Otopelost, žalost, bolezni, naglica,
obveznosti … Vse to je zarezalo v srce
Ann Voskamp, Kanadčanke, kmetove žene
in matere šestih otrok. Tudi Ann je
zahrepenela po sreči, svobodi in lepoti.
Ugotovila je, da je polno življenje mogoče
prav tam, kjer je. Kjerkoli že je vsak od nas.
Ni treba po nakupih, ni treba na potovanje.
Ključ do polnega življenja
je našla v zahvaljevanju.
Zahvaljevanje rodi radost in nam dá moč,
da se spoprimemo s težavami
in se veselimo v dobrem.

Eucharisteo, zahvaljujem se.

ANN VOSKAMP

ANN VOSKAMP

ŽIVETI BOLJ POLNO
P R AV TA M , K J E R S T E

Č E T R T O P O G L AV J E

Svetišče časa
Odločiti se moramo le, kaj storiti s časom, ki nam je darovan.
J. R. R. Tolkien

Aprilsko sonce se zliva v kuhinjsko korito, kot tekoča svetloba
dneva.
Voda je vroča. Pomivam posodo. Na rokah, tik pod zavihanimi rokavi, milnica pušča drobne sledi. Iskrivo se lesketa. In nad
namočeno posodo se kopičijo milni mehurčki. Krhka napetost
se boči na robovih spolzke raztegljive površine.
Svetloba pada na gladko mreno.
Vse skupaj opazim le zato, ker prav to iščem, žarki pa padajo,
odsevajo na zunanji površini mehurčka … zunaj roba njegovega notranjega ovoja … in tam, kjer se srečajo, med seboj trčita prepletanje
svetlobe in prelivanje barv na oboku mehurčka, vijolična, škrlatna,
modro-zelena, rumeno-zlata. Kot svetlikanje na krokarjevem krilu,
krivine, barvni odtenki, čudovito prelivanje, valujoča svetloba.
Dotaknem se čudeža in krhkost zadrhti … in nabrekne. Se
spoji. Stopi. Do konca dozori, ves čas se blešči.
In se razpoči.
Znanost morda lahko pojasni tehnični del, toda, kako vidijo
oči duše? Zgrabim pero na okenski polici in zapišem še enega. Z
eno roko še brišem posodo in s polno sapo načečkam v dnevnik, ki je vedno odprt in pri roki.
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Odložim pero. Z brisačo si osušim roke in se dotaknem vodnih kapljic, ki se prelivajo v črnilo.
Hiša je v popolnem neredu.
Posoda se kopiči, ostanki priprave kosila. Koščki krompirja so strjeni na kuhinjskem pultu. Knjige in listi in svinčniki in barvice so
brez reda nametani po delovni mizi, ideje že izgubljene in pozabljene.
Po tleh so razmetane domine. Vsi otroci so že oddirjali iz hiše, na svež
zrak, na prosto. Na otoku tišine končujem s pomivanjem posode.
Glasnost in zamegljenost jutra mi obtežujeta ramena. Pralni stroj
dela, porcelanasta golobica, tista z napisom mir po celem krilu, visi na
tanki, prozorni vrvici. Od kuhinjskega korita vidim, kako se vrti, vrti,
v to smer, nato v drugo, okoli in okoli in postanem vsa omotična.
Po tisti morasti noči sem rekla, kako ne potrebujem več časa, da
bi storila, videla ali izkusila še kar koli drugega. Toda ob pogledu na
ostanke jutra je očitno, da po tem globoko hrepenim: več časa, da
bi lahko upravljala z življenjem, ki ga že imam. Delo, otroci, priprava obrokov, perilo, pomoč v cerkvi, življenje, ki je tako polno, da se
morda komu zdi prazno. In, da je merica polna, kdo pa sploh ima
čas, da bi na svoja pleča prevzel še eno stvar, pisanje dnevnika hvaležnosti, preštevanje darov? Kdo ima čas, da jih našteje tisoč? Ali
bodo naša natrpana življenja zmogla še eno zaposlitev?
Osušim korito, iz milnice je nastala mastna gošča.

