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Besedila, ki so pretipkana, so delno lektori-
rana. V časopis žal nismo vkjučili vseh pri-
spevkov zaradi slabe ločljivosti.

K A Z A L OK O L O F O N

Posebna izdaja časopisa, ki je pred vami, je 
nastala v okviru vseslovenske prostovolj-
ske akcije Dan za spremembe, ki jo vsako 
leto organizira Slovenska �lantropija.

Letošnja tema se dotika premagovanja 
osamljenosti, ki smo jo vsi občutili v vse-
splošni krizi, ki jo je prinesla epidemija.

Projekt Doma na Krasu je pod sloganom »z 
branjem premagajmo osamljenost« sku-
paj z organizacijami v skupnosti na obmo-
čju goriške, Obale in Krasa, zbral prispev-
ke, ki so predstavljeni v številki, ki je pred 
vami. Zahvaljujemo se vsem za poslane 
prispevke, obenem pa posebno zahvalo 
namenjamo sodelujočim:
Mladinskemu centru Podlaga Sežana,

Domu upokojencev Sežana,
Kosovelovi knjižnici Sežana,
Šolskemu centru Srečka Kosovela Seža-
na,
VDC Koper,
Vrtnariji Marjetica Koper,
Mladinskemu centru Nova Gorica,
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica,
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica,
Goriški knjižnici Franceta Bevka,
ŠENT - dnevnemu centru za uporabnike 
prepovedanih drog Nova Gorica.

Za vse vas, bralce, pa za konec še nekaj 
vzpodbudnih besed: »Ne počutite se osa-
mljeni. Le odpreti se morate podpori, ki je 
povsod okoli vas in v vas samih.«
(Thich Nhat Hanh)

Uredniški odbor

Ema Ferenc
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ŽELIM TI ČLOVEKA

Želim ti človeka, ki mu lahko zaupaš,

ki ti pove, kaj misli in čuti,

ki tudi tebi zaupa in te ne obsoja,

četudi delaš napake.

Želim ti človeka, ki se pred njim ni treba skrivati,

ki se tudi pred teboj ne pretvarja,

ki si pred njim lahko tak kot si -

nasmejan ali objokan, vesel ali potrt.

Želim ti človeka, pred katerim se ti ni treba zagovarjati,

ki te ne spreminja po svojih lastnih predstavah,

temveč spoštuje tvojo svobodo.

Želim ti človeka, ki ti njegova bližina pomaga,

da svobodneje dihaš

in tako postajaš vedno bolj to, kar si,

človek, ki hrepeni po iskrenosti.

Želim ti človeka v prijateljstvu in ljubezni,

ki ti odpusti in prizanaša,

ki se oprosti, ko te je užalostil,

ki ti ne odreka roke in besede,

kadar vaju morita molk in daljava.

Želim ti človeka, ki te resnično ljubi,

ne kljub svojim napakam ali zaradi tvojih vrlin, temveč samo zato,

ker brez ljubezni nihče ne more živeti.

Iztrebimo volkove!

Da bo človek človeku človek, ne volk!

Smeh in zdravje sta bisera dva,

naj te spremljata.

Darko Bajt

P O E Z I J A
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LETO SE POSLAVLJA

Leto se poslavlja,

prišel je čas.

Za dobre želje vsem,

ki žive okrog nas.

V mislih se obrnimo nazaj

v ta naš prelepi domači kraj.

Sedaj naj srce govori,

kar čutilo je dolge dni.

Življenje se ne vrača,

z njim gre ves čas.

Sanja mladost

pa tudi obraz cvetoč.

Včasih še oblaki potemnijo

in temno je nebo.

To vemo, da po vsakem dežju

sonce posijalo bo.

Sedaj, ko povsod žarijo

lučke rdeče,

voščimo vam vsem

veliko sreče.

Doroteja Svetina - DSO Sežana Tadej Biščak
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LJUBEZEN

Ljubezen je prevara,

ubila ti bo srce.

Ko bodeš to spoznala,

prepozno bo zate,

a duša je ladja,

srce je krmilo,

misli so vesla,

resnica pristan.

Tominc Marija, rojena 1928

Tjaša Tavčar

DRAGULJ

Vse življenje iščeš dragulj, a v tvojem srcu je,

ko razdajaš se.

Kako smo srečni vsi,

ko delček dragulja tvoje srce nam podari.

Kdor nima srca,

dragulja ne spozna.

