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KAZALO 

 

 

 

Pojasnilo : 

Kot avtor knjige izjavljam, da nisem vstavil kazala, ker je 

celotna zgodba kronološko prepletena in jo je potrebno 

prebrati od začetka do konca, saj boste le na ta način, dobili 

pravi pomen resnične zgodbe. Vsa poglavja in podnaslovi, so 

medsebojno povezani skozi celotno vsebino knjige. 

 

Simon Mičić 

avtor 
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UVOD 

Pred vami je knjiga, ki je napisana po resničnih dogodkih. 

Glavni namen moje zgodbe je, da spoznate resnico, da spoznate 

globino čustev, ki jih doživimo kot otroci, in kako velika 

rana nam v duši ostane za večno. Ostanemo ujeti v odraščanju. 

Starši kot naši največji učitelji, kot ljudje, vredni 

zaupanja, in kot naš največji vzor so zatajili in dečku, ki je 

glavni junak te zgodbe, narisali tatu na srce. Tatu, ki se 

čuti kot bolečina, vonja po gnilem sadju in sveti v temi. Vse 

je bilo proti njegovi volji, verjel je vsemu v veri ljubezni 

in zaupanja, vsem je želel ustreči z enim samim namenom: da bi 

ga imeli radi prav takšnega, kakršen je bil takrat in je še 

danes. 

Spoznali boste, kako se zapisana dejanja iz otroštva prenesejo 

v odraslo dobo življenja, ko pravzaprav nikoli ne odrastemo in 

si ne znamo razložiti, kaj je v nas takšnega, kar nam povzroča 

nemir. Iščemo zunaj sebe, vdajamo se v usodo, predajamo se 

toku odvisnosti, sploh ne veslamo, ne poskušamo spreminjati 

smeri, dopuščamo vsem zunanjim dejavnikom, da nas vodijo proti 

naši volji. Posledice ravnanj, ki so v nasprotju z ljubeznijo, 

so neizbrisne. Pokazal vam bom, da je ta dejstva treba 

sprejeti in se ne boriti proti njim. So del nas, so del naše 

preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.  

Želim si, da začutite vso veličino dogodkov, ki se mi ne bi 

smeli zgoditi v otroštvu. Hočem, da začutite bolečino, znoj na 

čelu in vonj po smradu, da boste laže razumeli zgodbo, ki vam 

jo bom zaupal. Zaupal pa vam jo bom iz preprostega razloga: 

kot deček s tatujem na srcu si želim le to, da se takšne 

stvari ne bi več ponavljale in bi vsi otroci, vsi novorojeni 

čudeži tega sveta, imeli na voljo ljubezni v izobilju.  

Spoznanje, ki sem ga imel čast pridobiti na svoji poti, je 

spoznanje razsvetljenja, brez verskih prepričanj, ki so po 

navadi usmerjena k enemu vsemogočnemu bogu, ki postavljajo 

pravila verovanja in vnašajo strah med ljudi ter jih s tem 

postavljajo v podrejen položaj. Nič nimam proti veri, prav 

nasprotno, spoznal sem, da brez vere ni življenja, le da je 

moja vera usmerjena v mojo notranjo moč in modrosti, ki sem 

jih pridobil v več kot sedemdeset prebranih knjigah in na 

svoji poti do resnice.  
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V knjigi sem uporabil citate znanih ljudi, ki so doživeli 

svoje razsvetljenje in ga z ljubeznijo delili z nami.  

Samo ena pot je vaša. Samo ena zgodba je unikatna, in ta 

zgodba je zgodba mojega življenja. Bil je čas za bilanco, ki 

jo je bilo treba sprejeti in se ozreti v prihodnost, 

preteklost pa pustiti za sabo, da nam služi kot opozorilo za 

vse prihodnje rodove. 

Zgodbo sem pisal v najtežjih trenutkih svojega življenja. V 

času, ko sem prehodil svoj maraton in razkril svojo skrivnost, 

v kateri sem bil ujet večino svojega življenja. Pisal sem jo v 

času, ko sem doživljal učinek in posledice resnice. Ob pisanju 

sem jokal, da so mi na tipkovnico kapljale solze. V prstih sem 

čutil krče, ko sem želel podati natančen opis dogodkov. 

Potreboval sem tudi do deset dni, da sem lahko napisal 

odstavek ali dva. Toda vse je bilo vredno vsakršnega napora, 

da vas danes lahko seznanim s svojo zgodbo, ki naj vas 

navdihne za vašo prihodnost.   

In da, moji prijatelji, zgodba ima srečen konec, poln 

ljubezni, spoštovanja, sonca, pogledov iz zraka, kot jih 

vidijo galebi, kadar svobodno jadrajo milje in milje za 

ribiškimi ladjami. Zajadrajte v svoje življenje. 

 

»Pot je postopna, ni nenadnega prodora do spoznanja.« 

(Buda) 
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KNJIGO POSVEČAM ŽENSKI SVOJIH SANJ IN OTROKOMA 

Danes je zame prav poseben dan. Verjetno je tudi zate, vendar 

se tega še ne zavedaš tako močno kakor jaz. Torej reciva, da 

je današnji dan za naju prav poseben dan! 

Kaj je posebnega? 

Na ta prav poseben dan ti, draga moja, podarjam izvod knjige 

DEČEK S TATUJEM NA SRCU, ki sem jo napisal. Brez tebe te 

knjige ne bi bilo, zato ti jo podarjam iz vsega srca. Iz srca 

sem ti tudi hvaležen za vso podporo, ki si mi jo dajala ves 

čas, in ker si verjela vame, da mi bo uspelo. Sam sem večkrat 

obupal in brez tebe, brez tvoje neomajne vere vame, brez tvoje 

topline in ljubezni bi ostalo le pri zamisli, tako pa je pred 

tabo prvi izvod.   

Na ta prav poseben dan bi se ti rad iz srca tudi zahvalil, ker 

si z mano zdržala vse to obdobje. Ne morem ti z nobeno besedo 

opisati svoje hvaležnosti, a bom kljub temu poskusil. Preživel 

sem najtežje obdobje svojega življenja. Bila si izbrana, da 

boš moj učitelj, ki me bo naučil samo eno stvar, in to je 

LJUBEZEN. Uspelo ti je s čisto desetko, saj končno lahko 

ljubim in se trudim svojo ljubezen deliti naprej. Upam, da 

čutiš toplino mojega srca, ki si ga ti napolnila s svojo, in 

da imava sinhronizirane utripe, kadar je to najbolj potrebno. 

