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Žongliranje med službo in družino, materinstvom in 
prostim časom, družinskim in poklicnim življenjem, to je 
vsakodnevna realnost mnogih žensk. Pogosto slišimo, da 
vsega ne moreš imeti. Čudovite sanje so osebna pripoved 
ženske, ki si je upala verjeti, da imaš lahko vse, če si le 
pripravljen, da si na novo zamisliš in iznajdeš kaj pomeni 
»imeti vse«. 

Jennifer Fulwiler je mati šestih otrok in komičarka, 
avtorica številnih prodajnih uspešnic (Something Other 
Than God, Your Blue Flame: Drop the Guilt and Do What 
Makes You Come Alive), ki o sebi pravi, da je zadnja oseba, 
za katero bi pričakovali, da bo nekoč mati šestih otrok. 
Bila je namreč zelo vase zaprt otrok, edinka, deloholik 
in nekdanja ateistka, ki si ni nikoli nameravala ustvariti 
družine. 

Čudovite sanje so vesela, šaljiva in mestoma tudi surovo 
iskrena zgodba o tem, kaj se zgodi, ko se ženska odloči, 
da bo poizkusila slediti svojim sanjam, ob tem pa skrbela 
za več otrok, ki so še v plenicah. Je zgodba, ki govori o 
tem, da ko se učimo odpirati svoje življenje drugim, to 
lahko postane glasno in kaotično, toda prav v tem neredu 
bomo našli tudi pravo, resnično veselje. Ob posameznih 
pomembnih osebah in dogodkih v njenem življenju se 
Jennifer počasi premika k spoznanju, da življenje, ki ga 
potrebuješ za pravo rast, ni življenje, ki bi si ga prvotno 
izbrala sama. 

Naj bo ta knjiga vabilo k nepričakovanim, a čudovitim 
sanjam, ki jim bomo ob Božji pomoči rekli »da«.
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Razposajena pripoved o družinskem kaosu, 
osebnih strasteh in temu, kako sem 

obojemu rekla »da«

 
sanje
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Za Joeja, Donnella, Lane, Lucy, Kate, Pammy in JT-ja.  
Vi ste moje čudovite sanje.
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Uvod

Predstavljaj si, da sva na zabavi z večerjo. usedeš se poleg mene, 
jaz se nasmehnem in te pozdravim – nato se stegnem, da bi te z 
eno roko objela, a si vmes premislim in ti stresem roko, ker sem 
v družbi res nerodna.

Začneva se pogovarjati in postavim ti kup vprašanj: od kod 
si? Katere televizijske oddaje imaš najraje? Kaj je v življenju tvoja 
največja strast?

nato me vprašaš po moji zgodbi. izkaže se, da sem bila včasih 
karieristična ateistka, ki si nikoli ni želela družine, a je kljub 
temu končala s šestimi otroki v osmih letih in se naučila, kako 
ob tem slediti svojim sanjam. Če bi me v tistem trenutku vpra-
šal, kako se je to zgodilo, bi ti povedala nekaj takšnega …
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Afera oposum

»v hiši nočem oposuma!« Ženska, ki je poleg mene brskala med 
pločevinkami stročjega fižola, se je ozrla proti meni, zato sem stiša-
la glas in rekla v telefon: »doma imamo protioposumsko pravilo.«

Moja tašča je zvenela zbegano: »od kdaj?«
»od takrat, ko si mi povedala, da si ujela oposuma.«
slutila sem, da začenjava težaven pogovor, za kar res ni bil 

primeren trenutek, glede na to, da sem bila v trgovini z dvema 
majhnima otrokoma. donnell, moj dvoletnik, me je že rotil za 
prigrizke. in Lane, moja odločna rdečelasa enoletnica, se je zače-
njala zvijati in brcati, da bi zlezla iz sedeža na nakupovalnem vo-
zičku. Bližal se je čas za njen opoldanski počitek in morala sem 
pohiteti, če sem želela zaključiti odpravo, preden vstopi v strah 
in trepet vzbujajoče predspalno nevarno območje.