Julijana Švagelj Čehovin, Hiša dobre volje Nova Gorica



IZHOD

10

IZHOD

11

Minilo je že dosti Iet, odkar prišli smo mi na svet. Mnogo vode je preteklo, veliko kruha 
se je speklo, mnogo vinca se je spilo, nekaj pa tudi razlilo.
Peli smo in plesali, delali, se zabavali in smejali.
Vmes tudi solze potočili, a smo jih tudi posušili, žalostnih trenutkov nikdar pozabili,
zato v Hišo dobre volje hodimo, da osamljenost premagamo.

Anica Uršič, Hiša dobre volje, Miren

ZA NAŠ PIKNIK

Tu, v Sežani, tudi upokojenci živimo,

vsako leto ta piknik priredimo,

da se malo po domače poveselimo.

Leta prehitro so minila,

prehitro prišla je naša jesen,

srca počasneje utripajo,

a na nebu zvezde žarijo.

V mislih se obrnimo nazaj,

v ta naš prelepi domači kraj,

naj izginejo žalostni spomini,

naj nas poletno sonce oživi.

Tu so hribi in doline,

so gore in ozke steze,

tu vode v globini šume,

naj se nam tu umiri srce.

Sežana, naša Primorska,

ne bomo te še zapustili,

dokler bo vince in burja glas,

k tebi te vabili.

Doroteja SvetinaHana Laura Koželj
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SAMOTA

Samota zaprtega prostora ubija ljudi in živali.

Vsak si želi na svobodo,

da se naužije svežega zraka in sreča prijatelje in znance.

Če svobode ni,

vse pri človeku trpi.

Želimo si zdravja,

ker to na svetu je največje bogastvo.

Ljudje si za novo leto

ne želijo bogastva in drugih dobrot,

vsi si želijo le zdravja,

kraljico vseh vrednot.

ln zdravja brez svobode ni,

ker ni ljudi, s katerimi 

bi delil misli in skrbi.

Franc Petrič, Dom upokojencev Nova Gorica

Dino Čendak
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SAMOTA

Sreča samota drugo samoto.

»Kaj mi ponujaš, draga samota, česar jaz nimam?«

Druga samota premišljuje in odgovori:

»Imam lep, sončen dan,

ponoči Iuno in zvezd nebroj,

zraven še meteorski roj,

kresničko ujeto v dlan.

Veselim se dan na dan, noč za nočjo, poln radoživosti, saj družbo dela mi notranji otrok, 

ki kaze mi pravo pot do radosti, ki sem jih nekdaj užival in tudi danes jih lahko doživljam, 

delim jih z mojimi dragimi.«

Zdaj nisem, nisem več sam.

Prebudimo spet otroka v sebi, da preženemo osamljenost.

Milivoj Gorkič
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Življenje res prehitro mine,

starost ohranja lepe spomine.

Pobere življenjskih nam moči,

duša po družbi in sreči hrepeni.

V domu starejših teh občutkov deležni smo prav vsi.

Sprehodi, družabnost družita nas,

ekipa dobrih ljudi nas spremlja ves čas.

V hiši jesen življenja živimo,

objeti z ljubeznijo si srečo delimo.

Mnogo potreb je in želja,

a le ena je ta - da nam življenje ZDRAVJA da.

Stojan Janežič
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NEZVESTA LJUBICA

Ljubila si me, pa nisi bila zvesta,

zraven mene si še drugega imela,

ko sem tisoč večerov pod okencem stal.

Oj, zdaj pa nič več, odrajžal bom preč,

v tuje dežele, kjer ptički prepevajo,

in kratek čas delajo.

Ti ošabno se nosila, nisi mislila na me,

ko sem šel z drugo pred oltar.

Le zate bilo je moje srce.

Požar Viktorija, rojena 1924

KAKO NAPREJ?

Spet ta samota.

A rešitev ni daleč,

Moraš gledati naprej,

O bodočnosti

Tvojih starejših let,

Analizirati, kako brez mej.

Pretehtaj vse odločitve,

kako lahko izboljšaš

preostali tok življenja.

In lahko ga izboljšaš.

Samo če hočeš

in razmisliš.

Kako naprej?

Beli Bratuž, Dom upokojencev Nova GoricaMOJE PESMI

Enega mi vzeli niste

in nikoli mi ne boste,

ker to so pesmi napisane

iz mojega srca,

srebrno čiste,

to je moj nebeški dar.

Svetina Doroteja, rojena 1928
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REŠITEV

Prihajala je pomlad.

Prosim, počakaj, ne sili k meni,

saj jaz prihajam naproti tebi.

