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Za vozom

Francka ni zaspala dolgo v noč. Vse je bilo že tiho, nič se ni zganilo v temi in skoro jo je bilo strah. 
Samo poredkoma je segel rezek glas iz noči – zaukal je fant na vasi, zapel je pesem, šel je zmerom 
dalje po klancu navzdol in pesem je umolknila, potopila se je v noč. Zalajal je pes pri štacunarju 
– začul je bil bogve kaj, šuštenje kostanja v bližini, praskanje miši v prodajalnici, fantovo pesem 
iz daljave, in vzdignil je glavo ter zavil z zategnjenim, cvilečim glasom, zacvilil še enkrat že v pol-
spanju in legel na plahto in zadremal …

Odeta je bila Francka samo z rjuho, pa ji je bilo vroče in pot ji je tekel od čela dol po licih in je 
močil blazino. V sobi je bilo tema in vzduh je bil težak in vroč; zdelo se ji je, da bi se shladilo, če 
bi odgrnila zeleno zagrinjalo pred oknom in bi zasijala mehka svetloba ponočnega neba. Iz teme 
je prihajalo enakomerno, trudno sopenje matere in sestre, ki sta spali na postelji in tiktakanje ve-
like stenske ure se je časih hipoma oglasilo, udušilo z brenčečim zvokom vse druge glasove ter se 
nato zopet izgubilo, kakor da bi se bila ura ustavila.

Zadremala je že skoro, ali zgodilo se ji je, kakor da bi polagoma drsela navzdol, kakor da bi se 
skrinja nagibala, nagibala … in prestrašila se je in se je prebudila. Prihajale so ji na misel vesele 
in čudne reči, motalo se je okoli skrinje vse polno lepih spominov in vse polno lepega pričakova-
nja – kakor živi obrazi, smehljajoči, ljudje prijazni in nedeljsko oblečeni.

Poslušala je, kako sta sopli naporno mati in sestra, in nekaj ji je zatrepetalo v srcu, čutila je, da 
ljubi premalo mater in sestro in da je to greh. Spali sta mirno, lepo božje spanje, oči zatisnjene, 
ustnice malo odprte, lica vroča – in ko bi bila luč, bi Francka vstala in bi stopila po prstih k po-
stelji in bi se sklonila nad njima in solze bi ji prišle v oči.

Solze so ji prišle v oči in zazdihnila je globoko … Časih, kadar jo je mati tepla in kadar je za-
kričala nad njo, ker je bila trudna in je sedla na skrinjo, bi zavpila in zajokala od žalosti. Udarila 
bi sestro, ker je bila rdeča in sita in je posedala ves dan in je tožila Francko pri materi. Udarila bi 
jo in bi jo pahnila, da bi se zadela z glavo ob prag … Ali zdaj, v tej tihi noči bi vstala in bi stopi-
la k postelji in bi prosila odpuščanja mater in sestro. Ljubeznive in vesele besede, izrečene bogve 
kdaj, so ji prišle na misel; materin obraz, ves prijazen in mehak, kakor je bil bogve kdaj, je stopil 
zdaj prednjo in Francki se je srce stisnilo od ljubezni.

Drugače je zvečer jokala na tihem in je zaspala v ihtenju. Posebno v nedeljo, ker jo je bilo 
sram, da je imela staro obleko, narejeno iz materinega krila, zamazano, zakrpano, tako da so se 
ji smejali. Šla je k zgodnji maši, hitro je hodila, s povešeno glavo, v roki velik molitvenik, ki je bil 
tudi že ves obdrgnjen. Mati in Nežka pa sta šli dopoldne k veliki maši na Breg, v lepo farno cer-
kev, uro daleč od vasi. In Nežka je imela rdeče rožasto krilo in novo ruto na glavi in v roki mo-
litvenik z belimi koščenimi platnicami. Molitvenik je bil Franckin, dobila ga je bila od gospoda, 
ker je znala moliti, ali Nežka ga je jemala k maši. Nežka je bila majhna in debela in rdeča in je 
zmerom jokala, in mati ji je dajala sladkih reči; poznalo se ji je okoli ustnic, kadar je prišla opol-
dne od maše, ko je bila Francka že vsa trudna in zamazana od pospravljanja in od kuhe. In še ti-
ste stare obleke ni smela imeti ves dan; precej se je preoblekla, ko je prišla od maše in je hodila 
raztrgana okoli; Nežka pa je posedala gosposko v rdeče rožastem krilu in je šla lahko na cesto, na 
vas k sosedom; če je rekla mati: »Preobleci se no, Nežka!«, se še zmenila ni, in če je Francka nato 
zaklicala: »Kaj pa so rekli mati?«, se je materi zamerilo: »Kdo pa je tebe kaj prašal?« – Tako je bilo 
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življenje žalostno, in če se je Francka jokala, ni rekla mati: »Nikar ne jokaj, Francka!« – Francka 
bi se takoj zasmejala – temveč jezno je pogledala in je zavpila, da se je Francka stresla: »Zakaj pa 
se cmeriš? Poglej no ihto!«

