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»Potipam dekletovo zapestje. V nasprotju z drugimi tremi pri 
njej še ni nastopila mrtvaška otrdelost, kar pa lahko pomeni 
samo to, da je pravkar umrla. Zazdi se mi, da čutim blag srčni 
utrip. Rafaela prosim, naj utihne, in še enkrat pozorno poti-
pam njeno zapestje. Začutim utrip. Zelo rahel, a vendar. In 
znova. Ni mrtva! Vzamem jo v naročje in Raffaele naju z nad-
človeško močjo dvigne prek visokega roba čolna na pomol. 
Šteje vsaka sekunda!«

19,90 EUR

Zgodba lampeduškega zdravnika, 
razpetega med bolečino in upanjem
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PIETRO BARTOLO (r. 1956) je 
lampeduški zdravnik, ki spre-
jema priseljence, ki pridejo na 
otok iz Afrike, pa tudi iz Sirije. 
Zgodbe, ki jih je zapisal, bralca 
pretresejo do kosti. Ganljivo je 
spoznanje, koliko človečnosti 
se skriva na tem otočku, ki je 
bližje Tuniziji kot Siciliji, s šest 
tisoč prebivalci. Pietro Barto-
lo je v knjigi opisal tudi svojo 
življenjsko zgodbo, ki je resni-
čen vir navdiha vsakemu, ki 
mu je mar za ljudi.  
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MARE NOSTRUM

Premražen sem do kosti. Skačem sem ter tja po čolničku, ki 
ga zaliva ledeno mrzla voda, ki jo mečem ven z vedrom. Kljub 
mojemu naprezanju se čolniček vedno bolj polni z vodo.

Nenadoma izgubim ravnotežje in se prevrnem v morje. 
Tega ne bi smel dopustiti. V svoji najstniški neizkušenosti 
nisem bil dovolj previden. Zgrabi me panika. Bojim se, da 
bom utonil. 

Moj čolnič je privezan za ribiško barkačo, na kateri že 
vsi dremajo. Smo sredi noči, štirideset morskih milj od 
Lampeduse. Krmar ni opazil, kaj se je zgodilo z menoj. Če 
ne bom takoj opozoril nase, bom za vedno ostal tukaj. 
Moje izginotje bodo odkrili šele po prihodu v pristanišče. 
Nočem še umreti, ne pri šestnajstih! Vedno bolj me je strah.

Začnem na ves glas vpiti in se poskušam obdržati na po-
vršini morja, ki nas preživlja, a se lahko kadar koli spreme-
ni v neusmiljeno pošast in nas požre. Vztrajno in vedno 
bolj obupano vpijem: »Očka!« Ko se mi že zdi, da nihče ne 
sliši mojega od joka hripavega glasu in da je z mano konec, 
se krmar vendarle obrne in opazi moje mahajoče roke. 
Obrne Kennedyja in se vrne pome. 
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Vpitje prebudi dremajočo posadko. Na krovu završi od 
vznemirjenja. Z velikimi napori me potegnejo iz razburka-
nega morja. Končno sem na varnem. Drgetajoč od mraza 
bljuvam slano vodo in ihtim kot dojenček. Oče me ogrne z 
odejo in čvrsto stisne k sebi, da bi me pogrel. Po celonoč-
nem ribolovu se vračamo domov brez ulova, toda z reše-
nim življenjem – mojim.

Doma, v naši skromni ribiški hiši, nato več dni ne od-
prem ust. Jaz, ki dotlej nisem mogel niti za trenutek miro-
vati in držati jezika za zobmi, zdaj negibno sedim in ne črh-
nem besede. Prvič v življenju razumem, kaj pomeni zreti 
smrti v oči. Čeprav se mi je tista noč za vedno vtisnila v 
spomin, takrat nisem niti slutil, da bo morje, ki življenje 
daje in jemlje, tako močno zaznamovalo mojo prihodnost; 
nisem mogel vedeti, da bo nekoč moja naloga oskrba tistih, 
ki jih bodo njegovi valovi ponesli v novo življenje, a tudi 
zadnji stik s trupli tistih, ki bodo v njih to priložnost izgu-
bili. In da bom svoj spomin na nepopisni strah pred utopi-
tvijo podoživljal vsakič, ko bom na domačem pomolu izkr-
caval premočene in do kosti premražene može, žene in 
otroke z očmi, polnimi groze.