Veš, v mojem domu je turobna zima,

ki traja in traja.

Čutim, da lahko to zimo in turobnost spremenim,

zato zapuščam te gole stene.

Našla bom jaz svoj dom.

Tu, kjer sem sedaj,

med temi srčnimi ljudmi,

kjer za nas srčno osebje skrbi.

Hvala, da lahko sedaj pri vas živim.

Žene zapuščene pa tudi možje,

ne mislite, da ni rešitve - jaz sem jo našla!

Želim, da jo najdete vsi, ki samevate.

Sreča vam je na dosegu roke!

Verjemite!

Beli Bratuž, Dom upokojencev Nova Gorica

Tadej Biščak
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POPOLDNE TU JE DRUGAČNO

Popoldne tu je drugačno

gmote oblakov

prežarčene s popoldanskim soncem

počasi plešejo čez nebo

s pomočjo vetra

čista poezija

je opazovati, opisovati

nebesno

zemeljski

ste oblaki

in ste tu

če smo mi

in

če nas ni

*balkonska rezidenca

Mojca Sovdat
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DREVO SVETLEČE

Sem drevo svetleče.

Gibam se z vetrom.

Mirujem s tišino.

Pojem s polno luno.

Razprem veje s pticami, ko vzletijo.

V jutru se k soncu obračam.

Del nečesa večjega sem.

Gozd, naravo, nebo, vesolje, življenje nosim.

Dan za polno luno. Jaz z njo.

Matej Čebolec

Matej Čebulec
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KORENINE

Korenine.

Prepletajo se.

Ni več moje, tvoje, naše. Vse je.

Stkane brezkončnosti, ki nosijo življenje.

Pretakajo sokove, sadove, čas, spomine.

Prizemljujejo, takrat ko se izgubimo nekje nad oblaki.

Spravijo v gibanje utrujena telesa.

To so korenine.

Od zemlje

do sebe 

ni dolga pot.

Poslušaj.

Mojca Sovdat

Mojca Sovdat
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RAZRAŠČEN ČAS

Razraščen čas ostane

se usidra v nas

v način kako hodimo

kako se nam naguba čelo

kako pogoltnemo slino

kako se nasmejimo

in kako nam padajo solze

tudi česar več ni

je v nas

v drobcih tega kar smo

vsakodnevno

male žalosti

ob spominjanju tistega kar nas je peljalo

tistega kar okličemo za ljubezen

tistega kdor je ljubezen

in bo ljubezen

v zavetju srca

kamor se vračamo

da gremo lahko dalje

v dálje

prostranosti

in domovanj ednin dvojin množin

Mojca Sovdat

Mojca Sovdat
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POMLAD JE PRIŠLA ODETA V ZIMSKI ŠAL

Pomlad je prišla

odeta v zimski šal

nebo

sinje modro

me nasmeje

kako lepo 

ko pomlad pride na nedeljo

vrabec prileti na balkon

gane me.

*Svetovni dan poezije*

Mojca Sovdat

BELI NAGELJ

Nekdaj sem bila ljubljena,

a zdaj sem že pozabljena,

pozabil me je fantič moj,

ne vem, ne znam zakaj.

Jaz nisem bila žalostna,

veselega sem srčeca,

a v srcu nagelj se koji,

ta nagelj beli cvet.

Poglej, poglej kok se smeji,

v srcu nagelj se koji,

ta nagelj je nedolžen cvet,

ker meni ni bil še vzet.

Stanovalka DU Sežana

Mojca Sovdat Ema Ferenc
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K O L U M N E
PREMAGAJMO OSAMLJENOST

Osamljenost je stanje, v katerem se vsak človek prej ali slej znajde in tako izkusi nekaj, s 
čimer se ni vredno boriti, temveč preprosto sprejeti kot darilo življenja, ki nam omogoča 
srečati se in soočiti s stvarmi, brez katerih življenje ne bi bilo popolno.

Z osamljenostjo sem se zavestno srečala pri svojem 52. letu, ko sem bila invalidsko upo-
kojena. Veliko ljudi je tedaj odšlo iz mojega življenja, a k sreči so tedaj postopoma začeli 
vanj vstopati drugi ljudje, ki so mi pomagali, da sem kmalu spoznala, da ima življenje 
lahko drugačne vsebine, ki so bile zame zelo poučne in jih dotlej nisem poznala. Vse 
to je bilo zame darilo teme, v katero sem zašla prav s pomočjo te osamljenosti, ki je pri 
ljudeh nezaželjena. Vse tisto, kar odrivamo kot nezaželjeno, prinaša vsakomur nove mo-
žnosti za raziskovanje smisla življenja. Življenje ima toliko smislov, kot je ljudi na svetu. 
Različnost smislov daje življenju barvitost, ki poteši notranje potrebe človeka, ki ga osre-
čujejo in to ne glede na okoliščine v katerih se lahko znajde. Vsakdo se bo vedno znašel 
v takih, ki mu najbolj ustrezajo in to zato, ker mu v resnici pomagajo spoznavati sebe, 
lastne darove, ki jih prav v času osamljenosti lahko začne ozaveščati in uresničevati.

