MOJA STARŠA ME
IMATA RADA
Moja starša sta mi pred petimi
meseci skupaj povedala, da
me imata rada, in da me bos
ta vedno imela rada, in da
bosta še naprej skrbela zame.
Na neki čuden, poseben
način. To mi nista povedala
prvič, vendar nikoli nista bila
ob tem tako resna, drugačna
sta bila. Povedala sta še, da
bosta vedno moja starša, da
pa ne bosta več živela sku
paj. V glavi mi je odzvanjalo
vprašanje Kaj? in Kako?. Ne
bosta živela skupaj? Kako pa
bosta živela, če ne skupaj? Mi
živimo skupaj, mi smo pove
zani, mi smo družina, mi drži
mo skupaj!!!

Povedala sta mi, da se nima
ta več tako rada, da bi žive
la skupaj in se ločujeta. Kako
to? Človeka, ki ju imam najra
je na celem svetu, in sem z nji
ma od rojstva, in se ju vedno
spominjam ob sebi, ne bosta
več živela skupaj. Bila sem
presenečena in prestrašena.
Po glavi mi je rojilo tisoč vpra
šanj, najbolj pa me je mučilo,
bom sedaj tudi jaz izgubila
starše, kje bom pa živela jaz.
Rekla nisem nič. Zdelo se mi
je, da se mi je podrl ves moj
do tedaj znani svet. Nekako
sem otrpnila.
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Starša sta mi razložila, kdaj
bom preživela čas z enim in
kdaj z drugim staršem. Pove
dala sta mi, da se bo eden
odselil, da bom jaz še naprej
hodila v isto šolo in bom še
naprej obiskovala sorodnike
obeh staršev. Nisem ju vse
dobro slišala in ne razumela.
Še vedno sem bila presene
čena in prestrašena. Začela
sem jokati in jokala sem dol
go. Oba sta me tolažila in to
lažila. Videla sem, da je težko
tudi njima.

Imela sem še veliko vprašanj,
a jih nisem vprašala tisti dan.
Strah me je bilo, da bom izve
dela še kaj groznega.
Kasneje sta mi na njih odgo
vorila, večkrat. Sedaj vem,
kdaj spim pri mami in kdaj pri
očetu. Še vedno pogrešam
način življenja, ki smo ga živeli
nekoč, ko smo še živeli skupaj.
Včasih se spomnim trenutkov,
krajev in dogodkov, ko smo
še živeli skupaj. Pogrešam jih.
Ob teh spominih se včasih jo
čem. Starša me potolažita in
mi povesta, da me razume
ta, da sem žalostna. Me pa
vedno potolažita. Vedno mi
povesta, da imam še vedno
oba starša, ki pa ne živita več
skupaj.

