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UVODNIK
Drage bralke in bralci, pred vami je nova Pika, prva v letošnjem letu. Čeprav v grobem ostaja
takšna, kot je bila, prinaša nekaj sprememb. Prva, še zdaleč ne najpomembnejša, je ta, da je
dobila novega urednika. Ko me je januarja predsednik MDSS Ljubljana Janez Mlačnik
povabil k sodelovanju, sem uredniško mesto sprejel brez običajnega vljudnostnega
obotavljanja. Takšnega dela sem si ţe dolgo ţelel. Konec koncev je v veliki meri povezano z
mojo izobrazbo – sem namreč diplomirani profesor slovenščine in zgodovine. Ţe od
študentskih časov lektoriram številne publikacije, a do sedaj sem le redko napisal kakšen
članek, urednik pa nisem bil še nikoli. Zato sem se dela lotil resno in sistematično, upam pa,
da se mi je primerilo čim manj začetniških napak.
Druga sprememba, za katero pa novi urednik nima nikakršnih zaslug, je uvedba honorarjev.
Snovalcem in izdajatelju revije se je zdelo prav, da avtorji za svoj trud in delo dobijo primerno
plačilo. S pisanjem v Piko se seveda nihče ne bo uvrstil na seznam stotih najbogatejših
Slovencev, s honorarji smo zgolj ţeleli izraziti spoštovanje do tistih, ki so svoja doţivetja,
občutja, ideje in stališča pripravljeni preliti na papir in podeliti z bralci Pike.
Ţe takoj na samem začetku se je v zvezi z urejanjem Pike pojavila dilema, ki sem jo moral
brez odlašanja razrešiti. V moj e-poštni nabiralnik je priromalo nekaj prispevkov, ki so ţe bili
objavljeni v glasilih Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (v nadaljevanju zveza). Ker
se bralstvo edicij zveze in Pike v veliki meri prekriva in ker Pika po mojem mnenju ne sme
postati reciklaţa drugih glasil, sem se odločil, da članki, ki so ţe bili objavljeni v katerikoli
ediciji zveze, ne morejo biti objavljeni v Piki.
Ker bi ustvarjalci Pike radi, da bi slepe in slabovidne druţba bolje spoznala, smo se odločili,
da Piko ponesemo v širni svet, no, vsaj malo bolj širen, kot je bil doslej. S to potezo ne bomo
uvedli nič novega, temveč bomo zgolj obudili, kar je ţe ţivelo. Prve številke Pike (leta 2007)
je MDSS Ljubljana namreč razposlalo številnim institucijam in organizacijam, ki tako ali
drugače sodelujejo z društvom. In prav to bomo storili tudi s to številko Pike. Verjamem, da
bo zabavna, zanimiva in predvsem informativna tudi za videče bralce.
Prepričan sem, da je revija, ki jo ravnokar prebirate, kvalitetna in pestra. Da je nastala, je
pero zavihtelo 15 avtorjev, članov MDSS Ljubljana. Kljub temu pa je moţnosti izboljšav še
ničkoliko. Sam si ţelim, da bi mi uspelo k sodelovanju pridobiti kakšnega videčega pisca,
nekoga, ki o slepih in slabovidnih veliko ve, nekoga, ki ga je druţenje oziroma sodelovanje s
slepimi in slabovidnimi tako ali drugače zaznamovalo. Poleg tega si v prihodnjih številkah
ţelim še kakšen članek, ki bi obravnaval aktualne dogodke, tako ali drugače povezane s
slepimi in slabovidnimi v osrednji Sloveniji.
Za konec mi ostane samo še to, da vam zaţelim čim več prijetno šumečih morskih valov,
sveţega gorskega zraka, odrešilne sence borovcev, veselih uric s prijatelji, skratka, vsega
tistega, zaradi česar se boste poletja, ki trka na vrata, radi spominjali. Naj bo eden izmed teh
drobnih spominov tudi naša in vaša Pika.
Rok Janeţič
Kritike, pohvale, ideje in predloge mi lahko sporočite na e-poštni naslov:
rok.janezic@guest.arnes.si. Tako bo prihodnja Pika še boljša.
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AKTUALNO
Z NASMEHOM NA ODER
Devetdeseta so bila v polnem razmahu, ko sem prvič slišal, da slepi in slabovidni v Sloveniji
ustanavljajo gledališče. Kaj takega. Gledališče je vendar rezervirano za igralce in reţiserje,
pa za vse tisto osebje, o katerem gledalec ponavadi le sliši. Marsikdo bi rekel, da za slepe še
med gledalci ni prostora, nekdo pa je prišel na idejo, da bi slepe in slabovidne postavil kar na
oder. »Menda v tujini taka gledališča ţe obstajajo,« so mi govorili. Bomo videli ... Bomo
videli! In res smo videli. Ko je bil Nasmeh (tako so gledališče slepih in slabovidnih
poimenovali) tik pred prvo premiero, sem se, ker sem le beţno sodeloval s skupino, znašel
pred takšno tremo, kakršne danes kot
igralec tega gledališča ne poznam. Kako
drzno, kako draţljivo ... In se je zgodilo.
Slepi in slabovidni in vsi tisti, ki so v idejo
verjeli, so v slovenski gledališki prostor
umestili gledališče slepih in slabovidnih, ki
ni zanimivo samo zato, ker v njem igrajo na
vidu prizadeti ljudje, ampak tudi zato, ker
zmore na oder postaviti gledališko
predstavo na nivoju, ki se ga ne bi branilo
marsikatero ljubiteljsko gledališče. »Bravo,
bravo,« smo vzklikali in si govorili: »V
naslednji predstavi bomo tudi mi zraven –
bom tudi jaz zraven.«
Prvo spogledovanje slepih in slabovidnih z gledališko igro se je pričelo na poletnih taborih, ki
jih je organizirala Karitas in so se vsako poletje odvijali v kakšnem drugem kraju v Sloveniji.
Tam so na gledaliških delavnicah, ki jih je vodila Mateja Fabjan, danes Mlačnik, poskusili s
krajšimi uprizoritvami, s prvimi koraki gledališke igre. Očitno jim je kar šlo, da je stvar
prerasla v pravo gledališče z vsemi tistimi stvarmi, ki so zanj značilne in za sodelujoče v
gledališki skupini tako privlačne. Po prvi premieri so sledile še druga in tretja, uspešne
komedije, ki jih je gledališče ponovilo po trideset- in večkrat. Kot pa se v ţivljenju prerado
zgodi, so se v naslednjih letih zdruţili nekateri elementi, ki so pognali gledališče v večletno
dremanje. Morda pa je šlo le za priprave na nov korak, ki
ga je skupina morala narediti. Čas je tekel in očitno tudi
zorel. Nekatere ideje so se kuhale in čedalje pogosteje
se je govorilo o novi predstavi, o tem, da bi bilo treba
znova zagnati vse tisto gledališko ţivljenje. Očitno je
prišel čas, da se slepi in slabovidni spopademo tudi z
uprizoritvijo drame, ne le komedije. Torej nova
preizkušnja, nov izpit, nov korak ... Zgodili so se Slepci.
Belgijski Nobelov nagrajenec Maurice Maeterlinck je
konec 19. stoletja spisal dramo, ki je po mnenju
prenekaterih danes še bolj aktualna kot v tistem času.
Hotel je pokazati na človeka, ki se je izgubil v času, ki je
izgubil stik s sočlovekom. Hotel je povedati, kako človek
ne vidi, noče videti. In če je to videl ţe pred več kot
stoletjem, kaj bi rekel, napisal danes. V drami skupino
slepih ljudi Maeterlinck postavi v situacijo, ko se
prebudijo po kratkem dremeţu sredi sprehoda z
duhovnikom, ki je skrbel zanje v bliţnjem zavetišču.
Duhovnika pogrešajo. Prepričani so namreč, da je odšel po kruh in vodo. V njih se pričnejo
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prepletati strah, negotovost, jeza in nemoč. Razvoj dogodkov razkrije občutenja teh ljudi,
njihova doţivljanja trenutne situacije in ţivljenja v zavetišču ter nekaj malega upanja.
In takšne drame se je lotilo gledališče
slepih in slabovidnih. Slepi, ki igramo
slepce. To je nekaj, kar v to dramo vplete
še eno dimenzijo. Večkrat se vprašam, ali
je Maeterlinck kdaj razmišljal o tem, da bi
fizično slepi ljudje igrali slepce. Ali se je
kdaj vprašal, kaj bi oni občutili. Naša
skupina je, hote ali pa nehote, to
dimenzijo dodala. Vaje in priprave na
uprizoritev
so
prinesle
mnogo
razmišljanja, doţivetih situacij in nič
drugače ni, tudi ko se srečujemo ob
ponovitvah. A kljub vsej resnosti
Maeterlinckove drame jo gledališče slepih
in slabovidnih Nasmeh igra z nasmehom. Dragi bralci, pridite nas pogledat. Pridite pogledat
to čudovito delo, po zaslugi reţiserke Mateje Mlačnik postavljeno v neko drugačno okolje, v
okolje, ki vprašanjem izpred več kot stotih let daje sodoben zven.
Na koncu tega pisanja dodajam pesem, ki je nastala skozi ustvarjanje nasmehovcev. V njej
se prepleta vse, tako drobtinice iz Maeterlinckovega besedila, kot moja razmišljanja,
raznobarvni trenutki, ki so se rodili skozi delo in druţenja ekipe in ...

Bela sled
Naš korak je brez odmeva
In zvoniki brez zvonov
Pesem mračnega so dneva
Nam zveneli brez glasov.
Saj ne veš, kam teče reka,
V dno tolmuna val je ujet,
Morje se v močvirje steka,
Ladje vodi laţna sled.
Kje pa si! Kje si!
Si t'ko daleč stran od nas.
Vrni se! Pusti!
Solze bo posušil čas.
Ko morda nekoč nekdo
Le prišel ti bo naproti,
Našel nemo bo oko,
Belo sled na temni poti.
Roka roko je spustila,
Zvezda padla je na tla,
Sok svetlobe je razlila,
Ni je več, le kam je šla?
Janez Mlačnik
avtor fotografij: Klemen Klemenc
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TIVOLI UREJEN ZA SLEPE IN SLABOVIDNE – A ZGOLJ ZAČASNO
Od 15. do 17. aprila je bila v ljubljanskem mestnem parku Tivoli urejena začasna pot za
slepe in slabovidne, ki pa pravzaprav ni bila namenjena slepim in slabovidnim, temveč
videčim. Ti naj bi se na ta način seznanili z ovirami, ki se pojavljajo na vsakdanjih poteh
slepih in slabovidnih, ter s teţko sledljivostjo teh poti. Začasna ureditev skuša tudi ponazoriti
rešitve, s pomočjo katerih bi se slepi in slabovidni v Tivoliju laţje orientirali. Tako bi postal
park Tivoli za nas bolj obvladljiv in posledično bolj dostopen. Videče obiskovalce smo po
Tivoliju vodili slepi in slabovidni (eden izmed njih sem bil tudi sam). Avtorici začasne ureditve,
krajinski arhitektki Andreja Zapušek Černe in Andreja Albreht, sta za obiskovalce izdelali
posebna simulacijska očala, skozi katera so lahko svet videli tako, kot ga vidijo slabovidni.
Začasna ureditev je vsebovala začasne instalacije, ki so slepega in slabovidnega pomagale
voditi po prostoru, in tablice, ki ljudi obveščajo, kaj vse je še smiselno potipati, povohati
oziroma si ogledati v parku ter ga tako začutiti in doţiveti nekoliko drugače. Pot je potekala
od kriţišča v bliţini kipa Edvarda Kocbeka mimo ribnika, ki je trenutno gradbišče, do
rastlinjaka. Začetek in konec poti sta označevala velika plakata, na katerih je bil opisan
osnovni namen začasne poti. Na njiju je bil narisan tudi zemljevid, na katerem so bile
označene glavne točke oziroma postaje.