To, kar se človeštvu danes dogaja, je zahteven izziv, ki ga vsakdo poskuša razrešiti na sebi 
lasten način. Na žalost je veliko ljudi prestrašenih in v takem stanju prav hitro postanejo 
plen obupa. V takem stanju niso sposobni osamljenosti uporabiti kot priložnost in s tem 
možnost, da bi okusili in predvsem spoznali življenje v tistih dobrinah, ki jih prav osa-
mljenost lahko ponudi. Osamljenost ponuja veliko možnosti za to, da bolje spoznamo 
sebe, svoje notranje vsebine, ki tiho kličejo po tem, da bi bile uresničene. Uresničevanje 
notranjih, samo sebi lastnih vsebin, človeka osrečujejo in bogatijo. Sreča je odvisna od 
notranjega stanja, od človekovega odzivanja na notranje stanje. Sreča lahko domuje 
tudi v osamljenosti, če je ta sprejeta kot dar življenja. In če je to dar življenja, se ne bomo 
borili proti njemu, temveč ga bomo sprejeli kot darilo, podobno kot sprejemamo druga 
darila, ki so materialna, medtem ko je sreča duhovno darilo z neprecenljivo vrednostjo. 
Duhovna darila nas osrečujejo, med tem ko nas materialna darila razveselijo. Sreča je 
neminljiva, veselje pa je minljivo.

Vsem, ki bodo prebrali te besede, želim, da bi se zazrli v oči zastrašujoče osamljenosti ter 
ji pogumno rekli ne in se podali na pot raziskovanja življenja izven osamljenosti zaveda-
joč se, da v resnici nihče ni osamljen, saj ima sebe in to je vse, kar resnično ima. Srečno!

S spoštovanjem Marija DC ŠENT NOVA GORICA
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NARAVA - POVEZAVA

Zemlja, voda, sonce in zrak z gorami in dolinami, rekami in morji, gozdovi in travniki z 
ljudmi in živalmi je in smo narava.

Zato mi ljudje nismo samo del narave, temveč smo narava.

Civilizacija nas je ločila in nas še ločuje od naše izvorne naravne povezanosti s samimi 
sabo. Ta pa je bistveni in osnovni vzrok osamljenosti, ki je nepovezanost.

ln nas ločuje zelo boleče in destruktivno od samih sebe, ljudi in vse ostale narave. Kako 
se torej povrniti k sebi in se ponovno povezati?

V trenutkih občutka osamljenosti je najboljše zdravilo vračanje k naravi s sprehodom po 
travniku in gozdu. Dolg sprehod z opazovanjem dreves in trav, zelišč in grmovja, poslu-
šanjem in opazovanjem ptic in drugih živali, čutenjem zemlje pod nogami, vohanjem 
zemlje, nabiranjem sadov gozda, s spoštovanjem in znanjem, kolikor jih nujno potrebu-
jemo, v stanju čuječnosti, je izjemno blagodejno.

Ta je ponovna povezanost s samim seboj in z vsem živim v naravi.

Taras
MLADINSKA BRIGADA MIRNA PEČ – NOVO MESTO

Nekega dne je prišla k nam gospa Tončka in me vprašala, če bi se vpisala v mladinsko 
brigado. Iz naše vasi sem bila edina pripravljena. Z avtobusom smo se odpeljali v bližino 
Novega mesta, bili smo sami Primorci.

Ko smo prišli, smo se namestili v barakah. V spominu mi je ostalo, da smo za kosilo dobili 
pašto z drobtinicami. Začeli smo z delom, že takoj po zajtrku. Fantje so kopali, punce 
pa smo se vozile s samokolnicami. Baraka pa je morala biti pospravljena in čista za sa-
moocenjevanje. Zvečer smo pri ognju imeli družabne večere, na katerih smo peli in se 
pogovarjali. Nato smo šli vsi utrujeni spat. Dva meseca smo bili pridni in delavni. Vsak 
dan je bil po svoje lep. Med delom smo tudi prepevali. Nekega dne so nam povedali, da 
bo prišel na obisk tovariš Tito. Njegovega prihoda smo se zelo razveselili, pa čeprav smo 
ga videli samo par minut.