Več kot petindvajset let kasneje se tistemu strašnemu 
doživetju pridružujejo vedno nova in še hujša, ki jim ni vi-
deti konca.

Pred dolgim potovanjem preko Sredozemskega morja s 
čolnom človek nujno potrebuje topel obrok. Ko so ga 
Amina in druge ženske poskušale pripraviti, so jih med 
pritrjevanjem plinske jeklenke na zasilni kuhalnik zajeli 
ognjeni zublji in jih opekli po vsem telesu – nekatere celo 
devetdeset odstotkov. Grozljiv prizor! Toda njihovi libij-
ski »prevozniki« so jih kljub temu neusmiljeno in grobo 
strpali na čoln. V strašnih bolečinah so morale potovati, 
dokler jih ni na morju prestregla italijanska finančna po-
licija. 
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Reševalci niso vedeli, kako se jih dotakniti in jih prese-
liti na krov patruljnih čolnov, ne da bi jim povzročili še huj-
še bolečine. In vendar od njih niso slišali nobene pritožbe, 
stoka ali joka, niti takrat, ko so jih vojaki nosili na lampe-
duški pristaniški pomol. 

Ob pogledu na opečene ženske sem se zgrozil. Nisem 
vedel, kje naj začnem. Pristanek vsakega čolna z begunci je 
svojevrsten izziv, ker ne veš, kaj te na njem čaka in ali boš 
to sploh znal sprejeti.

Bilo jih je triindvajset. Ena izmed njih, devetnajstletni-
ca, je med potjo podlegla opeklinam, najmlajša med njimi, 
stara komaj dve leti, pa je bila opečena po vsem telesu. Tru-
dil sem se, da bi jim bolečine čim bolj ublažil. Koža se je z 
njih lupila v kosmih in razgaljala meso. Ker na Lampedusi 
nismo imeli ustrezne opreme za oskrbo in zdravljenje ope-
klin, smo jih morali nemudoma prepeljati v Palermo in Ca-
tanio. Začela se je tekma s časom. Helikopterji so pristajali 
in odletavali. Šele ko so odpeljali zadnjo opečenko, smo 
spet normalno zadihali. Tudi tokrat nam je, vsaj deloma, 
uspelo!

Ko sem se nekaj dni kasneje – še vedno pod vtisom tiste-
ga dogodka – sprehajal po glavni lampeduški ulici, Via 
Roma, me je ustavila neka socialna delavka. Povedala mi 
je, da je v zbirnem centru nastanjen edini moški, ki je bil 
na krovu s tistimi triindvajsetimi ženskami. Tudi njega 
sem pregledal – k sreči ni bil opečen –, zato mi je ostal v 
spominu. Ker je v naročju držal otroka, sem mislil, da je 
njegov sin. Socialna delavka pa mi je pojasnila, da otrok ni 
njegov, temveč od ene od opečenih deklet, katere identitete 
tudi po več dnevih še vedno niso ugotovili.

Nemudoma sem sedel v avto in oddrvel do sprejemnega 
centra. Zavedal sem se, da šteje vsak trenutek. Bal sem se, 
da bi mater iz bolnišnice, kamor so jo odpeljali, preselili 
drugam in bi za njo izgubili vsako sled, s tem pa tudi mo-
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žnost za zedinjenje s sinom. Tudi njegovega imena niso po-
znali, zato so ga poimenovali kar »Julij«. Poiskal sem mo-
škega, ki ga je po izkrcanju nosil v naročju, in ga prosil za 
natančen opis otrokove matere. Ugotovil sem, da gre za 
žensko, ki smo jo poslali na zdravljenje v Palermo. Po 
hitrem ukrepanju je mamica že čez nekaj ur znova pestova-
la svojega Evana, kot je bilo njegovo pravo ime. 
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RDEČI ČEVELJČEK