Prva točka je bila na precej razgibanem kriţišču, kjer se pod različnimi koti kriţajo štiri
peščene poti, od katerih se ena odcepi proti kipu Edvarda Kocbeka. Videči s te točke zlahka
opazi na klopi sedeči Kocbekov kip v
naravni velikosti, ki se pogovarja s
svojim 30-centimetrskim miniaturnim
dvojnikom, sedečim na naslonjalu klopi.
Slepi ali slabovidni pa bo imel pri iskanju
kipa teţave, saj na kriţišču ni nobene
orientacijske oznake, ki bi ga vodila. Na
tem mestu bi torej še kako prišla prav
rahlo dvignjena sledna črta (nekakšna
tanjša betonska ali kamnita cev), ki bi
slepega oziroma slabovidnega pripeljala
do kipa. Ko sem stal na tem kriţišču, mi
je misel takoj ušla k velikim odprtim
prostorom, kot je na primer Prešernov
trg, ki bi jih, če bi premogli takšno sledno
črto, slepi in slabovidni laţje obvladali.
Po nekaj metrih hoje po travi so obiskovalci prišli na asfaltno pot. Vodniki smo jih opozorili na
razliko, ki jo čutimo pod nogami, ko hodimo po različnih podlagah. Prav različne talne
strukture so slepim in slabovidnim v veliko pomoč pri orientaciji v okolju. Čez pot je bila
postavljena preproga z bunkicami (improvizirana talna oznaka), ki je obiskovalce čez
kompleksno kriţišče usmerila v pravo smer. Na tem mestu smo poudarili, da je mogoče za
pomoč pri orientaciji v okolju izkoristiti tudi različne vzorce v tlaku. Z razlikami v talnih
strukturah si lahko predvsem slepi pomagamo na primer na glavni avtobusni postaji v
Ljubljani, kjer je cesta med peroni in stavbo ţelezniške postaje asfaltna, peroni pa so
tlakovani. Če te razlike ne bi bilo, bi slepi v hrušču in trušču avtobusne postaje ob prečkanju
ceste teţko vedel, ali tava še po cesti ali ţe po peronu.
Na poti smo naleteli na kolo, ki naj bi obiskovalce opozorilo na številne ovire, ki slepim in
slabovidnim oteţujejo gibanje po mestu. Poleg koles so to predvsem napačno parkirani
avtomobili, smetnjaki, reklamni panoji in na različnih delih pločnika (ob cesti, na sredini ali ob
nasprotnem robu) postavljeni prometni znaki. V parkih slepe in slabovidne zmotijo predvsem
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klopi, postavljene preblizu ob poti.
Rezultat je lahko boleče koleno, če
pa na klopi kdo sedi, pa za povrh
še opravičevanje, najpogosteje
zaradi pohojene noge ali udarca z
belo palico.
Ob sprehajanju po Tivoliju smo se
dotaknili tudi številnih količkov, ki
so posejani po vsem mestu. Do
njih ne moremo zavzeti a priori
negativnega stališča kot do na
pločniku parkiranih avtomobilov. Po
eni strani so namreč koristni, saj
napačno parkiranje preprečujejo.
Tako je na primer s postavitvijo
količkov okrog Filozofske fakultete
v Ljubljani dostop do nje postal mnogo laţji. Če smo se morali prej na poti iz avtobusne
postaje Aškerčeva do vhoda v stavbo fakultete prebijati skozi dţunglo avtomobilov, se lahko
zdaj (najprej ob količkih, nato pa ob sledni črti, ki so jo naredili) lagodno sprehodimo do
hrama jezikoslovja in humanistike. Po drugi strani pa so lahko količki, še posebej če
kraljujejo sredi pločnika, zelo moteči in boleči. Slabovidnim bi pomagali ţe s tem, da bi
količke odeli v barvo, ki bi bila v kontrastu s podlago, pri slepih je pa pač tako, da bi jih, ko še
ne bi vedeli za obstoj količka, zabolelo koleno (seveda če količka ne bi zaznali z belo palico),
v vseh nadaljnjih primerih pa bi morali kritično mesto prečkati še posebej pazljivo.
Povsem drugače je z vejevjem in grmovjem, ki se čez marsikatero ograjo bohotno razteza na
pločnik. Nikoli ne bom pozabil, kako sem kot študent malodane vsak dan pešačil od
avtobusne postaje Tobačna do študentskih domov v Roţni dolini. Ob lepem vremenu so me
veje večinoma le prijetno poboţale po glavi, le včasih me je kakšna posebej dolga udarila po
obrazu. Po deţju pa je bila hoja po pločniku od ţelezniškega podhoda do Roţne doline
praktično nemogoča. Od deţja obteţene veje so pot zagradile in me prisilile, da sem večino
poti prehodil po cesti. Kako lastnike takšnih rastlin prisiliti, da bi jih primerno vzdrţevali?
Verjetno je edino učinkovito sredstvo stroga in dosledna kaznovalna politika.
Na poti po Tivoliju se nismo ukvarjali zgolj
s kriţi in teţavami, ki jih slepi in slabovidni
doţivljajo na vsakdanjih poteh po mestu,
temveč smo obiskovalce opozorili tudi na
številne rastline, ki jih lahko ne le gledajo,
temveč tudi tipajo in vonjajo. Tako so
lahko na drugačen način doţiveli košat
himalajski bor, dišečo brogovito, volnatek
z mehkimi listi, brezo in cvetoči leskovec.
V rastlinjaku so lahko začutili razliko med
celinskim ter vlaţnim in vročim tropskim
podnebjem. V predprostoru rastlinjaka je
bila knjiţnica pod krošnjami, kjer so bile
na ogled postavljene brajeve in zvočne
knjige.
Vsak prostorski načrtovalec bi se moral zavedati, da so uporabniki javnih površin tudi slepi in
slabovidni, ter iskati rešitve, ki bi omogočile boljšo uporabnost prostora tudi za nas. Takšne
rešitve so zvočni elementi (na primer semaforji) in taktilne oznake. Gre za posebne reliefne
spremembe v tleh, ki jih lahko slepi začuti z belo palico. Pri tem povečini ne gre za velike in
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drage intervencije v prostor (kupovanje in montaţa drugačnih tlakov v obstoječe ali nove
tlake). Velikokrat so dovolj majhne intervencije, kot je dvignjen rob ob poti. In ne pozabimo:
kar je dobro za invalide, ostalim prebivalcem v najslabšem primeru ne škodi, velikokrat pa jim
koristi.
Rok Janeţič
Ps. Andreji Albreht se zahvaljujem za posredovanje fotografij in tekstovnega gradiva, ki mi je
bilo v veliko pomoč pri pisanju tega članka.

TABORI ZA SLEPE IN SLABOVIDNE SLOVENIJE
Korenine tabora za slepo in slabovidno mladino segajo v leto 1990, ko je v Tinjah, na
slovenski strani, potekal prvi sedemdnevni poletni tabor z raziskovalno vsebino. Organizatorji
prvorojenca so poskrbeli za finančna sredstva, spremljevalce in vsebinski del tabora za slepo
in slabovidno mlado populacijo (dijaki,
študenti). Leta 1994 je tabor prešel pod
okrilje Škofijske Karitas Ljubljana, kjer so
poskrbeli za nekatere organizacijske
rešitve in za finančna sredstva. V letu
1997 je bil prvič organiziran tudi zimski
tabor za slepo in slabovidno mladino, ki je
trajal en teden in je takrat potekal v
Bohinju. Tudi ta tabor je vzela v svoje
naročje Škofijska Karitas Ljubljana.
Zdaj pa se od korenin preselimo k deblu
tabora za slepe in slabovidne, ki ga
sestavljamo: organizatorji, prostovoljci v
vlogi spremljevalcev, slepi in slabovidni
udeleţenci ter slepi in slabovidni z motnjami v duševnem razvoju. Ta pestra druščina se rada
vrača na tabor in se »pridno« stara z njim. Z veseljem pa sprejmemo v svojo druţbo nove
obraze, saj je spletanje vezi med ljudmi vedno dobrodošlo, sveţi pogledi in pobude pa
izboljšajo kvaliteto tabora.
Iz debla rastejo veje, ki se razprostirajo po celi Sloveniji ter včasih tudi izven naših meja. Z
njih je dober razgled, saj na tabor za slepe in slabovidne povabimo zanimive goste, da nam
predstavijo kraj, kjer trenutno bivamo, in nam pribliţajo lepote naše domovine ali
dogodivščine iz vsakodnevnega
ţivljenja zamejskih Slovencev. Vej
pa ne obračamo le navzven, ampak
tudi navznoter, ker s prijaznimi gosti
razpravljamo med drugim tudi o
bioetničnih vprašanjih (evtanazija,
splav), se dotaknemo kulture
oblačenja, kulture prepira, kukamo v
19. stoletje, v ţivljenje fevdalcev,
plemičev, tlačanov in kmetov, se
učimo, kako pridobiti mir srca itd.
Seveda pa si poleg pogovorov o
resnih temah vzamemo čas tudi za
razvedrilo. Zato medse povabimo
prikupne glasbene goste, ki nam z
besedo in pesmijo polepšajo dan.
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Včasih pa smo kakor listki, ki jih vetrič ponese do muzejev, toplic, na vznemirljive voţnje s
čolni po rekah, na ogled znamenitosti v bliţnji okolici, v cerkve k sveti maši ... Vendar pa se
vedno vračamo nazaj, v naš tabor slepih in slabovidnih, kot ptiči v domače gnezdo.
»Doma« ob prijazni in prisrčni besedi prijatelja poţenemo popek, ki preraste v cvet
sodelovanja, sproščenosti, miru in Boţje povezanosti. Dihamo in čutimo skupaj, bogatimo
drug drugega in lepo nam je.
Poleg ţe napisanega omenjam še eno dejavnost, ki je včasih potekala na taborih, namreč
gledališka delavnica, iz katere je kasneje nastalo gledališče slepih in slabovidnih »Nasmeh«,
ki deluje še danes. Pred kratkim je to gledališče premierno uprizorilo igro »Slepci«, prirejeno
po knjigi Nobelovega nagrajenca Maeterlincka. Na taborih za slepe in slabovidne pa potekajo
tudi druge dejavnosti. Pridruţite se nam, če vas zanima, kaj vse se še dogaja.
Na koncu se res lepo zahvaljujem vsem, ki ste kadarkoli in kakorkoli pomagali, da smo
lansko leto uspešno izpeljali ţe 21. poletni in letos 15. zimski tabor za slepe in slabovidne
Slovenije.
Ladka Hunjet

S POTI
PETDNEVNO POTEPANJE PO BERLINU
Lansko poletje sva z boljšo polovico Saško dognala, da je najina takrat 15-mesečna hčerka
Sara ţe dovolj velika za svoje prvo popotovanje. Tako smo se konec julija odpravili na
petdnevno vandranje po Berlinu. Sara je potovanja kar dobro prenašala, tako da si v zvezi z
njo nisva delala prevelikih skrbi. Ker nimamo avta, je bila odločitev, da bomo potovala z
javnim prevozom, samoumevna. Takšnega načina potovanja se je tudi Sara ţe navadila in
celo všeč ji je. Morda zato, ker so vlaki, avtobusi in letala polni zanimivih ljudi, ki si jih
ogleduje in z njimi navezuje stike. Morda zato, ker se v avtu, privezana na otroškem sedeţu,
počuti utesnjeno. Kdo bi vedel. A dejstvo je, da je na vlaku do zdaj le redko jokala, v avtu pa
skoraj vedno.
Pot do Berlina je bila precej naporna, še posebej za Saško, ki je morala spremljati oziroma
voditi dva: slepega (mene) in otroka. Poleg tega smo se odločili za najcenejšo varianto; to je
pomenilo, da smo se z vlakom odpeljali do Zagreba, od tam z avtobusom do bliţnjega
letališča, nato pa z letalom v Berlin. Pred
potovanjem sva se s Saško malce bala,
kako bo Sara doţivljala svoj prvi let, a ni
bilo teţav. Še več, deklica je vidno uţivala.