Prišel je dan odhoda domov, bili smo prav žalostni, ker nam je bilo zelo lepo.

Na avtobusu sem spoznala fanta Marjana iz Plešivce. Bila sem žalostna, ker sem ga pre-
pozno spoznala. Če bi včasih imeli mobitele, kot današnja mladina bi se morda drugače 
končalo. No ja, bilo je lepo.

Jožica, rojena 1942, DU Sežana

Ema Ferenc

Ema Ferenc
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KDO BI RAZUMEL

Gledam ljudi okrog sebe. Vsak ima svojo zgodbo. Veroval sem in še verujem v ljudi, 
čeprav nekatere vodi pohlep, druge dokazovanje v službi; vsi ti pozabljajo na človeške, 
lepe odnose in slogo.

Vendar so tudi taki, ki so dobri in delavni. Na srečo.

Vsi, ki imamo otroke, smo jih dolžni učiti obnašanja, govora, hoje in drugih spretnosti. 
Moramo vedeti, kot starši, da otroci vpijajo vse, kot gobe. In na nas stoji velika odgovor-
nost.

In takrat, ko enkrat izgubiš vse te ljudi in občutke se zaveš, kdo pravzaprav sploh si! Zato 
pravim, da je na starših tisto največje, kar obstaja – Ljubezen. Mamice in očiji izkazujejo 
svojo ljubezen na svoj način. V dobi odraščanja pride na vrsto še več drugih oblik ljube-
zni, pa nebi zdaj o tem.

Mi pa ostarimo in gledamo naše mlade, kako jim gre. Če moremo, jim pomagamo v vsa-
kem oziru.

Ura pa iz leta v leto tik-taka, mi pa smo bližje smrti.

Ljubezen pa je tista, ki nas gor drži.

Na stara leta biti sam pa je malo klavrno. Gibljem se med ljudmi s podobnimi težavami, 
vendar pa pravega kontakta ne dobim. Vidim tudi veliko hinavščine in hudobije, vendar 
zaradi življenjskih izkušenj to prenesem in me ne gane.

Za konec še nekaj: glavo pokonci in bo šlo!

Vaš Vdani Henrik, Dutovlje 2021

Tadej Biščak
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KAJ SEM DELALA KO SEM BILA MAHJNA IN V MLADIH LETIH

Ko sem bila majhna, sva se s Pavlovo Rezi igrali. Krasili sva kapelico in majhno kapelico 
ob poti, nosili sva rožice, ki sva jih nabrali na travniku.

Imeli sva tudi šalčke iz plastike in pločevine in sva notri dajali blato in mešali z žličkami. 
Tudi tortice sva pekli iz gline. Šivala sem oblekice za plastične punčke in fantke in sem 
znala na šivalni stroj vse to sešiti. Oblekice, srajčice, krilca in drugo oblekico sem znala 
boljši šivati v zgodnjih letih kot sedaj.

Z dekleti pa smo se igrale gnilo jajce in sem vedno jaz zgubila. Že potem, ko sem hodila 
v šolo in v službo, pa sem se igrala z sosedovim Pavlovim Francitom šah, karte, badming-
ton, marčo in vovkanco.

Ko sem bila stara 18 let, sem si kupila harmoniko, ki sem se jo po dveh mesecih naučila 
tudi igrati. Igrala in pela sem kot Slaki in Henček.

Ko sem bila na stanovanju pri Čeponovih, sem pa včasih ostala čez vikend pri njih in sem 
dajala silažo kravam in pujskom. Z Mojco Čepovo sva bili zelo prijatli. Pomagala sem tudi 
pri košnji in obirala turšco – kozuro, nato sem šla v Cerknico in od tam sem hodila še v 
službo.

Ko sva bili s teto Mimico v Cerknici, sva delali prtičke za Karitas in sva dobili mleko v pra-
hu, sladkor, sol, makarone, riž, paradajz in obleko zastonj.

