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Prišla je k meni, ker je prebrala knjigo 
heroji. pravi, da se je v njej našla. v njej 
jo je čakal mir, ki ga je tako dolgo is-

kala.
Življenje ji ni bilo naklonjeno. Mama jo je 
zapustila zaradi vojaka, ki se je predal alko-
holu in uživaštvu, tako da jo je k sebi spreje-
la mamina sestra, torej njena teta. vzgajana 
je bila, zaradi izkušenj mame, v trdi morali, 
kjer je bila vsaka misel na svobodo pregre-
šna, vsaka igrivost kaznovana in le trda in 
brezprizivna avtoriteta boga je pomenila ti-
sto pravo smer, po kateri je 
treba hoditi. vera je pri da-
našnjih 77 letih polna spo-
minov, ki so boleči. po trdi 
mladosti, kjer so jo straši-
la skrajna mišljenja rimoka-
tolištva, kot bi ga izkušala v 
najbolj zakrknjenem okolju 
sprijene verske morale, je 
pri osemnajstih letih zapustila tetin dom in 
začela služiti denar.
prvič je vdihnila svobodo in spomin nanjo 
je še vedno tako živ. pisan in lep!
ker si ni zmogla zgraditi trdne samopodo-
be, ker je bila vpeta v sistem samoobsodb, 
krivde in slabe vesti, ni verjela v sebe. ker 
ni verjela v sebe, je bilo zanjo hitro vse ta-
koj dobro. In ker ni zgradila pozitivne in tr-
dne vere v svoj jaz, jo je hitro prepričal mlad 
fant, ki je sicer pokazal zanimanje, a nikdar 
kaj več kot skrbi zase. hitro se je poročila, 
rodili so se trije otroci in mladi mož se je hi-
tro sprevrgel v spogledljivca, ki je vero pre-
varal vsakokrat, kadar se je pokazala prilo-
žnost za to. obseden z brezdeljem in pre-
pričanjem, da je ženska na svetu zato, da 
služi možu, je počasi zapadal iz ene razva-
de v drugo do trajnih posledic, ki jih prine-
se alkoholizem. Imela je srečo, srečala je dr. 
ruglja in takrat v zrelih letih življenja dojela, 
da sama spodbuja moževo odvisnost, saj je 
bila odvisna od odnosa z njim. verjela je, da 
je slaba in da je nihče drug ne bo želel. nik-
dar je nihče ni pobožal tako, kot si je zaslu-

žila. redko je prejela toplo besedo in prija-
znost otrok, saj jih je v svoji dobri veri razva-
jala in nikdar pričakovala česar koli v zame-
no. nikdar si ni kupovala priboljškov ali raz-
vajala sebe in skrbela zase. tega ni bila vre-
dna! naučena je bila, da je njeno edino po-
slanstvo služiti drugim. ne glede na to, ka-
ko ti ravnajo z njo in njenim srcem, ki je či-
stejše od rosne kaplje. saj, teta jo je učila, da 
je smet, da je ničvrednica, da je seks greh in 
da je vsaka ženska, ki uživa v medeni eroti-
ki, od hudiča in ta jo bo tudi k sebi vzel, sla-

bo in nevredno božje ljubezni.
drugi vdih svobode: odšla je od njega, s se-
boj vzela le otroke, za katere je požrtvoval-
no skrbela do dne, ko so odrasli in šli po 
svoje. pustila mu je imetje, saj je vedela, da 
bo ostal na ravni, kjer je ostal, ko ga je za-
pustila. In ko je odšla, je ponovno ugledala 
drug spekter mavrice svobode. vdihnila jo 
je in se v mislih še enkrat zahvalila zdravni-
ku in vsem njegovim knjigam, ki so jo osvo-
bajale tako dolgo, da se je osvobodila.
In tako sva obujali barve njenih spominov 
in kazali smer, ki jo lahko poišče zdaj, v je-
seni življenja. za svoja leta je videti prav le-
po, vitalno in pomirjeno s seboj. no, le te-
ga, da so otroci prekinil stike z njo, ne more 
pozabiti. pa vse je dala zanje, delala nadure 
in večere, saj kot kuharica in snažilka ni ime-
la veliko možnosti za velike zaslužke. ker je 
prigarala vsak dodatni dinar, pozneje to-
lar, je otrokom omogočila šolanje in diplo-
me. res je, veri je uspelo iz težkih izkušenj 
ustvariti možnosti boljšega življenja, česar 
sama ni bila deležna.
tretji vdih svobode je našla v stavku, napi-

sanem nekje, kjer je spet našla tisto, kar je 
iskala: »nihče te ne more odrešiti ali uniči-
ti. odgovornost za tvoje življenje je samo v 
tebi.« opustila je bolečino, ki so jo povzro-
čili otroci. čez čas so se ji začeli vračati; res 
je, tudi sami so spili grenko čašo življenja in 
v lastni stiski začutili, kako hude bitke je bi-
la njihova zlata mama.
vsak od nas živi tako, kot misli, da je prav. 
vsak od nas ustvarja zalogo spominov za 
druge: mi smo banka spominov drugih, 
drugi so banka spominov za nas. Mosto-

vi med nami, ki jih povezuje-
jo mavrice osvobojenega na-
boja napetosti in zamer, ko 
lahko letimo prosto, brez pre-
prek in obsodb, naj bodo cilj. 
Mostovi, osvobojeni napeto-
sti, ki jih odraža naš, večkrat 
po svoje prikrojen spomin, 
naj se stopijo v vsemirju pre-

daje. saj spomini niso ujeti le v glavi. vsaka 
naša celica ima spomin na vse, kar smo bi-
li, kar smo dali, kar smo prestali. In vse vpli-
va na to, kaj postajamo in kako žarimo še 
naprej.
vera se je odločila za poslednji dih svobo-
de. Želi si lepega življenja in nekoga, ki jo 
bo ljubil takšno, kot je. četudi traja le kra-
tek čas, le hip … je vredno verjeti. Morda je 
prestara, porečete, a jaz zelo dobro vem, da 
jo čaka tisti, ki bo prišel v ravno pravem ča-
su osvoboditve od iluzij, ki so jo tako dolgo 
držale v pasti nizkega samospoštovanja. In 
zdaj je zares napočil ta čas, dozorela je, saj 
ve, da nikomur ne dolguje nič in da je svo-
bodna do večnosti in nazaj.

Draga Vera, vsi držimo pesti zate!

»Nihče te ne more odrešiti ali 
uničiti. Odgovornost za tvoje 

življenje je samo v tebi.« 
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