJAJI, VESELI IN TISTI DRUGI…)
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Pri pisanju in branju se pogosto premalo zavedamo, kako že samo
malenkostna površnost, nepozornost ali napaka, lahko bistveno spremeni
vse besedilo, mu da popolnoma drugačen pomen. Pri imenih oseb ali
krajev je to lahko še bolj usodno. Zaradi napačne izgovarjave imena so
se v preteklosti pogosto dogajali veliki spori, tožbe, pretepi in celo uboji,
pogosto pa so nastajale tudi velike in zabavne zmešnjave. Do velikih
zapletov lahko prihaja zlasti takrat, če so pri tem vpletena ljubezenska,
nacionalna, krajevna ali verska čustva.
Pred dnevi sem se z avtom vozil od Sevnice proti Ljubljani, pri Gomili
naletel na začasno zaporo ceste zaradi prometne nesreče in od Gomile do
Trebnjega uporabil obvozno pot skozi Račje selo. Ob tem sem zagledal
smerokaz za Ševnico, to pa me je spomnilo na dogodek izpred dobrih
štirih desetletij.

•

•
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Sredi decembra leta 1969 sem bil, skupno s še dvema prijateljema,
Milanom in Tinetom, povabljen na ohcet. Naš dobri prijatelj Mirko,
skupaj smo stanovali v samskem domu, se je namreč poročil in nas, kot
prijatelje in sostanovalce, povabil na ohcet.
Mirko je bil doma v hribovski vasi iz okolice Radeč, njegova izbranka
Ljubica pa v Bevškem, zaselku v zgornjem delu Trbovelj. Poroka je bila
ob deseti uri na občini Trbovlje. Iz Ljubljane smo se peljali z avtom, pol
leta pred tem sem si kupil fička, zato mi je bilo v največje veselje, da sem
se lahko na svatbo pripeljal s svojim avtom. Trbovlje sem toliko poznal,
da smo brez težav našli občino in se tam pomešali med sorodnike in
prijatelje, ki so pospremili na skupno pot Mirka in Ljubico. Po civilni
poroki je bila še cerkvena poroka v farni cerkvi v Trbovljah, nato pa
kratka zakuska v bližnji gostilni »Pri Špancu«. Bilo je pasje mraz, po
dolini je vlekel mrzel veter izpod Mrzlice, zato je merica kuhanega ali
surovega vina, še kako prijala in v gostilni se je hitro ustvarilo pravo
svatovsko razpoloženje. Nikamor se nam ni mudilo, glasila se je
pesem, plesalo se je in Mirkov starešina je imel kar veliko dela, da je to
veseljačenje prekinil in nas pripravil, da smo se skozi Hrastnik, Dol in
Rimske toplice, odpeljali proti Radečam in Mirkovemu domu, kjer je
bila ohcet.
Vozili smo v koloni, avtomobilov je bilo takrat še tako malo, da sploh
ni bilo nevarnosti, da bi se izgubili. Pot do Radeč sem tudi sam že malo
poznal, zato sem vozil zadnji, »kot metla«, v Radečah pa so nas, malo čez
ozek železni most, pri odcepu za Sopoto, počakali, da smo naprej skupaj
vozili do Mirkovega doma. Imena kraja ne vem natančno, vem pa, da
nas je pot vodila po dolini Sopote, nato pa smo v Jagnjenici zavili nekam
na levo v hribe.
Na ohceti je bilo v tistih časih veliko zabave, plesa, šal, jedi in pijače.
Okrog enajstih zvečer je pričelo snežiti in vsakokrat, ko smo šli na
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sveži zrak, smo ugotovili, da bolj sneži. Na kakšnih dvajset centimetrov
debelo snežno podlago se je, pri tistem mrazu vsaj 10 stopinj pod ničlo,
sneg takoj prijemal in snežna odeja se je hitro debelila.
Okrog druge ure po polnoči sem se s prijateljema Milanom in Tinetom
odpravil proti domu. Mirko me je prosil, naj vzamem s sabo še Andreja,
njegovega bratranca, ki je bil doma na Škofljici pri Ljubljani.
Andrej je bil zelo prijeten fant, edina težava, ki je bila z njim je bilo
to, da je imel zelo veliko in nabasano potovalko, ki jo je bilo sila težko
stlačiti v prtljažnik fička.