Ema
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MAJHEN NASMEH

Moja starša sta se razvezala, ko sem obiskoval 9. razred osnov
ne šole. To je bilo odrešujoče za vse člane naše družine. Živeli
smo v majhnem stanovanju in s sestro sva prisostvovala pri šte
vilnih nesoglasjih in prepirih med njima. Slišala sva veliko grdih
in glasnih besed. Pri tem naju je bilo strah. Vem, da so prepire
slišali tudi sosedje in slučajni mimoidoči na hodniku bloka. V za
četku sem se zelo bal teh prepirov, nisem vedel, kako se bodo
končali. Nisem vedel, ali se bodo zaključili s pretepom, ali pa
samo z žalitvami in kričanjem. Kasneje sva se s sestro navadila
na tako žalostno družinsko dogajanje. S sestro sva bila zaradi
odnosov med staršema večkrat žalostna in prestrašena. Sram
me je bilo, ko sem srečal sosede na hodniku. Vedel sem, da
slišijo prepire iz našega stanovanja.
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Oče se ni želel izseliti, mama je
vztrajala. Po očetovi odselitvi je
bilo v našem stanovanju manj
napetosti. Vsi smo bili bolj umirje
ni, nismo se več prepirali. Očeta
nisem zelo pogrešal, saj sem imel
veliko slabih spominov nanj. Sem
pa razmišljal, kje in kako živi. Imel
sem pa drugačne skrbi. Nismo
imeli dovolj denarja, da bi vsak
dan kupili mleko. Včasih smo bili
več dni brez njega.
V šoli smo se pogovarjali o za
ključku osnovnošolskega šola
nja. Imeli smo plesne vaje za
zaključni ples. Nisem se ga ve
selil. Nisem se jih udeležil. Nisem
vedel, ali bom šel na zaključno
prireditev. Nisem hotel biti s so
šolci, ki so načrtovali zaključno
prireditev in se je veselili. Nisem
vedel, ali mi bo mama lahko ku
pila hlače in majico za valeto.
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Sram me je bilo, da nimam take
športne opreme kot oni. Sram
me je bilo, da sta se starša tako
kregala in tako sovražno razšla.
Še marsičesa me je bilo sram.
Včasih sem bil tako jezen na ves
svet, da sem brcnil v torbo ali
vrata. Zaprl sem se vase in nisem
bil prijeten za nikogar. Takrat sem
s prijatelji rad pohajal po soseski.
Včasih sem se vrnil domov šele
zvečer.
To je bil čas, ko je bilo doma mir
neje, vendar so me skrbi za de
nar zelo stiskale. To je bila takrat
moja največja skrb. Skrbelo me
je za mamo, sestro in moj zaklju
ček šolanja na osnovni šoli. Ne
vem kako, a moja mama je naš
la pomoč za vse nas. Prinesla je
velik paket hrane in tudi denar
za moja oblačila. Jaz sem imel
nova oblačila za valeto, ona pa
majhen nasmeh na obrazu.

Žiga
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ZAME STA SE
POTRUDILA
Moja starša sta bila ne
koč poročena. Od če
trtega leta moje starosti
živim z mamo. Ne spomi
njam se časov, ko smo
živeli vsi skupaj.
Spomnim se, da sem ži
vela z mamo in oče je
prihajal po mene. Odšla
sva se igrat v park, v kino,
lutkovno gledališče in še
kam.
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V njegovem stanovanju sva
kuhala in najljubše mi je bilo,
ko sva jeseni na kavču jedla
kuhan kostanj. Drugače pa
sva pekla kokice in jih jedla
ob gledanju televizije. Po po
jedini na kavču, je oče vedno
sesal ostanke hrane in vedno
sva se ob tem smejala. Čez
vikend sva se odpeljala k ba
bici, ki se me še sedaj zelo raz
veseli. Tudi teto sem zelo rada
obiskovala. Še danes, ko sem
že odrasla, jo imam zelo rada.
Z bratrancem sva se igrala in
lepo mi je bilo z očetom pri
sorodnikih.
Oče je kmalu po razvezi pra
znoval rojstni dan. Povabljeni
so bili njegovi sorodniki in prija
telji z družinami. Pravi družinski
piknik. Bilo je polno otrok, vsi z
obema staršema, le jaz sama
z očetom. Povedala sem mu
svojo stisko, bolje rečeno, izjo
kala sem mu jo, ko sem mu v

joku govorila: »Vsi otroci imajo
tukaj svojo mamico, samo jaz
je nimam.« Oče je prepoznal
mojo stisko in me potolažil.
Na naslednji piknik je povabil
tudi mojo mamo. Ta je priš
la in jaz sem bila pomirjena.
Tako kot vsi otroci na pikniku
sem tudi jaz imela oba starša
skupaj. Bila sem vesela.
Kasneje, ko sem odraščala,
sem zmogla biti sama samo
z enim staršem. Takrat pa še
ne. Starša sta to prepoznala
in sta zmogla biti skupaj na
pikniku, čeprav kot zakonca
nista več zmogla živeti skupaj.
Zame sta se potrudila, ker sta
bila dobra starša. Zame sta še
to naredila. Njuna ljubezen in
skrb zame je presegla njuna
partnerska nesoglasja. Imata
me rada.

