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Novo življenje.
Povest. — Spisal dr. Fr. D e t e l a .
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as Šmarjeta leži v prijazni dolinici na Kranjskem;
toda kje, to ve samo pisatelj in pa nekatere osebe,
ki nastopajo v povesti in bodo takoj spoznale, da
se vse drugače in kako da se pravzaprav ime
nuje ta vas.
Cesta, ki pelje dandanes v zložnih ridah iz Šmarjete
črez grič mimo Trate, je bila pred tridesetimi leti še strma
in ob grdem vremenu razdrta, da so se je ogibali vozniki,
kolikor se je dalo; kadar pa se ni dalo, so jo preklinjali
navkreber in navdol.
Tudi mesar Grega, ki se je bil pripeljal lepega polet
nega jutra v Šmarjeto, je pustil voz v vasi in priklel peš
z dolgo palico in velikim psom na Trato, da kupi par volov
od Vrbana.
Vrban pa je bil trd prodajalec.
„Sto devetdeset goldinarjev dam za voli. ne krajcarja
več," kričal je Grega in rotil se, da naj ga vzame, kdor
hoče, če ni to njegova zadnja beseda; zakaj on da se je še
vedno kesal, kadar je od Vrbana na Trati kaj kupil. „Velja?
Sto devetdeset goldinarjev!" in zgrabil je gospodarja za
roko in udaril enkrat, dvakrat, da je zašumelo po roki do rame.
„0 Mamka božja!" branil se je Vrban in si mel roko,
„sto devetdeset goldinarjev za takšne voličke! Janez, pre
pelji jih po dvorišču!" In hlapec jih je peljal krog vodnjaka,
da si je napasel kupec oči.
„Saj ni sile, da bi jih prodali," posegla je gospodinja
vmes. „Naj nam še poorjejo; pozimi se bo tudi še našel kupec."
i*
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Grega se je pridušil, da ni na tem svetu takšnega
norca, ki bi tako drago plačeval.
„Kaj misliš, Grega, da smo mi tako na koncu sveta,
da ne vemo, kako gre kap?" ugovarjal je Vrban.
„Kaj vi veste, ki po hribih hruške jeste!" jezil se je
oni. „Cena se nareja v Trstu, ne na Trati in živini je
cena padla."
„Cena padla!" zavzel se je Vrban. „Mamka božja!
Grega ne govori, česar sam ne verjameš. Svinje so padle
pač, voli pa so poskočili. To vem jaz kakor ti. — Janez,
kar v hlev pelji!"
Grega je potegnil klobuk po strani, se udaril s palico
po bedrih, zaklel in odšel. Konec dvorišča se obrne z vpra
šanjem, če res ne bo nič kupčije.
„Danes najbrž nič," dejal je Vrban. „Izpod dvesto jih
ne pustim in se že kesam, da ti jih po tej ceni puščam."
„Oh, to je prav, da je šel Grega!" veselila se je mala
hčerka Vrbanova in plosknila z rokami. „Kako škoda bi
bilo naših volkov mesarju, ki tako kolne in ima tako
grdega psa!"
„Ti tega ne razumeš, Lenčika," dejal je nekoliko sta
rejši brat Stanko. „Če ne prodamo volov, ne dobimo denarja."
„He, Vrban, Mamka božja!" zavpil je izza vogla zopet
Grega, ki se je vračal. „Udarimo! Samo da bo kupčija,
in ker sem že tolikrat kupil pri vas."
Udarila sta si v roke in kup je bil sklenjen. Z do
mačim hruševcem se je zalila kupčija in poplaknila jeza.
Grega je naštel denar, hlapec prepeljal še enkrat voli v
slovo krog dvorišča in izročil jih kupcu, ki se je poslavljal
od „Mamke božje"; to je bil namreč Vrbanov priimek, ki
so mu ga bili nadeli ljudje zaradi navadnega njegovega
vzklika.
„Oče, dajte, naj še enkrat preštejem denar!" poprosil
je Stanko in sedel in štel in s svetlimi očmi ogledoval za
mazane bankovce in tehtal in metal varno ob mizo svetle
srebrnike, medtem ko je Lenčika jokala za krotkimi volički.
Gospodar in gospodinja sta šla v gornjo sobo bele, s
skrljo krite hiše shranit denar.
