
SOLZICE ( Prežihov Voranc) 

Nekega sobotnega večera, ko sta oče in mati sedela na hišnem pragu in strmela 

v jasno, dišečo vigredno noč, je mati vzdihnila: 

»Oh, kako rada bi nesla jutri v cerkev solzice, pa jih nikjer več ni.« 

»Za solzice pa je letos že prepozno. Če jih v Peklu ni, jih nikjer več ni,« je 

odgovoril oče čez nekaj časa. 

Ob besedi Pekel me je spet streslo in komaj sem čakal, da smo vstali, zaklenili 

hišo in šli spat. Ponoči dolgo nisem mogel zaspati, ker mi je neprestano silil ta 

strašni kraj pred oči. Nekje v globini srca pa mi je odmeval tudi materin vzdih o 

solzicah. Solzice in Pekel - kako čudne stvari so to. Solzice sem imel neznansko 

rad in sem za njimi pretaknil vse robovje okrog domačije. Le v Peklu nisem 

vedel zanje. 

Prihodnje jutro sem se zbudil zelo zgodaj. Med spanjem sem se menda znojil, 

ker sem bil še zjutraj malo rosen. Moje jutranje opravilo je bila paša. Vsako 

jutro so me morali buditi in metati iz postelje. Tisto jutro pa sem vstal sam in po 

prstih odšel iz hiše. Oče in mati sta še spala. Bila je nedelja. 

Kakor omotičen sem obstal na dvorišču. Bil sem poln neke čudne, sladke 

dolžnosti, čeprav se tega nisem zavedal. Zunaj je vstajalo pomladansko jutro. 

Čas je prehajal že v poletje. Za daljnim Pohorjem je žarela velika škrlatna zarja 

in vsak čas se je moralo prikazati sonce. Vrh Pece ga je že videl, ker je bil ves 

oblit s škrlatno barvo. Trata, drevje in grmovje je bilo oblito z roso, ki se je le še 

bledikasto svetlikala z biseri jutranjega zlata. Koprenasto ozračje je dihalo 

počasi, ko da bi narava vzdigovala veliko breme. 

Nenadoma me je čudna sila dvignila z mesta, kjer sem stal, in začel sem leteti 

čez polje proti Peklu. Dospel sem na rob Pekla in se zgrozil pred črno jamo, 

videti pa je nisem hotel, zato sem se z zaprtimi očmi spustil čez rob na dno 

Pekla, sluteč tam doli ob skalah skrite solzice. Šele ko sem bil spodaj, sem odprl 

oči. 

Našel sem cele šope dehtečih solzic in jih začel hlastno trgati. Pri tem si nisem 

upal ozreti nikamor drugam. Poln neke svete tesnobe sem slišal šumenje 

studenca in njegov grozovit odmev, ki je v jutranji tihoti bil še silnejši kakor po 



navadi. S polnim naročjem solzic sem se zagnal iz Pekla in v eni sapi bežal proti 

domu, kamor sem prihlačal ravno v trenutku, ko je mati stopila na hišni prag.  

Ta trenutek je daljno sonce poslalo svoj prvi sončni žarek na dvorišče in po 

njem se je razlila prelepa svetloba. Sredi te svetlobe je stala mati, prečudno 

lepa in vsa ožarjena, kakor prikazen iz nebes. Planil sem prednjo s polnim 

naročjem cvetlic in ji zmagoslavno zaklical: 

»Mati, mati ... solzice ...« 

Topil sem se od same sreče in neizmerne navdušenosti. Materin obraz je pokril 

blažen smehljaj; presrečna je iztegnila roke za solzicami in jih nesla k licu. 

Preden pa je mogla vsrkati njih sveži, opojni vonj, so se njene oči zdrznile in se 

povesile name. 

»Kaj pa ti je, pobič, da se jočeš ...?« 

Moje oči so bile polne težkih solz zaradi premaganega strahu, ki pa jih v svojem 

zmagoslavju nisem čutil. Mati je spoznala veliko žrtev ter me rahlo in nežno 

pobožala po laseh. 

 

______________________________________________________________ 

Za boljše razumevanje:                                         1. Besedilo dvakrat preberi. 

                                                                               Odgovori v zvezek:  
                                                                                
Vigred- pomlad                                                    2. Opiši pokrajino. 
Solzice- šmarnice                                                 3. Kaj je bila materina želja? 
Pekel- temna soteska                                          4. Zakaj je bil deček prestrašen? 
Pretakniti- preiskati                                             5. Opiši nedeljsko jutro. 
Robovje- rob, okolica                                          6. Kaj je deček čutil do mame? 
Škrlatna- rdeča                                                     7. Kakšna se mu je zdela mama? 
Peca- ime gore                                                      8. Zakaj je deček jokal? 
Koprenasto- megleno                                          9. Kaj je začutila mama?Kako veš?        
Leteti- teči 
Hlastno- hitro 
Prihlačati- nerodno priti                                    * Odgovarjaj v celih povedih. 
Blažen- srečen 
Zarja- sončni vzhod 
                           