Med letom mi je sedela v naročju, s svojim
pasom privezana na mojega. Pristanek je
prespala. Zbudila se ni, niti ko sem jo nesel
z letala in jo poloţil v voziček. Do hostla, ki
smo ga rezervirali na spletu, smo obredli še
hitro ţeleznico in mestni avtobus. Po okusni
večerji, od katere mi je najbolj ostala v
spominu sladica (vroče višnje v omaki,
začinjeni z zelenim poprom in meto, s
sladoledom in smetano), smo šli v
horizontalo.
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Naslednjega dne smo se odpravili na voden ogled središča mesta. Cena ogleda je bila
prepuščena udeleţencem: plačal si toliko, kolikor si menil, da je bil ogled vreden. Na tem
mestu ne bom na dolgo in široko opisoval ducat znamenitosti, ki so nam jih predstavili, omejil
se bom le na tisti dve, ki sta se mi vtisnili najgloblje v srce in ki sta s stališča slepega turista
še posebej zanimivi. Prva je spomenik holokavsta; postavljen je bil v spomin na 6 milijonov
Judov, pomorjenih v nacističnih koncentracijskih taboriščih. Spomenik je megalomanski:
sestavlja ga 3711 betonskih kvadrov različne velikosti. Njegova posebnost je, da ga ne samo
gledaš, temveč dobesedno greš vanj. Med kvadri so potke, dovolj široke za invalidske in
otroške vozičke, po katerih se obiskovalec polagoma spušča proti sredini spomenika. Tam
se spričo več kot dva metra visokih kvadrov počuti utesnjeno, kar naj bi ga spomnilo na
temačnost genocida nad Judi. Drugi spomenik, ki pripoveduje o nacističnem poţigu 20.000
knjig prepovedanih avtorjev, ni dostopen nikomur. Zgradili so ga namreč pod zemljo,
obiskovalec pa si ga lahko ogleda skozi steklene šipe v tleh. Vidi zgolj prazne knjiţne police,
na katerih je prostora za 20.000 knjig. Skupna lastnost obeh znamenitosti je, da ju lahko slep
človek doţivi skoraj enako intenzivno kot videči, kar za umetniške slike in kipe, polne
neopisljivih detajlov, ne moremo trditi.
Po ogledu ostankov Berlinskega zidu, simbola vzhodnonemške komunistične diktature, smo
se odpravili na obilno kosilo. In na tem mestu je naše dotlej prijetno pohajkovanje odbrzelo v
nepredvideno in nezaţeleno smer. V restavraciji se mi je preglobok poţirek piva (prvega in
edinega, da ne bo napačnih interpretacij) zataknil v grlu in nenadoma sem izgubil zavest. Ko
sva čez dva dni s Saško ugotavljala, kako je lahko do tega prišlo, sva dognala, da je bil edini
moţen vzrok dehidracija: med štiriurnim pešačenjem sem se vse premalokrat spomnil na
steklenico vode, ki je samevala v Sarinem vozičku. Kraj za padec v nezavest je usoda
skrbno izbrala: ko so z rešilcem prišli pome, se je izkazalo, da je bolnišnica čez cesto, prav
nasproti restavracije, kjer smo obedovali. Tisto noč sem preţivel na opazovanju v bolnišnici,
ker nihče ni ţelel ničesar tvegati. Ko sem naslednjega jutra deţurnemu zdravniku podrobno
razloţil, kaj se je zgodilo, je ta hitro sklenil, da je povsem običajno, da se srce v takem
primeru za nekaj trenutkov ustavi in da najbrţ ni bilo potrebno, da sem ostal v bolnišnici.
Takoj sem dobil odpustnico.
A z odpustnico se ta zgodba še zdaleč ni končala. Sredi oktobra sem doţivel pravcati šok, ko
sem od bolnišnice dobil račun – 520 evrov. Tega nisem mogel razumeti, saj sem imel na
potovanju veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki sem jo osebju bolnišnice
tudi izročil. Po telefonu sem poklical Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer so mi
svetovali, naj račun poravnam, potem pa naj na zavarovalnico naslovim prošnjo za povrnitev
stroškov. Nasvet pa tak, sem si dejal in sklenil staviti na drugo karto – Saškino briljantno
znanje nemščine. Poklicala je v berlinsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da so mi ob odpustu
pozabili dati v podpis nekakšen obrazec. Nato so mi dokumente v podpis poslali po pošti in
od takrat od njih ni ne duha ne sluha, po čemer sklepam (upam, da upravičeno), da je
problem rešen, to je, da mi ni treba plačati računa.
Vrnimo se raje spet v Berlin. Po odpustu iz bolnišnice in hitrem kosilu smo se odpravili v
ţivalski vrt, kjer je Sara navdušeno hranila koze. Nato smo si privoščili berlinsko fast food
specialiteto Curry Wurst. To je najbrţ ena izmed redkih jedi, za katero točno vemo, kdaj in
kako je nastala. 4. septembra 1948 si je nemški vojak, ki se je vrnil iz ameriškega ujetništva,
zaţelel ameriško jed spare ribbs (marinirana svinjska rebrca). Ker njegova ţena rebrc ni
imela, moţu pa je kljub temu ţelela ustreči, se je znašla: skuhala je klobaso, jo polila s
sladkim kečapom in potresla z veliko curryja. Jed se je bliskovito razširila po vsem Berlinu in
danes je najprepoznavnejša posebnost lokalne kuhinje.
Naslednja dva dneva sta minila v prijetnem in brezskrbnem kolovratenju po Berlinu in njegovi
okolici. Obiskali smo Wannsee, kjer je Sara čofotala v za majhne otroke primerni nizki vodi in
se valjala po mivki, ter Potsdam, mestece, uro voţnje z vlakom oddaljeno od Berlina, v
katerem so zmagovalci julija leta 1945 tudi uradno končali drugo svetovno vojno – vsaj v
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Evropi. A čakal nas je še en adrenalinski uţitek: Saška je izgubila torbico z denarjem in
vsemi dokumenti. Problema smo se kljub šoku lotili sistematično: obredli smo vse postaje
(trgovine, lokale, restavracijo itd.) od začetka do konca. Izkazalo se je, da bi bilo pametneje,
če bi se iskanja torbice lotili v obratnem vrstnem redu. Ko nas je namreč natakar v lokalu
(zadnji postaji pred odkritjem izgube torbice) zagledal, nam je ţe od daleč zaklical: »Vašo
torbico imamo.« Konec dober, vse dobro. In naslednjega dne smo odšli nazaj na sončno
stran Alp.
V Zagrebu, kjer smo morali počakati pet ur do odhoda vlaka v Ljubljano, smo doţiveli kulturni
šok. Park, kamor smo si šli po sedenju v letalu pretegnit noge, ni imel dostopa za vozičke,
tako da sva morala Saro v vozičku nesti po stopnicah. Pločniki so bili, kot smo sicer vajeni
tudi v slovenski metropoli, zaparkirani. Za povrh smo, ko smo pešačili proti ţelezniški postaji,
na pločniku naleteli na oviro, ki je prepovedovala nadaljevanje poti, češ da se na pločniku
izvajajo obnovitvena dela. O kakšnih delavcih ne duha ne sluha. Tako smo morali oviro obiti
po cesti, da smo spet prišli na pločnik. In zakaj pravim kulturni šok. V Berlinu nismo imeli
teţav z dostopnostjo za vozičke. Postaje podzemne ţeleznice so bile opremljene z dvigali,
stopnice pa so obvezno spremljale klančine. Le na eni zakotni predmestni postaji med
Berlinom in Wannsejem sva s Saško kar pošteno švicala, ko sva morala Saro nesti po kakih
20 ali 30 stopnicah. Zaradi vseh doţivetij, tudi tistih manj prijetnih, predvsem pa zato, ker je
Berlin ljudem prijazno mesto, sem ga vzljubil.
Rok Janeţič

POTEPANJE PO AVSTRIJI
Nadaljevanje
V torek zjutraj smo po zajtrku hitro sedli v avto in se odpeljali proti švicarsko-avstrijski meji.
Po nekaj urah voţnje smo prečkali mejo in najprej obiskali majhen obmejni kraj Hohenems.
Simona je bila tu rojena in si je ţelela videti svoj rojstni kraj. Malo smo se še sprehodili po
mestu Götzis, ki je od Hohenemsa oddaljeno kakšna dva kilometra. Tu smo si ogledali
cerkev, ki je zanimiva zaradi dveh zvonikov.
Nato smo se odpeljali proti mestu
Innsbruck. To je manjše mesto, ki je res
lepo urejeno. Znano je po svoji olimpijski
smučarski skakalnici, na kateri vsako leto
poteka tradicionalna novoletna turneja za
smučarje skakalce. Tu je res pravo
turistično središče, saj na vsakem koraku
slišiš drug jezik. Mesto ima tudi precej
univerz in fakultet, zato pravijo, da je
Innsbruck študentsko mesto, v katerem
ţivi okoli 25000 študentov. Mesto je res
lepo urejeno, krasijo ga znamenite
zgradbe.
Hotel Innsbruck je tipičen mestni hotel s štirimi zvezdicami, od starega mestnega jedra je
oddaljen le pet minut hoje. Njegova ciljna skupina so poslovni gostje, ki ostajajo v mestu
večinoma dva dni in si v tem času lahko ogledajo znamenitosti starega mestnega jedra, kot
so npr.: zlata streha, Dom sv. Jakoba in muzej Volkskunstmuseum. Hotel stoji v samem
mestnem središču, zato do njega najlaţje dostopamo z javnimi prevoznimi sredstvi (taksi,
avtobus …).
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Hotel razpolaga z 13 enoposteljnimi, 90 dvoposteljnimi in 5 večposteljnimi sobami in dvema
hotelskima apartmajema. Njegova skupna kapaciteta je 212 postelj. Sobe so različnih
kategorij: Classic, Superior, Deluxe in Suiten. Vse sobe so opremljene z televizijo,
internetnim priključkom, direktno telefonsko linijo, mini barom ter sefom.
K vsaki sobi spada kopalnica s tušem in
straniščem. Večina sob je klimatiziranih,
vendar le v poletnem času. Nekatere od
njih so prilagojene invalidom. Ponudba
hotela je tudi Wellness, ki je razdeljen na
dva dela, in sicer na savno ter wellness
z bazenom. Nahaja se v kletnih
prostorih, kjer je tudi manjši fitnes
center; drugi, panoramski wellness pa je
v mansardnih prostorih hotela, kjer lahko
po masaţi počivamo na terasi. Wellness
v zgornjih prostorih je namenjen
nudistom.
V hotelu Innsbruck organizirajo tudi
srečanja in seminarje, saj nudijo za to ustrezno tehnično podporo, organizirajo pa tudi razne
svečane pogostitve. Ker je to mestni hotel in je pribliţna doba bivanja dva dni, je tudi njegova
ponudba v prvi vrsti pisana na koţo neinvalidnim gostom.
Sicer pa je za slepe in slabovidne goste kar nekaj prilagoditev, kot so: dvigalo, ki je označeno
z brajevo pisavo in večjimi odebeljenimi številkami, dobro osvetljeno stopnišče, povečane in
izbočene številke sob ter oznake nadstropij na ograji. So pa tudi nekatere pomanjkljivosti, saj
slepim in slabovidnim ne nudijo prevoza do hotela, ker menijo, da ti gostje do njega lahko
pridejo s taksijem; prav tako ne nudijo animacije, vodenih izletov, ker po njihovem mnenju
lahko slepi sami najdejo znamenitosti Innsbrucka, ki so blizu hotela in v bliţnji okolici (npr.:
olimpijska skakalnica, Hungerburg …).
Ker tu za slepe in slabovidne goste razen nekaj malenkosti ponudba ni bila bogata, smo ta
del potepanja po Innsbrucku izkoristili za malo razvajanja v bazenu in savni wellness centra.
Dopoldne pa smo si ogledali mesto ter se s kočijo popeljali po starem delu mimo vseh
znamenitosti in palač, ki ga krasijo. Nismo se mogli upreti in smo morali obiskati tudi
slaščičarno, da poskusimo njihovo tako opevano Sacher torto. Z vzpenjačo smo se povzpeli
na hrib nad mestom, od koder je lep pogled na Innsbruck in okolico vse do olimpijske
skakalnice.