Hipoma se je domislila tistega dne, ko je jokala do pozne noči, tako da so jo oči bolele in da 
jo je rezalo v grlu. Mati je bila prišla s poti, ves dan je bila zdoma. In nedelja je bila, lepo je bilo 
zunaj, še malo svetlo – prijazno večerno sonce je sijalo tam daleč na hribu – in Francka in Nežka 
sta sedeli pred hišo in sta čakali mater. Mater je prišla, culo je nosila pod pazduho, čevlji so bili 
vsi oprašeni. Dela je culo na mizo in miza je bila precej vsa bela in nedeljska. Francka in Než-
ka sta gledali, Francki je utripalo srce; šla je v kuhinjo, da bi prinesla večerjo, in rene so ji padale 
iz rok, ko je napravljala. Mati je bila odvezala culo – na mizi je ležala svetla rdeča židana ruta in 
Francki so se vsesale vanjo nemirne in poželjive oči. »Na, Nežka!« in mati je dala Nežki židano 
ruto, svetlo rdečo židano ruto, ki je šumela, če jo je človek vzel v roko, in ki je bila tako gladka in 
težka. »Na, Francka, to je pa tvoje!« in Francki je dala mati zelen barhantast predpasnik, ki je bil 
tak, kakor jih imajo v delavnik vsi ljudje na svetu. Francko je stisnilo v grlu in roke so se ji tresle, 
ko je nesla skledo na mizo. Tudi piškotov je mati prinesla, in ko je hotela Francka zagrizniti, jo je 
nenadoma zabolelo v prsih in po vsem telesu in se je stresla in je zajokala na glas in je jokala do 
pozne noči.

Domislila se je tistega dne in že se je bolečina polagoma dvigala iz prsi in glas, pol dolg zdih 
in pol ihtenje, se je že skoro vil iz grla. Ali kakor da se je hipoma zasvetilo, kakor da se je veselo 
zasmejalo v bližini, prav ob njeni postelji, ter jo pogladilo po licih s prijazno roko. Vse prelepo 
pričakovanje čisto novega življenja, velike neznane sreče se je vrnilo v njeno srce, in solze, ki so 
jo bile komaj zaskelele v očeh, so se pomešale s sladkimi solzami hvaležnosti in upanja. Zazdih-
nila je, obrnila se je v postelji ter se odela do ust, da bi mislila prijetno o lepoti prihodnjega dne, 
ki je bil že tako blizu – morda še samo šest ur, šest ali sedem, in če zatisne oči in zaspi, bodo mi-
nile te ure, kakor da bi trenil; zbudila se bo in sonce bo sijalo in sedla bo gosposko na voz in – hí-
i! – po široki beli cesti, mimo hiš, mimo travnikov … hí-i! … in hiše lete mimo, ljudje stoje na 
pragu … že zvone tam od daleč zvonovi … že se dobro sliši tisti veliki zvon, ki buči, kakor da bi 
grmelo za gorami … hí-i! … po klancu navzgor, na romarsko Goro … mimo romaric in romar-
jev, ki imajo vse zaprašene nedeljske obleke in pojo z žalostnim glasom … in tam na Gori … tam 
velika cerkev, trikrat večja nego farna cerkev sv. Pavla na Bregu … tam beli šotori … tam same 
medene reči, sam pšenični kruh, same potice … in rdeči trakovi … tam židane rute, svetle rdeče 
židane rute … hí-i! …

