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Nikoli nisi sam
Nič ni večnega na tem svetu. Rojstvo, otroštvo, puberteta, zrelost in starost … vsako živo bitje prehodi to isto pot do neizbežnega konca, ki nam je
usojen že z rojstvom. Vsako živo bitje, tudi živali
in rastline, če seveda ne posreduje bolezen ali druga višja sila že nekje na sredi. Takrat pač življenje
ne učaka starosti in je prikrajšano za doživetja in
izkušnje poznih let.
Vsi dogodki v naših življenjih niso veseli in spodbudni, usoda je z vsakomer od nas tudi kruta. Res
je, da z nekom bolj, z drugim spet manj – na to žal
ne moremo kaj dosti vplivati. A vedeti moramo,
kot pravi svetovno ponarodela italijanska popevka: Che sara, sara - Kar bo, pa bo … ni nam dano,
da bi mi odločali o usodi.
Pa vendarle lahko vsak na svojo vplivamo. V otroštvu, v puberteti, še najbolj usodno v zrelosti – pa
tudi v starosti. Nadvse pomembno je življenje spremljati po tistem znanem nasvetu: vsako jutro

nisi za en dan bliže smrti, temveč naj bo
vsako jutro pomemben in vesel ZAČETEK
vsega preostanka življenja pred teboj. Vsakdo lahko v tem preostanku življenja doseže še marsikateri cilj in uresniči mnoge sanje. Če le zbere dovolj moči in notranje energije, če zna podati roko
v pomoč in pomoč tudi sprejeti. Težko je, res – cilji
se velikokrat odmikajo izven dosega in sanje niso
vedno prijetne. A zmeraj je tu nekdo: družinski
član, sorodnik, prijatelj, sosed … zmeraj je nekdo
in prav nobenega razloga ni, prav nobenega opravičila za žalostno ugotovitev: nikogar nimam …
Imaš, zmeraj imaš koga, pa četudi ne bi poznal
prav nobenega svojca in prijatelja. S teboj na Zemlji prebivajo ljudje, ki so si lajšanje bolezni, samote in starosti vzeli za svoj poklic, svoje življenj-
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sko poslanstvo. Po vseh koncih tega zagonetnega
sveta jih najdemo, različne bolnike in osamelce
so pripravljeni sprejeti pod svoje okrilje v bolnišnicah, zavetiščih, različnih domovih in okrevališčih. Približati so se jim pripravljeni po vseh
zakotnih krajih in nevarnih četrtih. S svojim plemenitim poslanstvom so prepletli civiliziran svet
podolgem in počez, trmasto silijo tudi v tiste dele
celin, kjer so po zaslugi človeške norosti še vedno
nezaželeni – a teh osamljenih otočkov k sreči ni
več veliko. Svoje plemenito poslanstvo opravljajo
prostovoljno ali za povprečno plačilo, nihče od
njih se tega poslanstva ni oprijel zato, da bi obogatel. Ti preganjalci bolezni, gorja in samote opravljajo različna dela: veliko je med njimi zdravnikov, duhovnikov, medicinskega osebja, socialnih
delavcev, pedagogov, andragogov, animatorjev,
umetniških terapevtov … ali čisto navadnih laikov
odprtega srca … Odprto srce je tisto, kar je v njih
enotno in v vsakem poklicu mu bodo znali prisluhniti. Če bo le človek, ki je v stiski pripravljen
postati njihov zaupnik in sogovornik. Če se ne bo
zapiral vase in v svoje osebne težave, če bo ostal
odprta knjiga, iz katere se bodo bodoči rodovi
lahko učili življenja ter skrbno negovali na gosto
popisane strani.
Pred nami je dragocen šopek preprostih izpovedi,
ki so pričevanja iz življenjskega utripa nekega
zavoda. Zavoda, ki ni zgolj stavba sredi častitljivega rudarskega mesta, ki čaka na prenovitev.
Zavoda, znotraj katerega bije veliko srce in znotraj katerega utripa blaga duša.

|Milan Koželj|
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Kaj nam bo še prinesla prihodnost?
Pogosto se ukvarjam z mislijo na dom. Vedno starejša postajam in nekega dne morda ne bom več
zmogla sama skrbeti za svoje potrebe. Dom mor-