Znova ga napolnim. Iz pipe priteče čista voda. Opazujem, kako
curek speni sveže milo. Vse skupaj opazim le zato, ker iščem …
362 Milnica … vse barve v soncu

Korito napolnim s kupom posode in milnica naplavi koščke
testa. Pomivam. V brezmadežni pipi vidim svoj odsev. Saj veste,
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tiste iščoče oči. Ti si tista, ki tako nujno potrebuje čas, tisto
stvar, ki je ni moč kupiti, kar razdajamo od samih sebe, da bi
dobili še več vsega, kar mislimo, da si želimo, kar žrtvujemo, da
bi vsaj na videz nekaj pridobili. Pravijo, da je čas denar, vendar
to ne drži. Čas je življenje. In, če si želim najbolj polno življenje,
moram najti najbolj polni čas. S pipe obrišem vodni madež; vidim svoj odsev. O, da, poznam te, zaposlenost v življenju ti pušča
bolj malo prostora za izvir tvojega življenja. Sem obraz, ki žaluje.
Bog nam podarja čas. Kdo pa ima čas za Boga?
Vse skupaj nima nikakršnega smisla.
Ali ne premoremo v Kristusu večnega obstoja? Ali nimajo kristjani na voljo vsega časa v večnosti, v nesmrtnem življenju? Če
nam kristjanom zmanjka časa – ali ne bi s tem izgubili lastnega
obstoja? Če je kdo na svetu, ki naj bi imel čas, ali niso to Kristusovi učenci?
V roki podržim skledo, vzamem krpo iz blaga in zaokrožim
po robu sklede. Misli mi odletijo v preteklost, spominjam se tistega pustega majskega jutra, ko sem sedela med mrtvimi, kot
vsak torek – toda, tistega torka ne bom pozabila.
Medtem ko otroci udarjajo po tipkah pri učitelju klavirja, čakam na koncu ulice, med nagrobnimi kamni, in iščem svoje
»tipke«.
Sedim na robu pokopališča, berem, dve belolasi ženi pa na
drugi strani sami stojita ob jami. Na kaj čakata v tisti plahi pomladni svetlobi, tesno oviti v svoji jakni? Majhen bel tovornjak z zibajočim se dvigalom se vzvratno približa zevajočemu ustju zemlje.
Mož v zelenih delovnih hlačah izstopi iz tovornjaka, s kljuko pripne masivni zaboj in ga spusti v črno praznino, zibel za krsto.
Nato se na pokopališču počasi prikaže črn mrliški voz, preko
trave gre še počasneje. In pride še krsta – ostanki življenja. Odložim knjigo.
Ali ne bo nobenega duhovnika? Le dve ostareli gospe – in
vodja pogreba s svojim grobarjem? Ter črna vrana, ki vse skupaj
nadzoruje s kupa izkopane zemlje, senca, pripravljena, da odleti.
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Kdo čaka v mrliškem vozu, ob grobu pa sta se zbrala le dva
pogrebnika? In, ali se je on, pokojni, trudil iz dneva v dan, da bi
prvi prisopihal do ciljne črte, končal z življenjem? Ali je hitenje,
da bi zgrabil prgišča življenja, zapolnilo njegovo praznino … zapolnilo praznino krste?
»Le kot podoba hodi mož okrog, za prazen nič hrumijo« (Ps
39,7).
Ženski, z ramo ob rami, odganjata muhe. In, ko vodja pogreba in grobar odpreta vrata mrliškega voza in iz njega izvlečeta
krsto, v tistem skrajnem trenutku zemeljske minljivosti, znova
jasno zaslišim vprašanje, zastavljeno nekemu pastorju, vprašanje, ki se vije med dolgimi vrstami nagrobnih spomenikov.
Kaj pastor v svojem življenju najgloblje obžaluje?
Leseni zaboj odnesejo proti grobu. Teža obžalovanj je tista,
ki krsto potiska proti tlom. V glavi pa mi zazveni pastorjev odgovor.
Da vedno hitim. Da začenjam naslednjo stvar, ne da bi v celoti opravil tisto, pri kateri sem zdaj. Od naglice si ne morem
predstavljati niti ene same prednosti, ki bi jo s tem pridobil.
Le na tisoče razbitih in zgrešenih stvari, na deset tisoče, se
skriva v vsem tem hitenju … ob vsej tisti naglici sem mislil,
da bom nadoknadil čas. Pa se je izkazalo, da sem ga zapravljal
za prazen nič. (1)