Vem, da sem v najini zvezi velikokrat izdal tvoje zaupanje, 

spoštovanje, vero in ljubezen, toda kar želim, da šteje, je, 

da se nikoli nisem prenehal boriti. Vstajal sem in padal, 

pomagala si mi vstajati, pa sem na tla potegnil še tebe, a 

zdaj se dobro zavedam, da stojiva na trdnih tleh in mirno 

lahko pogledava na vse strani ter se odločiva, kam si želiva. 

Vztrajal sem tudi takrat, ko sva oba vedela, da bi bilo za vse 

najbolje, da me ne bi bilo zraven. Vztrajal sem tudi takrat, 

ko sem bil že sam prepričan, da ne bova preživela. Prav zaradi 

tega, ker sva oba vztrajala, sva ostala skupaj, in za to 

izkušnjo sem neizmerno hvaležen. Vedno sva našla tisto 

drobtinico upanja, da sva skupaj z razlogom in ne naključno, 

saj, kot dobro veš, naključja zame ne obstajajo.  

Bila si izbrana in poslana k meni s strani boga ali vesolja, 

da izveš mojo največjo skrivnost. Močna kot si, si to lahko 

prenesla in ohranila ljubezen do mene. Izbrana si bila zato, 

ker si močnejša od mene in si me lahko ukrotila. 
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Ne najdem pravih besed, da opišem svojo ljubezen do tebe. Ne 

vem, ali so besede sploh potrebne, meni je dovolj že to, da te 

vsaj enkrat na dan nasmejem s svojimi izjavami ali z 

nerodnostjo, da vidim tvoj čudoviti nasmeh in tvoje žareče 

modre oči. Ne najdem vedno časa, da se ti posvetim, kot si 

zaslužiš, ti pa obljubljam, da načrtujem prihodnost, v kateri 

bova imela dovolj časa za izkazovanje medsebojne pozornosti, 

ljubezni in očarljivosti. 

Deček s tatujem na srcu sem jaz in ničesar več me ni strah, 

ničesar se ne sramujem in ničesar več ne tajim. Moje življenje 

je povezano z izkušnjo, ki me je obogatila in me še naprej 

dela drugačnega. S to knjigo sem odrastel in se začel zavedati 

svoje vloge očeta in partnerja, na katerega boste vsi lahko 

ponosni, kot sem sam ponosen nate in na otroka.   

Hvaležen sem, ker si del mene in moje zgodbe. 

Knjigo v celoti namenjam tebi in otrokoma, ker ste smisel 

mojega življenja. 

 

Z ljubeznijo, 

Simon 

 

Junij 2016 
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ZAVEDANJE, PRIZNANJE, MOČ ...  
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GLASOVI 

Noč je. Štirinajsti januar. Spim. Kar naenkrat zaslišim glas 

otroka. Znan mi je ta glas. Odprem oči in ne vidim ničesar. 

Tema je. Trdna tema. Dobro prisluhnem, nič. Morda sanjam ali 

pa sem bil spet pijan in ne vem, kaj za vraga se dogaja okoli 

mene. Kje sem? Ali sem doma? Z roko potipam po postelji. 

Nikogar ni ob meni. Zaznam nekakšen čuden, nov otip postelje. 

Otipam omare. Teh omar doma, v moji spalnici, ni tam, kjer jih 

sedaj čutim. Z roko grem počasi nazaj do postelje in poskušam 

ugotoviti, iz česa je narejena. Zelo ozka postelja je to. 

Kovinska? Kovinsko ogrodje? Sam sem. Tako sam, da je že kar 

srhljivo. Kje je zdaj glas otroka, ki sem ga slišal pred tem? 

Nikogar ne vidim, samo moje srce bije. Bije zelo naglas, tako 

zelo naglas, da ga slišim s svojimi ušesi. Ves sem preznojen, 

majica je mokra, vzglavnik je gnil. Kaj za vraga se spet 

dogaja z mano?   

Ležem nazaj v posteljo. Zaspim utrujen, kakor da bi osem ur 

opravljal kakšna fizična dela in se pošteno utrudil. V spanju 

se mi dozdeva, da me ponovno nekdo kliče … Kje sem? 

»Hej, ti! Ja, ti ja. Ali se me nočeš več spomniti?« je rekel 

glas, ki mi je bil tokrat povsem blizu, jasen kot najjasnejša 

noč z vsemi zvezdami na nebu, ki sem jih vedno tako zelo rad 

opazoval, ko sem bil otrok.   

Prestrašil sem se. Tokrat še bolj kot prej. Prepoznal sem 

glas. To je moj glas, moj otroški glas. Kako je to mogoče? Saj 

sem vendar odrasel človek, v nekem popolnoma drugem času, imam 

svojo družino, čudovito žensko, ki me ljubi z vsemi mojimi 

navadami in kapricami, imam dva popolnoma zdrava in lepa 

otroka. Živimo skupaj v hiši, ki sva jo kupila že pred 

dvanajst leti, ko se nama je najprej rodila hči, čez dve leti 

pa sva dobila še sina. Čudovito ju je bilo spremljati na njuni 

poti rojstva v ta svet. Bil sem zraven in ju zagledal, kako 

sta jokala, kako sta se borila za vstop v popolnost. Bila sta 

brez strahu, močna, a hkrati tako krhka, da so se mi roke 

zatresle, ko sem ju lahko prijel v naročje. Popolnost v vsej 

njuni veličini, občutek ljubezni, toplina v srcu in 

odgovornost za tako veliko zaupanje, da sem lahko oče. Solze 

so mi drsele po licih, ko sem začutil njuno brezpogojno 

ljubezen. Bil sem pripravljen in prepričan, da bom naredil 

vse, kar je v moji moči, da bosta z mano živela lepo in 

sproščeno otroštvo. Vsakega posebej, vsakega na drugi datum in 

oba z enakim veseljem ter spoštovanjem sem pospremil v ta naš 

svet. 
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Ob mojem razmišljanju o odraslosti, o popolnem življenju, 

samostojnosti in ljubezni se je ponovno oglasil on. Deček, ki 

me je spremljal v mojem srcu in v moji duši. Nisem ga hotel 

slišati, nisem mu dovolil, da mi govori stvari, ki jih nisem 

želel slišati. 