da ni idealna rešitev, je pa lahko v dani situaciji najboljša rešitev, ki človeku pomaga
kvalitetno živeti. Seveda pa mora človek najprej sam v sebi sprejeti to možnost.
Večkrat obiščem znanca, 82-letnega vdovca, ki se je
odločil za dom, ko mu je umrla žena. Zelo je trpel
zaradi samote. V dom je odšel še precej pri močeh
in zdaj lahko uživa v marsičem, česar ne bi mogel,
ko bi bil veliko bolj omejen v svojih močeh. Doma
je pustil hišo in avto. Zdaj v domu ureja glasilo,
hodi na obiske, sprejema obiske, ureja knjižnico
in še marsikaj. Vsega tega ne bi mogel, če bi prišel
v dom nepokreten in sklerotičen. Če nekje preživiš del svojega življenja, ko imaš še dovolj moči za
precej aktivno življenje, si lahko na tem kraju veliko bolj zadovoljen takrat, ko vsega tega ne moreš
več. Če si zadovoljen, pa lahko veliko laže živiš.
Prav v tem smislu se mi zdi ta gospod dragocen za
vse, ki ga poznajo in ki prihajajo v dom.
Vedno sem hvaležna, kadar ga obiščem. Dom, v katerem živi, je na deželi. Nov je in lepo urejen, tudi
vsi ljudje tam so zelo prijazni in to je zelo pomembno. Ljubljančanka sem, večino svojega življenja
sem preživela tu. Imam tudi rada Ljubljano, svoje mesto. Zato si tudi zadnje obdobje svojega življenja predstavljam nekje v Ljubljani. Ko pa sem
hodila po tem domu, se mi je zazdelo, da bi bilo
tudi tam lepo. Kdo ve, kaj vse nam bo še prinesla
prihodnost?

|Metka Klevišar|
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V domu sem imela prijateljice in sem

večkrat šla k njim na obisk. Že takrat
sem si rekla: »Ko ne bom zmogla več sama
doma, bom šla v dom, nikamor drugam ne
bom hodila.« Lahko bi se preselila tudi v
Cerkno h hčerki, ampak želela sem ostati
tu. Tu imam svojo sobo, imam blizu do
doma. Stanovanje sem pustila vnukom;
vendar, kadar me prime, lahko grem in
pogledam, če so kaj preuredili, vzamem,
če kaj rabim. Ni mi žal, da sem se tako odločila in tudi tega ne, da sem prišla v dom,
ko sem bila še kar dobrega zdravja. Zdaj se
že pozna, da sem tu štiri leta in v teh letih
sem se že spet postarala. Vsako leto se pozna. |Albina Bončina|

Moj mož je bil na Marofu in ko sem ga hodila
obiskovat, sem si rekla: »Da, ko bo treba,
bom pa tudi jaz šla v dom«. Otroci živijo
drugje in imajo svoje delo in skrbi; saj pomagajo, vendar ne morejo biti kar naprej
na razpolago.
Tudi v idrijski dom sem hodila na obisk
in takrat mi je ena znanka rekla. »Pridi v

dom, dokler si še dobra, da boš imela
kaj od tega!«
Ni mi žal, da sem se odločila. Samo je naneslo. Prošnjo sem imela v domu kar nekaj
časa in sem vmes tudi odklonila. Potem pa
je prišla bolezen, depresija, in sem prišla.
Imam se lepo, sem v družbi. Vsako jutro
pokličem svoje domače. Tako kot prej, ko
sem bila še doma. Samo toliko, da se slišimo. |Slavica Bratuž|

sosedi smo se pogosto šalili, da se bomo šli
vpisat v dom. Takrat sem to vse vzela bolj
za hec.
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Potem pa se je enkrat začelo: težave z nogami, srcem, kup enih težav in bolezni.
»Ježeš,« sem rekla, »zdaj pa gre zares.« Pa
nisem bila nič žalostna. Rekla sem hčerkama, naj vprašata, morda pa je kje prosto
mesto. In res so vprašale in nekega dne prideta in mi rečeta: »Že jutri lahko greš.« »Joj,
kaj bo pa zdaj, hitro se moram odpraviti,« je
bila prva misel. »Lahko greš prej pogledat,
v kakšni sobi boš, kako zgleda vse skupaj«,
sta me malo mirili. »Nič ne bom šla gledati,
pripravila se bom in šla.«
In sem prišla sem, ni mi bilo niti dolgčas,
nič. Zdaj sem tu, kvačkam, tudi klekljala
bom pozimi, imam družbo ob kavici, za klepet …
Ko so prišli sosedje prvič na obisk so se čudili,
kaj me je prijelo, če sem postala malo čudna.
»Jaz sem resno jemala, ko smo govorili, da
bomo šli v dom«, sem se zasmejala. »Saj si
res kot sinjora tu«, je komentirala ena od njih.

Vedno rečem da sem dobro, saj tako tudi
je. |Mici Lampe|

Z e ko so zgradili dom, pred tridesetimi leti,

smo se včasih s sodelavkami pogovarjale.
Ena je vedno rekla: »V dom pa že ne.« Jaz
pa sem ji odgovarjala: »Vsi bomo v domu,
kdo bo pa skrbel doma za nas?« Tako da
sem bila vedno pripravljena na to. Ko so me
začele boleti noge, sem takoj napisala prošnjo. Potem se je stanje popravilo, eno leto
sem čakala na prostor in v tem času se mi
je zdravje kar izboljšalo. Pa nisem odložila.