Ana
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TI NISI NIČ KRIV
Moja starša skrbita zame, čeprav ne živita skupaj. Občas
no se še vedno kregata. Velikokrat imata različno mne
nje o vzgoji, o mojih izvenšolskih dejavnostih, o učenju,
o zdravi hrani in še o marsičem. Skupaj prideta na moje
nastope v šoli in na tekmovanja v atletiki, ki jo z veseljem
treniram. Tam imam tudi prijatelje, s katerimi se zabavam
in veliko smejem. Vem, da očetu atletika pomeni več kot
mami, tudi on jo je včasih treniral. Moj trener mi pravi, da
sem dober.
Pred kratkim smo imeli tekmovanje. Zelo sem bil vesel, da
sta me prišla gledat oba starša. To ni vedno tako. Imel
sem veliko energije ter moči in dosegel sem zelo dober
rezultat. Še nikoli nisem tekel tako hitro. Starša sta skupaj
navijala zame, ploskala in kričala. Slišal sem ju, ko sem
tekel do ciljne črte. Po tekmovanju sta me oba objela in
čestitala. Skupaj smo bili srečni, čisto zares.
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Po tekmi sem se šel preobleč v garderobo. Bil sem še ves
navdušen zaradi dobrega rezultata in predvsem zaradi
iskrenega veselja svojih staršev. Starša sta me počakala
na parkirišču in ko sem se jima približeval, sem že na da
leč videl, da skupnega veselja ni bilo več. Nasproti sta si
stala z napetimi telesi, od pasu nagnjenimi rahlo naprej,
in na daleč si lahko nedvomno zaznal, da se kregata.
Oba sta žugala z rokami in en drugemu nekaj dopove
dovala. Upočasnil sem svoj korak in upal, da me bosta vi
dela in se nehala kregati. Dolgo me nista videla, preveč
sta bila okupirana s svojimi idejami, za katere sta se bila
pripravljena skregati sredi parkirišča. Umirila sta se, ko sta
me videla, vendar o skupnem veselju ni bilo več sledu.
Napeti, ostri, zaigrani pozdravi in slovo.
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To bi moral biti dan veselja in radosti, pa se je prevalil v večer
žalosti in sramu, da imam taka starša, ki jima ni mar zame, ki
jima ni mar, kako se jaz počutim ob tem, ko ju vsi vidijo, kako
se prepirata sredi parkirišča po moji tekmi. Zdaj vsi vedo, kako
je pri nas. Žalosten sem zaspal.
Trener atletike mi je na naslednjem treningu ponovno čestital
za odličen rezultat in me na veliko hvalil. Zelo me je spodbujal
in mi govoril o moji blesteči atletski prihodnosti. Spet sem čutil
zmagoslavje in uspeh kot takrat, ko sem pritekel v cilj in sta mi
starša pritekla v objem. Poklical me je malo stran od prijateljev,
se malo nagnil in mi rekel: »Tvoja sta se pa na parkirišču dobro
skregala. Sem videl, da si ju težko gledal pri tem. Ne vem, za
kaj sta se kregala, ti pa povem, da si ti odličen atlet in žal mi je,
da se tvoja starša tako kregata. Mogoče rabita več časa, da
se bosta začela boljše pogovarjati. Tu jima ti ne moreš poma
gati in ti nisi nič kriv.« Nato mi je skuštral frizuro, me potrepljal po
ramenih in me poslal na ogrevanje. Ne vem zakaj, ampak tisti
pogovor mi je dobro del. Spet sem se počutil dobro. V ušesih
mi je odzvanjal stavek odrešitve: »Ti nisi nič kriv«.