Pred odhodom smo si tudi od blizu
ogledali skakalnico. Z ţičnico in dvigalom
smo se odpravili do vrha skakalnice, s
katere je res strašen pogled v dolino za
nas navadne ljudi, za skakalce pa je to
nekaj normalnega. Odšli smo tudi do
olimpijskega stebra, na katerem je med
olimpijskimi igrami gorel olimpijski ogenj,
danes pa je to spomenik, na katerem so
zapisani vsi olimpijski zmagovalci.
Bilo je res zanimivo, vendar smo bili še
vedno pod vtisom hotela za slepe in
slabovidne v Švici. Res pa je, da so bili
tudi tukaj v Avstriji ljudje zelo prijazni in
pripravljeni pomagati. Po dveh dneh Innsbrucka in ogledu skakalnice smo naše potepanje
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nadaljevali. Sedaj je bil naš zadnji cilj mesto Zalgrub v Nemčiji. O tem pa bo beseda v
naslednji številki. Naj povem, da je bilo res zanimivo.
Miha Jakopin

VZPON NA STOL
Deţela kranjska nima lepš'ga kraja,
ko je z okolšno ta, podoba raja.
Ti Prešernovi verzi ZPON NA STOL spremljajo na vseh potepanjih po naši prelepi Gorenjski.
Kljub temu da ne vidim prelepih razgledov, zaradi katerih se ljudje podajajo v hribe, me vsak
osvojen vrh navda z radostjo in mi da energijo za naslednjega. Tokrat smo se odločili za
vzpon na Stol.
Najvišji slovenski stol, če odmislimo kakšnega prinesenega na Triglav, si zasluţi pisanje z
veliko začetnico – Stol. Saj je vendar prvak Karavank, vzpenja se 2236 metrov visoko in se
spogleduje celo s Triglavom, za nameček pa se dobrika še svojima goratima sosedama
Begunjščici in Vrtači. Plečato pobočje Stola, kakršno se razgrne pogledu iz doline Save,
zaključujeta dva vrhova – Veliki in Mali Stol.
Ţe lansko leto sem si ţelela osvojiti
ta veličastni vrh, pa mi je načrte
prekriţala poškodba ahilove tetive.
»Tokrat bo zmaga moja,« sem si
rekla, ko sva se z Milošem vozila
proti Kranju. Priţgala sem radijsko
postajo in frekvenco nastavila na
repetitor na Krvavcu. Fant, koliko
prometa je v zraku ţe ob 5:30
zjutraj. Miha in Marko sta se
odpravljala na Kalški greben in še
nekaj drugih operaterjev se je
vozilo na delo, zato je pot hitro
minila. V Kranju smo bili zmenjeni z
Zvonetom. On je bil na Stolu ţe
dvakrat in pot dobro pozna. Skupaj
smo se odpeljali do Valvazorjevega doma (1181 m). Tam smo pustili avto, si oprtali
nahrbtnike in se peš odpravili dalje proti današnjemu cilju. Pot je lepo opisana na
http://www.hribi.net. Najprej vodi skozi gozd, nato se prične vzpon v klanec. Ker je treba
premagati precejšnjo višinsko razliko, je prav lepo opazovati, kako se z višino spreminja tudi
vegetacija. Kljub poraščenosti in dokaj oblačnemu vremenu se vsake toliko časa le odpre
čudovit razgled na Gorenjsko z Bledom in okolico ter na greben Karavank. Miloš hodi
spredaj, jaz na sredini in Zvone zadaj. Pot je dovolj široka in le na redkih delih izpostavljena.
Korenine in skale pa so spolzke in zato je treba hoditi previdno. Sredi gozda nas dohitita dva
planinca, ki stanujeta pod Stolom in se nanj povzpneta skoraj vsak dan. To pa je rekreacija!
Fanta mi rečeta: »Umakni se desno, da bosta šla lahko mimo.« In kaj je bilo desno? Same
pekoče koprive, jaz pa v kratkih hlačah. Pa se nisem smela preveč pritoţevati, saj vsaka
moja neupravičena pritoţba sproţi ţe znan in vedno učinkovit odgovor, ki mi vedno zapre
usta: »Če se boš pritoţevala, boš prihodnjič ostala doma.« Samo fantje se lahko spomnite
takšne kazni, od nobene punce je še nisem slišala. Pot nas iz gozda pripelje na pas ruševja,
nato na travnate predele in kasneje na sam skalnati vrh. Nanj gremo kar naravnost, pri koči
pa se bomo ustavili na poti navzdol.
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Na vrhu nas pozdravi megla in takšen veter, da me kar prestavlja. Ker čez vrh poteka meja z
Avstrijo, je na njem dvojna oznaka vrha, avstrijski vrh Hochstuhl in slovenski mejni kamen.
Nahrbtnike odloţimo tik pod skalnati rob in najprej oblečemo vse, kar imamo s seboj. Ker
smo vsi trije radioamaterji, smo trdno odločeni vrh aktivirati na radioamaterskih frekvencah.
Zaradi slabega vremena je izgledalo precej klavrno, a mi se nismo dali. »Kar smo
napovedali, bomo tudi izvedli,« je bil odločen Miloš. In to se je tudi zgodilo. Prav hitro so bile
postavljene vse antene, postaje priklopljene na akumulatorje in aktivacija se je lahko pričela.
Delo smo si razdelili tako, da nismo zapravljali časa. Pri tem so nam zelo pomagali
radioamaterji v dolini, saj so s spoti na DX-clustru (objava na določeni spletni strani, ki
omogoča radioamaterjem po vsem svetu najti aktivne radioamaterje) pripomogli, da je
aktivacija potekala zares učinkovito. Ko smo imeli vsi polne roke dela, prideta na vrh dva
planinca. Ker na vrhu ni bilo drugega razen nas, sta se opogumila in nas prosila: »Can you
photo us?« Zvone ga ni dobro slišal in je vprašal: »Kaj bi rada?« »O, saj ste naši! Kdo bi to
mogel vedeti, če se pa v angleščini pogovarjate!« Pa smo se od srca nasmejali.
Z Milošem sva imela zvezo s
Francijem iz Jesenic. Franci je
vedno zraven in tudi zelo občutljiva
ušesa ima. Ţe večkrat je pripomnil,
da Miloša sprejema slabše od
mene. Tudi tokrat je pripomnil:
»Res čudno, da od vseh treh Miloša
slišim najslabše.« Spraševala sem
se zakaj in prišla do naslednjega
zaključka. Miloš je sedel na stolu,
jaz pa na tleh. Pri tleh je veter
mnogo manj moteč in zato se jaz
vedno spravim čim niţe. Miloš pa
se ne da motiti. Lahko zamenja
postajo,
anteno,
akumulatorje,
karkoli, le od stola se nikoli ne loči.
»Moraš poskrbeti, da lahko delaš kot gospod,« pravi. In je stol nesel tudi na Stol.
Ko smo takole vztrajali in vsak po svoje uţivali, je megla postajala vedno gostejša. A kar
naenkrat Zvone presenečeno vzklikne: »Poglej tega!« Nekdo je na vrh Stola prinesel kolo. In
z njim se je tudi odpeljal v dolino. Povedali smo mu, da poznamo tudi med radioamaterji
enega takega kaskaderja, in bil je navdušen. Poznata se sicer ne, a nikoli ne veš. Slovenija
je majhna deţelica.
Ko so zaradi vlage v zraku antene pričele točiti svoje solze, smo sklenili aktivacijo zaključiti.
Odpravili smo se do Prešernove koče na malico, potem pa po Zabreški poti v dolino. Kljub
slabemu vremenu in brez lepih razgledov smo preţiveli še en čudovit dan v slovenskih
gorah.
Sabina Dermota
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KRITIČNA MISEL
DRUŢBENI POLOŢAJ SLEPOTE SKOZI ZGODOVINO
Rad bi osvetlil mitologijo pojma slepote oziroma njegove grozljivosti, saj je skozi to
razseţnost laţje razumeti anksioznost videčih ljudi do slepote in s tem do slepega, če se po
naključju srečajo z njim. To je eden od vzrokov, zakaj se ljudje ne znajdejo, če se nenadoma
srečajo s slepoto, pa naj gre za njihovo lastno ali za tujo. Ţe od nekdaj je bil pojem slepote
nekaj zastrašujočega. Skozi zgodovino lahko spremljamo ta pojem kot nekaj najteţjega, zato
je sčasoma prešel v mističnost. Mislim, da to delno velja še danes.
Skozi vso zgodovino človeštva so invalide opredeljevali po njihovi prizadetosti. Tako
obravnavanje jim je prisodilo nalepko manjvrednosti. Posledica tega je bilo potisnjenje
invalidov v ločeno druţbeno skupino. To je ustvarjalo socialno druţbeno distanco v smislu
neenakosti med ljudmi. Tako so bili invalidi v prvotni skupnosti z nizko stopnjo razvitosti
proizvajalnih sil obravnavani kot izbranci po volji nadnaravnega duha. Večinoma pa so jih
drugi običajni člani druţbe pokončali. Opravičilo za svoje ravnanje so iskali celo v ţivalskem
svetu, kjer nekatere ţivali svoje prizadete vrstnike ugonabljajo. Ravnanje Špartancev, ki so
svoje prizadete novorojenčke metali v prepad, ni osamljen pojav v zgodovini. Nekatera
plemena še danes izločajo prizadete in jih prepuščajo usodi, druga jih ubijajo takoj po rojstvu
ali jih ţive zakopavajo. Nekatera plemena pa prizadete častijo kot boţanstvo. V antičnem
svetu so se proizvajalne sile razvile do take stopnje, da je ţe prišlo do preseţkov dela in so
se pojavila zatočišča za invalide. Toda invalidi so v njih samo vegetirali, saj jim je druţba
namenila le majhen del preseţkov dela. In vendar je bil to za takratne razmere višek
humanosti. Ta humanistični odnos zatočišč se je nadaljeval tudi kasneje pod vplivom
krščanstva, čeprav je šlo pri tem še vedno za pasivno in karitativno delovanje (vegetiranje v
prenatrpanih hiralnicah). Namen te skrbi je bil bolj zaščita druţbe pred njimi kot kaj drugega.
Mračnjaški srednji vek je prizadetost pojmoval kot boţjo kazen, zato so bili invalidi še
posebej oţigosani. Dvorni norci so bili pogosto prizadete osebe. V glavnem so bili prizadeti
izpostavljeni zasmehovanju in podcenjevanju.
Z uveljavljanjem burţoaznega načina proizvodnje in pod vplivom gospodarskega razvoja je v
devetnajstem stoletju prišlo do napredka v medicini in znanosti. Takrat se ţe govori o
medicinski rehabilitaciji. Medicina poskuša prizadete osebe ozdraviti in odpraviti njihove
prizadetosti. V devetnajstem stoletju se je tudi katoliška cerkev prvič zavedla, da invalidov ne
more obravnavati zgolj karitativno, kar je sicer bila praksa več kakor tisoč let. Zato je pozvala
drţavo, da zavaruje socialni status invalidnih drţavljanov. Prva organizirana skrb drţave se
kaţe v devetnajstem stoletju z organiziranjem posebnih šol. Občine so organizirale lastna
pribeţališča z zelo nizkim standardom. Tam so bili pomešani invalidi, alkoholiki in socialno
ogroţeni ljudje. Druţbena teţnja po obravnavanju invalidov v ločenih skupinah se je torej še
vedno nadaljevala s pomočjo znanosti.
Nauki velikih ekonomistov Adama Smitha in Davida Ricarda v osemnajstem in začetku
devetnajstega stoletja ter Malthusov nauk so prizadeli zlasti invalidne osebe. Po njihovih
trditvah naj se obdrţijo najsposobnejši, drugi pa naj propadejo. To je naravni zakon, kajti bog
je nekatere kaznoval ţe ob rojstvu.