Na pomolu Favaloro je ležal rdeč čeveljček, okoli njega pa 
še mnogo drugih. Bili so razmetani kakor kamenčki na ste-
zi, ki ne vodi nikamor, ampak se nenadoma konča – tako 
kot se je upanje nekaterih na novo življenje v lepšem svetu. 
Ti čeveljci me pogosto preganjajo v nočnih morah, tako 
kot ogrlice in zapestnice na trupelcih, ki jih vedno znova 
prinašajo v grozljivih zelenih vrečah in jih moram drugo 
za drugim pregledati.

Otroci smo na Lampedusi večino časa hodili bosi. Naša 
edina zaščita proti bodečim kamenčkom so bili utrjeni 
podplati. Bosi smo hodili v šolo, pomagali staršem pri ribo-
lovu na ribiških čolnih in se potikali po našem otoku. Le-
pota Lampeduse, ki štrli kakor skala sredi neizmernega 
morja, daleč od celine, vzame dih vsakemu obiskovalcu in 
vzbudi v njem nostalgijo po Afriki. Pritegne ga kot magnet 
in ga začara ter zapelje tako, kot je Kirka Odiseja. 

Čevlje smo nosili le ob posebnih priložnostih, ki pa so 
bile na Lampedusi tako redke, da jih skoraj ni bilo. Ena od 
njih je bilo odprtje civilnega letališča, ki je življenje otočanov 
korenito spremenilo. Dogodek je veljal za tako pomembnega, 
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da smo si morali vsi otroci obuti osovražene čevlje in v njih 
pozdraviti ministra za »razvoj juga« Paola Emilia Tavianija. 
Ta si je za izgradnjo lampeduškega letališča začel prizade-
vati šele potem, ko so otočani iz protesta množično 
bojkotirali parlamentarne volitve. V sveže zlikanih unifor-
mah smo v vrsti po dva in dva odkorakali v spremstvu in 
pod strogim nadzorom učiteljev. Vse je potekalo v najlep-
šem redu, dokler nisem na polovici poti opazil, da imam na 
nogah samo en čevelj. Ker je bil to moj edini par in si starši 
niso mogli privoščiti novega, se brez čevlja nisem upal vrni-
ti domov. Iz vrste sem stekel nazaj proti šoli, da bi ga po- 
iskal, za menoj pa učiteljica, ki mi tega prestopka ni nikoli 
odpustila. 

Lampedužani so odprtje letališča proslavljali nadvse slo-
vesno; kot da bi zmagali v boju za preživetje. Kasneje sem 
spoznal, da na nek način tudi so. Dotlej so na otoku ljudje 
umirali že zaradi resnejše gripe. Potovanje z ladjo do celi-
ne je trajalo celo večnost. Poleg tega pozimi ladje tudi več 
tednov niso mogle izpluti iz pristanišča. Včasih je tam pri-
stal hidroplan Grumman, ki so ga poklicali za najnujnejše 
primere. Ko je ta odslužil, so za prevoz bolnikov začeli 
uporabljati druga vojaška letala, ki pa so na otok pogosto 
priletela z zamudo in večkrat tudi prepozno. Ko sem se po 
opravljenem doktoratu iz medicine in specializaciji iz poro-
dništva ter ginekologije ob koncu osemdesetih let vrnil na 
Lampeduso, sem si začel prizadevati za vzpostavitev letal-
ske reševalne službe. Večkrat sem moral odpotovati v Pa-
lermo, dokler nam regionalni organi niso v ta namen na-
menili šesto milijonov lir. To je bil velik korak naprej, ki je 
Lampedužanom končno omogočil pravočasen prevoz do 
bolnišnice. Ko smo končno dobili reševalno letalo, smo se 
počutili manj odrezane od celine. Sprva, ko v reševalni po-
sadki še ni bilo zdravnika, sem bolnike in ponesrečence v 
bolnišnico spremljal jaz. A ker letalo ni moglo pristati na 
sosednjem otoku Linosu, ki je prav tako pod našo zdravstve-
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no oskrbo, ga je po nekaj letih zamenjal helikopter. Razmere 
so se postopoma izboljšale. 