Preden smo se odpravili na pot nam je Mirkov oče svetoval, naj se ne
vračamo skozi Radeče, ampak po lokalnih cestah v smeri proti Šentjanžu
in mimo Krmelja do Tržišča, od tam pa je »do Trebnjega tako samo ena
cesta«, je po kmečko razložil.
Andrej se je pohvalil, da cesto pozna, ker jo je del velikokrat prepešačil
ali prevozil s kolesom, zato je sedel na sovozniški sedež spredaj, da mi
bo, tako kot »kopilot«, pomagal izbirati pravo smer vožnje. Ampak obilna
hrana in pijača, utrujenost po burnem dnevu in delu prečute noči ter
prijetna toplota v ogretem avtu, so naredili svoje. Andrej je po kakšnih
četrt ure vožnje že zadremal. Občasno, ko smo prišli do križišča sem ga
zbudil, ampak po njegovih odgovorih mi je bilo kmalu jasno, da nima
pojma kje smo in katero je prava smer. Znajti sem se moral sam. Vedel
sem, da moramo v dolino, Mirkov oče pa mi je zelo dobro opisal tiste
najpomembnejše značilnosti ceste in orientacijske točke, po katerih se
moram ravnati.
Vozil sem počasi, vse bolj je snežilo. Občasno sem moral ustaviti in
očistiti sneg okrog brisalcev. Sneg je bil sicer suh in zato lahak, vendar
ga, zaradi počasne vožnje, brisalci niso mogli povsem odrivati. Po dobri
uri vožnje smo bili končno v Krmelju in bil sem prepričan, da sedaj ne
bo več problemov.
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Sedaj se je Andrej že vse pogosteje zbujal, moral sem ustavljati, ker je
moral na vsakih petnajst ali dvajset minut odtočiti. Malo za Krmeljem
smo naleteli na ekipo cestarjev, ki jim je plug zaneslo s ceste in so se
na vse kriplje trudili, da bi ga spravili nazaj. Takrat so bili plugi na teh
podeželskih cestah še enostavni, leseni, v obliki črke »A«, vlekel jih je
tovornjak ali traktor, po hribovskih cestah pa celo konji ali goveja živina.
Tak plug je mimogrede zaneslo, snega ni pobiral do cestišča ampak je za
njim ostajala prava snežna deska.

Ustavil sem in moji sopotniki so pomagali cestarjem rešiti težave
s plugom. Cestarji so bili veseli pomoči, hitro se je v rokah znašla
steklenica šnopsa. Andrej, Milan in Tine so potegnili po nekaj dolgih
požirkov in odpeljali smo se naprej. Cestarji so nam povedali, da sneži
po vsej Sloveniji, vendar od Mirne dalje naj bi bila cesta dobro splužena.
Fantje so hitro zaspali, meni pa se je vožnja vlekla v nedogled. Snežilo
je, vse ob cesti je bilo pod novim snegom povsem nerazpoznavno, še
tiste značilnosti, ki sem jih po treh, štirih vožnjah, ki sem jih doslej že
opravil na tej relaciji, že poznal, so postale povsem skrite in neznane.
Pri močnem sneženju je prav tako kot pri gosti megli: izgubiš občutek
hitrosti in orientacije, zdi se ti, da si prevozil veliko razdaljo, pa čeprav
je bilo morda le nekaj sto metrov. Tudi predstave o času ni, pet minut se
ti zdi kot prava večnost. Tako praktično nisem vedel kje natančno sem
in koliko poti je treba še prevoziti do Trebnjega.
Vozili smo se mimo posameznih domačij, skozi večje kraje ali mimo
nekaj hiš, stisnjenih na eni ali obeh straneh ceste. Ob cesti so se sicer
videle napisne table in smerokazi, vendar so bili bogato obloženi z
novim snegom in napisov ni bilo moč niti slutiti. Za enim od večjih
krajev, kasneje sem ugotovil, da je bila to Mirna, smo srečali plug, ki je
lepo očistil cesto, je pa še močneje snežilo.