Francka je zaspala in v spanju je časih zaihtela, časih se je zasmejala; v sanjah se je smejala ve-
selo in glasno, ali v zadehli sobi, v mirni noči je bil njen smeh podoben stokanju bolnega človeka. 
Njeno telo, suho telesce, je bilo skrčeno, da so bila kolena čisto blizu obraza …

Prišel je bil zvečer mimo hiše sosed Kovač, kmet, ki je imel hišo in voz in konje, in ko je tako 
govoril z materjo, je dejal: »Saj se lahko pelje z nami; deset nas bo, pa se lahko še en otrok obesi 
na voz.« To je bilo na binkoštne nedelje večer in v ponedeljek, na praznik, so romali ljudje tru-
moma na Goro; veliki kmečki vozovi, natlačeno polni, so drdrali navsezgodaj, ko se je komaj da-
nilo, po vasi navzdol. Francka še ni bila nikoli na Gori, ali letos se je napravljala; vse leto je mislila 
na to čudovito pot: tukaj je bilo vse umazano in temno in žalosti polno. Gora pa se je svetila tam 
v nebeški lepoti. Nove obleke ni imela za binkošti; tisto lansko je popravila in očedila, tako da 
je bila skoro lepa, posebno od daleč. In mislila je, da pojde peš – če bi bila Gora na onem koncu 
sveta, bi se Francka napravila navsezgodaj ter bi romala. No, zdaj je prišel Kovač tako mimo in je 
rekel, kakor da bi nič ne bilo: »Saj se obesi lahko na voz!« In Kovač je imel lep voz in lepe konje – 
drdralo je po cesti, švignilo mimo in izginilo, komaj da so se čuli veseli glasovi z voza … Vse bo 
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švigalo mimo kakor v sanjah, vas, kozolci za vasjo, dolge lehe – in potem nov svet, novo življenje, 
romarska Gora in svetlo sonce in velika maša …

Odprla je oči, zravnala se zaspano, ali hipoma se je domislila in je skočila s postelje. Mati je 
bila odgrnila okno in v izbo je sijala medla svetloba. Na vzhodu se je belilo; sonce še ni izšlo, ali 
mlečna belina je žoltela in robovi dolgih ozkih oblakov so se zlatili. Vas pa je bila še vsa v senci, 
dasi je ležala precej visoko na obronku nizkega holma, ki se je dvigal iz doline; hribovje na vzho-
dni strani doline je bilo višje in tako se je svetilo komaj jabolko na zvoniku podružnice.

Na vasi je bilo že vse živo. Ljudje so hodili mimo po grapavem, razvoženem klancu, časih tru-
moma, moški in ženske, vsi nedeljsko oblečeni, veseli in glasni. Tudi posamez so prihajali mimo, 
celó stare ženice, ki so hodile z drobnimi urnimi koraki kakor kokoši. Skoro vsi so nosili s sabo 
majhne cule, navadno na palici preko rame, tako da so bingljale na hrbtu.