Moje misli so se vrnile nazaj v porodnišnico. Pogledal sem 

svojo žensko, mamo mojih otrok, in jo videl popolnoma izmučeno 

od porodov. Najprej sem jo zagledal ob rojstvu hčerke, kako je 

bila izmučena od dolgega poroda, ki je trajal skoraj deset ur. 

Bila je povsem brez moči, utrujena, a srečna, ko ji je hči 

ležala na prsih, ko sta se dotikali druga druge in si 

pošiljali ljubezen s srci, ki sta bili čisto blizu drug 

drugega. Videti je bilo, kakor da uglašujeta srčni utrip in 

tketa nepremagljivo vez. Mama je hčerkici preštela vse prstke, 

najprej na eni roki, nato na drugi. Otipala je nogice, 

preštela prstke. Razpoloženje se je dvigalo, utrujenost je 

pojenjala. Njen obraz je postajal poln, vesel in zadovoljen. 

Obšla jo je sreča, ko je na sebi imela pravkar rojeno hčer. 

Obe sta pomirjeni. Pomirjen sem tudi sam ob tem prizoru, 

utrujen sem, a ponosen očka in pripravljen na družino.  

Pogled umaknem drugam. Dobri dve leti pozneje. V avtomobilu s 

svojo žensko. Hitiva po avtocesti. Noč je, pomladni mesec 

ponuja jasno nebo. Spet so zvezde nad nami. Peljem naprej, 

opazujem njo, ki leži na prednjem sedežu, saj so popadki zelo 

pogosti. Pritisnem na plin, pogled na števec kaže dvesto deset 

kilometrov na uro, cesta prazna in nisem razmišljal drugega, 

kot da pravočasno prispeva do porodnišnice in pomagava na svet 

svojemu drugemu otroku. Uspelo nama je. Porod je trajal 

dvajset minut in že sva imela sina. Spokojnost, mir, solze, 

sreča so bili moji občutki. V rokah sem držal sina. Nič nisem 

razmišljal, samo opazoval sem ga in poskušal z njim 

vzpostaviti prvi stik, ki sem ga želel ohraniti vse življenje. 

Moja družina se je povečala za novega člana. Prepričan, da bo 

športnik po duši in srcu. Jokal je in ni mogel zaspati. 

Napenjalo ga je in ni hotel jesti.   

Spet sem tukaj in zdaj. Približno trinajst let pozneje. Nekdo 

me spet kliče. Nekdo mi želi nekaj povedati in me spomniti na 

nekaj slabega, nekaj grdega, kar se mu je zgodilo. Zakaj mi to 

govoriš? Zakaj se moram spomniti tistih slabih dejanj? Nočem, 

ni res in pusti me pri miru, sem si mislil. 

Začutil sem dotik. Ustrašil sem se. Ni bil dotik mojega sina, 

bila je hladna roka dečka, ki me je klical. Po imenu me je 

klical, nežno, tiho in prestrašeno. 

»Poglej, kam si me pripeljal,« je rekel deček. 
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»A? Koga sem jaz peljal in kam?« sem ga vprašal. 

Spet so se mi pojavila vprašanja. Vedno ena in ista vprašanja. 

Nobene odgovornosti ne bom sprejel. Nočem tvoje roke, hočem 

vedeti, kje sem in zakaj sem, kjer sem!  

»Kje je moja družina? Kje sta moja otroka? Kje je moja ženska? 

...« sem spraševal, in kar naenkrat se je pojavila svetloba. 

Luč.  

 

»Ne ustavljajte se v preteklosti, ne sanjajte o prihodnosti, 

osredotočite svoj um na sedanji trenutek.« 

(Buda) 
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ZBUDIL SEM SE 

»Dobro jutro. Ura je šest zjutraj, treba bo vstati, se urediti 

in se dobimo pri zajtrku,« je rekel glas in odšel. 

Počasi odprem oči. Usedem se na rob postelje in opazujem svet 

okoli sebe. Soba z večjim številom postelj. Zbudil sem se v 

bolnici? Opazujem dogajanje v sobi. Vrata so priprta in gledam 

proti izhodu. Hodnik. Ljudje hodijo mimo. Vsi oblečeni v 

črtaste pižame. Pogledam sebe. Enaka pižama. Črtasta, modre 

črte. Prevelika mi je. Hlače predolge, rokavi prekratki. 

Pogled usmerim na drugo stran. Okna. Velika okna z varovalnimi 

mrežami. Zapor? Ne, gotovo ne. V mislih se mi odvijajo spomini 

na pretekli dan. Pil sem. Spet sem pil in napil sem se tako 

močno, da sem ponovno izgubil spomin. Ničesar se ne spomnim. 

Verjetno sem obiskal vse beznice, ki sem jih poznal v svoji 

okolici. Takšna je bila moja navada. Vse luknje, v katerih je 

polno obupanih ljudi, ki se ne cenijo, imajo diplomo iz pitja 

alkohola in doktorat iz filozofije življenja. Sami bedaki, sem 

si mislil, vendar sem se moral postaviti v vrsto obsojanja, 

saj sem eden izmed njih. 

Slaba vest trka na vrata. Spet sem razočaral otroka in svojo 

žensko, ki je kljub vsemu, kar sem ji storil v najini že 

skoraj enaindvajsetletni zvezi, še vedno z mano. Fak! Sovražim 

se, sovražim vse, kar je v meni, ob meni in na meni. Najraje 

bi se ubil.   

»Ubil?« mi je odzvanjal glas v glavi. Kakor da bi poslušal 

svoj odmev. Kakor da bi v glavi imel eho, ki glas pospremi z 

odmevi.  

»Zakaj bi se pa ubil?« sem si mislil. »Prišel si točno tja, 

kamor si si želel. To je to. To je tvoj konec. Umrl si že 

zdavnaj pred tem, moj dragi jaz. Umrl si in dovolil, da s tabo 

umrejo nedolžni ljudje.« 

Odločil sem se, da vstanem in grem proti vratom. Previdno 

pogledam na hodnik. Ljudje drvijo mimo, vsi zagrenjeni, vsi 

zamorjeni, in vsi me čudno gledajo. No, vsaj tako se mi je 

dozdevalo. Pogled obrnem desno. Čisto na koncu hodnika je bila 

soba. Vrata odprta. Pred vhodom vrsta ljudi v pižamah. Vsi 

nekaj čakajo.  