Ivica Korenčan

MUZIKANT

Doma sem bila iz Lož. Bili smo štirje otroci, bili smo bolj revni z majhno kmetijo. Bila sem 
stara petnajst let, ko sem šla služit, k učiteljici Rezki v Hruševje. Pri njej sem kuhala, prala 
in varovala punčko. Potem smo se preselili v Postojno in tam sem bila do enaindvajse-
tega leta. Odločila sem se, da grem delat v tovarno Metka v Senožeče. Jaz pa Tončka B. 
sva bili prvi delavki. Eno nedeljo je bil ples v Senadolah. Sestrična Suzana me je vprašala, 
če grem in sem privolila. Na križišču smo srečale muzikante in smo se pogovarjali. Har-
monikaš me je vprašal, če bom prišla, jaz pa sem rekla, da bom samo, če bo šel plesat 
z mano. Seveda je rekel, da bo. Problem pa je nastal, ker so doma hoteli, da bi vzela 
Toneta, jaz pa ga nisem marala, kar sem mu tudi povedala. Ko smo prišle na ples, me je 
res ta moj muzikant prišel iskat za ples. Iskrice so preskočile in tako se je začela ta najina 
ljubezen, ki je trajala pol stoletja. Naši doma pa so ga tudi imeli potem najrajši.

Milka, DU Sežana
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MOJ PROSTI ČAS
 
Ob upokojitvi sem si rekla, da bo odslej moje življenje en sam prosti čas. Pospravila sem 
obe ročni uri. Dovolj je bilo urnikov. Pospravljanje, pranje in kuhanje so postali konjički 
in ne zaposlitev. Včlanila sem se v ŠENT, tako da jutra preživim tu, bolje kot da bi pose-
dala po kavarnah in klepetala. V Šentu sem se naučila mnogih dejavnosti, ki jih doslej 
nisem znala: barvanje na svilo, oblikovanje iz gline in das mase, izdelava nakita in voščil-
nic, slikanje, obiskovala sem tečaj italijanščine in angleščine. Veliko sem pridobila tudi z 
razgovorov z mentorji in na delavnicah socialnih veščin in samopomoči. Pridobila sem 
na samozavesti. Zopet sem začela hoditi v knjižnico in knjiga je postala moja prijateljica 
v popoldanskem času in ob slabem vremenu. Vpisala sem se k telovadbi in tako telova-
dim dvakrat na teden. Vsak dan hodim in tečem po Panovcu (razen ob slabem vremenu 
in pozimi), ker me hoja in tek sprostita. Poleti pa hodim plavat v bazen. Tudi plavanje mi 
je zelo všeč, zato pogrešam plavanje v zaprtem bazenu ob sredah. 

Doslej mi je še kar uspelo, da ne gledam preveč televizije, računalnika pa ne pogrešam. 
Dovolj je bilo, ko sem bila še zaposlena.

Moja prijateljica se je letos upokojila in obljubila mi je, da se bova več družili ob sobotah 
in nedeljah. Tako bosta zapolnjena tudi dneva, ko ne bo Šenta.

Helena Ušaj DC ŠENT NOVA GORICA

KAKO SEM DOŽIVELA SVOJO ŽELJO PO NASTOPU V STUDIU HENDRIX NA RTV 
KOPER

Ko smo prvič vstopili v studio, so nam ga razkazali. Posedli smo se in pokazali so nam 
komunikacijo s tehnikom preko šipe. Predstavili so nam, kako poteka intervju, kako gori 
rdeča luč in si v živo v etru.

Želela sem si intervju o svojih sposobnostih. Kljub temu, da sem invalidna – slabovidna 
oseba. Spraševali so me, kako in kaj zmorem sama, brez pomoči.

Zanimali so se tudi o moji orientaciji v neznanem okolju in o tem, kako se znajdem. Po-
vedala sem jim, da s prijaznostjo in spraševanjem drugih oseb. Ljudi vprašam: »ali lahko 
grem čez to oviro?«.

Ko sem to končala, sem bila zelo ponosna nase in imela en velik nasmeh na obrazu.
Kljub omejitvam zaradi Covida jaz nisem bila osamljena.

Dara Lazović

PETER IZ KOPRA

Sem Peter iz Kopra.

V prostem času razmišljam, kako ustvarjati pesmi in glasbo. Ideje za ustvarjanje glasbe 
mi pridejo same, spontano, od mojega življenjskega sloga. Imam veliko prijateljev, ki me 
pri tem spodbujajo in mi pomagajo.

Ko imam čas, rad grem tudi pometat odzunaj, ker imam rad, da je urejena in čista oko-
lica.

Rad imam tudi živali in dom, kjer živim, in ljudi, s katerimi sem od malih nog.

Poleg tega rad tudi fotogra�ram različne motive. Rad tudi barvam že narisane slike, če je 
slučajno kaj narobe narisano, popravim sam.