Svoje čase je bila slepota mnogo pogostejši pojav kot danes, zato je bila druţba primorana
institucionalizirati poloţaj slepih, torej jim dati poseben status, medtem ko so danes slepi,
ravno zato, ker jih je malo, izrinjeni na rob. Ljudje preprosto ne vedo, kaj bi počeli z njimi, če
se slučajno nekje pojavijo, ker so pač izjeme. Lahko bi rekli, da so slepi na nek način slaba
vest človeštva, po drugi strani pa pri ljudeh vzbujajo podzavesten strah, da so tudi sami
potencialno izpostavljeni morebitni slepoti. Zato je slep človek v pojmovnem smislu opomin in
je tako obenem stigmatiziran.
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V mističnem smislu je bila slepota simbolični opomin tistim, ki vidijo, naj bodo pozorni na to,
kakšen je njihov odnos do slepega, saj je slepota prišla po boţji volji, in tako torej slepi trpi za
druge. Hkrati pa je to apel tistim, ki vidijo, naj poskrbijo za slepega, da se tudi njim ne bo
pripetilo kaj podobnega. Zanimiv je zgodovinski primer, ki opisuje makedonskega kralja
Samuela. Njegovo poraţeno vojsko so zmagovalci oslepili. Le vsakemu stotemu vojaku so
pustili eno oko, da je lahko vodil ostale vojake nazaj proti domu. S tem so zmagovalci ţeleli
doseči psihološki učinek, češ, poglejte, to se zgodi tistim, ki so premagani. Tako je slepota
nastopila kot svarilo groze. Tudi v Kralju Ojdipu najdemo polno simbolike slepote. V njem
nastopa videc Theirezias, ki vidi več kot drugi. Celo kralj Ojdip ugotovi, da je bil sam duhovno
slep, ko je ubil svojega očeta in se poročil z lastno materjo. Na koncu kaznuje samega sebe
tako, da se oslepi.
V glavnem so bili slepi skozi zgodovino praktično nekoristni ljudje, razen v izjemnih primerih,
ko se je kdo priučil igranja na kakšno glasbilo ali pa je vrtel lajno in mu tako ni bilo treba
beračiti kot drugim. Ena takih izjem je bil Homer, ki je napisal epa Odisejo in Iliado. Šele v
zadnjih stopetdesetih letih, odkar je v praktični rabi brajeva pisava, se je odnos do slepih
lahko spremenil, s tem pa tudi odnos med slepimi samimi. To je bila prva neformalna oblika
socializacije in integracije, s tem, da se je organizirana skrb za slepe začela v devetnajstem
stoletju, ko so se posamezni slepi ljudje začeli šolati v takrat redkih ustanovah, ki so bile
ustanovljene posebej zanje. Po prvi svetovni vojni so nekaterim oslepelim vojakom dajali v
najem trafike, da so si lahko sluţili svoj kruh. To je bilo zelo pomembno, kajti v tistem
trenutku je slep človek v očeh druţbe začel veljati kot nekdo, ki je sposoben tudi kaj delati.
Seveda je to v primerjavi z današnjim stanjem teţko razumljivo, saj imamo danes slepe
pravnike, socialne delavce, fizioterapevte, učitelje, programerje, pisatelje itn. Po drugi
svetovni vojni pa se je najbolj uveljavil poklic telefonista, ki je dal zasluţek zares velikemu
številu slepih, obenem pa se ga je lahko priučil vsakdo. Vendar vse to ne zmanjšuje
grozljivosti pojma biti slep.
Na hrbtni strani pojma slepote oziroma invalidnosti v najširšem smislu jezdi ideologija. Zakaj
se pojem invalidnosti uporablja predvsem za ljudi, ki so vidno (očitno) telesno prizadeti? Za
srčnega bolnika, nosilca srčnega spodbujevalca, običajno ne rečemo, da je invalid. Zakaj teh
oznak ne uporabljamo za druţino, ki nima sredstev za preţivljanje, ali za alkoholika, ki tako
druţino ustvarja? Zakaj ne rečemo, da je invalid nekdo, ki nima občutka za lepo? Tehnični
izraz hendikep, ki v športu pomeni izenačitev moţnosti za zmago po močeh različno
kategoriziranih tekmovalcev, so v resničnem ţivljenju druţbeno pogojena pravila vrednotenja
moţnosti za uspeh, ki izenačujejo samo tiste, ki odstopajo navzdol. Je to neka vrsta
nepopolnega egalitarizma?
Invalidnost je vedno v spremstvu ideologije, saj je v nekem smislu vsakdo invaliden.
Vsakomur nekaj manjka, saj nihče ne čuti, kot da ima pri sebi vse, kar potrebuje za ţivljenje.
Vsakdo si v slehernem trenutku prizadeva karseda razviti svoje moţnosti in v tem smislu
smo vsi na istem. Pečat ali stigma invalidnosti sili človeka, da s poudarjanjem poloţaja
izsiljuje druţbo in zase zahteva neko dodatno pomoč, ki je virtualno neskončna, in pri tem
razvija osebnost, ki ni najbolj pozitivna. Odgovornost prenaša na drugega in s tem razvije
odvistnostni značaj. Njegova odvisnost ni več odvisna od njegovih realno manjših
sposobnosti na določenem področju, temveč od presoje drugih, da je takšen in da zato
potrebuje pomoč. Včasih, ko so invalidni ljudje povabljeni pred mikrofon, in kadar so to
uspešni ljudje, ki so se uveljavili na področju polja normalnega, jih novinarji sprašujejo, kaj
kompenzirajo s svojo dejavnostjo; npr. s študijem na fakulteti, s svojim podjetništvom ali s
tem, da so kot slepi ljudje člani lovskih druţin, da so pisatelji ali da gradijo hiše ali si kupujejo
luksuzne avtomobile. Vprašanje je perfidno ideološko. Predsednika republike, ali smučarja, ki
se v boju s stotinkami poganja po strminah, nihče ne vpraša, kaj kompenzirata. Teţko si
sicer predstavljamo, da bi bil slep človek predsednik republike, toda nihče se ne vpraša, ali je
predsednik republike lahko diabetični bolnik, ali ima umetne zobe, ali kadi … Človek lahko
ţivi z diabetesom, vendar tudi zaradi slepote ne umre. Oba si lahko ustvarita druţino, lahko
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se ukvarjata s športom ali kulturo in plačujeta davke. Res pa je, da med predsedniki teţko
najdemo take z opaznim hendikepom.
V nekdanji SFRJ je predsednik do smrti pazil na to, da je ostal markantna figura z vsem
bliščem, kamor je sodilo skrbno negovano lasišče, pokončno in seveda neokrnjeno telo.
Maršala brez noge si ni bilo mogoče predstavljati. Nekdanji ameriški predsednik Roosevelt je
ves čas svojega predsednikovanja presedel na invalidskem vozičku, ne da bi ljudje o njem
govorili kot o invalidu. Niti enega tehtnega razloga ni, zakaj slepi ne bi mogel opravljati
visokih političnih funkcij. Njegove govorne in motorične sposobnosti niso prizadete. Problem
spremstva in administracije pa je zanemarljiva tehnična malenkost. V praktičnem smislu torej
ni problemov. Pa vendar je moţnost slepega predsednika zelo vprašljiva. To samo še
potrjuje tezo o nekakšni inferiornosti slepega v nasprotju s tistimi, ki vidijo. Sicer pa postane
to tehtanje in ocenjevanje znotraj različnih vrst invalidnosti prav zanimivo. Ko slepi sprašujejo
paraplegike, če bi zamenjali z njimi, paraplegiki ponujeno zamenjavo kategorično odklanjajo.
Slepi prav tako. Polnočutni, ki ga postavimo pred izbiro gluhota ali slepota, bo po dolgem
omahovanju skoraj vedno izbral gluhoto, kar je samo potrditev tega, o čemer govorimo, pa
čeprav je slepota kot fizična invalidnost na videz bolj estetska, razen v primerih, ko se nekdo
poškoduje z eksplozivom in mu ostanejo brazgotine.
Opozoriti moramo na simbolično in metaforično vrednost besede videti. Ljudje pravijo
»vidim«, kadar hočejo povedati, da vedo. Etimološko se povezanost med vedenjem in
videnjem vleče vsaj tja do skupnega indoevropskega korena. Kako zelo je vednost povezana
s sposobnostjo videnja, je še jasneje, če pogledamo, kakšne so ekspresivne rabe besede
slep. Slovar slovenskega knjiţnega jezika ponuja naslednje ekspresivne pomene besede
slep:
1. ta, ki ne more razsodno misliti ali ravnati;
2. nenačrten, naključen;
3. ki zaradi čustvenega odnosa do nekoga ni kritičen, samostojen;
4. ki ne opravlja svoje funkcije;
5. ki ima izhod samo na enem koncu.
Izrazi, kot so slepa jeza, slepi občudovalci, slepa pokorščina, slepa kura zrno najde, slepi
potnik, slepa sreča in slepa vera, povedo vse o pomenskih obrisih slepote v naši kulturi.
Povsem jasno je, da med ljudmi, ki komunicirajo z jezikom, v katerem je slepota obarvana s
takšnimi konotacijami, slepec ne more postati predsednik.
Ker slepi ne vidi, tudi vedeti ne more. Pomemben vidik slepote v mobilnem in orientacijskem
smislu je bela palica, kot institut sporazuma med ljudmi. Bela palica poleg črnih očal in psa
simbolizira slepega kot slepega in ne kot nerodneţa ali pijanca ali nekoga, ki ima teţave z
orientacijo oziroma z ravnoteţjem. Po eni strani omogoča promet na cesti in je mednarodno
priznan prometni znak, po drugi strani pa je v beli palici zbran ves pojem slepote v eni točki
in tako omogoča komunikacijo s slepčevo realnostjo. Vendar tistim, ki vidijo, ne omogoča
vpogleda v realnost slepega onstran bele palice. Ni dvoma, da bela palica stigmatizira
slepega, kar pomeni, da ga na nek način opredeli kot slepega, po drugi strani pa mu
omogoča, da se lahko vključi v promet in zmanjšuje njegove teţave v mobilnosti, na ta način
povečuje njegovo samostojnost ter ga dela neodvisnega, »normalnega«. Torej je bela palica
stigma in razbijalec stigme obenem. Eden glavnih problemov komunikacije med slepimi in
drugimi ljudmi je strah pred
kulturnim šokom, ki ga lahko doţivi »normalni«, če se nenadoma sreča z drugačnim
pojmovanjem sveta, z neko drugačno realnostjo. To je strah, ki prileze vsaj v podzavest
»normalnega«, ko se sreča s stigmatiziranim. V tem smislu je bela palica simbolni, to pomeni
znakoven, na drugi strani pa čisto konkreten posrednik med dvema realnostma, zato ker je
bela in zato, ker se jo opazi. Je torej stična točka, ki jo je »normalni« pripravljen tolerirati in ki
mu pomaga pri orientaciji do realnosti slepega. Kulturni šok, ki je posledica srečanja z
drugačno realnostjo, vnese dezorientacijo v tisto, kar je do sedaj razumel kot realnost in
samoumevnost, in kar naenkrat postane vprašljivo. Tu govorimo o internalizaciji med
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moţnimi realnostmi. V tej zvezi pravi Goffman (Stigma, 1963), da je breme sporazumevanja
in modifikacije sporazumevanja vedno na stigmatizirani osebi. Pomeni, da mora
stigmatizirani vedno prilagajati svoja pričakovanja. To pa zato, ker njegova realnost ni
priznana. Če pa stvari niso takšne, kakršne se nam zdijo, da bi morale biti, kakšne potem
sploh so?