Jernej
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Moja starša ne živita več sku
paj. Se še spominjam časov, ko
smo živeli skupaj. Ne vem pa
točno, zakaj sta se razšla. Tega
ju ne sprašujem več. Pogovor
o drugem staršu vedno prinese
napetost in nelagodje v vzduš
je naših razpoloženj.
Ravno tako je zaznati nape
tost in nelagodje v zraku, ko mi
oče pravi, naj se preoblečem,
ko pridem k njemu oblečen v
majico, ki mi jo je podaril ma
min partner. Preoblečem se,
čeprav mi je majica zelo všeč.
In vidim v maminih očeh, da
ni vesela, ko vzamem lopar za
igro, ki mi ga je podaril oče.

KAJ JE NAROBE Z
MAJICO IN
LOPARJEM?
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Sedaj vem, kaj moram obleči, da ne bo oče jezen, in kako
preživljati prosti čas, da ne razburim mame. Naučil sem se
prilagoditi njima, naučil sem se, kaj obleči, kaj početi, da me
starša sprejemata in me imata rada. Naučil sem se imeti dvoj
ne skrivnosti, ene delim z očetom in druge z mamo. Naučil sem
se, da pri mami ne govorim o očetu in o lepih trenutkih, ki jih
preživim z njim. In ravno tako ne govorim očetu o radostih in
lepotah, ki jih doživim z mamo. Oba pa mi z zanimanjem pris
luhneta, ko kritiziram drugega starša. Ne razumem, zakaj se
moja starša, ki ju imam najraje na svetu, ne moreta imeti vsaj
malo rada.
Pogrešam čase, ko sem lahko obema povedal vse, kar sem
želel, in nisem bil primoran prilagajati sporočil.

Bor
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JAZ SEM JEZEN
Moja starša ne živita več skupaj. Ne ra
zumem ju dobro, zakaj. Pri tem se po
čutim zelo zmedeno. Včasih sem ža
losten, včasih jočem, včasih sem jezen
in včasih me je strah. Ne vem dobro,
kaj mi je. Včasih sem zelo razigran in
nagajiv, vsaj tako mi pravijo. Ampak
jaz sem jezen, ker se starša tako obna
šata, ker se nimata več rada in ne živi
ta več skupaj.
Starša me ne razumeta, zakaj se jaz
tako obnašam. Z mano se želita po
govarjati o mojem obnašanju. Jaz pa
sem nanju jezen in se ne želim pogo
varjati z njima o svojem vedenju. Lažje
se pogovarjam s svojo učiteljico, prija
zno svetovalno delavko ali starimi starši.
Mojemu dedku sem na sprehodu za
upal, da se počutim zelo zmedeno.
Povedal sem mu o svoji žalosti, o joku
in strahu, da bom izgubil starša. Pove
dal sem mu tudi o jezi.
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Dedek me je poslušal in tolažil. Nato pa je rekel, da naj ne
pozabim na svoje konjičke in aktivnosti, ki jih imam tako zelo
rad in mi prinašajo toliko radosti in veselja. Spomnil me je, kako
rad se igram s svojim ljubim psičkom, kako mu mečem žogico,
kako se skupaj kotaliva na travniku in tudi v moji sobi. Spomnil
me je na druženje s sošolci, vožnjo s kolesom, tek, branje knjig,
plavanje in plezanje po igralih. Spomnil me je na vse dejavno
sti, ki jih imam tako rad in po katerih se vedno počutim bolje.
Super, da me je spomnil na to. Dedi ti si zlat.

Sebastjan

aj najti
Pomag
pot do
deklici
doma!
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SKRIVNE ŽELJE
Moja starša ne živita več sku
paj. V začetku mi je bilo tež
ko. Veliko sem jokala in bila
žalostna. Kasneje pa je bilo
nekako lažje. Starša se nista
več toliko kregala in za njiju
je resnično držalo, da se ne
kateri zakonci po razhodu ra
zumejo bolje. Živim z mamo in
obiskujem očeta. Oba starša
sta zanesljiva in večinoma iz
polnita svoje obljube. Vem
kdaj bom preživela čas pri
očetu in kdaj pri mami. Starša
se o vseh teh prehodih mene
k enemu in drugemu dogo
vorita sama. K sreči živita blizu
in se pri obema lahko družim
z istimi prijatelji in sošolci. Ne
moteno lahko hodim tudi k
odbojki.