„Hvala Bogu, nekaj je letos prireje," dejala je gospo
dinja in stopila na hodnik, odkoder se je tako lepo videlo
po bregu dol, ob čegar vznožju se je vil tih, počasen potok,
črez travnike in njive proti Šmarjeti. Po travnikih se je
sušila otava, po njivah cvetela ajda in debelila se turšcica
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nad raznobojnimi jesenskimi sadeži. Na levo za cesto dol
je dvigal visoke vrhe gozd temnih smrek, obdan z bukovjem
in gabrjem, med katerim so se košatili tu in tam mogočni
hrastje.
Tiho sta slonela gospodar in gospodinja, zadovoljno
premišljevala, koliko sta že pridelala, koliko še bosta, pre
števala v mislih živino in prihranke v hranilnici.
„Stanko, ta je pa tič!" dejal je Vrban in pokimal z
glavo. „Ta pozna ceno denarja. O Mamka božja! njegov
škrabec je zopet poln; nobenega krajcarja ne zapravi; Lenčika pa vse razdaV'
„Kako ji pa tudi izvabi Stanko vsak krajcar, ki ga
čuti pri njej! Zdaj ji prinese kako hruško, zdaj kako jabolko
in »daj krajcar, pa bo tvoja!« To se meni ne zdi prav."
BKdor krajcarja ne časti, goldinarja ne dobi."
„No, otrokom še ni treba častiti krajcarjev."
„Ali hočeš vzgojiti zapravljivca?"
„ Ne zapravljivca, ne skopuha. Vesti, Lovre, vbogajme
bo treba kaj dati, da nas ne zadene nesreča."
V Šmarjeti je zazvonilo k pogrebu in pripluli so tre
petajoči glasovi zvonov po gorki solnčni svetlobi do griča,
kjer je stala Vrbanova hiša.
„Koga le pokopavajo?" vprašal je Vrban.
„Tisto revo, Režo Hribarjevo, ki jej je bil mož ušel
pred petimi leti v Ameriko. Pripovedovali so, da se je
grdoba tam zopet oženil; njo pa je pustil z otrokom v bedi
in stiski. Zdaj je rešena."
„Zakrivil pa ni nesreče nihče drugi nego Kramar v
Šmarjeti, ki se iz vseh ljudi norca dela in vsem priimke
daje. Reza je bila brhka in vesela, Tone pa nagel in hude
krvi in Kramar je dražil. Saj veš, kakšna reč je bila, ko
je Hribar pri nas cepil hruške in se pripeljal mimo Kramar
in vprašal, kakšnega gosta da ima Reza doma. Tone je
popustil vse orodje in drl kakor hudournik proti domu in
razsajal doma, dasi je bilo vse zlagano. Kramar pa se je
smejal in dražil in podpihoval toliko časa, da je pregnal
Toneta v Ameriko."
„Da zakonski mož tujemu človeku več verjame nego
svoji ženi, to je vendar greh!"
„Ah, kadar zgrabi človeka strast, se ne meni za
noben greh."
„Saj Reza je bila potem tožila Kramarja zaradi obre
kovanja in moral je preklicati."
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„Kaj je revi vse to pomagalo! Tone je bil medtem
že Bog ve kje v Ameriki."
„Kaj pa bo zdaj z otrokom, ki je komaj šest let star?"
*

*

*

Šmarjeta, ki leži pod Trato v ravnini, šteje kakih
štirideset hiš ob cesti. "Večinoma so s slamo krita pritličja
z zakajenimi vhodi, za hišami nesnažna dvorišča, okrog go
spodarska poslopja. Pri cerkvi je par lepših enonadstropnic,
med njimi krčma in štacuna Kramarjeva. Nad cesto stoji
sredi vrta koča, nekdaj last vrtnarja Antona Hribarja, ki
je bil pobegnil v Ameriko, nezaslišan dogodek pred tride
setimi leti v onem zakotju.
Sama je ostala Hribarjeva žena z otrokom poldrugo
leto starim in godilo se jima je, kakor sirotam po navadi.