Šele v postmoderni druţbi se odpirajo moţnosti soobstoja različnih realnosti. Tako se
odpirajo komunikacije z marginalnimi skupinami, ki so ţivele v svojih realnostih na robu
druţbenega dogajanja. V zvezi z eksternalizacijo Berger in Lukman (Druţbena konstrukcija
realnosti, 1988) pravita, da je bela palica neke vrste institucija, ki kristalizira in objektivizira
neke realnosti, ki so drugačne, bolj notranje in bolj subjektivne. Tako človek preko bele palice
vidi, da je realnost slepega natančno drugačna, natanko določeno drugačna. Pri tem odpade
precej nesporazumov in intersubjektivnega raziskovanja. Poleg tega pa se na simbol bele
palice veţe anksioznost pred drugačno realnostjo. Kajti vprašanje je, kako bi psihiatrični
bolnik lahko ţivel zunaj bolnišnice. Na primer: Če pride tak bolnik na avtobus in spremeni
vedenje, se pravi, da se neinstitucionalno obnaša, ljudje pogledajo, in ko vidijo, da ima
spremljevalca, ugotovijo, da je stvar regulirana. To, da kriči, jih dosti manj prizadene, kot če
bi to počel brez spremljevalca, in v tem smislu je bela palica institucija nesporazuma med
ljudmi. Tako kot človek nekatere stvari eksternalizira in naredi iz njih orodje, simbol, znak;
torej, če se iz tega naredi institut, postane od njega odvisen, kot na primer od avta ali
medicine. Zato je treba poudariti moţnost odvisnosti slepega od bele palice. Obstaja
hipoteza o prednosti psa vodnika pred belo palico. Pes ima nagon in občutek samoohranitve,
česar palica nima, saj je palica funkcionalna v tolikšni meri, kot je funkcionalen in mobilen
človek, ki jo uporablja. Torej, kolikor lahko slepi sam napravi s palico, toliko mu palica lahko
ponudi. Pes pa ima tudi svoje ţivljenje in po verjetnostnem računu ga bo čuval vsaj toliko kot
ţivljenje vodenega. Se pravi, da je pes aktiven, palica sama po sebi pa ne.
Temeljna filozofska dilema, do katere se običajno slepec lahko dokoplje, je ta, da drugim
lahko odpira oči za tisoč stvari, medtem ko sam še vedno ostaja slep. V očeh drugih, tistih, ki
vidijo, je inferioren, torej nesposoben za opravljanje večine običajnih opravil, ki jih zmore
pravzaprav vsakdo. Ta odnos podcenjevanja je seveda ţaljiv, posebno takrat, ko izhaja iz
stiske videčega, ki poizkuša zmanjšati ali spregledati slepega. Včasih poskušajo ljudje
slepega razosebljati. Poskušajo mu vsiliti vlogo slepca, invalida, nesposobnega,
stigmatiziranega, torej takega, kot ţivi v njihovih predstavah o invalidih; takega, kot bi po
njihovem mnenju moral biti. Najbrţ je verjetno, da obstaja neka načelna diskvalifikacija med
običajnimi in stigmatiziranimi, kar pravzaprav ni nič čudnega – to je relativno vsakdanji pojav,
vendar tu niso prisotni toliko osebni razlogi kot nepoznavanje stvari. V običajnem okolju je
večini ljudi lahko razumljivo, da je slep človek v najboljših delovnih in ustvarjalnih letih
invalidsko upokojen, medtem ko zase to moţnost absolutno odklanjajo kot nesprejemljivo,
sramotno. Pri tem je treba reči, da slepim tudi strokovnjaki (socialni, zdravstveni in pedagoški
delavci ter pravniki) najprej ponudijo upokojitev, takoj ko obstaja za to vsaj minimalna
moţnost. To je linija najmanjšega odpora. Tako se slepega sodi po njegovem manjku, se
pravi slepoti, in ne po njegovih sposobnostih, ki jih potencialno ima – spominu, sluhu,
orientaciji, sposobnosti analitičnega in reflektivnega razmišljanja, po njegovih organizacijskih,
poliglotskih in umetniških sposobnostih itn. Njegove intelektualne sposobnosti so vnaprej
vprašljive, ker so okrnjene njegove fizične sposobnosti.
Sicer pa je socialistični sistem onemogočal slepe, ker jih je kastriral v socialnem in
intelektualnem smislu; slepe ljudi je šolal in jim omogočil zdravljenje, dal jim je stanovanja,
sluţbe v telefonskem in fizioterapevtskem poklicu in jim na nek način ponudil moţnost, da so
se vsestransko uveljavljali kot glasbeniki, učitelji, novinarji, pisatelji, vendar česa več od tega
pa ne. Večina slepih ne more opravljati poklica, ki si ga ţeli. To naj bi bil poklic, ki je najprej
ustvarjalen in temu primerno finančno vrednoten. Nova demokracija pa slepe posvečuje, kar
pomeni, da po starem krščanskem načinu postavlja okoli slepega avreolo trpečega za druge,
medtem ko dejansko in vsebinsko za slepega ne stori ničesar, vsaj ne v smislu njegove
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socializacije in aktualizacije ter zmanjševanja stigme, inferiornosti, skratka v spremembi
koncepta invalidnosti kot druţbene realnosti. Religija je po svoji naravi pasivna in obljublja
boljše ţivljenje šele po smrti. Kar pa je sedaj, to pač je, več se ne da storiti.
Luj Šprohar

SMO SLEPI LAHKO ENAKOPRAVNI?
V naslednjem članku posredujem nekaj informacij in izkušenj, kako lahko slepa oseba
funkcionira v sosednji Avstriji, kakšne moţnosti ima za samostojno ţivljenje in kakšna je
zavest pri ljudeh. Ali se Slovenija s tem lahko kosa, boste presodili sami. Meni se sicer zdi,
da pri nas marsikaj še ni urejeno tako, kot bi moralo biti. Prav tako mislim, da bi ključno vlogo
pri izboljševanju kvalitete ţivljenja slepih in slabovidnih morale odigrati organizacije (zveza in
medobčinska društva), ki imajo v naši druţbi še vedno precejšen monopol, a se prepogosto
zgodi, da se njihovi (tudi ali predvsem polnočutni) usluţbenci poistovetijo z nami in jamrajo
kot nekateri slepi, pri tem pa pozabijo na svojo vlogo. Od ljudi ne moremo zahtevati in
pričakovati, da bodo vedeli, kaj potrebujemo, kako k nam pristopiti in nam pomagati, če jim
tega nihče ne pove. Zdi se mi tudi, da je med slepimi zaradi neizboljšanja situacije vse več
pasivnosti in razočaranja. Morda pa se le motim in ste ostali s situacijo pri nas popolnoma
zadovoljni.
Izmed drţav, ki sem jih obiskala, sta po mojih izkušnjah slepim najbolj prijazni Avstrija in
Švica, zelo pa se na tem področju trudi tudi Hrvaška. Torej, da bi se lahko česa naučili ali v
deţelico na sončni strani Alp prinesli kaj novega, nam ni treba iti daleč. Da so razmere v
Avstriji slepim danes tako naklonjene, je posledica dolgoletne pozitivne inkluzije slepih in
slabovidnih v večinske šole in s tem tudi v domače okolje, pri čemer je veliko vlogo odigralo
naključje, da je bila ena od ministric (nekaj časa za šolstvo, nato za druţino in socialo) mati
slepe hčerke. Primere, ki jih bom navedla, je mogoče najti po vsej drţavi v različnih stopnjah,
najbolj pa so prilagojena večja mesta, med njimi Dunaj in Gradec.
Ulice: Pločniki v mestu so povečini prosti, ob straneh se lahko nahajajo le parkirana kolesa
ali stojala pred trgovinami, a stvari stojijo vedno na istem mestu (tudi smetnjaki) in jih je, ko
pot postane znana, mogoče predvideti. Večina kriţišč ima na pločniku pred zebro talne
oznake, nekakšne nagubane betonske plošče, da slepi zaradi spuščenega pločnika ve, kje
se začne cestišče. Če se na vogalu pločnika nahajata dva prehoda (eden naravnost in drugi
z leve ali desne), je to označeno na pločniku. V Gradcu je z zvočnim signalom opremljenih
75 % kriţišč, po novem so na bolj prometnih cestah nameščeni glasnejši semaforji.
Označene so tudi avtobusne in tramvajske postaje, in sicer tako, da je na postaji na pločniku
iz kock narejen kvadrat. Vozniki so zelo previdni, pred nesemaforiziranimi prehodi za pešce
pešec čaka zelo malo časa, sploh če ima belo palico ali psa vodnika.
Javni prevoz: Avtobusi in tramvaji imajo dovolj glasne najave postaj (morda ni odveč
informacija, da so tudi na Hrvaškem zakonsko poskrbeli, da najave postaj niso izklopljene).
Če slepi na postaji stoji na zgoraj omenjenem kvadratu, se avtobus ali tramvaj ustavi tako, da
so prva vrata tik pred slepim. Voznik pove številko avtobusa oz. tramvaja, če ni pravi, pove,
katera številka prihaja za njim. Veliko voznikov slepemu tudi pove, na kateri strani se nahaja
prost sedeţ (ko vstopi oseba s palico ali psom, ji potniki avtomatsko odstopijo prvi sedeţ, kar
je za slepega najlaţje, saj tako lahko pri vozniku dobi potrebne informacije in se mu ni treba
prebijati skozi ozek prehod do prvega prostega sedeţa). Na vseh vhodih v avtobus je moţen
tako vstop kot izstop (zaenkrat še v nobeni drţavi v nobenem mestu, kjer sem bila, nisem
zasledila reţima, kot je v Ljubljani). Če se tramvaj ustavi na mestu, kjer ga od postaje loči
vozni pas (tudi take postaje obstajajo), voznik slepemu to vedno pove. Vozniki avtobusov
speljejo šele, ko se slepi usede. V tramvaju se takoj ob vsakem vhodu nahaja sedeţ, ki je
namenjen osebam s posebnimi potrebami (slepim, gibalno oviranim, starejšim …). Prav tako
lahko v vlaku velikokrat naletimo na nalepljen listek na vrata prvega kupeja za vhodom, ki
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potnike poziva, naj prvi kupe namenijo osebam s posebnimi potrebami. V avtobusih in
tramvajih se velikokrat ponavljata obvestilo, naj potniki odstopijo sedeţ osebam s posebnimi
potrebami, in zahvala, da mislijo na soljudi. Morda bi kdo to poimenoval diskriminacija, zakaj
nas je treba ločevati, a mislim, če bi ţe šli tako daleč, bi pred besedico diskriminacija morali
postaviti pridevnik pozitivna. Invalidi včasih pretiravamo ravno tam, kjer ni treba. Da nas
druţba jemlje sebi enakovredne in upošteva naše potrebe, saj se nekatere le razlikujejo od
potreb polnočutnih, je za nas lahko le dobro.
Poleg javnega mestnega prevoza bi rada omenila še lokalni, regionalni in mednarodni
promet. Tako kot v Švici, Nemčiji in še kje je tudi v Avstriji pri ţeleznicah (avtobusov še
nisem preizkusila) močno razvita sluţba za omogočanje potovanja brez ovir, ki deluje na
način, da oseba (npr. slepi) infocentru preko njegove številke najavi svojo pot (od kod in kam
potuje, kje prestopa, kakšne vrste asistenco potrebuje, za kakšne vrste invalidnost gre in
kakšne vrste asistenco potrebuje na začetni in končni postaji). Za pot v drugo drţavo je treba
asistenco najaviti vsaj dva dni prej (da infocenter lahko organizira asistenco tudi v drugi
drţavi, če je ta moţna), znotraj Avstrije pa lahko oseba za asistenco zaprosi šele, ko kupi
karto (na blagajni pokličejo človeka, ki opravlja asistenco na tamkajšnji postaji – največkrat je
to varnostna sluţba –, ta pa tudi obvesti naprej, če mora oseba kje prestopati, oz. če na
končni postaji potrebuje kakršno koli pomoč). Marca sem s pomočjo te sluţbe potovala v
Budimpešto, pri čemer sem morala prestopati na Dunaju in po moji prvi izkušnji sluţba
brezhibno deluje, moj strah je bil odveč, čeprav za potovanje z vlakom asistence nisem
koristila prvič, ampak tista takrat je bila nemška.