Francka je slišala vesele glasove s ceste, težke korake in hreščanje kamenja na klancu; že je ro-
potal od daleč prvi voz in Francka se je zdrznila in je pogledala iz hiše, še ne počesana in bosa; 
voz ni bil Kovačev. Mati je kuhala zajtrk sama; stopala je po kuhinji v umazanem spodnjem kri-
lu, predevala lonce in godrnjala; naposled je mleko prekipelo, ko je bila stopila na prag, da bi 
pogledala po klancu dol; mati je bila vsa jezna in je govorila tako na glas, da se je Nežka v hiši 
prebudila in je začela jokati, kakor vsako jutro. Francka je hitela v kuhinjo, da bi videla, kaj se 
je pripetilo, nato je šla v hišo, da bi tolažila Nežko, ali Nežka je jokala še bolj, ko je videla, da se 
napravlja Francka na božjo pot. Nebo se je že rdečilo, zmerom više je segala jutranja svetloba, 
sončni žarki so se že igrali na strehi županove hiše. Francka je bila vsa nemirna, srce ji je utripa-
lo od sreče in obenem od straha, da bi zamudila voz. Obuvala se je in zavezavala je čižme tako 
dolgo kakor nikoli, ker je hitela in se trakovi niso hoteli vbadati. Lica so ji gorela in dihala je hi-
tro. Tudi Nežka se je polagoma vzdignila v postelji; sedela je v sami srajci in je ihtela še zmerom; 
od potú, ki ji je bil lil ponoči po obrazu, so se ji lica svetila in iz oči je kanila časih debela solza. 
Brisala se je z roko po obrazu in je zmerjala Francko. Mati je prinesla na mizo tri majhne sajaste 
lonce; zadišalo je iz kuhinje po prekipelem mleku, ki se je bilo razlilo po ognjišču, in ta duh se 
je mešal prijetno z duhom še vrele kave. Mati je nalivala v velike sklenice; sebi je nalila kave iz 
posebnega lonca, sedla je na skrinjo ter drobila beli kruh v sklenico, ki jo je tiščala med koleni. 
Kadar je nesla žlico v usta, je pogledala na Francko. Nežka je zajtrkavala v postelji in si je polila 
s kavo ves obraz.

»Če misliš, pojdi!« je rekla mati, ko je Francka hitela, da bi popila vročo kavo. Počesala se je 
bila že in umila in samo jopo je bilo še treba obleči. Od daleč se je nekaj oglasilo, drdralo je po 
klancu navzdol, zmerom bliže in zmerom glasneje. Francka je nagnila sklenico in par kapelj ru-
mene kave ji je padlo na srajco. Voz je bil prišel izza ogla, že je bil skoro pred hišo. Francka ni po-
gledala na klanec, toda vedela je, da prihaja Kovačev voz. Oblačila si je jopo, ali podloga se je bila 
razparala, in roka ni mogla skozi rokav. Francka je zajokala.

»Torej hiti, otrok neumni! Ne vekaj!« Mati je sedela še zmerom na skrinji, sklenico med ko-
leni, in je gledala, kako se je Francka oblačila. Nežka je sedela na robu postelje, poihtevala je in 
nosila v usta velike kose v kavi namočenega kruha.

Voz je šel počasi mimo hiše, voznik se je nagnil malo vstran in je zaklical s surovim glasom: 
»Kje pa ste? Ne bomo čakali!« Francka je tekala po izbi, bog vedi kaj je iskala. V robec je zavila 
velik kos kruha, molitvenik s koščenimi platnicami je držala v roki, tudi ruto je že imela na gla-
vi, nerodno zavezano in preveliko zanjo, tako da se je glava nekako skrila v njej. Mati je položila 
desetico na mizo in je dejala: »Pametno rabi denar in ne zapravljaj!« Francka je spravila desetico 
in sredi nemira in hlastanja jo je spreletelo sladko: samo o veliki noči in o božiču je imela v roki 
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bakren krajcar in je hodila z njim célo dolgo uro med šotori pred cerkvijo. Ko se je še ozrla med 
vrati na mater in sestro, je bil njen pogled poln hvaležnosti in ljubezni.

Voz se je pomikal počasi mimo, nekdo je zaklical: »No, vozi!« in zdrdral je po klancu navzdol. 
Francka se je prestrašila, da ji je zamrgolelo po obrazu, a nato je pritisnila kruh in molitvenik 
tesno k sebi, sklonila glavo ter tekla za vozom po hreščečem kamenju. Ženska se je okrenila na 
vozu: »Kaj pa tečeš? Saj bomo čakali pri malinu!« Francka se je spotaknila ob velik kamen, kma-
lu bi bila padla in postala je ter se oddahnila. Mislila je že, da ji uide voz izpred oči, po klancu, po 
dolini, za hrib, in strah ji je bil stisnil srce. Ruta se ji je bila nagnila za vrat, v lica ji je bilo vroče in 
pod pazduho je čutila mokroto. »Pri malinu bomo čakali,« je slišala z voza in šla je počasneje z 
drobnimi koraki, sklonjenim životom; na hoji se ji je poznalo, da je nastopila romarsko pot. Gle-
dala je za vozom, in če je za hip izginil za oglom, je pospešila korake.

