
KRIVA 

Ne vem, kaj točno se je zgodilo, a zbudila sem se v bolnici. Spomnila 

sem se, da me je oče zelo močno udaril in sem padla v nezavest. Ko se 

mi je stanje izboljšalo, me je medicinska sestra vprašala, če želim videti 

starša in oditi domov. Odgovorila sem ji, da ne želim domov, ona pa me 

je začudeno vprašala, zakaj ne. Sram me je o tem govoriti človeku, ki ga 

ne poznam. Vseeno sem ji povedala, da doma preživljam pekel, ker 

starša pijeta.  

Strah me je. Vse se je ponovilo. Vsak dan je enako. Za vse probleme in 

težave, za vse nadloge in skrbi, krivita mene. Nočem biti vedno vsega 

kriva jaz. Oče je bil spet pijan in se je spotaknil ob kuhinjski stol. Seveda, 

kdo je kriv? Jaz, ker sem ga nalašč nastavila tja, čeprav sem  tisti 

trenutek šele prišla iz šole in ga nisem mogla nastaviti očetu. Kriva sem, 

če pri hiši ni denarja. Kriva sem, če dežuje in oče ne more iti v bar spit 

vrča piva. Kriva sem, če mami pade na tla kozarec z vinom in se razbije. 

V svoji pijanosti ne razločita več nenamernih nesreč in povzročenih. Ne 

vem več, kaj naj naredim.  

Svetovala mi je, naj se obrnem na socialno službo. 

Čez dva dni so me odpustili iz bolnice in odpravila sem se do socialne 

delavke. Čez nekaj dni je potrkala na naša hišna vrata. Ker o tem nisem 

spregovorila s starši, sem se raje skrila v sobo. Pogovarjali so se ure in 

ure, naposled pa je mama le potrkala na vrata. Najprej sem se skrila pod 

posteljo, saj sem mislila, da ve, da sem jaz kriva za ta obisk. Začudila 

sem se, ker me je prijazno povabila, naj se jim pridružim. Zlezla sem ven 

in mami je stala sredi sobe.  

Gledala me je naravnost v oči. Roke je držala razprte v objem. Prvič v 

življenju sva se objeli. Prvič šele pri šestnajstih letih. Prvič z 



odpuščanjem in ljubeznijo. Tudi oče se je nerodno obotavljal. Šlo mu je 

na jok. Sklenila sta, da se bosta odpravila na dolgo pot zdravljena. Bila 

sem ponosna, da sem zbrala dovolj poguma, da sem o naših družinskih 

težavah spregovorila s pravo osebo, ki mi je pomagala in me razumela. 

Končno sem se počutila lahkotno, kot ptica.  

Pia Stegu, 6. razred 
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