Pred kratkim sem ugotovila,
da so tudi prednosti, če star
ša ne živita skupaj. Tako sedaj
dvakrat praznujem rojstni dan
in seveda dvakrat dobim tudi
darila. Ravno tako za božič
ka dobim dvojna darila. Tudi
dvakrat grem na dopust in
dobim dve žepnini.
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Včasih še vedno razmišljam, kako bi bilo, če bi starša še živela
skupaj in bi bili vsi skupaj v enem domu. Predstavljam si, da
skupaj sedimo za isto mizo in večerjamo, da se starša pogo
varjata in smejita. Mama skuha mojo najljubšo jed in vsi smo
veseli. In jaz ju opazujem in neizmerno uživam v teh trenutkih
skupnega življenja. Vem, da to ni več mogoče, ampak jaz si
to še vedno na skrivaj želim.

Katarina

SAMA
Moja starša ne živita več sku
paj. Ne spominjam se od kdaj.
Na to sem se navadila. Vsak
zase lepo skrbita za mene.
Živimo tako, da ni več prilož
nosti in situacij, ko bi bila oba
starša skupaj z mano. Vsak
živi v svojem domu in jaz živim
občasno z enim in občasno
z drugim staršem. Malo tu in
malo tam. Včasih smo skupaj
na kakšnem mojem nasto
pu, pa to ni pogosto. Nava
dno pride le eden. Drugi ima
vedno neke obveznosti. Saj
vem in vidim, da na nastope,
pridreditve in razne zaključke
običajno pride le en starš na
stopajočih otrok.

Ampak večina drugih otrok
doma živi z obema staršema
in jim to, da jih gledata oba
starša ne pomeni nič poseb
nega. Meni pa to pomeni ne
izmerno radost. Jaz pa ved
no, ampak vedno upam, da
bosta mogoče le prišla oba
starša gledat mene na moje
nastope. Večinoma sem razo
čarana. Pa tako rada bi, da
bi oba prišla pogledat mene,
skupaj.
Najtežje pa mi je, ko grem od
mame k očetu in nazaj.
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Oče pozvoni na zvonec na
domofonu. Jaz ga v maminem
domu že pričakujem. Priprav
ljena sem na čas, ki ga bom
preživela z očetom. Mama me
poljubi in objame. Zaželi mi lep
čas z očetom in me pospremi
do vrat. Jaz stopim na hodnik
in grem. Slišim kako se vrata
maminega doma zaprejo za
mano in jaz grem po stopni
cah navzdol do očeta, sama.
Ta pot mi je najtežja, tu se po
čutim najbolj sama. Tu nisem
v maminem domu in tudi v
očetovem še ne. Tu sem naj
bolj sama. Te osamljenosti ne
morem izraziti nikomur. In ko se
vračam od očeta, je isto. Oče
me pripelje do parkirišča, me
objame in poljubi in nato grem
sama do domofona in po sto
pnicah sama v mamino stano
vanje. Sama od enega starša k
drugemu.

Želela bi, da bi se saj takrat
za drobni trenutek srečali sku
paj. Želela bi, da me mama
pospremi do očeta in oče do
mame. Želela bi, da se sku
paj pozdravimo, si povemo,
kako je bilo v šoli, kaj je bilo
z mano doma, kaj sem doži
vela, kaj se naučila, kaj imam
za domačo nalogo. In vsi bi
videli in tudi jaz, da sta moja
starša za drobni trenutek na
smejana skupaj. In potem jaz
ne bi več hodila od enega k
drugemu, sama.

Luna
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