Mislila sem si: zdaj imam priložnost.
Prosila sem le za 14 dni odloga, da sem se
lahko pripravila.
Najtežje se je navaditi na dvoposteljne sobe,
posebej, če si prej sam živel. Kakšen dan si
tak, da lahko vse preneseš, kakšen dan pa ti
gre vse na živce in se umakneš v svojo sobo.
Če me kdo vpraša, vedno rečem, naj se kar
odločijo – rajši prej, kot kasneje. Ko prideš,
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ko si slab, res nimaš nič od tega. Če pa
prideš, ko si še boljši, lahko greš malo naokoli, si poiščeš družbo, se udeležiš prireditev, greš do bližnje trgovine. Doma nisem
mogla nikamor.
Ob odhodu mi tudi ni bilo treba skrbeti,
kaj bo s stanovanjem, saj smo se to že prej
dogovorili s prijatelji. Tako sem vzela samo
stvari, ki jih tu potrebujem in šla. Praznjenje stanovanja bi bila velika skrb in truda
polno delo. |Marička Kenda|

Petnajst let sem hodila k sestri v dom na

obiske in sploh nisem mislila, da bo to
»doletelo« tudi mene. Zdaj sem pa že sama
od svojega devetdesetega leta tu. Bila sem
zdrava, čvrsta in človek si ne misli ... potem
pa kar pride. Patronažna sestra, ki je prihajala k meni na obiske in mi na vse načine
poskušala pomagati, mi je predlagala, naj
grem v dom. Pa sem rekla: »Ne še, ne še …«

No, potem pa pride tako, da si človek
kar želi priti v dom. Ko me je reševalec
peljal iz bolnice v Gorici proti Idriji in zavil
proti domu, sem bila bolj vesela, kot če bi
me peljal v stanovanje, domov. Vedela sem,
da bom dobila tu vso pomoč, doma pa sem
bila sama. Res sem bila zelo vesela tega,
kljub temu, da sem bila zelo bolna.
Če ne bi prišla sem, ne bi preživela. Tu so
mi res zelo pomagali, me pozdravili. Bila
sem osem mesecev v postelji. Potem sem
pa počasi okrevala. Čisto počasi. Moram
reči, da sem bila najbolj vesela, ko je prišla
k moji postelji fizioterapevtka. Dvignila me
je, pomagala, da sem počasi spet »shodila«,
res mi je ona največ pomagala pri
samostojnosti.
Veliko je vredno, da smo lahko v domu,
kadar ne moremo biti več sami. |Bojči
Vidmar|
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Ne vem, če se je še kdo tako zelo nadejal
priti v dom kot jaz.
Živela sem sama in večkrat se je zgodilo, da
sem padla. Enkrat sem tri ure ležala na tleh,
ker nisem mogla vstati ali pa koga poklicati.
Hčerko so obvestili, da je v domu prosto
mesto in kar bala se mi je to povedati, saj ni
vedela, kako bom to sprejela. Pa sem rekla
samo: »A že!« Imela sem pregled v Ljubljani
in nazaj grede sem ostala kar v domu.
Tu se ni bilo težko vživeti. Malo sem pa tudi
že poznala, saj je bila mama na Marofu in
dokler ni zelo zbolela, je bila zadovoljna s
postrežbo. |Marica Petrič|

Jaz bi šel v dom že prej, ampak žena ni bila

za to. Ko sem bil v bolnici in je tudi ona
postala bolj slabotna, pa je videla, da ne gre
več tako naprej.
Ker v Idriji ni bilo prostora, sva bila v domu
v Črnem Vrhu. Bil sem zelo bolan. Težko
sem čakal na prostor v idrijskem domu,
žena pa bi še vedno rada šla domov.
No, po parih mesecih se je našel prostor tu,
kjer sem zdaj.
Še vedno pa si tudi jaz želim, da bi bil
doma. Silijo me, da bi prodal stanovanje,
pa sem rekel, da do moje smrti ne. Imam
svoj kotiček, tudi če me kdo od tu napodi,
imam še nekaj svojega. Se mi zdi, da potem
ne bi imel kam iti. |Evgen Kobal|

B ila sem sama, zelo bolna in sem rekla, naj me
zapišejo v dom. Iz bolnice sem prišla sem.
Prej me ni nič skrbelo, vedela sem, kako je
tu, ker je bila že mama prej v domu. Treba
se je kar navaditi, če ni druge možnosti.

Vsak dan pride Nadja na obisk in tudi
drugi in mi pričarajo malo doma ter pri-
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nesejo novic. Obiski so zelo pomembni.
Če jih ne bi bilo, bi bilo čisto drugače.
Najprej sem bila pet mesecev na negovalnem oddelku in sem bila kar rada tam.
Navadila sem se in nič kaj rada se nisem
preselila v zdajšnjo sobo. Tam je več sester
in drugega osebja in takoj dobiš pomoč.
Ampak zdaj sva z Marico tu, v miru, in se
imava res lepo. Razumeva se, poklepetamo, spijemo kavo, gremo malo ven.
Je pa res, da se je lažje zamotiti, dokler
človek lahko kaj dela. |Anica Kumer|

Prišla sem od doma. Na dom sem začela
misliti veliko poprej, ampak nisem dobila prostora. Potem sem pa ostajala doma
sama, vsi so šli v službo, vsi gredo od hiše,
v službo, v šolo ... Pogosto sem bila pri
hčerki v Idriji, tudi ona ima dovolj svojih
skrbi. Nikoli mi ni bilo žal, ker sem prišla
sem. |Angela Bončina|

