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Kaj vzbudi v vas misel na praznike, na 
božič? Kaj to prebudi v vas? Če zapre-
te oči in se prepustite vsem čutom, ki vas 
objamejo?

Če sama zaprem oči, me najprej oblije sve-
tloba. Stojim v veži v hiši in vse je svetlo. 
Drugače. Morda to slika samo moja otro-
ška domišljija, ampak tudi oči očeta in ma-
tere se svetijo drugače, umirjeno in hkra-
ti v nekem pričakovanju. Tudi moje telo 
oblije, celo v spominih, pričakovanje. Pa 
toplota in toplina, tista, ki je ne znaš, ne 
zmoreš prijeti z rokami niti je realno opisa-
ti. Samo veš, da je. Pa tisti vonj po drevešč-
ku, mahu … Pa hitenje očeta dol in gor po 
stopnicah in iskanje vsega, kar potrebuje-
mo za jaslice. Pa mamina potica, tako do-
bra, taka, ki je ne najdeš nikjer drugje. Pa 
jaz, ki, zunaj v zamrznjeni zemlji iščem ka-
menčke za pod stekelce, ki bo predstavlja-
lo jezerce za ovčke. Pa smeh, takrat vedno 

smeh, obilica smeha. Zbadljivke med na-
mi, kot da so takrat izginile, kot da smo vsi 
živeli, žareli v nekem pričakovanju … Pa 
potem vonj po kadilu, ki se je širil po vsej 
hiši, pa poslušanje božičnih pesmi na sta-
rem hreščečem gramofonu … in naše pe-
tje zraven. Pa očetov gromki glas in smeh. 
Tako redek in tako dragocen … Vsa hiša 
dehti, se veseli, živi popolnoma drugače 
kot druge dneve … Delo, naglica, vse je po-
tisnjeno na stran. Takrat smo mi. Samo mi, 
oviti v kopreno lepote pričakovanja, v ko-
preno miru … Tako lepo, tako daleč v pre-
teklosti, žal že minulo …

Kje pa smo danes? Kaj delamo sami s sa-
bo in drugimi? Kje so naši spokojni tre-

nutki, ko se usedemo in se pogovarjamo? 
Brez vse, v takih trenutkih nepotrebne 
tehnične navlake? Znamo, vsaj za en ve-
čer, vse skupaj izklopiti? 

Prazniki so redko taki, kot jih riše moj 
in vaš spomin, vedno večkrat nas za-
radi hlastanja po vedno novem, zara-
di tempa, ki ga živimo, prej spravljajo v 
stres kot veselje. Dostikrat nas celo pre-
šine groza ob misli, koliko dni bomo mo-
rali preživeti skupaj z družino, partner-
jem, otroki brez umika v službo ali dru-
ge obveznosti. Kako bomo zdržali ob 
njih, ko pa s sabo prinašamo polno celo-
letne krame, ki je nam je ni uspelo spro-
ti predelati? Koliko je tukaj osamljeno-
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sti, strahu, koliko žalosti za že izgublje-
nim ali nikoli doživetim?

Toliko različnih pričakovanj prinaša ta 
čas, načrtov, kaj vse bomo drugo leto na-
redili, kaj vse videli, obiskali, pa potem, 
tako kot vsako leto, tako malo stvari de-
jansko uresničimo. Ker nas vedno znova 
prehiti čas. Nimamo časa za obisk soro-
dnikov, prijateljev, nimamo časa zase, kaj 
šele za druge, nimamo časa za – ja, ži-
vljenje, tukaj in zdaj. Kako lepo bi bilo ži-
veti življenje, ki nas ne drži v preteklosti, 
in nas ne zanaša v (sanjaško) prihodnost.

Pa če še enkrat zapremo oči in si predsta-
vljamo, kaj bi si letos želeli za ta prav po-
sebni večer? Kaj se zdaj prebudi? Kaj za-
čutite v telesu? Toplino? Se vam na obraz 
zariše nasmeh? In potem ob tem, kar za-
čutite, najverjetneje zamahnete z roko, 
češ saj to tako ali tako ni izvedljivo, ker 
vam partner ne bo sledil, otroci bodo po-
divjani divjali okoli, vi si boste pa želeli, 
da bi kar izpuhteli in se preselili v popra-
znične dneve. Pa mora res biti tako? Pa 
če poskusite udejanjiti tisto, kar čutite?

Zakaj ne bi bili letos praznični dnevi pre-
živeti drugače, zakaj si ne bi zadali, da 
boste v svoj dom spustili svetlobo, vese-
lje, toplino, mir, ljubezen? Zakaj si ne bi 

rekli, ne zanima me slavnostna večerja, 
hrana, vseeno mi je za vse drugo, želim si 
samo sedeti z ljubljenimi, samo biti z nji-
mi, se igrati, peti, pogovarjati z njimi? Ob 
tem se najbrž prebudi strah pred nečim 
novim, kar je normalno, saj nas je v ži-
vljenju vedno strah novega, nepredvidlji-
vega, tistega, česar naši možgani in s tem 
telo ne prepoznajo. Utirjeni smo v svet 
svojih vzorcev, navad, stvari, ki se jih lah-
ko oprimemo, tistega, kar nam je pozna-
no, domače, pa če je še tako zelo dolgo-
časno, zoprno, vzbuja v nas grozo in ža-
lost, a vztrajamo, ker smo tega navajeni, 
ker to poznamo, ker se nam zdi, da brez 
tega ne zmoremo, ne bomo preživeli. 

Ampak vse se da, vedno, samo zbra-
ti moramo pogum in narediti prvi korak. 
Namesto da partnerju zabrusite, da nima 
pojma, kako ste si zamislili praznovanje, 
mu lahko umirjeno poveste, kaj si želite, 
in zakaj ne bi poskusila skupaj. Namesto 
da vpijete nad otroki, kako pri ničemer 
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ne pomagajo, se lahko nekaj dni prej use-
dete z njimi in jim poveste, kako bi pa vi 
letos praznovali, kako si želite, da bi bi-
lo. Otroci vam bodo sledili, brez skrbi, 
ker česa pa si bodo želeli, če ne bližine s 
svojo materjo in očetom? Pogovarjajte se, 
ne zamahnite z roko med hitenjem, kaj 
vse morate še narediti, in zato nimate ča-
sa poslušati. Bolj kot vsaka še tako oku-
sna večerja in še tako drago darilo, ga ni 
čez najdragocenejše, kar lahko poklonite 
svojim bližnjim – pogovor, nasmeh, ob-
jem in bližino. V teh dneh sploh potrebu-
jemo kaj drugega kot zadovoljiti te tako 
zelo osnovne človeške potrebe?

Vsem želim, da bi lahko ob teh praznikih 
vase sprejeli mir, ljubezen, bližino, toplino, 
kajti le če si jih bomo dovolili začutiti, doži-
veti v sebi, jih bomo lahko dajali v odnosih 
naprej in jih hkrati sprejemali od drugih. 

In če nam ne uspe za božič? Bomo po-
novno poskusili za novo leto. In če še ta-
krat ne uspe? Pa kaj, poskusili smo; kdo 
nam pa brani, da ne bi tega poskušali 
prav sleherni dan, ne samo za praznike? 
Enkrat nam bo zagotovo uspelo uresniči-
ti svoja (praznična) pričakovanja, če bo-
mo v to vložili vse svoje moči in vztrajali. 
Vztrajali pri tem, kar čutimo, kajti samo 
to je edino pravilno. 


