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KLOŠARKA NA MIKLOŠIČEVI
Kmalu po vrnitvi v rojstni kraj je začela is-

kati službo in jo tudi našla na Vrhniki. S svojo 
izobrazbo in brez vseh delovnih izkušenj je do-
bila zaposlitev v skladišču večjega trgovskega 
centra, kjer bo opravljala razna dela. Veselila 
se je novega obdobja, posebej še, ker sta njena 
babica in dedek obljubila, da sta še toliko pri 
močeh, da bosta poskrbela za varstvo otrok. 

»Le kaj bi brez vaju?« ju je hvaležno 
pogledala.

»Marsikaj zmoreš sama, vedno pa se 
lahko obrneš na družino. Ko bova midva 
obnemogla, pa se bosta verjetno upokojila že 
tvoja mama in oče, takrat ti bosta pomagala 
onadva,« sta ji odvrnila. 

Sprva je bilo v službi naporno, ni bila vajena 
takega dela in domov je prihajala utrujena, a 
kljub temu zadovoljna. Ko je dobila prvo pla-
čo, je odšla v vaško pekarno in naročila potico. 
Kot je bilo že prej v navadi, so tudi sedaj po 
kosilu še malo posedeli in se pogovorili, to-
krat pa je Irena hitro pospravila krožnike, na 
mizo pogrnila bel prt in nanj položila dišečo 
potico. Domači so se spogledali, ona pa se je 
nasmehnila in oznanila, da je čas za prazno-
vanje, danes je dobila prvo plačo. Veselili so se 
z njo in ji želeli lepše prihodnosti. Po dolgem 
času je Irena pozabila na štajersko epizodo. 
Grenko obdobje življenja je bilo za njo, pred 
njo je bila lepša prihodnost.

Še preden je minilo prvo leto, odkar se je 
Irena preselila domov, je prišlo pismo. Že po 

žigu je spoznala, kdo ji ga pošilja. Ko ga je od-
prla in prebrala, je prebledela. 

»Kaj pa je?« se je ustrašila mama.
»Ignac hoče Lovra.« 
»Kaj?« je zajecljala mama. Irena je 

prikimala in spet začela brati pismo. Ignac 
je v pismu predlagal, da se morata dogovoriti 
glede nadaljnjega bivanja otrok, že sedaj 
predlaga, da bi se k njemu preselil Lovro. 
Ampak zakaj, jo je pri srcu zaskelelo. Kaj je 
povzročilo njegovo nenadno željo po sinu? V 
minulem letu se ni niti enkrat zanimal zanj 
niti za Lučko. Sprva jo je to bolelo, počasi pa 
je spoznala, da je tako morda celo bolje. Zanjo 
in za otroka. Ko je odložila pismo, je pogleda-
la prestrašeno mamo in se brez besed odpra-
vila iz hiše. Ob zadnji strani hiše je bila pot, 
ki je vodila v gozd. Zavila je tja in še sama ni 
vedela, kdaj se je znašla sredi iglavcev, ki so v 
jesenskem toplem popoldnevu tiho šelesteli. 
Še vedno je hodila hitro in ko je prišla do roba 
gozda, se je ustavila in spet začela prebirati pi-
smo. Bilo je dokaj suhoparno napisano, brez 
morebitnih vprašanj, kako sta otroka in ali 
sta se navadila na življenje v novem okolju, 
le zahteva po sporazumnem dogovoru, kje 
bosta odslej bivala otroka. 

»Tam, kjer bivata sedaj!« je zavpila in s 
pestjo močno udarila po drevesnem deblu. 