D oma je bila poročena sestra, brat z družino,

jaz sem bila bolna na živcih – huda epilepsija in ko sem bila na zdravljenju, sem se
odločila, da bi rada šla v dom. Malo so bili
skeptični, posebno zdravnik; češ, da so v
domu sami stari ljudje. Ampak tako sem
se odločila in se preselila. Tako sem živela
27 let v domu v Spodnji Idriji, zdaj pa že
šest let v tem domu. Grem rada domov in
rečem, da grem domov, ko pa sem doma,
se rada vrnem sem in spet pravim, da grem
v dom. Imam svojo sobo in je ne bi zame-

njala. |Vida Lapa jne|

Sem zbolela doma, kap. Potem sem se počasi
ozdravila, ampak ni bilo več tako kot prej
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in sem si mislila, da bo treba nekaj narediti.
Zdravnik mi je svetoval, naj grem v dom
upokojencev.
Počasi, počasi sem se odločila. Vprašala
sem več ljudi in vsem se je zdelo, da se odločam prav. Pozanimala sem se tudi, kako
je v domu, pa sem dobila same pozitivne
odgovore. Tako da me ni posebej skrbelo,
posebno ko sem slišala, da so v domu lepo
postrežene.
Seveda mi je bilo v domu dolgčas na začetku, premagala sem ga počasi. Tukaj smo se
dobile prijateljice in smo ena drugo tolažile
in si dajale korajžo. Zdaj pa smo se navadile.
Moram se zahvaliti vsem, ki skrbijo za naše
udobje in zdravje. |Minka Vončina|

Jaz sem se zelo bala doma, znanke so mi rekle
naj ne hodim tja. Da v domu ljudje še bolj
počasi umirajo kot doma, da kradejo …
Nisem hotela iti. Res veliko slabega sem
slišala o domu. Pa tudi prej, ko sem bila
mlajša, sem bila proti domu.
Zaradi slabega zdravja mi je zdravnik
svetoval, naj se odločim, pa tudi domači so
bili za to. Rekla sem, da bomo videli. Če bo
prišlo kaj hudega, bom šla; če ne, pa ne. A
res je prišlo. Hudo sem zbolela, sredi noči
so me morali peljati v Ljubljano in sem bila
osem dni v bolnici. Rekli so mi, da ne smem
biti več sama doma. Nisem imela druge
izbire.
Tu pa je čisto drugače. Že prvi dan mi
ni bilo čisto nič dolgčas. Ne vem, zakaj

ljudje tako grdo govorijo o domu. Prav
strašijo človeka. Še zdaj me tiste znanke
sprašujejo, kako je, če kaj kradejo. Prav
dobro se mi zdi, da lahko rečem, da se
imam prav lepo in da mi še nič ni zmanjkalo
odkar sem tu. |Pavla Uršič|
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Vsakdo si na vse načine pomaga, da bi bil

lahko samostojen. Vztraja, odganja misel
na dom, kaj šele, da bi resno pomislil na
to, da bi se tja preselil.
Potem pa pride taka situacija, da ne gre
drugače. Oba z možem sva bila bolna in
potem ti začne prihajati na misel, da moraš
nekaj narediti, spremeniti. Bilo je težko,
ker sva bila dva, pa drug za drugega nisva
vedela, kaj si misliva. Nisva se pogovarjala
o tem, le vsak zase sva premlevala, kaj bi
naredila. Na koncu, ko so že drugič prišli povedat, da imava prostor v domu, se
nama je obema hkrati oddahnilo. Šele takrat sva se pogovorila in še zdaj se čudim,
da sva to skrb nosila vsak v svoji glavi.
Verjetno je bilo obema preveč hudo in tako
oddaljeno.
Ko je bilo treba iti, je nastala zmešnjava.
Vse, kar sem mislila, da bom pripravila in
postorila, je propadlo. Nič nisem pripravila, sploh se nisem mogla zbrati in urediti.
Kar odlašala sem, čeprav sem vedela, da
je nujno. Zelo hitro je bilo treba sprejeti
končno odločitev.
Bil je pa zelo lep sprejem v domu. In tudi

kar mladost mi je povrnilo, ko sem videla toliko mladih sester tu. In urejenost.
Že ko sta prišli sestra in socialna delavka
pogledati na dom, sem dobila dober občutek. Bili sta prijazni in sta mi pomagali, da
sem se lažje vživela.
Zdaj pa sem že čisto domača tu. |Mira
Seljak|

B ila sem doma v svoji hiši, svoji kuhinji.

Potem sem doživela srčno kap in sem šla
v bolnico, pa v Izlake na rehabilitacijo, pa
malo domov, v Logatec v dom, nekaj časa
k hčeri; no – zdaj sem dobila prostor tu in
upam, da se je moje rajžanje zaključilo.
Sin in hči sta v službi tu blizu in je prije-
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tno, da me peljejo tudi domov ob vikendih.