Kar namuznem se ob misli, da je dvajset let kasneje he-
likopter v bolnišnico odpeljal tudi mene, ko me je zadela 
kap. Čeprav bi lahko zaradi nje ohromel, so mi še pravoča-
sno pomagali in sem uspešno okreval. Pri tem me je podpi-
rala tudi misel na može, žene in otroke, ki nas vsak dan 
kličejo na pomoč – glasno, a dostojanstveno. Žal me odzi-
vanje na njihove klice pogosto povsem izžame. 
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TEGA SE NE MOREŠ PRIVADITI

Včasih se mi zdi, da ne zmorem več; da ne bom več mogel 
dolgo vzdržati takega tempa in prenašati pogleda na ta-
kšno trpljenje. Mnogi moji kolegi so prepričani, da sem se 
tega že navadil in da je pregledovanje trupel zame že rutin-
sko opravilo. Daleč od tega. Nikoli se ne navadiš pogleda 
na utopljene otroke in žene, ki so na morju umrle med ro-
jevanjem in jih z novorojenčki še vedno povezuje popkovi-
na. Ne moreš se privaditi na rezanje prstov in ušes, ki so 
potrebni za pridobitev DNK in identifikacijo trupel, da ne 
bi ta ostala samo statistične številke. Vsakič, ko odpreš ze-
leno mrliško vrečo, je tako, kot da bi jo prvič. In na vsakem 
truplu najdeš znamenja, ki pripovedujejo zgodbo o njiho-
vem dolgem in tragičnem potovanju. 

Mnogi mislijo, da je za begunce edina težava prečkanje 
morja, vendar je to v resnici le ena od preprek. Slišal sem 
nešteto zgodb o tem, kako težko so se odločili odpotovati in 
zapustiti svoja ognjišča. Najprej jih je čakala pot skozi pu-
ščavo. Pravijo, da je puščava pekel, ki si ga ne moreš 
predstavljati, dokler ga ne doživiš. Z malo vode, nagneteni 
na tovornjaku, s katerega te vržejo, če se usedeš na napač-
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no mesto, in umreš. In ko ti zmanjka vode, lahko preživiš 
samo tako, da piješ lastni urin. Ko prispeš v Libijo in misliš, 
da je tvoja nočna mora končana, se začnejo nova ponižanja in 
preizkušnje: zapor in mučenje. Če to preživiš, se lahko vkrcaš 
na čoln. In šele ko ta srečno pripluje na svoj cilj – ne da bi se 
med potjo prevrnil –, lahko začneš upati na novo življenje. 

Tukaj, na Lampedusi, sem videl vse mogoče.
Nekega jutra je name naredila močan vtis mlada in zelo 

lepa ženska, ki je pripotovala iz Gambije. Na sebi je nosila 
pisano obleko, v roki pa kovček. S patruljnega čolna je – kot 
s kakšnega vlaka na železniški peron – samozavestno stopi-
la na pomol. Iz oči ji je žarelo zmagoslavje; kot da bi si z ra-
men otresla vse svoje trpljenje. Ko se je vzpenjala na avto-
bus, s katerim begunce vozijo v zbirni center, me je obšla 
želja, da bi šel za njo in jo povprašal o njenem potovanju, 
njeni zgodovini, prestanem trpljenju in ponovno najdenem 
upanju. A sem se vrnil v svojo resničnost in nadaljeval delo, 
medtem ko je njen avtobus zavil za vogalom in mi je izgini-
la izpred oči. 