»Ko prideš na obisk, boš morala žival pustiti doma, v redu?« 
sem rekla, v jalovem upanju, da mi bo uspelo pogovor na hitro 
končati.

»Kakšna poskočna stvarca si!«
»Kaj?«
»Pogovarjam se z oposumom. Kakorkoli, Jennifer, ti si mi re-

kla, naj ga ujamem!«
v resnici mi je moževa mama, ki jo kličemo jaja,1 omenila, da 

oposum koplje luknje po njenem dvorišču. Mimogrede sem pri-

1  ang. Yaya je grški ljubkovalni izraz za babico. (vse opombe so preva-
jalkine.)
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pomnila, da bi moj sin donnell to z veseljem gledal. v svoji vne-
mi, da bi razveselila njega in njegovo sestro, je ujela oposuma in 
načrtovala, da ga bo pripeljala s seboj, ko pride v kratkem k nam 
na obisk.

»Jaja, kako veš, da žival nima stekline?«
»nimaš stekline, kajne?«
Bila sem precej prepričana, da veterinarska služba spraševanja 

živali nima za veljavno testiranje za steklino, a sem imela nujnej-
še skrbi. donnell se je začel zvirati, da bi zlezel iz svojega sedeža 
poleg Lane, in je vanjo protestno brcal. Že prej sem poskusila s 
klicanjem bavbava – trgovskega poslovodje – in ga opozorila, da 
»poslovodja postane zelo hud, kadar majhni fantki v njegovi tr-
govini zlezejo iz vozičkov«! Žal grožnja ni bila več učinkovita. 
ubrala sem srednjo pot in mu dovolila, da se premakne v glav-
no košaro nakupovalnega vozička. dvignila sem ga in ga presta-
vila, kar je bilo mnogo enostavnejše, ko še nisem bila v tretjem 
trimesečju nosečnosti.

običajno nisem bila tako nora, da bi sama peljala oba otroka 
v trgovino, še posebej ne zdaj, ko sem bila noseča in izčrpana. 
Bila sem edinka, brez izkušenj z majhnimi otroki – dovolj težav 
sem imela že z obvladovanjem življenja v našem varno zaprtem 
domu, polnem otroških varoval. a odločila sem se, da tvegam s 
to odpravo, ker mi je sredi kuhanja zmanjkalo sladke smetane.

na hitro sem pripravljala paradižnikovo kremno juho po re-
ceptu, ki sem ga dobila v trendovski restavraciji v središču mesta 
v časih, ko sem še imela življenje, v katerem sem jedla v trendo-
vskih mestnih restavracijah. Bilo bi prvič po več mesecih, ko 
mojega kosila ne bi sestavljali ostanki z otroških krožnikov, in 
moj prazni trebuh je krulil v željnem pričakovanju prve žlice sla-
stne jedi. Čebula in česen sta bila že prepražena ter sta se hladila 
v ponvi na štedilniku. Morala sem samo skočiti po smetano in 
kupiti še nekaj malenkosti s seznama. nato bi lahko pobegnila 
nazaj domov, uživala v zadovoljstvu ob doma skuhanem kosilu 
ter nas nato vse spravila k dolgemu počitku.
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a vsega tega nisem nameravala razlagati jaji.
»od tvojega do našega doma so tri ure vožnje. Res misliš, da 

bo šlo, če se bo oposum vso pot vozil poleg tebe na sovozniko-
vem sedežu?«

»seveda! sliši se zabavno.« Jaja je odrasla pod pragom revšči-
ne v vzhodnem teksasu, medtem ko sem sama odraščala v pred-
mestju srednjega razreda, z okrasnimi rožnimi gredicami in na-
gradami za »naj dvorišče meseca«. Pogosto sva imeli različen po-
gled na to, kaj naj bi bilo zabavno.

»Ko bo v otroških sobah, ga sploh ne bom spustila iz kletke,« 
je nadaljevala.