Stopim na hodnik in se začnem pomikati proti njim. Hodim mimo 

vrat, ki odpirajo sobo za sobo. Modra so in imajo srebrno 

kljuko. Na vsakih vratih je številka. Malo pred koncem hodnika 

mi pogled uide na levo. Steklena avtomatska vrata. Odprejo se 

in na hodnik se vije cigaretni dim. Ja, to je kadilnica. 

Stopam naprej in na desni strani zagledam napis »Sanitarije«. 
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Hitro vstopim. Umijem si obraz in se pogledam v ogledalo. 

Grozen pogled. Pogled človeka, ki šteje dvainštirideset let in 

bi moral biti na vrhuncu moči in modrosti, znašel pa se je v 

bolnišnici. Super, res super.   

»Budala. Idiot. Nesposobnež. Kreten. Vse si zajebal, ti 

blesavi človek. Kaj človek! Ne zaslužiš si tega naziva. Imel 

si svoje priložnosti, ustvaril si si vse pogoje za dobro 

življenje, pa si moral vse zajebati. Pa ti ni nikoli dovolj? 

Pa saj si fuknjen. Poglej zdaj, kje si! Poglej okoli sebe in 

si iskreno odgovori, ali si na pravem mestu?« 

Obraz je bil siv. Oči so bile rdeče. Ni bilo pričeske, ki sem 

si jo vedno rad naredil z gelom. Jeza, razočaranje, obup in 

kaj vem, kaj vse sem še doživljal tisti dve minuti, ko sem bil 

sam s sabo v kopalnici.  

Umaknem pogled od ogledala in se odpravim iz kopalnice. Odprem 

vrata in naravnost pred mano se odpre jedilnica, čisto na 

koncu jedilnice pa so velika, bela, s steklom kombinirana 

izhodna vrata.  

»Priložnost za pobeg? Lahko bi zbežal stran od tu,« sem si 

rekel, a nisem storil ničesar. Nisem se mogel premakniti. Ni 

šlo. Noge so postale težke. Ramena so mi vedno bolj padala 

navzdol, roke sem vtaknil v žepe zgornjega dela pižame in 

obstal.  

Obrnem se desno in vstopim v ordinacijo. 

»Dobro jutro. Kako se počutite?« me vpraša nekdo od 

medicinskega osebja. »Ste dobro spali?« 

»Ne, nisem dobro spal, ker nisem navajen takšnih postelj. Raje 

bi bil doma, a sem, kjer sem,« sem odvrnil. Sledila so 

raznovrstna vprašanja o meni, o moji družini, službi. Rutina 

pri vpisu pacientov v evidenco. Pregled krvi. Izmerijo mi 

krvni pritisk. Alkotest. Lahko odidem.  

Še pred tem mi razložijo pravila vedenja, urnik prehrane in 

dejavnosti, ki se izvajajo na zaprtem oddelku psihiatrične 

ustanove. To je to. Nisem imel telefona, nisem imel cigaret, 

še manj pa sem imel apetit, da bi pojedel svoj zajtrk. 

 

»Bolnik upa, dokler diha.« 

(latinski pregovor) 
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PRI ZDRAVNIKU 

Taval sem sem in tja. Iz sobe v kadilnico in nazaj. V svojem 

jopiču sem našel škatlico s cigareti. Bilo jih je sedem in te 

sem pokadil v slabih dveh urah. Zmanjkalo mi jih je. Vprašal 

sem nekoga od osebja, ali si jih lahko grem kupit. Odgovor je 

bil seveda ne.  

»Lahko vam jih kdo prinese, vi pa ne smete nikamor, dokler se 

ne pogovorite z zdravnikom!« mi je odgovoril. 

Še pred tem sem sedel v kadilnici. Lesene klopi ob stenah. 

Velik ventilator na stropu. Hladno je bilo. Sedim in opazujem 

ljudi, ki so bili takrat v tem prostoru. Vsak strmi predse, 

redki se pogovarjajo. Nenadoma se k meni obrne starejši 

možakar. Sivi lasje, starost po videzu okoli šestdeset let, ni 

kadil, le sedel je v kadilnici.  

»Kdaj si pa ti prišel k nam?« me je vprašal. 

Obrnil sem se k njemu. Ga pogledal v oči, in v tistem trenutku  

je odmaknil pogled. Globina njegovega pogleda me je 

prestrašila. Nisem prepričan, da me je sploh videl, bolj se mi 

dozdeva, da je le čutil mojo bližino, moj smrad po znoju in 

neumitih zobeh, saj s sabo nisem imel nobenega pribora za 

osebno higieno. Vonjal sem se in drugi so me še bolj. Strah se 

je čutil naokrog. V kadilnici je nastala popolna tišina. Nisem 

vedel, kaj naj odgovorim. Nisem vedel, kaj naj si mislim. 

Jezen na ves svet, jezen na kraj, kjer sem bil, in jezen na 

alkohol, ki mi je počasi in vztrajno krojil življenje. 

»Danes ponoči!« sem odgovoril.  

Možakar je čisto počasi vstal. Odkorakal je proti izhodu, malo 

počakal in nato odšel. Ni me pogledal, pa tudi zdelo se mi ni, 

da je slišal moj odgovor. A slišal sem ga jaz. Zdelo se mi je, 

da mi je želel podati svoje mnenje. Zdelo se mi je in zdi se 

mi še danes, da me je prosil za pomoč, a jaz mu je nisem bil 

sposoben dati. Bil sem sam na dnu svojega življenja.  

Iskati so me prišli, da moram k zdravniku na pogovor. Izstopil 

sem iz prostora, se obrnil levo, hodil do konca hodnika, mimo 

jedilnice. Med potjo sem na stenah opazil nekaj, česar prej 

sploh nisem videl.  