Sem rad v naravi na svežem zraku. Imam rad ljudi in družbo. Rad pomagam delati raz-
lične stvari.

Nisem sam, imam še sestro, katero pogrešam, ker živi sama s svojo družino. Njo tudi 
imam zelo rad, zato sem se komaj naučil, da ne živiva več skupaj pri starših.
Zato komaj čakam, kdaj pride vikend, ker vem, da se bova po dolgem času zopet videla.Albin Štrancar



IZHOD

42

IZHOD

43

KAKO SEM PREMAGAL SAMOTO?

Osamljenost, kot vi si jo zamišljate, je zelo kreativna. Z vajami relaksacije, meditacije, 
zapisovanje svojih sanj. Opazovanje samega sebe. S sodelovanjem ljudi, učiteljev in vse-
ga. Nov človek doživi in udejanja na svojih poteh odraščanja in zrelosti. Z nenehnim 
opozarjanjem svojega obnašanja. Iz svojih slepomišljenih storitev je potrebno uskladiti 
svoje mišljenje in svojega uma nenehne privrženosti, nekaterega blodenje in neumno-
sti, napraviti kaj bolj prijetnega in zavreči stare grde navade.

Humar Ivan, DC Šent Nova Gorica 

PREMAGAJMO OSAMLJENOST

Osamljenost premagam tako, da sem čim več v družbi s prijatelji. Radi se hecamo, sme-
jimo, govorimo hece, vice in tako naprej. Radi ga žuramo. Premagati osamljenost pome-
ni, da nismo sami.

Matjaž Š.
KRITIKA NI DOBRODOŠLA

Bilo je v petem razredu. Imeli smo prvo uro geogra�je. Profesor je razlagal o zemlji, ko-
pnem in morju. Risali smo graf o razporeditvi kopnega in morja. Vzela sem ravnilo in 
barvice ter se lotila dela. Vedno smo se učili, da pri delu moraš biti natančen in taka sem 
bila. Profesor je hodil po razredu in prišel do mene, ki sem sedela v klopi. »O ti lenoba, 
kako si počasna!« so me zabolele njegove besede. Nikoli v življenju me ni nihče ožigosal 
za lenobo. Njegova kritika je ostala v mojem spominu za vedno.

Čeprav je bil potem med šolskim letom prijazen, je med nama ostala senca, ki se je ni 
dalo odgnati do konca osemletke. 

Kritika ni nikoli dobrodošla, še posebno ne za dobre odnose med ljudmi.

Helena Ušaj, DC ŠENT Nova Gorica 

MOJE ŽIVLJENJE

Moje življenje je tako, da živim z mamo in moj brat živi sam. Brat ima svoje prijatelje in 
jaz imam svojo prijateljico, s katro sva skupaj odrščali. Prijateljica Petra Pašič mi je kot 
sestra.

Lord

Vinko Lekše
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Vsak dan grem rada v VDC. V delavnici sem spoznala nove prijateljice in prijatelje. Rada 
se družim tudi z mamino kolegico, s katero gremo na sprehode in pijačo.

Sama ne bom nikoli živela. Imam pa dve dobri sestrični in glavno sosedo, ki mi stojijo ob 
strani.

V prostem času, ko ostanem sama doma, včasih poslušam muziko, porihtam po stano-
vanju in telovadim. Rada grem na Boni�ko. Ker je mama v penziji, ima veliko časa in gre 
velikokrat z mano in se druživa.

Dragana Kneževič

OSAMLJENOST

Slišali smo se po telefonu.
Bila sem doma.
Doma sem počivala, gledala televizijo, poslušala muziko in hodila na sprehode.
Družila sem se z nečakinjo.
Pomagala sem mami.
Pogrešala sem VDC.

Adri

NALIN SVET

Dean je bil nezadovoljen s svojim življenjem in odločil se je za pot s »kolesom okoli sve-
ta«.

Nekje v hribih, sredi ničesar, kjer daleč naokrog ni bilo žive duše, je ob cesti zaslišal, nato 
pa še zagledal mijavkajočo mlado mucko.

Dean najprej ni vedel, kaj bi, a vedel je, da mucke tam ne bo pustil na milost in nemilost. 
Pripravil ji je torbo na kolesu in jo vzel s seboj.

Bila je ljubezen na prvi pogled. Mucki je dal ime Nala, jo odpeljal do prvega veterinarja, ji 
uredil potrebne papirje in potoval z njo naprej. Postala sta nerazdružljiva prijatelja. Nala 
je Deanu prinesla smisel in namen življenja.