Videl sem palestinske družine, ki so se v begu pred voj-
no doma zatekle v Sirijo, a so se tam znašle sredi še hujših 
spopadov. Spet so se morale podati na pot, kjer jih je čakalo 
novo trpljenje. Da ne govorim o družinah iz Sirije, ki so 
morda najbolj razseljene od vseh in so se v zelo kratkem 
času morale odpovedati načinu življenja, ki so ga bile vaje-
ne v svoji deželi.

Prvi migranti so na Lampeduso začeli prihajati pred več 
kot dvajsetimi leti, v glavnem iz Severne Afrike. Pripluli so 
z lastnimi čolni in splavi ter se sami izkrcali na obali. Oto-
čani so jih klicali »turki«. Takrat je bil to nov in številčno 
omejen pojav. Potem pa se je nenadoma vse spremenilo: od 
njihovih zgodb do njihovega števila, ki se je močno poveča-
lo. Zato danes brez podpore Lampedužanov ne bi mogel 
vzdržati. Kadar mi moje delo postane neznosno, mi prav 
oni vlijejo novih moči. 
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Tako je bilo tudi v primeru Jasmine, ki je v visoki noseč-
nosti pripotovala z barko, na kateri je bilo natrpanih več 
kot osemsto ljudi. Mnogi so se stiskali v podpalubju, vsi pa 
so bili zelo oslabljeni. Ko so jih izkrcali, sem ugotovil, da je 
Jasmini voda že odtekla. Če bi jo odpeljali v Palermo, otrok 
verjetno ne bi preživel. Zato sem ji dal pomirjevala in z ul-
trazvokom pregledal srce in glavico njene še nerojene de-
klice. Ker je bila že v medenični vstavi, nisem imel druge 
izbire, kot da ji naredim epiziotomijo. Gre za poseg, s kate-
rim tik pred porodom prerežemo nožnico, da razširimo 
prehod. Tveganje se je obrestovalo. Jasmine je rodila prele-
po deklico, ki ji je dala ime Gifty, kar po angleško pomeni 
»Dar«. To je v resnici tudi bila.

Ko sem tisto noč ves okrvavljen in izčrpan prišel iz ope-
racijske dvorane, me je zunaj pričakalo lepo presenečenje: 
otočanke so novorojenki prinesle razne potrebščine, od 
plenic in oblačil do raznih darilc. 

Takrat sem tudi spoznal, da v zdravstvenem centru po-
trebujemo še nekaj drugega. Veliko nosečnic je k nam na 
pregled prihajalo s svojimi otroki, ki so prestrašeni zrli v 
belo oblečene zdravnike, ko so njihove mame odpeljali v 
sobo, polno nenavadnih naprav. Porodila se nam je prepro-
sta zamisel, da bi poleg čakalnice uredili igralnico za otro-
ke, v kateri bi se med maminim pregledom zamotili z razni-
mi dejavnostmi. Ko smo jo uredili, je igralnica postala tako 
priljubljena, da je otroci niso hoteli več zapustiti in smo jih 
morali »podkupiti« z majhnim darilcem. 

Za porodničarja sta pogled na novorojenčka in nasmeh 
na ustnicah njegove matere največje zadoščenje. Spomladi 
leta 2016 sem po nekem izkrcanju beguncev pregledal tri 
nosečnice, med katerimi je bila tudi lepa Nigerijka z ime-
nom Joi. Bila je noseča štiri mesece in sama. V puščavi so 
jo tihotapci ljudi na silo ločili od moža. Njega so odpeljali 
neznano kam, njo pa ugrabili in kasneje izpustili, da se je 
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lahko vkrcala. Prosila me je, naj ji pomagam najti moža, o 
katerem ni več slišala ničesar. »Nočem, da bi najin sin od-
raščal brez očeta. Vse sva tvegala, da bi se rodil na lepšem 
kraju. Ti ga boš znal poiskati. Prosim te, pomagaj mi!«

V prosečih očeh mnogih nisem samo zdravnik, ampak 
tudi edina bilka upanja, da se bodo znova sešli s svojimi 
najdražjimi, od katerih so bili na silo ločeni. Žal se to po-
gosto ne zgodi, tako kot v primeru Joi. Ali pa v meni vidijo 
edinega, ki mu lahko povedo svojo dramo. Mnoga od teh 
deklet po pregledu z ultrazvokom izrazijo tragično željo: 
da bi se znebile tega, kar ni sad ljubezni, ampak žalostna 
posledica posilstva. 