V naši naglici kot sloni v trgovini s porcelanom razbijamo
lastna življenja.
Naglica nikoli ne koristi.
Ustavim se, preden speljem s pokopališča, in se ozrem proti
grobarju in vodji pogreba, ki stopata med nagrobniki, in zaslišim tudi to, besede druge žene, ki je iskala: »Na vsaki stopnji
življenja, od gospodinjskih opravil do najbolj predane molitve,
ob vsem obsojanju in prizadevanjih, da bi bile stvari opravljene,
sta naglica in nepotrpežljivost zagotovo znamenji amaterja.« (2)
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Močno drgnem skledo, odstraniti hočem vsa obžalovanja v
svojem amaterskem življenju.
Kajti, tako živim. Od trenutka, ko prvič zazveni alarm, se valjam po blazinah in tipljem, pretegnem se preko njegovega golega hrbta in preverim tiste neusmiljene kazalce, v poskusu, da bi
premagala čas. Šest otrok vstane iz postelje. Hitimo. Hlev … in
spet hitimo. Zajtrk … in naglica. Knjige, mape … hitro! V svetu,
zasvojenem s hitrostjo, se moji trenutki zlivajo v velik odvraten
madež. To sem počela. In še vedno počnem. Kazalci na uri se
naglo premikajo. Zato se ženem tudi jaz in glasno bevskam in
trdo padam in ko njihove široko odprte oči prekipevajo od žalosti in njihove brade plaho drhtijo, sem vsa utrujena in moja prosojna koža odseva njihovo utrujenost, in jaz se bom vsak trenutek razpočila, v mojih očeh se lesketa njihova neponarejena bolečina.
Naglica nas boli.
Morda pa je bolečina tista, ki nas žene naprej? Vse to naše
brezglavo tekanje proti navideznemu cilju, ali to morda pomeni,
da v resnici bežimo – v obupani želji, da bi se izognili bolečini,
ki nas zasleduje?
Ne glede na hitrost bo čas stopal v korak z nami in nikakor
ga ne moremo prehiteti, le pospešimo ga lahko in še močneje
udarjamo z nogami; tudi minute tečejo hitreje. Ženi se še bolj,
pa boš oklestil čas in se izpraznil. Dlje ko tečem, daljša je zareza,
jaz pa odtekam, krvavim.
Naglica vedno izprazni dušo.
Jaz pa imam rada tistih šest duš tamle, pod smrekami, zunaj
pod mojim oknom. Dvanajst rok, ki pobirajo odpadle storže.
Dvanajst upognjenih kolen. Roke Mladega moža na kup grabijo
suho travo, ostanek zime. Tavelika punca Tamali pod pomladansko čepico zatika razmršene pramene svetlih las. Mala dečka
se sklanjata in v vedro mečeta storže, njuni glavici se v šali stikata in vidim njuna rahlo nasmejana obrazka, od smeha se jima
tresejo ramena. Ooo, ta zvok poznam in se nasmehnem.
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Zasušena ponev, v kateri se je topila čokolada za piškotni obliv, zdrsne s stolpa posode in trešči na tla. Poberem jo in opazujem, kako se potopi v korito.
Bogu povem: v resnici si ne želim več časa; želim si le dovolj
časa. Časa, da bom lahko globoko zadihala, časa, da bom resnično videla in časa, da se bom lahko dolgo smejala, časa, da Te
bom slavila in počila v Tebi in radostno prepevala, in ravno dovolj časa v dnevu, da ne bom čutila, kako me čas preganja, pritiska name, me žene, da ne bom divjala v želji, da bi bilo vse opravljeno – že včeraj. V svetu, kjer se kupujejo krave in obdelujejo
polja in je veliko dela, v hrupu in blišču enaindvajsetega stoletja
z modnimi izreki, kot je »žívi v tem trenutku«, česar pa nihče od
tistih, ki jih vsa ta zmešnjava utruja, ne zna, kdo dejansko ve,
kako si vzeti čas in živeti v popolni skladnosti z dušo, telesom in
Bogom. Imeti čas, da zgrabiš jakno z obešalnika, in čas, da greš
ven, na zrak, pod modro nebo in med zelenje, čas, da se vsemu
temu čudiš, v tej svetlobi, čas, ki se lomi v prizmi.
Želim si le čas, da bom dobro preživela to svoje eno življenje.
Na moji koži se razpoči milni mehurček.