Ko pridem domov, pridejo na obisk sosedje. Lepo je, če lahko greš domov, vsaj ven
grem, se malo prezračim na svežem zraku.
Če bi človek lahko kaj delal – klekljal ali
kaj podobnega, bi bilo drugače, ampak ne
vidim več dobro, roke niso spretne – nič,
hudo je, ker si navajen delati, zdaj pa nič ne
moreš. |Milka Kržišnik|

V dom sem prišla pred tremi leti.Vedno sem

govorila, da v dom pa že ne bom šla. Drugi
so napeljevali na to, ampak sem vztrajno
odgovarjala, da v dom pa ne. Ko pa sem
zbolela in oslabela, sem si mislila: kaj hočem, bolje da grem …
Zdaj pa je čisto v redu, čisto lepo se imamo.
V domu sem se takoj vživela, ni mi bilo nič
dolgčas. »Kaj ti bo dolgčas, če je tukaj polno
ljudi ponoči in podnevi.« Najhuje je, ko
greš od doma, ko moraš vse pustiti. Hišo,
živino, vse ...
Zdaj nimam nič od tega, pa toliko sva z možem delala in se mučila, da sva vse to spravila skupaj. |Anica Za jc|

Sem srčni bolnik. Ko sem hodila k zdravniku,
mi je večkrat rekel, naj grem v dom. Nisem
se mogla odločiti. Vedno sem si rekla, da
bom še malo premislila.
Pogovorila sem se tudi s hčerama. Rekle so,
naj storim, kakor vem, lahko pa se preselim
tudi k njim. Vendar ima vsaka svojo družino ter obveznosti in sem videla, da je res
najbolje, da se grem vpisati v dom. Čakala
sem več kot eno leto. Ko so mi sporočili, da
je prostor, sem šla pogledati sobo: bila mi
je kar všeč, a še vedno se nisem mogla odločiti. Pojasnili so mi, da če odpovem, bom
spet dolgo čakala. Težko, zelo težko sem se
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odločila, ampak, ko sem videla, da vedno
težje premagujem stopnice do stanovanja,
sem dojela, da ne gre drugače.

Ampak zdaj vem, da ni bilo najhujše iti
v dom. Veliko težje mi je bilo kasneje,
ko sem prodala stanovanje. Z gospo, ki
ga je kupila, sva sedeli za mizo. Ona mi je
izročila denar, jaz pa sem še vedno držala
ključe v žepu in nisem vedela, naj jih dam
njej ali ne. Srce mi je glasno razbijalo in nisem se mogla ločiti od njih. |Roza Likar|

nikoli nisem mislila na to, da bi šla v dom.

Ko si mlajši, imaš druge skrbi. Dom pa
se mi je zdel grd, že ko so ga gradili; tisti
dimniki na vrhu, nobene strehe … Ko
nisem več mogla delati, sem šele začela
razmišljati o tem. Vendar sem prišla prej
večkrat na obisk k prijateljicam v dom. Videla sem, da so bile zadovoljne. Zdaj sem
tu tudi jaz zadovoljna. Preskrbljena. Nekje
moraš biti. |Poldka Pa jer|

Jaz si nisem nikoli mislila, da bom v domu.
Zanašala sem se na domače … bo že kdo
poskrbel zame.
Potem pa sem zbolela in nisem več mogla
biti doma. Ker ni bilo prostora tu, sem bila
sprejeta v Podbrdo in v začetku mi je bilo
zelo dolgčas. Nikogar nisem poznala, niti
krajev, iz katerih so prihajale tiste žene,
tudi razumela sem jih slabo. One pa tudi
mene ne, tako da smo se komajda kaj pogovarjali na začetku, kar malo čudno smo
se gledali. To je težko življenje. Nikoli v
življenju mi še ni bilo tako dolgčas. No,
počasi smo se začele spoznavati in ko se je
izpraznil prostor v Idriji, sem že težko šla
od tam. Če ne bi bilo tako daleč od domačih, se sploh ne bi preselila sem. Tam mi
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je postalo vse tako domače. Tukaj se je bilo
treba spet navaditi na novo. Lažje je bilo,
ker sem srečala znane ljudi. Mislila sem si
tudi, da bom tu le malo … saj veste ... svoja
leta imamo in čas se nam izteka. Ampak
zdaj sem pa precej boljša … odkar so mi
ukinili nekaj tablet imam boljši apetit
in bolj zdrava se počutim. |Vika Peternelj|

Prej sem mislila, da bom šla v dom, ko ne

bom mogla več delati. Ves čas pa sem razmišljala, kako se bo to speljalo. No,
navsezadnje sem čisto lahko šla. Samo je
poskrbelo za to.
Zvečer sva se s sinom pogovarjala kaj bom
naslednji dan skuhala za kosilo, prinesel mi
je še zelje in češplje za cmoke. No, potem
pa je to vse ostalo nedotaknjeno. Nobenega
kosila nisem več skuhala.
Zbudila sem se sredi noči, šla počasi ven
in potem sama ne vem, kako sem padla in
nisem mogla vstati. Bolelo me je. Potem
sem začela z berglo tolči po tleh, a me sin ni
takoj slišal. No, potem se je le zbudil in mi
pomagal do postelje. Zjutraj navsezgodaj je
že prišel rešilni avto, priskrbeli so reševalca
in smo šli v Ljubljano. Zlomila sem kolk.
Najprej sem bila v Cerknici v domu, potem
sem prišla sem. Tam mi je bilo dolgčas, tu
pa nič več. |Neža Podgornik|