Nekega dne je v ambulanto prišla sedemnajstletna Nige-
rijka Sara, ki je priplula skupaj s stopetdesetimi drugimi, 
med katerimi je bilo pet zelo mladih nosečnic. »Umreti ho-
čem!« je ponavljala kot obsedena. Ni mogla prenehati. Nje-
ne sopotnice so nam povedale, da je Sara med potjo več-
krat poskušala narediti samomor, a so jo še pravočasno 
ustavile. Iz obupa se je celo vrgla z nosil na tla. Med pregle-
dom z ultrazvokom sem ugotovil, da je v osemnajstem tednu 
nosečnosti. Ko sem proti njej obrnil zaslon, je pogledala 
proč in še naprej jokala. »Pogum!« sem jo poskušal potolaži-
ti: »Boš videla, da se bo vse uredilo.« Bob ob steno.

Pogledala me je naravnost v oči in rekla: »Saj še tega ne 
vem, kdo je otrokov oče. Pet prascev me je izmenično posi-
ljevalo! Prenehali so šele, ko jim je zmanjkalo moči. Zdaj mi 
pa povej, zdravnik, kako naj sprejmem to, kar nosim v trebu-
hu?« Ob teh besedah se mi je paralo srce. Preklete barabe!

Veliko deklet mi je zaupalo svoja doživetja, podobna Sa-
rinemu. Kot da bi se želele znebiti bremena, ki ga niso mo-
gle deliti z nikomer drugim.

V zadnjih letih je na Lampeduso pripotovalo zelo veliko 
nosečnic. Neko noč smo jih s patruljnega čolna na pomol 
izkrcali kar pet. Ker sem moral pregledati tudi druge be-
gunce, jih nisem mogel takoj odpeljati v zdravstveni dom. 
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Zato sem prosil Eleno, zdravnico in kulturno mediatorko, 
ki mi vedno stoji ob strani, naj ostane z njimi, dokler ne 
pridem. 

Naročil sem ji tudi, naj z ultrazvokom takoj pregleda eno 
od njih, ki je bila v osmem mesecu nosečnosti in je imela 
hude bolečine, kar se mi je zdelo sumljivo.

Takoj po končanem pregledu na pomolu sem odhitel v 
svojo ordinacijo in tam zagledal Eleno. Bila je objokana. 

»Kaj je narobe?« sem jo vprašal.
»Tisti nosečnici je zelo slabo … Zdi se mi, da je otrok 

umrl.« Vstopil sem v sobo in ponovil ultrazvočno preiska-
vo. Elena je imela prav. Otrokovo srce ni več bílo. Očitno ni 
vzdržalo napornega potovanja in stresa, ki mu je bila pod-
vržena mati. Ko je opazila, da sem zaskrbljen in da nisem 
k njej obrnil zaslona z negibnim telescem, je tudi sama za-
slutila, kaj se je zgodilo. Ko sem ji povedal žalostno vest, ni 
rekla ničesar. Zaprla je oči in po licih so se ji usule solze. 
Tiho je jokala.

Naročil sem helikopter, ki jo je odpeljal v Palermo, kjer 
so ji mrtvega otroka operativno odstranili. Bil je lep deček. 
Ko so mi to sporočili, sem se počutil neumnega in poraže-
nega. Med pregledom mi še na misel ni prišlo, da bi preveril 
otrokov spol. 