Naslednje dni je Irena nenehno premišlje-
vala o Ignačevi zahtevi. Ni si znala razložiti 
njegovega zanimanja za Lovra. Dokler so še 

živeli skupaj, ni maral za nobenega od njiju, 
res pa je, da je bil ob rojstvu Lovra mnogo bolj 
ponosen kot ob Lučkinem prihodu na svet. 
Če ima novo dekle, bo že z njo imel otroke, 
zakaj potem zdaj hoče Lovra, se ji je venomer 
porajalo isto vprašanje. Mogoče sta nanj priti-
snila mama in oče, ker sta spoznala, da otroka 
preveč pogrešata? Ne, si je odkimala, če bi bilo 
tako, bi raje prosila za Lučko, to je vedela. Tako 
močno so bili povezani vse od njenega rojstva, 
da ju je njena odsotnost morala boleti v dno 
duše. Zagotovo to ni njuna želja, je spoznala. 
Zakaj se torej Ignac zdaj bori za Lovra? Vedela 
je, da nima nobenih možnosti, da bi ga dobil. 
Tudi če se obrne na socialno službo, mu ne bo 
uspelo, si je dopovedovala. Ko jim bo poveda-
la, da se doslej, vse od njunega rojstva, z otro-
koma ni prav nič ukvarjal, jim bo vse jasno, 
še posebej pa, ko bodo izvedeli, da zadnje leto 
ni niti enkrat poskusil navezati stika z njima 
in ju tudi ni prišel obiskat, si je ponavljala. A 
skrbelo jo je vseeno. 

Ker na pismo ni odgovorila, je prispelo še 
eno, čez mesec dni. Zdaj se je Irena morala 
odzvati, srečala sta se na Vrhniki. Ko sta se 
pozdravila, je Irena spoznala, da pred njo sto-
ji tujec, niti sledu ni bilo o fantu, v katerega 
se je zaljubila pred desetimi leti. Povabil jo 
je v lokal, pa je odklonila, zato sta pogovor 
začela na parkirišču. Poslušala ga je, ko ji je 
opisoval, kako močno pogreša Lovra, zato 
želi, da se sporazumeta o skrbništvu zanj. 
Irena je odločno odkimavala, niti slišati ni 
želela o možnosti, da bi izgubila Lovra. A ko 
je Ignac še naprej vztrajal, je Ireno nenadoma 
spreletelo, da bo uporabil vsa sredstva, da bo 
le dosegel svoj cilj. 

»Lahko pri tebi preživi vsak drugi konec 
tedna, a prej se te mora navaditi. Ne pozna te, 
zanj si tujec,« je odvrnila Irena. 

»Ne želim ga videti le ob koncih tedna, 
pač pa želim, da stalno živi pri meni. Tebi bo 
ostala Lučka, z menoj bo živel Lovro.« Irena je 
odkimavala, za hip je podvomila o njegovem 
duševnem zdravju, saj takšne spremembe v 
njegovem obnašanju ni pričakovala. Odki-
mala je in odločno odklonila njegov predlog. 
Če ne želi videti Lučke, nič zato, a tudi Lovra 
v stalno skrbništvo ne bo dobil, je vztrajala. 
Naposled sta se sprla in ko sta začela vpiti, se 
je Irena odločila, da je pogovor treba zaklju-
čiti. Predno se je poslovila, je spet zagledala v 
njegovih očeh trdno odločenost, da bo dobil, 
kar si tako močno želi. Svojega sina Lovra, za 
katerega doslej ni prav nič maral. 

 
Pristojne ustanove so bile razdeljene, vsak 

od njiju se je boril po svoje in vsak je pripo-
vedoval drugačno zgodbo. Irena je poslušala 
njegove izpovedi, malodane se je zjokal, ko je 
opisoval svojo ljubezen do obeh otrok. Ni si 
mogel pomagati, res se je zaljubil v drugo, a 
oče je še vedno, kajne, se je glasno spraševal. 
To je bila njegova igra, je spoznala Irena, le 
zunanja predstava, namenjena drugim. Razu-
mela je, da pristojni delavci ne poznajo Ignaca 
in njegovega dotedanjega obnašanja, zato se 
je strinjala z njegovim predlogom, naj zasli-
šijo še njegove starše, skupaj so živeli še šest 
let po Lučkinem rojstvu. Takrat niti pomislila 
ni, da se bo poslej zadeva obrnila v nasprotno 
smer, povsem drugačno, kot je upala in si že-
lela. Že v začetku, pa tudi kasneje na sodišču, 
sta namreč njegova starša povedala tako, kot 
je izpovedoval Ignac.