Opravki: V Gradcu zaenkrat še nisem bila v dvigalu, ki ne bi imelo zvočnih najav in tipk,
opremljenih z brajevo pisavo, kar morda ni nič čudnega, saj taka dvigala izdeluje neko
avstrijsko podjetje, po novem pa veliko takih dvigal pri tem podjetju kupijo tudi Hrvati. V
Avstriji slepi lahko povsem samostojno ureja stvari na banki, pošti, v uradih, skratka povsod,
in je pri tem enakopraven. Uradniki vedo, kako je treba k slepemu pristopiti, slepega tudi
pospremijo ali gredo namesto njega po hiši, najdejo ustrezne informacije, obrazce itn., mu jih
nato pomagajo izpolniti in pokaţejo, kje se mora podpisati. Pri vsem se pogovarjajo s slepim
(ne s spremljevalcem, če ga ima), so spoštljivi, dajo vse informacije, ki jih slepi potrebuje, da
se za nekaj odloči, preberejo pogodbe itn., preden jih slepi podpiše, in spoštujejo zasebnost,
zato slepega npr. na banki odpeljejo v poseben prostor, da ne sliši ravno cela banka, koliko
ima na računu ali kakšen je PIN njegove bančne kartice. V veliko trgovinah slepi lahko na
blagajni prosi za asistenco in prodajalec se z njim sprehodi po trgovini ter mu pomaga pri
nakupovanju. Pri tem se upoštevajo ţelje slepega (npr. če slepi ţeli mleko, prodajalcu pove,
s koliko maščobe naj bo, ali naj bo trajno itn., prodajalec pa mu pove rok trajanja in ceno, pri
jogurtih mu prodajalec pove, katere znamke jogurtov so na voljo, kakšna je cena, in ko se
slepi odloči za določeno znamko, mu prodajalec pove še okuse in slepi se zopet odloči).
Slepi lahko opravi tudi večji nakup, ne le pet osnovnih izdelkov, in medtem ko jih prodajalec
išče po trgovini, on čaka pri blagajni. Pozitivne izkušnje imam tudi z nakupovanjem drugih
stvari.
Ljudje: Zaradi dolgoletnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v okolje imajo ljudje ţe
precej izkušenj in so zelo spontani, kar je v nasprotju z njihovim značajem (Avstrijci so
namreč znani kot zelo zaprti). Teţko sklepajo nova poznanstva, a invalidu bodo vedno
ponudili pomoč, ne glede na to, ali kaj potrebuje ali ne. V začetku sem imela kar nekaj teţav
z dojemanjem, da se ljudje ponujajo, da bi mi pomagali, čeprav grem svojo pot, vem, kam
moram iti in nikogar ne ustavljam. Dogaja se celo, da voznik, ki ustavi pred zebro, izstopi iz
avta in slepega pospremi na drugo stran ceste. Tega osebno še nisem doţivela, so me pa
zato preko ceste ţe pospremili vozniki tramvaja, ne glede na to, ali je njihov tramvaj stal na
mojem ali nasprotnem pasu. Nemalokrat ljudje pospremijo slepega del poti, ki jim ni skupen,
nato pa se vrnejo in gredo svojo pot. Velika večina ljudi ve, da je slepemu treba ponuditi
komolec. Velikokrat pa slepi za svojim hrbtom ali od strani le slišimo opozorilo, da je nekaj
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pred nami in kje stoji ali pa zgolj čutimo, da nas je nekdo prijel za komolec, rahlo povlekel
proti sredini pločnika, ker je tam bila ovira, nato pa nas vrnil na našo pot in odšel.
Zaključek: Torej je le mogoče, da slepi lahko aktivno ţivimo, smo sprejeti in imamo podporo
okolice. To je moţno nedaleč od nas, a samo od sebe k nam ne bo prišlo. Stvari bi morale
postati ne le dobra volja nekaterih ljudi, temveč tudi uzakonjene in predvsem izvajane v
praksi. Slepi lahko naredimo nekaj ţe s tem, ko se v druţbi pojavljamo in nismo zagrenjeni.
Prav tako lahko spremenimo krog ljudi okrog sebe, a da bi se stvari spreminjale le na tak
način, bi šlo prepočasi in bi bilo premalo. Če ne gre drugače in bi med slepimi bilo dovolj
volje, bi se lahko formirali v skupino in znotraj nje oblikovali predloge ter jih posredovali
pristojnim. Nihče nam ne more reči, da se tega in onega ne da, da je to lahko moţno le zunaj
ali celo, da pri nas tako ali tako vse to ţe obstaja, ko pa pridemo do dejstva, da to ne drţi, pa
sledi »no, pa še bo, enkrat bo«. Zakaj bi čakali tisti »enkrat«, ker sam od sebe ne bo nikoli
prišel? Ţivimo zdaj in boljše pogoje potrebujemo zdaj, čakanja in stalnega »saj bo« ima
verjetno ţe vsak vrh glave.
Nina Zavašnik

KAKO ŠTUDIRAM
Prostor je bil prepoln agresivno ţivahnih ljudi in s teţavo sem se prebijala skozenj. Bela
palica me je nenehno opozarjala na najrazličnejše ovire, ki so mi prihajale na pot. Zaradi
hrupa nisem mogla slišati lastnih korakov, kaj šele, da bi si lahko pomagala z drugimi zveni,
ki nam slepim pri orientaciji po prostorih pridejo tako zelo prav. Ja, to je bil moj prvi dan
študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Tisto leto sem se vpisala v prvi letnik
medjezikovnega posredovanja, na smer z angleščino in francoščino. Takrat sem bila polna
pričakovanj, ţelja, idej, nerealnih predstav, nisem pa si predstavljala, da se bo treba
spoprijeti z navidez mnogo preprostejšimi stvarmi. Ko sem se tako vsakodnevno prebijala po
avli Filozofske fakultete in iskala pravo učilnico, so bile to zame na začetku prave male
misije. Katera vrata so prava? Me bodo kolegi opazili? Če zamudim, ali bodo vsi nejevoljno
strmeli vame? Seveda sem se navadila tudi tega in študij je začel potekati mnogo mirneje.
Kmalu sem ugotovila zaporedje, po katerem so oštevilčene učilnice, prav tako sem se
navadila hrupa in nelogičnih ovir, ki so bile postavljene na sredini avle. Zapiske sem si delala
s pomočjo prenosnega računalnika, na vajah pa si še danes pomagam z brajevo vrstico.
Seveda sem to metodo uporabljala ţe na gimnaziji, zato mi te stvari niso bile povsem nove,
nov pa je bil tempo, ki je bil na fakulteti bistveno hitrejši. Če sem imela na gimnaziji ljudi, na
katere sem se lahko v teţavah obrnila, jih zdaj ni bilo več. Morala sem se postaviti na lastne
noge.
Kot sem ţe napisala, si zapiske na predavanjih delam s pomočjo prenosnega računalnika,
pri vajah pa si še najbolj pomagam z brajevo vrstico, s pomočjo katere lahko tudi na glas
berem primere in jih sproti rešujem. Večino gradiva, ki ga imam, dobim v elektronski ali
zvočni obliki. Priznati moram, da se mi prva leta ni bilo treba pretirano obremenjevati s tem,
na kakšen način je gradivo do mene prišlo, saj so bili profesorji na mojem Oddelku za
prevajalstvo zelo iznajdljivi in so poskrbeli, da je bilo gradivo zame vedno poskenirano in
pripravljeno. Na splošno smo pri skoraj vseh predmetih uporabljali le elektronske učilnice in
na ta način sem bila med kolegi popolnoma izenačena. Ko pa sem se letos vpisala na
vzporeden študij rusistike in primerjalne knjiţevnosti, kjer je več poudarka na količini
prebranega gradiva in kjer je večina literature le v tiskani obliki, sem se začela spopadati s
tem, kako na čimlaţji in čimhitrejši način vso to gradivo prilagoditi, da bom lahko nemoteno
študirala skupaj s svojimi kolegi. Ţal se je na pomoč videčih pogosto teţko zanesti, saj so vsi
pripravljeni pomagati, ko pa bi bilo treba iti v knjiţnico in se za nekaj ur posvetiti glasnemu
branju in iskanju podatkov, je veliko takih, ki kar naenkrat nima več časa. Ko sem tako iskala
najustreznejšo rešitev zase, sem spoznala koordinatorko tutorjev za študente s posebnimi
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potrebami. Ta me je seznanila z moţnostmi prilagoditev, ki jih imam na Filozofski fakulteti.
Priznati moram, da sem se na začetku počutila čudno in zmedeno, saj nikoli nisem zares
razmišljala o tem, da bi se nam invalidom hotela fakulteta bolj posvetiti in se nam pribliţati.
Seveda sem tovrstne prakse poznala iz tujine, vendar sem se ţe nekako sprijaznila s tem, da
pri nas tega ni. Res je tudi to, da so bili v mojih prvih letih študija profesorji do mene zelo
korektni in so mi stvari znali prilagoditi na način, ki mi je bil najbolj dostopen. S koordinatorko
sva se veliko pogovarjali o tem, predstavila mi je tudi teţave drugih invalidov. Seznanila me
je s sistemom tutorstva na naši fakulteti, v katerega smo vključeni tudi študenti s posebnimi
potrebami. Ideja o tutorstvu mi je bila takoj všeč, saj se mi je zdelo imenitno, da ima vsak
študent prvega letnika človeka, na katerega se lahko obrne, če ima v zvezi s študijem
kakršnakoli vprašanja. Študenti s posebnimi potrebami in tuji študenti pa imamo tutorje v
času celotnega študija. Dejstvo je, da ne moremo izenačevati slepih, gluhih študentov ali
študentov na invalidskem vozičku, zato mora vsak tak študent v začetku študijskega leta
izpolniti obrazec za pridobitev statusa za študenta s posebnimi potrebami, v katerem razloţi,
česa ne zmore oziroma kakšne prilagoditve bi potreboval. Tako mu med študijskim letom ni
treba vedno znova pojasnjevati določenih stvari, pa tudi tutor, če se študent odloči zanj, mu
laţje pomaga. Osebno tutorjev za pomoč ne prosim prav pogosto, redno mi pomagajo le pri
urejanju preskeniranih knjig v ruščini, kjer program, ki te pretvori v tekst, zaradi cirilične
pisave naredi veliko napak in je neurejene dokumente skoraj nemogoče brati.
To pomlad sem sama postala koordinatorka tutorjev za študente s posebnimi potrebami in
resnično upam, da bom lahko situacijo na naši fakulteti še izboljšala. Sistem tutorstva je zelo
dober, vendar mora biti, da bi v celoti funkcioniral, tudi dobro zastavljen. Tutorji morajo imeti
glavo na pravem mestu in zavedati se morajo, da niso tu zato, da bi namesto študenta delali,
pač pa zato, da bi mu pomagali, da bi ta sam prišel do rezultatov. Seveda se morajo tega
zavedati tudi študenti s posebnimi potrebami. Ţelim si, da bodo v prihodnosti tutorji študentu
pomagali pri večji samostojnosti in da bo študent iz leta v leto manj odvisen od njih. Le na tak
način lahko študenti invalidi v ţivljenju in na trgu dela postanemo zares samostojni in s tem
pokaţemo druţbi, da tudi mi lahko ţivimo povsem normalno in da svoje delo opravljamo tako
dobro kot kdorkoli drug.
Aleksandra Surla

ZVEZA ZELO SLAB ZGLED PODJETJEM IN ŠIRŠI JAVNOSTI
Verjetno ste se ţe mnogokrat spraševali, zakaj se kot slep/slaboviden ne morem zaposliti,
čeprav znam delati. Verjetno ste se ţe spraševali, zakaj na tem nihče nič ne dela.
Na prvo vprašanje je teţko odgovoriti, dokler ne rešimo drugega. To, da naša zveza na tem
področju ne naredi ničesar, je neizpodbitno dejstvo. Kako bi se tudi lahko kaj naredilo, če je
pa v zelo slab zgled druţbi.
Pokličite na zvezo in povprašajte, koliko zaposlenih je videčih in koliko članov zveze.