»njunih otroških sobah?«
»v redu, ne bodi užaljena. Lahko ostane v dnevni sobi, če želiš.«
stresla sem se. »si razmislila, kaj bomo storili z oposumom, 

ko ga bosta otroka enkrat videla?«
Zaslišala sem nekaj hm-ov in hja-jev, z glasom nekoga, ki se 

trudi vljudno odgovoriti na nepomembno vprašanje. »no, lahko 
bi ga izpustili v tistem parku blizu vaše hiše.« Ker je začutila 
moje nezadovoljstvo, se je spomnila še nečesa. »Morda bi ga lah-
ko pojedli.«

»Pojedli oposuma?!« sem zavpila.
Ženska s stročjim fižolom me je osuplo ošinila s pogledom. 

Poravnala si je svoj dizajnerski sivi suknjič in se obrnila stran. 
nisem bila prepričana, ali se je jaja šalila ali ne, a zdaj ni bil pra-
vi trenutek za ugotavljanje.

»Glej, jaja, v trgovini sem in pohiteti moram domov, da do-
končam kosilo. se slišiva kasneje.« izmenjali sva si prijateljski 
»adijo«, čeprav ob njenih besedah »rada te imam, srči« še vedno 
nisem bila prepričana, ali govori oposumu ali meni.

Ravno ko sem prekinila zvezo, se je Lane odločila, da je tudi 
ona naveličana sedenja v nakupovalnem vozičku. Začela je jezno 
godrnjati, kar je nakazovalo, da bo šel pohod po trgovini kmalu 
po zlu. Podala sem ji vrečko gumijastih bombonov, ki sem jo 
hranila za trenutke, kakršen je bil ta.
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Pomislila sem na zelenjavo, ki se hladi v ponvi na štedilniku, 
in se podvizala. vijugala sem med prehodi, grabila stvari, ne da 
bi se ustavila, drvela sem, kot bi oponašala poblaznelega avto-
mobilskega dirkača. donnell je dopolnjeval vtis tako, da je za-
grabil rob vozička in vpil: »Brrruuuuuum!«

Pridrvela sem na oddelek s testeninami, ko sem opazila, da 
mi na poti stoji neka ženska. sunkovito sem se oprla na voziček, 
ki se je ustavil le nekaj centimetrov, preden bi jo zadel. Zaradi 
sile ob ustavljanju se je donnell v vozičku prevrnil, njegovi zvoč-
ni učinki pa so se pretrgali sredi: »Brrrrru …«

Ženska je odskočila in njen obraz je spreletela jeza, preden se 
je ponovno zbrala. Prepoznala sem jekleno sivi blazer in kratko 
pristrižene črne lase z elegantnimi srebrnimi prameni. Bila je 
gospa s stročjim fižolom.

nenaden postanek je vznemiril Lane, da je razprla roko in 
izpustila vrečko z bomboni, pisane kroglice pa so se začele odbi-
jati po tleh okrog mojih nog. Ko je Lane preplavilo spoznanje o 
novi, brezbombonski resničnosti, je izbruhnila v vreščeč jok naj-
višje jakosti.

»Zelo mi je žal,« sem zajecljala proti ženski, ki smo jo skoraj 
zbili. spustila sem se na kolena in se po tleh začela plaziti za 
bomboni.

Gospa s stročjim fižolom si je vzela trenutek za opazovanje zme-
šnjave pred seboj. opazila sem, da njena nakupovalna košarica 
vsebuje le nekaj lično zloženih stvari, njen kostim s krilom pa se je 
izdajalsko bleščal, kot bi bil pred kratkim v kemični čistilnici. do-
mislila sem se, da se danes nisem počesala. Poleg tega sem si želela, 
da bi nase navlekla kaj drugega od stare in sprane kratke majice.

»Presneto, imate pa res polne roke dela.« Komaj sem jo slišala 
čez Lanino kričanje. »in še enega na poti!«

vedela sem, kam to vodi. v zadnjih nekaj mesecih sem spo-
znala predvidljivost človeškega vedênja: ko ljudje vidijo nosečni-
co z dvoletnikom in dojenčico, morajo z njo na vsak način nače-
ti pogovor o njenem in svojem načrtovanju družine.