K o sem prihajala k sestri na obisk, me je vedno
nagovarjala, naj pridem v dom. Zelo me je
silila. Pa nisem mogla iti kar tako, vedno
sem si mislila, da dokler ne bo hujše sile,
ne bom šla. Rekla je: »Vsaj prošnjo naredi,
ker je treba dolgo čakati na prostor.« In smo
jo naredili in potem je hči tisto prošnjo zelo
dolgo nosila v torbi, preden jo je oddala.
Težko je bilo pustiti vse doma, vendar ko ne
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moreš več delati, tudi doma ne moreš več
biti.
Dolgčas mi tu ni bilo nič, saj doma sem bila
od petih zjutraj do pozno popoldne sama.
Je bilo zaradi tega kar pusto. |Lenčka
Velikanje|

Nikoli si nisem mislila, da bom v domu.

Nikoli nisem želela, da bi prišla sem. No,
navsezadnje pa sem prav težko čakala na
prosto mesto. Saj zdaj mi ni tu nobene sile.
Lepše se imam, kot bi se imela doma, čeprav domov še vedno rada grem. Kar nekaj
me žene, da moram iti pogledati, kako se
dela, kako je okoli hiše, da srečam domače
ljudi. Čeprav jih je vedno manj. Stari umirajo, čisto malo ljudi je še, pomrli so. Prav
dolgčas je, ker je prazno.

Kar eno celo leto sem se počutila v
domu bolj tujec. Vendar se je treba privaditi. Vse je bilo čudno, vse drugače. Tudi
poznala nisem tu nikogar. Vsi so bili zame
tuji. No, potem pa smo se počasi spoznali.
Zdaj bi pa kar težko šla kam drugam. Ravno zdaj se s sosedo začasno seliva v drugo
nadstropje, pa bo spet čudno. Tako zelo se
človek navadi na sobo, sostanovalce.
|Silva Ba jc|

Moja prva sostanovalka je bila zelo odločna.

Takoj, ko sem se vselila, je rekla: »Radia
ne, televizije ne, hočem počitek po kosilu
in mir do tretje ure, ne odpirati okna.«
Ko sem šla na zajtrk, sem na hitrico malo
odprla okno. Nikoli ji nisem ugovarjala,

vse sem potrpela, čeprav je bilo včasih
res težko. Šok je bil. Ampak mi ni zdaj
čisto nič žal.
Vse drugo pa se mi je zdelo zelo v redu.
Zelo prijazno je, ko pridejo zvečer pogle-
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dati in voščiti lahko noč, pa skrbijo za vse.
Potem sem dobila novo sostanovalko, ki je
bila tudi bolna. Še enkrat sem se selila, tokrat v svojo sobo. To je pa čisto drugače. In
zdaj se imam res zelo dobro. Še zdravje se
mi je malo popravilo. |Marica Oblak|

Treba je bilo iti v dom, ni šlo več doma. O,
gledala sem, kadar sem šla v zdravstveni
dom in šla mimo doma upokojencev, in
si mislila: »… da mi le ne bi bilo treba

nikdar priti sem …«
Pa se ni tako izteklo. Noga me je zelo bolela
in nisem mogla nič več sama postoriti. Nisem
imela druge izbire, kot da nekaj ukrenem.
V začetku ni bilo dolgčas. Le zdaj me vča-

sih prime še ena taka čudna otožnost,
domotožje, žalost. Par dni sem kar taka
čudna, kar nekam dolgčas mi je.
Ne vem, kaj bi pomagalo, da bi bilo drugače. Družbe nimam čisto ta prave. No, z nekaterimi se že »glihamo«, ampak vse kaže,
da ni dovolj samo to … |Stana Rupnik|

Večkrat sem bil v domu, ko smo nastopali
s pevskim zborom. Povabljeni smo bili.
Nisem pa si mislil, da bom kdaj tu živel.