Milni mehurček, žarek svetlobe in voda in prostor, ki so se za
trenutek ustavili. Kdo ima čas za vse to?
Ali ga nisem imela jaz? Le zato, ker sem opazovala. Kajti, zaradi tega seznama tisočerih darov sem nenehno na preži za še
enim … in še enim – da uzrem še en trenutek, prežet s čudežem.
Čudež kar sredi kuhinjskega korita. Pa tako ga iščem. Dlan
nastavim pod vodo in dvignem roko z mrenico, katere življenjska doba se šteje v trenutkih. V svetlobi se zablešči popolnost
mehurčka. Pasovi granatno rdeče, kobaltno modre se žareče prelivajo.
Zagledam vzorec. Vidim ga. Na kakšen način se oblikuje
moje življenje, moja utvara. Nisem opazila. Pri številki 362 sem.
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To je moj odgovor času.
Čas je neizprosna reka. Besni naprej, ne upošteva nikogar.
In to, to je edini način, da čas upočasnim: ko se v celoti predam njegovemu naglemu toku, ko vstopim v sedanji trenutek z
vso težo svoje pozornosti, tok upočasnim z lastno težo, zbrano
na tem mestu. Tok lahko upočasnim, če sem v celoti navzoča tu. Polno življenje živim le takrat, ko v polnosti živim v sedanjem trenutku. In, ko vztrajno oprezam za naslednjim delčkom Božje
slave, se upočasnim in vstopim. In se upočasni tudi čas. Če ta
trenutek v času obtežim z vso svojo pozornostjo, se celotna reka
časa upočasni, upočasni, upočasni.
Mehurček v moji roki zatrepeče, na robovih mavrica barv.
In slepe oči uvidijo: to zasledovanje Božje slave življenje veličastno upočasni. Tako preprosto je, kot prozoren milni mehurček: zahvaljevanje za tisoč stvari je navsezadnje povabilo, da upočasnimo čas s težo polne pozornosti. V tem času in prostoru
sem pozorna, ozaveščena, sprejemam celovitost trenutka, obtežujem ga z vso svojo navzočnostjo.
Roko nagnem proti svetlobi in gostota valov na površini mehurčka se okrepi, barvni pasovi potemnijo, žareče modra vrtinči
svoje plamene v temen škrlat. Kalejdoskopski planet. Polna pozornost zapolni prazno bolečino.
To. Ali je ta eucharisteo pot do neopredeljivega polnega življenja, tistega, ki je živeto v trenutku? K čemur me spodbuja sestra,
ko postanem vsa nemirna in zaskrbljena glede jutrišnjega dne,
ko žalujem za tem, kar je minilo, njene besede pa me vedno vlečejo, naj ostanem tukaj in zdaj – »Kjer koli si, bodi tam vsa.« (3)
Živim kot tekač na dolge proge, sopiham za skrbmi, ki so pred
menoj, srce mi razbija od obžalovanj, groza me je življenja v sedanjosti, kajti tukaj in zdaj od mene zahteva najtežjo stvar: prepusti se in sprejemaj.