Bile so risbe. Otroške risbe, ki so jih narisali otroci iz 

bližnjega vrtca. Bile so pisane, lepe, preproste, prav takšne, 

kot so otroci. Ničesar ne prikrivajo, z ničemer se ne 

obremenjujejo, le živijo svoje življenje in pričakujejo 

ljubezen. Otroci so v nenehnem iskanju ljubezni, in to danes 

vem zagotovo. 
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Prispel sem pred ordinacijo zdravnika. Potrkam in vstopim. 

»Dober dan. Klicali ste me!« so bile moje besede. 

»Dober dan. Usedite se, prosim. Samo trenutek, da končam z 

vpisovanjem, in se vam takoj posvetim,« je rekel. 

Minute so tekle. Tišina. Smrtna tišina. Ni glasbe, ni hrupa 

drugih ljudi. Po glavi mi rojijo misli moje preteklosti. Po 

glavi mi švigajo odgovori, ki mu jih bom navrgel ob 

vprašanjih, ki jih že poznam. Bum! Nekaj se je v trenutku 

spremenilo. Pred sabo sem zagledal dečka. Majhen otrok, ki me 

prosi za pomoč. Prosi me, da ga odpeljem od tam in ga vzamem 

domov k sebi. Ni bil moj sin, on je doma, na varnem, s svojo 

mamico, a brez očeta, ki se trenutno ukvarja sam s sabo, 

namesto da bi skrbel za svojega sina in hčer. Slika je bila 

zamegljena, nisem mogel dobro razločiti, toda vedno bolj sem 

videl sebe kot otroka. Na plan so privrela vsa moja čustva, ki 

sem jih gojil do sebe. Nič mi ni bilo jasno, zakaj prav zdaj? 

Zakaj prav tukaj, ko pa sedim pri zdravniku, ki se ukvarja s 

takšnimi in drugačnimi odvisnostmi, z odnosi in s preteklimi 

dogodki, ki tako ali drugače zaznamujejo naša življenja. 

»Ali se zavedate, da ste se včeraj pripeljali k nam 

prostovoljno? Ali veste, da ste bili pri nas okoli 

triindvajsete ure in se niste strinjali, da vas pridržimo na 

oddelku za psihične bolezni?« je rekel resno. 

»Ne, tega ne vem. Vem le to, da sem se zjutraj prebudil tukaj 

pri vas, in to je to!« sem odvrnil. 

»Ste bili, in ne smemo vas pridržati proti vaši volji, in ker 

niste sprejemali naših pogojev, smo vam dovolili oditi. 

Odločiti se boste morali sami, kaj boste počeli s svojim 

življenjem. Mi vam lahko samo pomagamo podpreti vaše 

odločitve, nikakor pa ne moremo spreminjati vašega življenja 

namesto vas,« je nadaljeval pogovor.  

»Ja, vem!« sem odgovoril in nadaljeval: »Se trudim že šest 

let, a mi nekako ne rata. Redno obiskujem svojega psihiatra in 

tudi on sam mi je predlagal, da se oglasim pri vas na oddelku 

za zdravljenje odvisnosti. Poraz, zame je to poraz in težko ga 

bom sprejel drugače. Imam družino, za katero ne morem skrbeti. 

Sem v osebnem stečaju in vse skupaj je zame preveč.« 

»Ljudje imamo različne težave. Vsak od nas jih ima in vsakemu 

se njegove zdijo največje in nerešljive. Toda ni tako. Vsako 

je mogoče rešiti, tudi vašo,« je nadaljeval pogovor. 

Nastalo je nekaj tišine. Videti je bilo, kot da sem njegove 

besede vzel precej resno. Z malce optimizma. Pogledal sem ga, 
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on pa mi je ponudil priložnost, ki je preprosto nisem mogel 

izpustiti iz rok. 

»Včeraj ste ob prvem prihodu izrazili željo, da vas premestimo 

na oddelek za zdravljenje odvisnosti. Ničesar vam nisem mogel 

obljubiti, zato ste se raje odpeljali stran. K nam ste se 

vrnili ob pol drugi uri zjutraj z ena cela petindvajset 

promila alkohola v izdihanem zraku. V kolikor ste še sedaj 

istega mnenja, da potrebujete pomoč, bom naredil vse, kar je v 

moji moči, da vas še danes spravim na zdravljenje. Naredili 

boste prvi, najpomembnejši korak k novemu življenju,« se je 

glasila njegova ponudba. 

To je bil že moj tretji poskus zdravljenja odvisnosti od 

alkohola. Vse od leta dva tisoč devet, ko sem se prvič 

prijavil za tovrstno pomoč, zdržal devet mesecev in se vrnil 

na stara pota. Nato sem ponovno poskusil leta dva tisoč 

dvanajst in bil skupaj trezen komaj šest mesecev. Z vsakim 

poskusom sem drvel globlje. Postajalo je vse težje in težje. 

Pot, ki sem jo do tega dne prehodil, me je pripeljala do te 

izjemne priložnosti. Nisem je želel izpustiti iz rok, zato sem 

sprejel ponudbo in bil nekako pomirjen.  

Moj alkoholizem je bil precej čuden. No, vsaj zame. Piti sem 

vedno začel sam, nikoli nisem maral družbe, šele ob zadostni 

količini popitega alkohola, natančneje piva, sem začel iskati 

družbo, s katero bi lahko popival do onemoglosti. Za takšen 

»sistem« je obstajal še drug razlog, in sicer da nikoli nisem 

imel dovolj denarja, da bi komu drugemu lahko plačal pijačo 

oziroma je bilo to zelo redko, zato sem se najprej nalival 

sam, ko pa sem vedel, da ne bom več mogel popiti veliko, sem 

si privoščil »prijatelje«, ki so poskrbeli za mojo dozo, jaz 

pa sem pijačo dobival »na puf«, torej na odprt račun, ki ga 

bom že poravnal ob naslednjem obisku, sem vedno mislil.     