Mislil sem, da bom doma do konca življenja. Zdaj pa … sem ostal sam. Nekje je
treba biti do konca. Možakarji, s katerimi
sem se družil, prijatelji, so večinoma umrli.
Zdi se mi, da je tudi veliko mlajših umrlo.
Ostal sem tako rekoč sam. |Avgust Cah|

Z e 12 let sem tu. Zame je to res že dolga doba.
Prej sem dom poznala, ker sem hodila obiskovati več znank in prijateljic. Poznala
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sem ga tako kot eno drugo hišo, potem
pa je vseeno drugače, ko začneš živeti v
njem. |Tončka Jereb|

Jaz sem se pa hitro vživela. Imela sem
srečo, da sem svojo sostanovalko že prej
poznala in tako sva se hitro in dobro
ujeli. Ko je ona odšla domov, mi je bilo
prav dolgčas. Sem pa hodila prej na obisk
k Tončki in sem kar vedela, kako je tu. Povedala mi je marsikaj in tako sem že prej
kar nekaj vedela o življenju v domu.
|Marija Hladnik|

Prav nič se nisem odločala. Ko je umrl mož,

nisem mogla več biti sama v velikem stanovanju in sem oddala prošnjo. K lažji
odločitvi je pripomogla tudi bolezen. Bila
sem zadovoljna, da so me sprejeli. Doma je
bilo hudo.
Včasih je res malo gneče v kopalnici. Mo-

raš upoštevati, da so tudi drugi in se
prilagajati, pohiteti, počakati …
Drugače pa sem kar zadovoljna. |Marica
Poljanec|

Z bolela sem in zdravnik je rekel, da ne morem
biti sama doma. Potem sem bila pri sinu
kar nekaj let, nato pa se je še bolezen poslabšala in sem morala priti v dom. Pa se
nisem nič bala. Rekla sem si: bom vsaj med
ljudmi in če kaj pride, bom hitro dobila
pomoč. In zdaj je tukaj kar v redu. Prej
nikoli nisem hodila v dom, a rekla sem si:

»Če je za druge v redu, bo tudi zame.«
Predvsem s Fanči se dobro razumeva.
|Cilka Petrič|
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D olgo, dolgo sem odlašala. Enkrat sem odpo-

vedala, na koncu pa je bilo le treba priti. Kolikokrat sem gledala, ko smo se sprehajale
po cesti mimo doma in premišljevala: »Kdaj

bom prišla sem? A bom kdaj?«
Čas in leta pa so šla naprej. |Ivanka Troha|

K o malo zboliš, se je lažje odločiti. Dokler

sem bil dober, nisem mislil, da sem za sem,
za v dom. Ko pa sem malo zbolel, sem bil
pa takoj »berajt«. Prišel sem in so me takoj
dali v posteljo.

Ne smemo reči, da ni razlike med tu in
doma. Velika razlika je, ampak, ko ne
moreš več biti doma, je potem tudi v domu
čisto v redu. Sem kar zadovoljen tu. |Jože
Lapa jne|

Mene je pripeljala sem bolezen. Sama nisem

mogla biti več doma, imam težko sladkorno
bolezen, dajala sem si injekcije. Pogosto
sem padla, nisem se mogla pobrati in so prišli sosedje, da so mi pomagali.
Težko se je bilo odločiti. Ena sestra mi je
rekla, naj grem, druga, da še ne. Bolezen je
bila prehuda in nisem mogla drugače. Tu
sem zadovoljna in otroci so zadovoljni, bolj
brez skrbi. Hrana je dobra, pozimi bom na
toplem, čistem.

Nikoli pa nisem mislila, da bom kdaj
stara. Mislila sem, da bom prej umrla.
|Kristina Čepin|

Jaz sem hranila za v dom veliko let in sem si
rekla: ko bom stara, bom imela veliko denarja in bom šla v dom. Ta želja se je zdaj
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tudi uresničila. Še ko so bile marke, sem
jih dajala na stran v ta namen … |Ivana Močnik|

Nisem nič mislila, da bom kdaj tu. Večkrat

sem bila bolna in sem prišla v dom le za
pozimi, poleti sem šla pa domov – trikrat,
potem pa sem ostala tu, po tretji zimi. Domov sem šla, ker sem lahko še pomagala,
pozimi se pa tudi bolezni bolj nakopičijo.
Lepo je bilo tudi v domu, ko sem še lahko
kaj delala; klekljala sem, kolektorje sem
skladala. Zdaj pa ne morem več. Zdaj sem
v domu že kar veliko let.
Ta dom bi bilo treba popravit. Vse se kruši
povsod. Najbolje bi bilo kar novega narediti.
|Pavlina Peternelj|

S e vedno mi je dolgčas. Najbolj po domačih.
Imam tri fante, sinove in včasih jih zelo
pogrešam, čeprav me pridejo pogledat.
Tu ne bi nič spreminjala, saj nismo za
drugega kot malo za poležati ali pa za kaj
dobrega pojesti. |Frančiška Sedej|

Tako nenadoma je prišlo in nikoli se ne

bom navadila v domu. Malo sem se že
vživela, ampak še vedno vidim svoj dom,
svojo posteljo. Saj pridejo domači iz Gorice, vsak mesec in me peljejo malo pogledati domov, ampak to ni isto. Človek se
naveže na svoj dom. Jaz nisem nikoli mislila, da bom kdaj šla od doma. Upala sem,
da me bo kap in da me bodo nesli iz hiše,
ko bo prišel čas za to. No, zdaj je drugače.
Navsezadnje, če ne bi bila tu, bogve, kako
bi se končalo. Dobro, da je bil tu, v Idriji,
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prostor, in da mi ni treba biti na stara leta
v kakšnem drugem kraju. Nikoli si nisem
predstavljala, da bi lahko živela kje drugje
kot v Idriji. |Marija Kenda|