Vse to in še več je Dean opisal v knjigi Nalin svet.

Eda La VitaAdri
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STAROST

Staranje je lahko darilo, če raziskuješ kdo si 
in iščeš nove stvari, ki te veselijo.

Osrednja ovira pri usvajanju novih znanj 
v starosti niso starajoči možgani, temveč 
stereotipi.

Ti stereotipi imajo lahko pomen samoiz-
polnjujoče se prerokbe!

Starejši možgani hitreje opazijo malenko-
sti, ki odpirajo pot do rešitve. V starosti se 
krepi čustvena inteligentnost, boljši je be-
sednjak, večja empatija, bolje je sklepanje 
kompromisov in svetovanje drugim. Ta po-
moč drugim krepi imunski sistem, znižuje 
krvni pritisk in izboljšuje počutje. Manj so 
dovzetni za nihanja razpoloženja in bolj za 
spoprijemanje z negativnimi čustvi. Ljudje 

z boljšo predstavo o starosti so za polovico 
manj dovzetni za depresijo in demenco.

Smeh ojača imunski sistem, omili bolečino 
in prepričuje stres. Prednost daje življenju 
po svojih merilih in ne po mnenju drugih. 
Pri dvajsetih letih smo obremenjeni s tem, 
kaj drugi mislijo o nas, pri štiridesetih nas 
to ne zanima, pri šestdesetih pa odkrije-
mo, da o nas sploh niso razmišljali!

In še nekaj citatov znanih avtorjev:
Mark Twain: Starost je stanje duha. Če vam 
zanjo ni mar, ni pomembna!

Gube kažejo sledi nasmeha!

George Bernard: »Ne nehaš se smejati ko si 
star. Star si, ko se nehaš smejati!«

Walt Disney: »Domišljija nima let!«

Lao Ce: »Kdor da veliko na mnenje drugih, 
bo večno njihov zapornik!«

Henry Bergson: »Obstajati pomeni spremi-
njati se – zoreti – napredovati v brezkonč-
nem ustvarjanju sebe!«

W. Churchill: »Preživljamo se s tistim, kar 
dobimo in živimo od tistega kar dajemo!«

M. Heidegger: »Če sprejmem smrt v svoje 
življenje, jo priznam in pogledam v oči, se 
osvobodim anksioznosti do nje in nepo-
membnosti življenja – šele takrat bom lah-
ko, kar sem!«

Povedane »iskrice« so povzete iz knjige: 
BOLJ STAR BOLJ ŽIV avtor: Carl Honore
Izbrala : Jasna Vodeb DUS Sežana

DAN ZA SPREMEMBE 2021 ALI O OSAMLJENOSTI - NA DALJAVO

Letošnji dan za spremembe odpira še kako aktualno tematiko, ki se zadnje leto dotika 
vsakega izmed nas. Pa ne le zadnje leto, ki ga zaznamuje epidemija, ki je občutek osa-
mljenosti vsaj za trenutek naselila v vsakogar izmed nas. Šola in delo na daljavo, skrbi, 
praznina družinskih srečanj, prijateljskih druženj, dotikov in objemov, individualistično 
naravnana družba, moč socialnih medijev in izginjanje pristnih stikov – iz morda prije-
tnega občutka samote, ko imamo čas zase, je korak, ko nas objame osamljenost, majhen. 
Osamljenost zato nekateri napovedujejo kot novo epidemijo, epidemijo 21. stoletja.

Z dijaki 2. letnika aranžerskega tehnika smo ob Dnevu za spremembe na delavnici raz-
mišljali o osamljenosti, jo raziskovali in iskali sestavine, ki jo po mnenju mladih, pomaga-
jo premagati. Vabljeni, da pokukate v njihova razmišljanja in predloge - morda kakšnega 
vzamete s seboj.

Franja Čok, svetovalna delavka, Šolski center Srečka Kosovela Sežana

N A M I G I  Z A 
P R E M A G O V A N J E 
O S A M L J E N O S T I
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O T R O C I  S P O R O Č A J O
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Ljudje se delimo na tiste,

ki si upamo sanjati in na tiste,

ki si ne upajo ali pa niti ne poskusijo.

Darko Bajt

Po pol leta sem šel h prijatelju na obisk, sva se pozdravila in prijatelj reče:

»Darko, počuti se kot doma«.

Jaz sem odgovoril: »Hvala. Kam boš pa ti šel?«

Darko Bajt

Ema Ferenc

I Z S T O P