Popivanje se je zgodilo najmanj dvakrat in tudi do štirikrat 

na teden. Večkrat se je zaradi slabe vesti, ki sem jo imel dan 

pozneje, vse skupaj ponovilo že naslednjega dne, saj me je 

tako bolelo v prsih, da sem potreboval novo dozo opojnosti.                                               

Pijan sem se vozil naokrog, klical »prijatelje«, se ustavljal 

v vseh mogočih beznicah. Najraje sem imel takšne, ki so bile 

rahlo skrite, odmaknjene od glavne ceste, da me po naključju 

ne bi kdo videl. Nisem razmišljal, da so nato vsi lahko 

slišali po telefonu, da z mano ni vse v redu, nisem verjel, da 

me ljudje vidijo pijanega, in nisem se počutil pijanega. Zame 

je bilo vse v tistem času normalno, saj sem le tako lahko 

premagoval svoj strah.  
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Prav strah pa je tisti, ki me je popolnoma ohromel. Njegov 

učinek na mojo dušo je bil tako močen, da nisem mogel spati, 

delati, živeti, ljubiti, jesti, vse funkcije mojega življenja 

so bile ugrabljene. Ni bilo volje, ni bilo ničesar, kar bi me 

spravilo k pozitivnemu razmišljanju. 

»Vaše svojce bomo obvestili, da boste ostali pri nas na 

zdravljenju. Koga lahko pokličemo?« me je vprašal. 

»Mojo partnerko bi rad poklical. Sigurno jo skrbi, ker me ni 

bilo domov. Želim si le, da ve, da sem živ, ostalo pa je tako 

ali tako pod velikim vprašajem!« sem povedal.  

Bil sem obupan, razočaran, in bilo me je sram.  

»Lahko odidete iz ordinacije. Govorili bomo z njo in vas 

obvestimo o tem,« sva zaključila pogovor. 

Odšel sem iz ordinacije in stopil v avlo. V glavi mi je 

odmevalo, kakor da sem pravkar prišel s kakšnega rokovskega 

koncerta. Slabo mi je bilo, pogled na uro, ki kaže enajsto 

dopoldne. Hodim proti sobi, ko me nenadoma prešine, ustavim se 

in pogledam proti vhodnim vratom. Šok. Zagledal sem nekoga, ki 

sem ga v tistem trenutku najmanj želel videti.  

 

»Prvi korak, da v življenju dosežete, kar želite, je:  

odločite se, kaj želite.«                                               

(Ben Stein) 
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OBISK STARŠEV 

Bili so moji starši. Mama in stari. Nisem ga klical ati, še 

manj oči, kot sem ga moral klicati v otroštvu, preprosto 

stari, v imeniku mojega prenosnega telefona pa je bil shranjen 

s svojim imenom. Nisem bil vesel, prav nasprotno, niti najmanj 

ju nisem želel videti, ker sem bil globoko v sebi jezen na 

oba.   

Ko sem ju tistega dne zagledal, sem takoj podoživel neki 

dogodek iz svojega otroštva. Spet sem se počutil starega 

približno pet let in prestrašenega kot takrat, ko sem bil na 

operaciji mandeljnov in sem bil v bolnici sam, brez mame, 

popolnoma sam. Spomnil sem se balona, ki sem ga moral pihati, 

in sem zaspal. Anestezija je bila, to vem zdaj, ko sem 

odrasel, a takrat tisti veliki zeleni balon ni bil nič kaj 

prijeten. Ko sem ležal na hrbtu v operacijski sobi, sem nad 

sabo videl le zdravnike z maskami na obrazu, sestre, ki so me 

držale za roko, in tisti zeleni balon. Luči so mi svetile v 

obraz, veliko luči, tako da sem že zaradi tega moral zapreti 

oči. Zaspal sem, medtem ko sem pihal vanj, in okus je bil zelo 

grenak. Ne morem opredeliti, na kaj bi me spominjal tisti 

okus, a dozdeva se mi, da je imel okus po pivu, ki sem ga v 

svojem življenju popil ogromno, res ogromno.  

Nato sem se prvič zavedel ob dogodku, ki me je tistega dne 

spravil v jok. Bilo je po operaciji. Stopil sem iz bolniške 

sobe na hodnik. Bil je temen in neskončno dolg hodnik. Hodil 

sem po njem in jih zagledal. Na koncu hodnika so stali moja 

mama, moj oči in moja oma. Takoj ko sem jih zagledal, sem se 

obrnil in zbežal nazaj v bolniško sobo ter začel jokati. Bil 

sem razočaran, ker ob meni ni bilo mame, ko sem se prebudil. 

Bil sem jezen, ker so me pustili samega, predvsem pa sem bil 

jezen na mamo, ki sem jo takrat »rabil«. Bil sem prestrašen, 

ker me niso potolažili, in nato se moj spomin izgubi.   

Skratka, pogled, ki sem ga takrat imel na mamo in očeta, mi je 

bil zelo znan. Tokrat ob njima ni bilo ome, ki je umrla že 

davno nazaj, bila pa sta onadva. Nisem vedel, kaj naj jima 

rečem. Nisem vedel, kako naj se vedem, in imelo me je, da bi 

naredil isto kot takrat v otroštvu, to je da zbežim v svojo 

sobo. Prestrašen, jezen, obupan, žalosten in razočaran sem 

počakal, da sta prišla bližje k meni. 

»Ja kaj ga pa ti spet serješ?« je rekla mama.  

Obstal sem. Nisem vedel, kaj naj ji odgovorim, kako naj se 

odzovem na njene besede.   
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Pogledal sem jo v oči in ji dejal: »Jaz tako ne morem več 

živeti. Sem na pravem mestu, da nekaj spremenim v svojem 

življenju in se neham izmikati svoji odgovornosti.« 

Stari ni govoril. Niti besedice ni izrekel. Bil je bled v 

obraz, ogledoval si je ljudi okoli sebe, opazoval je prostor, 

v katerem smo stali, in dajal je vtis, da ga pravzaprav sploh 

ne zanimam. No, nič novega. Njegova komunikacija je bila že od 

nekdaj zelo, zelo slaba. Z mano ni nikoli navezal pravega 

stika, kot bi ga moral s svojim sinom. Ni me pripravil na 

odraslost, ni me pospremil od doma, temveč me je s svojimi 

dejanji dobesedno nagnal in se od takrat do mene vedel kot do 

popolnega tujca. Čustev ni kazal, ljubezen mu je tuja, zanj 

pravzaprav nisem obstajal, saj mu je pomembna le ena stvar. 