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Milnico obdaja svetloba, njena energija potuje, na steni njen
odsev in lom, ki meri nekaj milijonink centimetra. Valovi svetlobe se širijo in trkajo, obla ob oblo in obla ob korito. Rumena
se marmorizira v indigo modro. To opazim. Zadržim pogled.
Tukaj je Bog.
V sedanjem trenutku. JAZ SEM – to je Njegovo ime. Rada bi
se sezula. JAZ SEM, tako napolnjena s težo sedanjosti, da se reka
časa povsem ustavi … in tudi Bog sam je brezčasen. Mehurček
rahlo zatrepeče. Ali je bila to moja roka? Niso darovi tisti, ki me
izpolnjujejo, pač pa svetost prostora. V njem je Bog. Zunanja krivina mehurčka se zavrtinči, vijolična že polzi stran. To je največji
dar, čas, sam Bog, uokvirjen v trenutku. S težavo diham … in čas
je bistven le zato, ker je čas bistvo Boga, JAZ SEM. To moram
posvečevati: čas.
Morda se nikoli več ne obujem.
Mehurček se izboči v kupolo stolnice. Tako. Kaj naj storim?
Naj bom v vsakem trenutku stolnica, ki slavi Boga … jaz sem Jakob in Gospod je na tem kraju, pa nisem vedel (1 Mz 28,16). Eucharisteo je tisti, ki trenutek upogiba v kupolo milosti, arhitekturo svetosti (4) – prostor za Boga. Zahvaljevanje sedanji trenutek
spremeni v svetišče. Jaz pa se zaobljubim: ne bom skrunila tega
trenutka z nezavedno naglico ali sebično nehvaležnostjo. Jakob
bom in ta trenutek bom imenovala »hiša Božja« (1 Mz 28,17).
Prozorna krogla žari v svetlobi okna.
Ura počasi tiktaka. Slišim jo takšno, kot je: dobra in sveta.
Čas, ki ga je Bog najprej posvetil (1 Mz 2,3). Hvala Bogu za čas,
in sam Bog vstopi v ta čas, Njegova navzočnost ga posvečuje. Res
je, polna pozornost čas upočasni in jaz živim polnost trenutka,
prav do skrajnih meja. Pa to še ni vse. Zbudim se v JAZ SEM tu.
Ko sem navzoča, srečam JAZ SEM, samo prisotnost Boga samega. V Njegovem objemu čas izgubi ves smisel hitrosti in stresa in
prostora in se ustavi tako mirno in … sveto.
Tu je edini kraj, kjer ga lahko ljubim.
Mehurček se blešči, kot biser, ki kuka iz školjke.
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Na roki ga zadržujem, dokler je v njem kaj življenja. Nato počasi obrišem mokre roke, vzamem svoj dnevnik in začnem pisati, palico rinem v suho zemljo, prisvajam si novo ozemlje, zastava pa divje vihra v vetru. Tu je edini kraj, kjer ga lahko ljubim.
Imam čas za Boga …
363 Žarki, ki odsevajo odtenke barv s prozornih krogel
364 Zvok smrekovih storžev, ki v vedru odzvanja pomlad
365 Klepet vran visoko v vejah, s krili lesketajočih se mavričnih barv