Vendar ta izboljšava voznih pogojev ni trajala dolgo. Po dveh, treh
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kilometrih je bila na cesti zapora. Po zasneženem smerokazu sem sklepal,
da moram zapeljati desno v klanec. Tu se je sled za plugom izgubila,
poznale so se samo še kolesnice nekega avtomobila, ki je pred kratkim
vozil po tej cesti. Plug je očitno pri zapori obrnil, kar je nakazoval na
široko razriti sneg pri kozolcu toplarju ob cesti. Nekaj višje, ko se je
klanec nekoliko vzravnal je bilo pred mano križišče. Ena cesta je vodila
rahlo v levo, na njej je bila nedotaknjena plast snega, druga pa je krenila
desno, na njej pa so se poznale kolesnice, ki so dajale vtis, da je tu pred
kratkim peljal avto. Smerokaza sta bila na debelo zasnežena, le po njuni
silhueti se je dalo sklepati, da nakazujeta smer ceste.
Zbudil sem Andreja in ga vprašal, katera cesta je prava za Trebnje.
V odgovor je zamomljal nekaj nerazumljivega in se spet začel zgubljati
v spanec. »Daj, Andrej, zlezi iz avtomobila in poglej smerokaze, katera
cesta je prava za Trebnje!« sem precej glasno zahteval. Ampak za Andreja
je bilo to, da bi takole ob štirih, pol petih zjutraj stopil iz avtomobila,
očistil smerokaz in prebral katera cesta vodi v Trebnje, prehudo.
Odkimal je in jezno zagodrnjal: »Vozi desno, ta je prava. Saj menda vidiš
kolesnice, tista levo pa je nedolžna kot devica!« in se udobno zleknil
nazaj na sedež.
Nekaj trenutkov sem razmišljal in prišel do zaključka, da ima Andrej
najbrž prav, saj smer proti Trebnjemu je bila tista, ki je vodila tudi do
avtoceste, zato je bilo logično, da se po njej odvija več prometa. Kolesnice
v snegu bi torej morale voditi tja, sem si dopovedoval in zavil desno.
Cesta se je kmalu močno zožila, prebili smo zamet v neki manjši
globeli, malo naprej pa se je začela spuščati proti dolini. Vse to mi je
znova porodilo sume ali smo sploh na pravi poti. Nameraval sem
zbuditi Andreja, pa ni bilo potrebno. Živčno se je premaknil na sedežu
in zahteval postanek za njegovo odtakanje.
Ustavil sem tik pred nekim prometnim znakom, ki je kljub veliki
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snežni kapi nakazoval, da gre morebiti za napisno tablo kraja ali
smerokaz.
Andrej je nenavadno hitro zlezel iz avtomobila, očitno se mu je
že močno mudilo. Ko sem opazoval Andreja v bledem soju luči, sem
ugotovil, da se je močnemu sneženju pridružil še veter, ki je, včasih
blago in naslednji trenutek sunkovito, pihal Andreju naravnost v hrbet.
Ko se je Andrej olajšal, je z nogo brcnil v prometni znak. Znak se je
razbremenil debele kape in Andrej se je nagnil nekoliko naprej in prebral
kaj piše na tabli, ki je označevala kraj. Prebral je, se že obrnil, da bo sedel
nazaj v avto, pa se naenkrat ustavil, zmajal z glavo, nekaj spregovoril
in se ponovno obrnil k znaku. Prebral je, zmajal z glavo, se nagnil še
bolj naprej, naredil korak v globoki sneg in povsem iz bližine, še enkrat
prebral kaj piše na tabli. Z roko si je obrisal sneg z las, zakrilil z rokami
in si razburjeno godrnjal nekaj, česar nisem razumel, ter se približal
avtomobilu.
»Erno, ne vem kam si gledal in kako si vozil,« je rekel z razburjenim
glasom, medtem ko je sedal v avto, »ampak po skoraj dveh urah vožnje si
nas pripeljal, nikamor drugam, kot v Sevnico! Pa saj sem jaz kriv, moral
bi te voditi, ne pa, da sem te kot novinca pustil samega, da si izbiral« me
je pogledal izpod pod čela in nadaljeval: »in izbral očitno napačno pot,
da smo se vozili v krogu in se znašli na napačnem kraju, pred Sevnico«.
»Kako pred Sevnico?« sem ga nejeverno vprašal. »Kaj pa govoriš, se
hecaš ali si šele sedaj postal zares pijan?«
»Nič pijan, za hec mi pa tudi ni v tej pozni noči, po tistem, ko sem
skoraj zmrznil v tiča. Tamle,« je pokazal z roko, »na tabli lepo piše
Sevnica. Zlezi ven in še sam poglej, da ne boš mislil, da se mi blede.« je
spravil skozi stisnjene zobe.