Socialno službo sem prosil, naj jo spremljajo in poskrbi-
jo, da ne bo sama. Po odpustu iz bolnišnice so jo premesti-
li v sprejemni center, kjer so bila nastanjena samo dekleta. 
Nato pa o njej nisem več slišal.
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DUŠEVNE RANE

Prihajam iz številne družine, v kateri nas je bilo sedem 
otrok: pet deklet in dva fanta. Bratec Mimmo je bil star ko-
maj leto in pol, ko je zbolel za meningitisom. Takrat te bo-
lezni še niso znali odkriti dovolj zgodaj, da bi preprečili 
njene posledice. Bratovi možgani so bili tako prizadeti, da 
so ga morali starši oddati v umobolnico v Agrigentu. Na 
Lampedusi še ni bilo ustanove, ki bi lahko ustrezno poskr-
bela za umsko prizadete, njihovi svojci pa sami niso mogli 
nositi tako težkega bremena. 

Mama se je z vsakega obiska pri Mimmu vračala po- 
vsem pretresena in spremenjena. Nekega dne sem trmogla-
vo vztrajal, naj me vzame s seboj, ker sem hotel ugotoviti, 
zakaj jo ti obiski tako prizadenejo. Popustila je, čeprav sem 
kasneje to kar malo obžaloval. Brata sem našel golega, 
opraskanega in polnega modric. Kot žival v kletki je stopal 
gor in dol po prostoru, ki se mi je zdel neskončno velik, te-
mačen, brezbarven in brezobličen, predvsem pa hladen. 
Tla so bila ena sama ogabna latrina. Povsod smrad in neči-
stoča: umazane rjuhe in z urinom prepojene žimnice. Po-
polna odsotnost človečnosti. Uboge duše so tam tavale kot 
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v peklu, ki ni bil samo pekel njihovih zmešanih misli. Pre-
vzela sta me gnus in jeza. Brata bi najraje odpeljal s seboj 
domov, a sem vedel, da to ni mogoče. 

Med potjo nazaj me je dolgo preganjalo to, kar sem vi-
del. Nisem se mogel pomiriti. Sem pa končno razumel, kaj 
je ukradlo nasmeh z maminega obraza in pomračilo njen 
pogled: popolna nemoč, da bi pomagala tistemu, ki ji je bil 
na svetu najdražji – svojemu sinu. 

Ko so umobolnico po dolgem in zapletenem pravnem 
boju končno zaprli, nam je uspelo brata preseliti v neko dru-
žinsko hišo v Aragoni. Čeprav nam je začasno malo odleglo, 
zame to vprašanje ni bilo rešeno in me je nato še dolga leta 
notranje glodalo kot črv. Zato sem se med študijem na medi-
cinski fakulteti začel zanimati tudi za psihiatrijo. Opravil 
sem celo tečaj pri beneškem psihiatru Francu Basagli, ki je 
razgrnil povsem nov pogled na duševne bolezni. Takrat sem 
se odločil, da bom na Lampedusi poskrbel, da se duševno 
prizadeti otroci in mladina ne bodo nikoli več počutili zapu-
ščene. Danes lahko rečem, da nam je to vsaj delno uspelo. V 
zdravstvenem domu smo odprli oddelek, ki jim zagotavlja 
strokovno oskrbo, predvsem pa človeško toplino in okolje, 
kjer se lahko skupaj igrajo, ustvarjajo, rišejo, slikajo, kuhajo 
in se zabavajo. Vsako jutro jih pridemo s kombijem iskat na 
njihove domove in odpeljemo na naš oddelek. Kadar mo-
rem, tudi sam preživim nekaj časa med njimi. Včasih se mi 
zdi, da je to počasi rastoče drevesce tudi sad naše družinske 
drame in neizrečenega maminega trpljenja.

Moj poklic je zdraviti telesne bolezni in rane ljudi ter 
jim kar najbolj olajšati bolečine. Pogosto pa mi je žal, da 
nisem usposobljen in opremljen tudi za zdravljenje njiho-
vih duševnih ran.

Ob srečevanju s tisoči beguncev, ki vsak dan priplujejo 
do naše obale, si otočani prizadevamo, da jih ne bi obrav-
navali le kot številke, temveč kot ljudi z edinstveno osebno-
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