Sem lovec na lepoto in se premikam počasi, s široko odprtimi očmi, vsako vlakno vsake posamezne mišice občuti vse te čudeže in v tem je čar lova, jaz pa bi lahko postala izvedenka za
polno življenje, užitek lepote, ki se skriva v vsakem trenutku.
Lakotni me po okusu življenja.
Bog.

Kvadrate stopljene čokolade režem na polovice in nož gladko
drsi čeznje. Čez okensko polico drobenclja pikapolonica, na spomladanskem sprehodu v razkazovanju rdečega plaščka in črnih
pik. Hrbtni del razpre v krila in se skrije. Zabeležim jo pod številko 366. Upočasnjujem čas! Prav smešno je, kolikšna radost se
lahko skriva v enem samem trenutku.
Posoda se namaka. Ura tiktaka, jaz pa jo slišim kot sproščeno
pesem. S prstnih blazinic poližem čokolado in pogoltnem sladkost, nato pa se skušam odpreti še širše.
Zakaj je eucharisteo odgovor na izstradani čas in shirano dušo?
Iz kredence vzamem skladovnico belih porcelanastih skled.
En košček sladice na vsak porcelanasti krožnik. Še enkrat preštejem, počasi – bo dovolj za vse?
Kot Bog Človek, ki prešteva premalo hlebov in ne zadosti rib.
Tisti, ki se ga spominjam z veroučnih panojev in odtisnjenih fi66
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guric, ko »je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče, kolikor so hoteli« (Jn 6,11; poudarek dodan).
Se zahvalil. Tudi tam je to storil? Spet? Jaz pa tega nisem počela, in to vse življenje?
Nikoli nisem razmišljala o tistih dveh besedah, o tisti premostitvi, ko se križata »vzel, pa ni bilo dovolj« in »jih pomnožil«.
Se zahvalil.
Eucharisteo.
Jezus sprejme svojo nezadostnost … Se zahvali … In nastane
več kot dovolj. Več kot dovolj!
Eucharisteo se vedno, vedno zgodi pred čudežem.
In kdo vsak dan ne potrebuje takšnega čudeža?
Zahvaljevanje rodi čas.
Resno? Zahvalim se in pridobim čas? Zahvalim se … upočasnim čas z vso pozornostjo – in svojo košaro z »ne zadosti« – in
čas se pomnoži v več kot dovolj časa.
Nekaj koščkov preveč imam. Naložim jih na rob krožnika in prvikrat spoznam, kaj v mojem življenju ni nikoli predstavljalo težav.
Resnična težava v življenju nikoli ni pomanjkanje časa.
Resnična težava v življenju – v mojem življenju – je pomanjkanje zahvaljevanja.
Zahvaljevanje ustvarja obilje; in čudež pomnožitve se zgodi,
ko se zahvalim – vzamem tisti edini hleb, povem, da zadošča in
se zanj zahvalim – in On čudežno poskrbi, da imam vsega več
kot dovolj. Opazujem milne mehurčke v soncu in zaznavam takšne čudeže.
Utrujena sem od materinstva, toda ko se moja duša pomnoži, se pomnoži tudi moj čas. Ozrem se skozi okno proti šesterici,
ki sem jo nosila na svojem boku in v srcu, za katero potrebujem
ves čas na svetu. In številka 362 in ves eucharisteo pred tem mi
povesta tole: čas zapostavljanja in otopelosti in nepozornosti
znova odkupim, ko zrastem v zahvali in obvladam trenutek, zahvala Bogu zanj pa je tista, ki trenutke pomnoži, ki mi podari
dovolj časa.
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Polna sem hvale. In časa.
Naslonjena na pragu, z železnim zvoncem v roki, pozvonim k
večerji in hvaležnost me vabi v tukaj navzoče veličastje, v sprejemanje JAZ SEM, k pomnožitvi premalo časa v dovolj časa in v
blaženosti trenutka zvonim otrokom, naj vendar pridejo.
Miza je pogrnjena. Vsega je dovolj in še več.
Čeprav me čaka še veliko bolečih preizkušenj.

Glasno pritopotajo v hišo in se izmotajo iz svojih bund kot
škržat, ki se levi, s škornji pa puščajo mokro sled.
Tavelika punca zaniha z vrati in pripre prstke Tamali in ta
zacvili v bolečem plesu slanih solza.
V svojeglavem ravsu veliki brat ihtavo tolče po glavi malega
brata, Sinko pa javka nad trdimi pestmi, vsepovsod ležijo bunde
in škornji, še vedno je okrog vse polno domin in posode in knjig
in kdo ima sploh dovolj časa za vse to? Več dela? Več krame? Več
stresa? Začutim, kako mi silovito naraste srčni utrip. Če se bom
v polnosti predala trenutku, me to lahko preplavi, kot podivjana reka. Pozabila bom, pa spet, in spet, toda danes se spominjam. Zadiham in se opotečem in ujamem ravnotežje, moj jezik
pa se izgublja v tem vrtincu. Zastavila sem svojo pravico do čudeža. Poznam pot v obljubljeno deželo.
Storim to, kar je vedno treba storiti. To tudi pričujem. Pričujem
osebi, ki je tega najbolj potrebna. Sami sebi. Koža je izmučena od
naglice časa in v trenutku, ki bobni mimo mene, glasno izgovorim
besede, ki jih potrebujem kot vodo: Umiri se. Naglica nikoli ne koristi. Življenje ni nujni primer. Življenje je kratko in minljivo, ni pa nujni
primer. Poberem bundo in se Bogu zahvalim za roke, ki to lahko
storijo. Nujni primeri so nenadni, nepričakovani dogodki – toda ali je za
Boga kar koli na tem svetu nepričakovano? Sina pokličem nazaj, mu
podam obešalnik in se Bogu zahvalim, da tudi on lahko to stori.
Ostani mirna, predaj se trenutku, zahvali se. Bogu se zahvalim za škor68