Petra Urban vodi delavnice kreativ-
nega pisanja in poučuje literaturo na 
univerzi.

Se bojite staranja? 
Nemška avtorica Petra Urban nas vabi, da se soočimo s staranjem in ga sprejmemo
V zahodnem svetu živimo v druž-

bi, ki staranje in starost prikazu-
je kot nekaj slabega. Kot nekaj, kar 
bi se dalo preprečiti, če bi človek le 
vložil v to dovolj truda in energije. 
Z vseh strani nas dnevno zasipajo z 
novimi in novimi proizvodi, ki naj 
bi nam domnevno prinesli boljše 
počutje, zdravje ter seveda – lepši in 
mlajši videz. Ljudje, ki se tovrstne 
tematike lotevajo z drugega zornega 
kota, ki starost v vsej njeni razsežno-
sti jemljejo kot nekaj, kar se pač prej 
ali slej zgodi vsakomur, so svetle izje-
me. Ena izmed njih je dr. Petra Urban, 
avtorica knjige Prekipevati od življenja 
– sprejeti staranje kot darilo, ki bo letos 
praznovala svoj 60. rojstni dan. 

sti. V knjigo je vključila vrsto zgodb 
o staranju, nekaj biografskih, nekaj 
domišljijskih, spretno prepletenih 
s citati različnih pisateljev, filozo-
fov in svetopisemskih prilik. V njih 
prav vsak lahko najde delček sebe. 
Nekatere zgodbe nas bodo spravile v 
smeh, druge spodbudile k razmisle-
ku, spet tretje pa nas bodo potolažile, 
da starostne tegobe niso nekaj najbolj 
strašnega, kar se človeku lahko zgodi. 
Avtorica nas spodbuja, da si v življe-
nju vedno znova postavljamo nove 
prioritete in cilje ter da zavestno ži-
vimo v vsakem trenutku. 

KDAJ SE PRAVZAPRAV ZAČNE 
STAROST?
Nekdo je Urbanovi svetoval, naj se 
dovolj zgodaj začne pripravljati na 
starost. To se sliši tako, kot bi bila sta-
rost neko stanje, ki se enkrat kar na 
vsem lepem pojavi. Soočenje, ki ga je 
mogoče predvideti daleč vnaprej. Pa 
ni. Starost je življenje. In življenje je 
vedno drugačno, kot si mislimo. Nih-
če ne more reči, kdaj se starost začne. 
Če se ozremo naokrog, bomo lahko 
videli različne ljudi – takšne, ki jim 
kljub mladosti primanjkuje energi-
je, in takšne, ki kljub zrelim letom še 
vedno prekipevajo od življenja. Kako 
stare se počutimo in kako dojemamo 
svoja leta, je odvisno samo od nas.

Avtorica je svojo prvo in doslej 
edino »starostno« krizo doživela pri 
tridesetih. Mladostno sveža številka, 
ki pa jo je takrat občutila kot vsto-
pnico v starost, kot dovoljenje, da je 
lahko nesrečna. Ta dan se ji je zdel kot 

začetek konca, kot tisti »sodni« dan, 
na katerega naj bi pokopala življenj-
sko radost in lahkotnost. Že precej 
pred tem rojstnim dnem je morečo 
številko vlačila za seboj kot neko 
breme in z vsakim dnem je bolj in 
bolj stiskala njeno srce. Na trideseti 
rojstni dan se je zato brez oklevanja 
z avtom odpravila na pot v neznano, 
da bi – nekje, nekako – napravila ži-
vljenjsko bilanco. Vzela si je čas, da 
je pogledala vase in na leta življenja, 
ki jih je že pustila za seboj. Želela je 
ugotoviti, kaj je tisto, kar njo in tudi 
večino drugih ljudi pri naraščajoči 
starosti tako zelo plaši. 