Nista si mogla ohraniti koče, ampak kupil jo je nepredrago
premožni sosed Boste. Reza pa je hodila delat, da je preživila sebe in sina, in ljubezen do otroka in upanje, da se
vrne mož, sta ji vzdržali nekaj let telesne moči. Ko pa je
onemogla na dnini pri Boštetu, so jo spravili iz usmiljenja
v posteljo pod streho, kjer jo je mučila po dnevi vročina
in po noči zavest onemoglosti in zapuščenosti. Redko je
prišla z nevoljnim obrazom gospodinja ali kaka dekla po
gledat jo; in iz veže gor je slišala trde besede, da jo je
nesreča zanesla baš v to hišo in naj bi si vendar kje drugje
poiskala bivališča. A to ni bila najhujša bol; hujše je bilo
slišati, kako kriči nad njenim Tončkom gospodar, gospodinja,
veliki hlapec, mali hlapec, dekla, kdor utegne; kajti je stara
navada, da, kar ukaže gospodar velikemu hlapcu, naloži ta
malemu in mali pastirju, nad katerim se znašajo vsi, ako
dela v prenesenem področju ne zmore. In mati ni mogla
pomagati otroku; pritožiti se ni smela, prositi si ni upala;
saj so trpeli pri hiši iz milosrčnosti njo in sina. In Tonček ni
tožil nikoli; postal je pač plah in stiskal se zjutraj in zvečer
k materi in začuden jo ogledoval, kako tanke roke da ima
in kako špičast nos. Ona pa je vedela, kaj to pomeni, in
polile so jo solze zaradi sina, kaj da ga še čaka na svetu.
„Bogatini mislijo," je govorila proti dekli, „da store nam
revežem kaj hudega, če nam zabranijo ženitev. Kaj je bilo
treba meni teh težav, kaj mojemu sinu nesrečnega živ
ljenja!" — Bližala se je zadnja ura. Tonček je spal na
trdi klopi poleg njene postelje, skoz špranje in poke se je
zaznaval dan in petelini so se budili po vasi, ko je začela
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klicati in dramiti z roko utrujenega otroka. Zdramil se je
Tonček in si mel oči in ona mu je pričela hitro s slabotnim
glasom nekaj naročati, česar ni razumel.
„Skloni se k meni," je šepetala. „Lej, v tej usnjati
vrečici je neko pisanje. Kadar boš znal brati, boš bral. In
zraven ti denem poročni prstan, čist in svetel kakor na
poročni dan. In kadar se vrne tvoj oče, daj mu oboje —
glej, da ne izgubiš — in reci mu, da sem mu vse odpustila,
kakor naj Bog meni odpusti moje grehe." Stresla je prstan
s suhega prsta in dala mu ž njim vso doto.
„Na očeta sem jaz hud," je mrmral Tonček, „ker je
prizadel toliko hudega vam in meni. Vi se morate toliko
truditi in iz mene se norca delajo in mi pravijo Amerikanec."
Ona ga je opominjala, naj ne govori tako nespametno, naj
ostane pošten in priden, naj zaupa v Boga in v stiski naj
se zateče k Mamki božji.
„Bom", je dejal Tonček in zadremal. Ko se je zbudil
črez par ur, se je čudil, da je mama tako tiha. Mislil je,
da moli, ker so ji stale oči odprte. Ni je hotel motiti in
oprezno je lezel po lestvi dol, da bi gnal krave na pašo.
Ko pa je pred poldnem prignal domov, mu je že od
daleč klicala dekla, da je umrla mati. Tonček je tiho pri
kimal, pripel k jaslim živino in šel gledat mater, ki je
ležala v kamri na odru med dvema svečama. Strme jo je
pogledoval in umaknil roko, ko jo je bil potipal po trdem,
mrzlem obrazu. Poslušal je, kar so govorile ženske po sobi,
kakšnega ničvrednega moža da je imela rajnica, koliko da
je pretrpela in drugi ž njo in kako more le Bog poplačati
gospodinji, kar je storila v bolezni zapuščeni revi.
„Tonček, poklekni in moli za mamo!" opomnila je so
seda Zidarica, ki je popravljala zdaj to zdaj ono pri odru,
utrinjala sveče in gladila obleko na mrliču.
„Trd je ta otrok," dejala je gospodinja; „nič ne joka.
Le čakaj, Tonček, skusil boš, kaj je mama. Ker se zdaj
ne jokaš, se boš pozneje." Tonček pa ni mogel ne jokati
ne moliti; splazil se je iz hiše in taval in potikal se okrog
in premišljeval materine besede, da naj se zateče k Mamki
božji. Ko pa je zapel drugega dne zvon in so mu odnesli
mater, sta ga prijeli gospodinja in soseda in vlekli s seboj
za pogrebom in ugibali, kaj da bo iz njega, ki nič ne joče.
Tonček je strmel v pogrebce, kaj da počno, tih in zamišljen;
le ko so spustili krsto v jamo in so zabobnele težke kepe
po pokrovu, je zaječal: „Oh, oh, mama!"