Kljub vetru in močnemu sneženju sem izstopil, si zavihal ovratnik
na suknjiču ter po dobrih petnajst centimetrov visokem snegu, prišel
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do smerokaza. Ta je bil v slabem stanju, skrivljen, in na zgornjem robu
nekoliko obtolčen. Pa vendar je na njem jasno pisalo »SEVNICA«. Stal
sem tam in, kot tele v nova vrata, zijal v napis, si ga vedno znova prebiral.
Svojim očem nisem mogel verjeti. Potem pa me je močan sunek vetra v
hrbet, ki bi me skoraj prevrnil, spomnil da stojim na vetru in snegu, ter
da je zadnji čas, da sedem nazaj v fička.
Sedel sem, si otepal sneg z las in suknjiča, pogledal Andreja in sočno
zaklel. »Čeprav sem doslej le trikrat sam vozil iz Ljubljane do Sevnice,
sem bil do tega trenutka trdno prepričan, da smo na pravi poti in se ti
blede. Ampak,« malo sem pomolčal in jezno končal stavek: »vidim, da
smo res zgrešili pot, ti pa si pri zdravi pameti«.
Obsedela sva v tisti nočni tišini, ki jo je motilo le brnenje motorja
in šum vetra. Potem sva se pričela pogovarjati, kje za vraga sem narobe
zavil in kaj naj naredimo. Naj obrnemo in še enkrat poskusimo poiskati
cesto proti Trebnjemu ali naj se skušamo zapeljati nazaj na Mirkovo
ohcet. Pojavljalo se nama je vprašanje ali bi našli pravo pot pa tudi ali
je cesta zaradi novozapadlega snega še prevozna. Pogledal sem koliko
imam še bencina. Bilo ga je približno tretjina rezervoarja, torej za dobrih
sto kilometrov. Zbudila sva Milana in Tineta in jima povedala kaj se je
zgodilo.
»Fino,« je zazehal Milan, »za to me ni treba buditi. Zaspita še
vidva, zjutraj se pa vidimo. Ko bo dan se boš lažje znašel na cesti.« je še
zagodrnjal in se ponovno pogreznil v dremež.
Tine je bil nasprotno v trenutku popolnoma buden. Ni mu sicer šlo v
račun, da bi se mi naredila tako huda napaka. »Škoda, da nismo cestarje
nič vprašali ali smo na pravi poti. Pa, saj nihče ni mislil, da se lahko
izgubimo.« je pomirjajoče dejal.
Tuhtali smo, kaj naj naredimo. Nazadnje sem predlagal, da gremo
naprej, v Sevnici pa se odločimo ali prespimo v avtu ali pa se odpeljemo k
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meni domov. To bi sicer bil tudi tvegan poskus, saj je cesta do Zabukovja,
vasi visoko nad Sevnico, gotovo tudi na debelo zasnežena in vprašanje je
ali bi jo fičko zmogel. Doma bi bili gotovo dobro sprejeti, mama bi nam
skuhala čaj ali vino, nekam bi se stisnili in kakšno uro zaspali, potem
pa ponovno na pot v Ljubljano. »Najbolje bo, da se zapeljemo v Sevnico,
se ustavimo v zavetju kakšne hiše in prespimo do jutra. Lahko pa se
zapeljemo do železniške postaje in prenočimo na klopeh v sicer mrzli
čakalnici.« sem razmišljal na glas. Tudi zaradi bencina si nismo mogli
privoščiti novih avantur. Črpalki v Sevnici in Trebnjem tiste čase ponoči
še nista delali, tako je bilo do bencina možno priti le podnevi. Končno
smo se dogovorili, da se zapeljemo v Sevnico, tam pa se bomo odločili
kako naprej.

Zapeljal sem torej naprej po cesti. Kolesnice so čez dobrih sto metrov
izginile v snegu, cesta, ki je bila vse ožja, se je skozi gozd počasi spuščala
v dolino. Gozda je bilo konec, cesta je še naprej peljala rahlo v dolino.