Denar. To je zanj ves smisel življenja, a prav zaradi tega, 

ker vse dneve šteje in se ukvarja s številkami ter ga je 

strah, da mu ga bo zmanjkalo, ga nikoli ni imel veliko. Ima 

nekaj na varčevalnem računu, prejema pokojnino in odplačuje 

kredit, ki ga je vzel zame, to pa je tudi vse. Dolžen sem mu 

bil denar in tako sem bil v njegovih očeh videti kot bankovci 

za petsto evrov, ki mu jih ne morem vrniti, saj sem, kot 

veste, v osebnem stečaju, ki se bo zaključil čez slabi dve 

leti. Takrat mu imam namen vrniti vse do zadnjega centa, a do 

takrat bo treba počakati, ker, naj mu je to všeč ali ne, druge 

rešitve nimam.   

Zaradi izvršb, ki so se mi do osebnega stečaja nabrale na 

mojem računu, sem bil skoraj dve leti upravičen le do tristo 

petdeset evrov mesečnega priliva. Malo denarja je to, zelo 

malo, in ob dejstvu, da s tem denarjem nisem mogel vzdrževati 

svoje družine, mi je postalo še bolj slabo, ko sem ga tistega 

dne gledal v avli in ga preziral. Vrnimo se nazaj k bistvu.  

»Ali kaj potrebuješ?« me je vprašala mama. 

»Cigaret nimam. Nimam niti denarja in tako ali tako me ne 

spustijo ven, da bi si jih sploh lahko kupil,« sem odvrnil. 

Mama iz torbice potegne denarnico, pogleda vanjo in ugotovi, 

da ima s sabo le okrog šest evrov. To ni dovolj niti za dve 

škatlici. Obrne se k njemu, ga pogleda, on pa iz žepa potegne 

svojo škatlico cigaret in pravi: »Jaz jih nimam veliko, deset 

komadov mogoče.«   

»A denarja tudi nimaš?« ga je vprašala mama. 

»Nimam,« je rekel in gledal stran. 

Prijel me je nagnusen okus v ustih, jeza se je stopnjevala. 

Pogledal sem ga in mu rekel: »Ne rabim ničesar!«  
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Bil je zadovoljen, da mu ni bilo treba dati denarja, da mu ni 

bilo treba dati cigaret, saj sem si po njegovem mnenju tako 

ali tako sam vse zakuhal. Zdaj pa naj trpim, ali bog ve kaj 

vse se mu je pletlo po glavi. 

Mama je rekla, da gre do bankomata in da mi bo šla kupit 

cigarete. Se vrne, ko jih bo imela. V tistem je iz žepa 

potegnil denarnico, jo pogledal in vprašal: »Koliko rabiš?«  

Jezno ga je pogledala. Vem, da si je mislila svoje glede 

odnosa, toda takšnega je imela vse življenje in ga je bila 

navajena. Seveda je bil kraj, kjer se je to dogajalo, 

nenavaden in bi človek lahko stopil iz svoje kože, toda ne on. 

Nikoli ni in nikoli ne bo. Vzela je deset evrov iz njegove 

denarnice in odšla po cigarete.   

On pa je ostal. Noro. Sovražil sem ga, on pa je ostal pri meni 

kot neštetokrat v otroštvu, ko sem moral biti sam z njim. Bilo 

je grozno. Sedel sem za mizo, prisedel je. Spregovorila nisva 

niti besede. Smrtna tišina je bila med nama. Komaj sem čakal, 

da se mama vrne s cigareti in grem lahko v kadilnico v miru 

eno pokaditi. Trajalo je celo večnost. Zdelo se mi je, kot da 

je hodila dve uri, a v resnici je ni bilo deset minut. 

»Izvoli. Štiri škatlice sem ti kupila. Ali boš imel dovolj?« 

me je vprašala.  

»Hvala. Dovolj bo. Saj se bo kasneje oglasila še moja 

partnerka pa mi bo prinesla še kakšno škatlico,« sem odvrnil. 

»Kaj pa boš zdaj?« je nadaljevala pogovor. 

»Še danes bom premeščen na oddelek za odvisnost, so mi 

obljubili, in bom alkoholu za zmeraj naredil konec. Ne morem 

več tako živeti. Rad imam svoje otroke, rad imam svojo žensko,  

a jim tega ne znam pokazati. Dovolj je. Rabim pomoč in to sem 

danes priznal ter sprejel. Končno bom za svoja dejanja prevzel 

odgovornost in zaživel novo in lepše življenje,« sem na kratko 

razložil.  

Poslovila sta se in odšla.  

Mineval je čas. Hodil sem od kadilnice do sobe in nazaj. Mučil 

sem se z vprašanji, ki so me pripeljala na ta kraj. Nekako sem 

globoko v sebi vedel, da sem bil v tistem trenutku na pravem 

kraju, kjer končno lahko nekaj spremenim. Nisem se ukvarjal z 

vprašanji o moralnosti, še manj o posledicah v službi ali v 

družbi, ukvarjal sem se le z dejstvom, da sem prišel na 

začetek svoje poti. Ja, prav sem zapisal, na začetek. Kot sem 

pozneje spoznal, je konec resnično začetek nečesa novega, 

nečesa drugačnega, in predvsem sta oba pojma nerazdružljivo 
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povezana. Drug brez drugega sploh ne moreta obstajati. Ni 

konca, če ni najprej začetka, in da je lahko nov začetek, mora 

biti najprej nečesa konec. Tako preprosto. Tega si sicer 

tistega dne še nisem znal razlagati, a danes vem, da sem 

storil prav.   

Opazoval sem ljudi, ki so bili na oddelku. Bil je čas kosila. 

Medicinsko osebje si je nadelo rokavice in polivinilaste 

predpasnike, na glave si je poveznilo medicinske kape in se 

prelevilo v kuharje. Delilo nam je hrano na pločevinaste 

krožnike. Prav takšne, kot jih imajo naši otroci v šolah. Spet 

se ne spomnim, kaj je bilo za kosilo, kar pravzaprav sploh ni 

pomembno. Veliko bolj me je prevzelo vedenje enega od 

pacientov, ki je sedel z mano za isto mizo. Pred kosilom je 

prejel zdravila, ki jih je moral v navzočnosti medicinskega 

osebja pojesti, saj je bilo očitno, da jih sicer ne bi. 

Zamislil sem se in se ujel pri razmišljanju o mojih zdravilih, 

ali bolje rečeno, mojih pomirjevalih, ki sem jih prenehal 

jemati. Zgodilo se je nekaj, o čemer sem pred tem bral le v 

kakšni knjigi. 