STRAH PRED MINLJIVOSTJO
Česa nas je pri staranju pravzaprav 
strah? Se mar bojimo srebrnosivih las 
in gubaste kože? Okorelosti telesa? 
Ko se je o tej temi pogovarjala s pri-
jatelji, znanci in sorodniki, je na svoja 
vprašanja dobivala različne odgovo-
re. Vedno bolj pa se je izkristaliziralo 
mnenje, da se najbolj bojimo tistega, 
kar starostne tegobe, gube in srebrno-
sivi lasje simbolizirajo. Simbolizirajo 
namreč minljivost. In kot ugotavlja 
avtorica, so sivi lasje, prve gube in 
nagubana koža – izzivalno rečeno – 
spremljevalci smrti. Smrti pa se bo-
jimo, saj predstavlja konec življenja, 
kot ga poznamo. Minljivost. Nekoč 
bo zagotovo za vsakogar izmed nas 
prišel čas, ko bo smrti moral podati 
roko. A vendarle – če si bomo znali 
dopovedati, da je naš čas tu na zemlji 
omejen, nam bo to morda pomagalo, 
da ga bomo resnično cenili in užili. 

Svoje življenje, svoje kratko, tako zelo 
minljivo življenje bi morali živeti 
in uživati z veseljem – in ne v boja-
zni in strahu pred tem, kar s časom 
nezadržno prihaja nad nas. Uživati 
življenje v polnosti pa pomeni tudi 
to, da se dobro počutimo v svoji koži. 
In sicer v vsaki starosti, tako rekoč v 
vsaki fizični obliki telesa. Radost do 
življenja ni odvisna od starosti. In čim 
bolj se življenje bliža koncu, tem bolj 
je pomembna kvaliteta tistih dni, ki 
so nam še ostali.

NA ŽIVLJENJE GLEJMO 
Z LJUBEZNIJO IN 
HVALEŽNOSTJO
Da bi morali živeti svoje življenje v 
ljubeči pozornosti, ustvarjalnosti in 
duhovnosti, so le nekateri od modrih 
sklepov, ki jih je avtorica potegnila iz 
svojih bogatih življenjskih izkušenj. 
Gledati na življenje z ljubeznijo je ži-
vljenjska umetnost, ki je popolnoma 
neodvisna od starosti. Urbanova se 
zaveda, da življenje ni pravljica ter da 
za vsakega pridejo tudi temni dnevi, 
ko se zdi, da se je nakopičilo preveč 
bremen. Takrat je zelo dobrodošlo, 
da imamo nekaj »asov v rokavu«, 
ki nam pomagajo prebroditi težke 
ure. Sama se v težkih dneh zateka 
tudi k veri ter svoja bremena prela-
ga na Boga. Odleže ji in iz izkušenj 
z drugimi ljudmi priča, da se tisti, 
ki imajo oporo v veri, lažje soočajo 
s staranjem. 

Verujoči ljudje ne hrepenijo po 
»vrelcu mladosti«, saj znajo sprejeti 
svojo starost z vsem, kar ta prinese s 

seboj. Staranje sprejemajo kot prilo-
žnost, da postanejo bolj zavestni in 
čuteči. Sprejemajo jo kot priložnost, 
da lahko počasi opuščajo nepotreb-
no navlako v svojem življenju in se 
posvetijo stvarem, ki so jim resnič-
no pri srcu. S starostjo namreč nava-
dno pride tudi tista modrost, ki nam 
pomaga ločiti »zrnje od plev«. In če 
sklenem z besedami dr. Petre Urban: 
»Če se proti življenju ljubeče obračamo iz 
globočine srca, noben naš rojstni dan za 
nas ne bo pomenil nizkega udarca. Ravno 
nasprotno: vsaka številka bo vzgornjik, ki 
nas bo veselo nosil naprej.« Prepustimo 
se mu!  

TINA DENK

ŽIVLJENJE KOT REKA
Sama življenje primerja z reko, ki 
lahko živahno žubori tudi še v staro-

Knjiga, ki je izšla pri založbi Družina, 
je navdih za vse ženske, da začnejo 
prekipevati od življenja.