Nobene hiše ni bilo, vse je bilo nedoločno v snežni belini, ki so jo rezali
le žarometi avtomobila. Potem pa so luči naenkrat osvetlile nekaj
temnega. Najprej sem mislil, da je drevo, potem pa sem ugotovil, da se
tista stvar premika. Oba z Andrejem sva naenkrat olajšano vzkliknila:
»Človek!«. Peljal sem naprej in po nekaj metrih se je iz teme in meteža
jasno izluščila postava moškega, oblečenega v temna oblačila. Hodil je
proti vetru, sklonjen naprej, v roki je nosil torbo. Ko je videl, da se mu
bliža avto se je ustavil, naslednji trenutek si je z roko zakril oči in stopil
s ceste v cel sneg. Pripeljal sem do njega in ustavil.
Odprl sem šipo na vratih in na ves glas spregovoril: »Dobro jutro, ali
nam lahko poveste, koliko je še do Sevnice?«
»Do Sevnice?« je odgovoril s vprašujočim glasom. »Ja mislim, da
kakšnih trideset kilometrov, ampak ne v tej smeri. Morali boste obrniti
in na vrhu klanca zaviti levo potem pa…«
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»Kako obrniti,« sem ga prekinil, »saj tamle gori na smerokazu, ki
kaže sem, piše Sevnica!«
Kljub vetru, mrazu in snegu se je na ves glas zasmejal. »Ne, ne, ne piše
Sevnica, piše ŠEVNICA. Samo znak je ves obtolčen in črka Š je izgubila
strešico. Res,« je nadaljeval resno, »v tej smeri ne boste prišli v Sevnico.
Pri prvi hiši obrnite, potem pa tako kot sem vam povedal«.
»Ja hudiča,« sem zaklical nazaj v veter, »saj mi ne želimo v Sevnico
ampak v Trebnje! Kam greste pa vi v tej zgodnji uri in takem vremenu?«
»V Trebnje, v službo. Železničar sem in ob šestih nastopim službo. V
takem vremenu rabim celo uro in pol do tja, potem se moram pa še malo
odtajati, preden začnem z delom.« je na kratko povedal vse kar se mu je
zdelo pomembno in nameraval nadaljevati pot.
»Počakajte no,« sem ga ustavil, »sedite v avto in se peljite z nami.
Tako bo najbolj zanesljivo, da se ne bomo še enkrat izgubili.« Andrej je
že budil Milana, ki ni ničesar razumel.
Možakar je bil videti zadovoljen, da se bo lahko peljal z nami.
Prepričeval me je naj zapeljem do prve hiše in tam obrnem, potem pa
ga spotoma poberem. Ampak jaz sem imel dovolj tavanja, vztrajal sem,
da se je Andrej takoj presedel nazaj k Milanu in Tinetu, našega rešitelja
pa smo posadili na sedež poleg mene. Zapeljali smo še par sto metrov
naprej, obrnili smo in se počasi vračali po klancu navzgor. Pri našem
spornem smerokazu smo zavili desno in se po celem, dvajset centimetrov
visokem snegu, skozi Račje selo, srečno pripeljali do Trebnjega. Vmes
smo možakarju razložili našo zgodbo, ob kateri smo se vsi skupaj dobro
nasmejali.
Dostavili smo ga do železniške postaje, tam pa je poskrbel, da smo
dobili vsak svojo šalico čaja z rumom, se še enkrat veselo nasmejali in
se poslovili. Na Škofljico smo prišli malo po šesti uri. Andrejeva mama
je poskrbela za nas »revčke«, kot nam je vsa v skrbeh rekla. Dobili smo
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tak krepak zajtrk, kot da smo se teden dni postili, ne pa prišli z ohceti.
Ampak, vseeno je zelo, zelo prijalo.
Z Tinetom sva kasneje dogodivščino opisala Mirku. Režal se je kot
pečen lisjak in me še dolgo zbadal zaradi zgrešene poti. Sam sem doslej
tisto relacijo med Trebnjem in Sevnico prevozil nič kolikokrat, sedaj
jo poznam na pamet. Takrat pa je bila za mene pač še dokaj neznana,
sneženje in pozna ura pa sta orientacijo še poslabšala.
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Glavni pouk iz tega pa je, da je v življenju lahko vsaka črka zelo pomembna,
važna je že strešica na »Š«.
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