 

»Zakaj otrokom ne dovoljujete, da bi sami sprejemali zaključke 

na osnovi svojih vprašanj? Želite, da bi prišli do enakih 

zaključkov kot vi? Tako jih le obsodite na ponavljanje napak, 

ki ste jih zaradi svojih zaključkov delali vi!«         

(Neale Donald Walsch) 
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ČUSTVENI ZLOM 

Oktober, leto prej. Skoraj tri mesece pred pristankom na 

psihiatriji sem doživel popoln čustveni zlom. Nisem se več 

obvladal in sem se zrušil kot hišica iz kart. Ni šlo več 

naprej in potreboval sem »time out«. Pil sem že štirikrat na 

teden, odnosi znotraj družine so postajali neznosni, v službi 

sem popuščal in se počutil žrtev v vseh pogledih življenja. 

Krivil sem vse ljudi okoli sebe, kako so oni krivi za moje 

slabo počutje. Smilil sem se samemu sebi. Verjel sem v prav 

vsako svojo misel. Teorija zarote, ki sem si jo ustvaril v 

svoji glavi, je prevladala v vsej svoji popolnosti. Močna. 

Ogromna. Uničujoča kot cunami. 

Bilo je sredi dopoldneva, ko sem bil v službi. Takrat sem 

delal kot komercialist na terenu za eno najboljših podjetij na 

področju tehničnega blaga. Obiskoval sem svoje stranke po 

dnevnem načrtu, ko se je okoli enajste ure dopoldne v meni 

nekaj spremenilo. Obstal sem v eni od gostiln. Naročil sem si 

pivo. Nato še enega, pa še enega. Dobil sem dozo, s katero sem 

premagal začetni strah, da pokličem direktorja in ga povabim 

na pijačo, ob kateri bi mu razložil vso svojo situacijo. Svojo 

depresijo, svojo nemoč, in ga prosil za razumevanje. Poklical 

sem ga in se z njim dogovoril za popoldne, bolj proti večeru. 

Takoj za tem sem poklical svojo žensko in ji spet naložil 

nekaj laži. Kot po navadi sem lagal o tem, kaj pijem. Dejal 

sem, da sem v takšni hudi depresiji, da se mi zato zatika 

jezik, in da pijem kavo. Spet mi je verjela in me podprla, da 

sem se pravilno odločil, da si vzamem »time out«. Prosila me 

je, naj pridem domov in se bova pogovarjala o rešitvah. Želela 

mi je pomagati. Moje misli pa so v tistem trenutku hrepenele 

le po potrditvi, da sem žrtev, in kako bi se še bolj lahko 

zasmilil ljudem, ki me imajo radi.  

Uredil sem formalnosti in se tako laže posvetil svojemu 

nadaljnjemu popivanju. Obhodil sem nekaj znanih postojank, bil 

vedno bolj pijan in doživljal notranje stanje duha blaženosti. 

Reka čustev se je vila skozi moje telo. Na trenutke hladna, 

nato hitra in deroča, pa naslednji trenutek spet mirna in 

spokojna. Prav takšni so občutki blaženosti, ki jih prinese 

alkohol. 

Večer. Z direktorjem se dobiva na pijači. Spet sem pil pivo. 

Začel sem razlagati o vsem mogočem. O svojem otroštvu, pa o 

osebnem finančnem stanju, družinskih težavah in na koncu še o 

službenih težavah. Največji izgovor za svoje težave sem našel 

v spremenjenem načinu dela, ki ga je podjetje uvajalo tiste 

mesece. Komercialisti na terenu smo obiske strank namreč 
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morali označevati v programu, ki smo ga imeli naloženega na 

svojih pametnih telefonih. Ob tem sem se z vsemi svojimi 

fobijami počutil kot v resničnostnem šovu Big Brother, in tako 

sem naš novi program tudi poimenoval. Utesnjeno sem se 

počutil, prav nič svobodno. Zame je bilo to preveč vtikanja v 

mojo osebnost. Ustrašil sem se, da bodo v službi izvedeli za 

moje alkoholne izpade, ki so se začeli že dopoldne, in temu 

primerno je bilo ob takšnih dnevih obiskovanje strank. Čeprav 

sem bil v doseganju prometa zelo soliden, zdaj zagotovo vem, 

da bi ob zmožnosti sprejetja novega načina dela na terenu in 

rednega obiskovanja strank lahko bil med najboljšimi v 

podjetju, a mi je bilo takrat pomembneje, da se za moj način 

delovanja ne izve.   

Poslušal me je in ni veliko govoril. Morda tudi zaradi tega, 

ker sem takrat jaz imel dar govora, ki je izviral iz 

blaženosti, ki ti jo da alkohol. Sprejemal je moje besede, mi 

dajal občutek razumevanja in zame je bilo to vse, kar sem v 

tistem trenutku potreboval. Ponovno sem se lahko počutil kot 

žrtev in ta vloga mi je bila pisana na kožo. Prepričan, da sem 

rešil še eno težavo, sva se dogovorila za štirinajstdnevno 

odsotnost z dela in uraden zaključek najinega pogovora je bil 

– izgorelost.   

V tistem obdobju sem bil kot oseba v iskanju nenehnega 

potrjevanja zelo razočaran nad vsako pripombo ali kritiko, ki 

sem jo prejel s strani šefa. Vodja skupine, dober človek po 

srcu, ogromno znanja in vedno pripravljen pomagati. Vso krivdo 

za svojo izgorelost sem pripisal njemu. Grdo, moram priznati, 

zelo grdo! Dolžen sem mu bil opravičilo. Še dolgo po tem 

dogodku sem se ukvarjal z vprašanjem o vplivu svojega dejanja 

na druge ljudi in kakšno moč ima alkohol lahko pri človeku, 

kakršen sem bil takrat. Počutil sem se krivega še za eno 

stvar, ki sem jo storil v tistem času. Iskreno se opravičujem 

tudi njemu!   

 

»Najprej izoblikujemo navade, potem pa navade izoblikujejo 

nas.«                                                          

(John Dryden)  

 

Hvala, ker ste prebrali brezplačne strani knjige… 

Svoj izvod knjige pa naročite tukaj ! 

Simon Mičič 

 

http://www.vsemusikos.com/o-knjigi/narocilo-knjige/