R ekli so mi, naj grem poskusit, da bom

videla, če bo šlo v domu. No, potem sem
pa ostala. Za marsikaj je zdaj boljše, kot je
bilo prej. Prej nisem imela nič svojega.
Lepo je, ker imam zdaj svojo sobo, čisto
drugače je, kot prej, ko smo bile v dveh. Več

samskih sob bi moralo biti. Dolgo časa
ne prideš na vrsto. |Francka Lipužič|

Seveda me je skrbelo, ko so rekli, da bom šla

v dom. Nič nisem vedela, kako je tu. Zdaj
je pa v redu. Najbolj sem se bala, kakšno
družbo bom dobila. Težko bi bilo, če se ne
bi razumeli, na hrano in take stvari nisem
pomislila. |Frančiška Tušar|

Z ženo sva živela v stari hiši. Leta 1999 sem

postal vdovec. Zdravstveno stanje se mi je
slabšalo in zdravnik mi je svetoval dom.
Kar direktno, iz bolnišnice na Golniku, so
me 26. avgusta 2002 proti večeru pripeljali
sem. Na začetku je bilo težko. Malo lažje je
bilo morda zato, ker sem že prej hodil dve
leti na kosilo v dom. In takrat sem dobil
občutek, da nikomur tu ni prav hudo. S
tovarišem v sobi sva se dobro razumela.
Razlika med nama je bila v tem, da je bil on
tih človek, jaz pa rad klepetam. Pa tudi glede zračenja sobe sva bila različnih mnenj.
Zdaj živim v samski sobi. Zelo sem zadovoljen. Rad berem in dva meseca je bilo kar
težko, ker nisem mogel tega početi. Zvečer
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rad pogledam televizijo. Rad grem tudi na
sprehod. Se mi je pa primerilo, da sem šel
ven, v mesto in me je na mostu popadla
omotica, da sem padel. K sreči je mimo
prišla Saša, ki prevaža hrano in me je poznala. Pomagala mi je na noge. Prosil sem
jo, naj me odpelje k brivcu. Ona pa mi je
povedala, da sem ves krvav po obrazu. Prijazno me je naložila v avto in me odpeljala
v dom. |Jože Lapa jne|

Veliko let sem se pripravljala na življenje v

domu. Več let sem bila vpisana, a sem se
vedno znova, ko so me ponovno poklicali,
postavila na konec čakalne liste. A prišla je
bolezen in z njo spoznanje, da bom nekam
morala iti, da nihče ne bo mogel zame skrbeti. Tedaj sem pričela »glihati« z mojimi sorodniki. A počasi sem le spoznala, da bo res
treba v dom in sem se le odločila za odhod.
Pričelo se mi je vračati zdravje in sčasoma
sem dobila tudi samsko sobo. Ko so bile

stene pobeljene, na oknu zavese prave
barve in se je parket svetil, sem bila
moje sobice zelo vesela. Prav srečna sem
bila.
Ko sem pred leti hodila v dom obiskovat
moja dva dobra soseda, si sploh nisem
mogla predstavljati, kako je tu življenje
organizirano. Saj se tudi tako stara nisem
počutila in se o teh rečeh nisem nič spraševala. Stanovala sta v istem nadstropju, kjer
zdaj bivam jaz. V domu ne delam ničesar.
Gledam televizijo, mnogo programov gledam, predvsem italijanske.
In na skupine rada hodim, naj si bo na
petje, pogovorne skupine, telovadbo in
razne prireditve. Tudi sobno kolo gonim.
Vse to je koristno zame. Ko pridem s kake
skupine, še dolgo premišljujem, kaj smo
se pogovarjali in dan mine kot bi mignil.
|Milka Rudolf|
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je zbirka zapisov poti, po katerih so stari ljudje
prihajali v dom upokojencev.
Odhod v dom je za starega človeka, pogosto pa tudi
za njegove bližnje, težka odločitev. Spremljajo jo
negotovost, strah, občutki krivde in seveda bolezen
ter spoznanje, da je starost tu. Te stiske so velike in
zelo osebne. O njih se ljudje težko pogovarjamo,
pogosto jih premleva vsak zase. Soočanje z njimi
je lažje, če vemo, da podobne občutke doživljajo in
premagujejo tudi drugi.
Stanovalci, ki so zdaj v domu upokojencev, so to
pot že prehodili. Čas teče dalje in nekateri zmorejo
o tem tudi spregovoriti.
Hvala vsem, ki so opisali svojo osebno izkušnjo in
doživljanja ob preselitvi v dom. Marsikdo je ob tem
resno dodal: »Kar napišite, da bodo ljudje prebrali
in videli, da tudi zame ni bilo lahko, čeprav zdaj
zgleda vse tako enostavno. Vendar, naj jih ne bo
strah!«
Hvala za pomoč in spremne misli dr. Metki
Klevišarjevi ter prof. Milanu Koželju.

|Ema Brelih|
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