Sonce se je že skoro vzdignilo do vrh hriba, nebo je bilo vse rdeče in zgornje hiše na holmu 
so se svetile v nedeljski beloti. V dolini spodaj pa so še ležale sence in vrbe, ki so stale na obeh 
straneh ob potoku, so trepetale v rosi. Voz je drdral zmerom hitreje po ovinkih v dolino in tudi 
Francka je hitela. Tam daleč na desni, v kotu doline, je stal ob vodi malin, skrit za visokim drev-
jem. Lepa bela cesta je držala do njega v ravni črti; voz je že zavil nanjo; ker je bila pot gladka in 
trda, se je pomikal še hitreje, in Francka se je spustila v tek.

V dolini je bilo hladno in tiho; temno zelena voda potoka je bila mirna kakor ribnik; samo od 
daleč se je začulo časih zamolklo šuštenje; tam je tekel potok preko belega kamenja, ob razritem 
bregu, napravil si je spodaj okroglo, globoko kotanjo, iz katere se je odtekal trudno in pokojno v 
dolino. Ob poti se je dvigal tu pa tam visok jagned; vršički so se časih na lahko zazibali v vetru in 
listje je trepetalo enakomerno.

Ko je Francka opazila, kako je bila razdalja med njo in vozom zmerom večja, jo je obšel iznova 
strah, da bi pozabili nanjo in bi jo pustili zadaj. Noge so ji bile že težke in dihala je hitro in naporno; 
na levi nogi jo je žulil čevelj in peklo jo je, kakor da bi stopala po žerjavici. Malin ni bil več daleč; 
konec ceste se je videla gruča dreves, voda je šumela glasneje. Francka je videla, kako je zavil voz 
počasi na levo, slišala je, kako je ropotal zamolklo preko mosta ter se ustavil na oni strani, kjer se je 
svetil novopobeljen zid. Tekla je in merila z očmi pot, ki je bila pred njo zmerom enako dolga; zde-
lo se ji je, da premika noge kakor v sanjah in se ne more ganiti z mesta. Grlo se ji je začelo stiskati 
in jokala je, – toda brez solza, tiho in skoro mirno, kakor da bi tekel zraven nje nekdo drug in bi za-
molklo in pritajeno jokal, ona pa da bi samo poslušala. Dvoje ljudi je prišlo iz malina, mož in žen-
ska; kobacala sta se počasi in nerodno na voz, drugi so vstajali in premikali deske, ki so bile polo-
žene preko rdeče pobarvanih lestvic. Naposled je skočil na voz tudi voznik, zavihtel bič, zaklical je 
in konja sta potegnila. Nihče se ni ozrl; govorili so med sabo in so se smejali in se niso spomnili nje.

Francka je zakričala; krik je prišel sam in nenadno iz prsi, nezavedno. Skočila je preko ceste 
na drugo stran, kakor da bi bilo tam bliže. Sklonila se je še bolj, odprla je usta in je tekla. Čižmi 
so se ji bili odvezali in so peketali kakor cokle. Že je prišla do mostu, do malina. Tam pa se je ce-
sta spet dvignila in spet je bila grapava in kamnita; vili so se navzgor še bolj strmi klanci nego na 
drugi strani. Hrib je bil poraščen z redkim bukovjem; gladkokožne krevljaste veje so segale časih 
preko ceste.

Konja sta bila krepka in spočita in voz je drdral zmerom enako, dasi je šlo navzgor. Po po-
sebno strmih ovinkih sta stopala konja korakoma in grivasti glavi sta kimali. Kadar je Franc-
ka opazila, da se pomika voz na lahko, je skočila, kakor da bi jih hotela dohiteti z enim samim 
korakom; toda život se je vzpenjal naprej, noge pa so ostajale zadaj in so bile težke in nerodne. 
Časih se ji je zdelo, da se je nekdo ozrl, in pred motnimi očmi je nekdo pokimal in je zamahnil 
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