Prepričan sem, da vse to, kar na zvezi delajo videči, lahko vsaj enako dobro, če ne bolje (ker
bi delali zase), delamo slepi in slabovidni. Vse, kar bi zveza potrebovala, je en videč voznik.
Vsa ostala dela lahko opravljamo sami.
Malo pobarajte vodstvo zveze, zakaj je situacija takšna, kot je. Odgovorili vam bodo, da slepi
ne vidijo brati papirjev in tako naprej. Vi pa jim odgovorite, da nekdo, ki ima 25 % ostanka
vida, vidi skoraj bolje kot gospe z očali. Sicer pa, koga lahko glede tega sploh kaj
povprašamo, če so vodilni na zvezi videči? Verjetno bi nam odgovorili res relevantno.
Seveda pozabljamo tudi na to, da bi zveza, če bi zaposlila svoje člane, od drţave dobila
subvencije in ostala dodatna sredstva. Dalo bi se našteti še mnogo razlogov, zakaj bi naša
zveza morala zaposlovati svoje člane namesto videčih ljudi, ki lahko sluţbo dobijo kjerkoli, pa
tudi naših potreb ne čutijo tako kot mi sami. Kako torej lahko pričakujemo, da bo druţba
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zaposlila slepe, če jih ne zaposluje niti matična organizacija. S tem zveza daje jasno
sporočilo ostalim organizacijam, da smo slepi in slabovidni nesposobni delati.
Zadnja leta malo iz ozadja spremljam delovanje zveze in skušam z njo sodelovati na
različnih nivojih, pa se vedno znova izkaţe, da je zveza namenjena sama sebi in ne nam
članom.
Za nas jo skrbi točno toliko kot naše poslance, ko si nabirajo sejnine na izrednih sejah, da
potem razpišejo referendum. Stanje na naši zvezi ni nič boljše kot v slovenski vladi. Razlika
je samo ta, da ni dobro plačane opozicije, ki bi jih spodbijala. Seveda je tudi na zvezi nekaj
ljudi, ki svoje projekte vodijo v interesu članov, ampak to so le redke svetle izjeme.
Antun Smrdel

INTERVJU
Pogovor – Janez Hrovat, dolgoletni predsednik MDSS Ljubljana
Janez Hrovat se je rodil leta 1936 v vasi Hočevje na Dolenjskem, kjer je tudi preţivljal
otroštvo in v bliţnji Krki obiskoval prva razreda osnovne šole. Njegovo otroštvo je med
drugim zaznamovala tudi vojna. Po nesreči z najdeno bombo je namreč oslepel in ostal brez
roke. Zatem je s šolanjem nadaljeval v zavodu za slepe in slabovidne. Kasneje se je zaposlil
in uspešno opravljal delo telefonista, ob tem pa se poročil, si ustvaril druţino, se še dodatno
šolal in bil zelo dejaven v organizaciji civilnih invalidov, še posebej pa v organizaciji slepih,
kjer je z uspešnim vodenjem MDSS Ljubljana tudi pustil svoj pečat.
Ali si se pred nesrečo ţe kdaj srečal s
slepoto ali pa vsaj razmišljal o njej?
»Nikdar prej. Ponesrečil sem se z
bombo. Našel sem jo v grmovju blizu
doma. To se je zgodilo marca leta
1945. Po končanem zdravljenju leta
1946 sem bil sprejet v Zavod za slepo
in slabovidno mladino. Tam sem
končal osemletko.«
Kakšni so tvoji spomini na šolanje in
kako danes gledaš na šolanje slepih
in slabovidnih?
»Šola mi ni delala teţav. Kasneje, ko
sem ţe delal, sem obiskoval tudi
večerno gimnazijo in bil uspešen. Poizkusil sem tudi s študijem, a ob delu in ostalih
obveznostih je bilo to preveč. Posebej rad se spominjam gimnazijskega šolanja. Šolal sem
se skupaj s slepim prijateljem. Največ sem delal po spominu. Sošolci so mi veliko pomagali,
tako da smo se skupaj učili. Iz tistega časa sta mi ostali v spominu zlasti dve dogodivščini.
Nekoč sem bil vprašan geografijo, pa sem kot ponavadi kar dobro znal. Tudi ocena je bila
temu primerna. Misleč, da ga ne slišim, je nato profesor med odmorom razlagal mojim
sošolcem, da je meni pač laţje, ker razen šole tako nimam ničesar drugega. Ko sem
povedal, da sem zaposlen in imam druţino, pa mu je bilo nerodno in se je opravičil. Pri
matematiki sem nekoč sošolcu, ki je bil pri tabli, narekoval račun. Med narekovanjem sem
opazil, da je izpustil en minus. Na to sem ga opozoril, a mi ni dal prav, profesor pa je rekel:
»Tisti, ki vidi, ne vidi, tisti, ki ne vidi, pa vidi.« Kar se tiče šolanja slepih in slabovidnih danes,
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se mi zdi prav, da se šolajo. Zaradi večjih moţnosti zaposlovanja pa bi bilo nujno, da bi jim
pri tem pomagali z nasveti.«
Kako je bilo potem s sluţbo?
»Sluţbo sem našel leta 1955 v Tehnometalu kot telefonist. Nekaj let kasneje se je
Tehnometal zdruţil z Metalko. Tam sem ostal do upokojitve ter v delu na telefonski centrali
izuril mnoge slepe in slabovidne. V času, ko sem se zaposlil, je bilo zelo teţko dobiti sluţbo.
Slepi smo morali dokazovati, da res lahko kaj delamo. V tistem času je imela organizacija
slepih celo zaposlenega človeka, ki se je ukvarjal prav z iskanjem sluţbe. Kljub temu sem si
takrat, ob pomoči nekaterih poznanstev, sluţbo našel sam.«
Kako in kdaj si se potem vključil v
delo organizacije slepih?
»Ves ta čas sem sodeloval pri delu
organizacije slepih, zlasti v Ljubljani
in največ pri šahu. Veliko pa sem
delal tudi pri društvu civilnih
invalidov vojne.«
Kako
je
prišlo
do
tvojega
imenovanja za predsednika MDSS
Ljubljana?
»To je bilo leta 1987. Takrat sem
imel ponudbo za predsedstvo pri
organizaciji civilnih invalidov, hkrati
pa tudi na društvu slepih. Tam sem
tudi postal predsednik.«
V kakšnih razmerah si postal predsednik MDSS Ljubljana in kako si se s tem delom
spopadel?
»V tistem času je bilo stališče SZDL, da se vodstvo društva menja na dve leti in jaz sem bil
po letu 1976 prvi, ki sem ostal predsednik daljši čas. Tako pogosto menjavanje vodstev
društev zagotovo ni prispevalo k njihovi stabilnosti. Pa tudi sicer so bile razmere na MDSS
Ljubljana zapletene in teţke. Na društvu je delovalo več struj, ki so vlekle vsaka na svoj
konec. Tudi finančni poloţaj je bil teţak, delo na terenu pa zapostavljeno. Teren in finance
sta bili moji prioriteti. Kot člane so vodili mnoge mrtve, po drugi strani pa niso odkrivali tistih,
ki bi društvo potrebovali. Po osamosvojitvi se je stvar precej spremenila. Več občin, pa
projektno financiranje. MDSS je imelo od leta 1961 svojo loterijsko mreţo, ki pa smo jo takrat
izboljšali. Na višku loterijske dejavnosti smo imeli 12 prodajnih mest in 6 uličnih prodajalcev.
Mesta smo izgubljali kasneje z denacionalizacijo, na področju iger na srečo pa je bila tudi
vedno večja konkurenca. Med letoma 1973 in 1987 sem bil član loterijskega sveta Slovenije
kot zastopnik organizacije civilnih invalidov, v letih 1987–1997 pa sem zastopal organizacijo
slepih. Na ta način sem tudi precej prispeval k izboljšanju našega poloţaja na tem področju.
Lastna loterijska mreţa je bila za nas pomemben vir prihodkov. Tudi sedmica je na naših
prodajnih mestih kdaj padla. Na MDSS sem bil predsednik do leta 2000. Nato sem bil še en
mandat podpredsednik, a sem tudi zaradi zdravstvenih razlogov delo na društvu vedno bolj
opuščal. Danes spremljam delo društva bolj od daleč.«
Je kaj, česar ti kot predsedniku ni uspelo realizirati?
»Zagotovo so stvari. Najbolj pa sem si ţelel narediti društvo finančno čim bolj neodvisno.«
Kateri so po tvojem mnenju največji problemi slepih in slabovidnih danes?
»Največji problem je preţivetje. Zaposlitev ni. Premalo vlagamo v razne invalidske delavnice,
ročna dela, klasične obrti. Tudi naša organizacija bi lahko z lastnim zgledom naredila kaj več.
Dodatek za pomoč in postreţbo bi moral biti za vse enak, ne pa, da so med posamezniki tudi
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do štirikratne razlike, saj potrebujemo vsi pribliţno enako pomoč. Na tem bi morala delati
zveza slepih in slabovidnih.«
Kako ţiviš danes?
»Več sem doma, v letih moje dejavnosti na društvih in v sluţbi je bilo tega premalo. Po svojih
zmoţnostih hodim na sprehode, ogromno berem in spremljam aktualno športno in drugo
dogajanje.«
Bolezen je Janezu sicer pobrala nekaj moči, a ni mu vzela ţivljenjske vedrine in bistrega uma
in kot tak je izjemno prijeten sogovornik. Zato vam toplo priporočam kakšno urico v njegovi
druţbi. Sam se mu za ta pogovor iskreno zahvaljujem v upanju, da bo pritegnil naše bralke in
bralce.
Viki Vertačnik

SPOMINJANJA
TRENUTEK RESNICE
Ţe velikokrat sem prišla v podstrešno sobo z namenom, da se usedem za računalnik in
začnem pisati kot nekoč pred davnimi petinštiridesetimi leti. Napisala sem le nekaj skopih
stavkov, potem se je ustavilo, misli se nikakor niso mogle zliti v besede in na papir. Ne, ni še
pravo vzdušje, čeprav je v meni nemir. Morda je krivo dolgoletno delo v komerciali, kjer
moraš pri poslovnem komuniciranju čim več povedati s čim manj stavki. Zdi se mi, da je moj
bogati besedni zaklad skopnel.
Današnji dan pa se mi zdi nekako poseben. Deţevne kapljice rahlo nabijajo po strešnem
oknu, kar v meni ustvarja romantično vzdušje. Danes mi bo morda uspelo zapisati kakšen
utrinek iz ţivljenja, morda prvi trenutek, ko sem se zavedla, da moje oči ne vidijo vsega, kar
vidijo drugi. Zakaj je to tako, o tem takrat nisem razmišljala.
Dobro se spomnim tega trenutka. Bila sem rosno mlada, v puberteti. V šolo sem hodila peš
tričetrt ure daleč ob glavni cesti. Hvala bogu, da takrat ni bilo takšnega prometa, kot je
danes. Sošolke so takrat ţe veliko govorile o fantih, se zaljubljale, jokale zaradi neuslišane
ljubezni, jaz pa sem se bolj druţila s fanti in smo imeli čisto drugačne pogovore. Nekega dne,
ko sem šla v šolo, mi je pohupal šofer kamiona, ki sem ga sicer redno srečevala na poti v
šolo. Prevaţal je kontejner, poln ţeleznih odpadkov. Vozil je vedno v nasprotno smer, kot
sem hodila jaz. To se je ponavljalo iz dneva v dan, vedno je pohupal. Najprej sem bila
ravnodušna, kot da nisem slišala hupanja, sem nadaljevala pot. Bil je zelo vztrajen, verjetno
je čakal trenutka, ko se bom nasmehnila. Moram priznati, da sem po mesecu dni
vsakodnevnega beţnega srečevanja postajala vznemirjena. Ţelela sem samo videti tega
človeka, tako kot vsi videči. Tudi ko sem bila doma na njivi, ki je blizu ceste, mi je pohupal,
seveda če ni bilo mame zraven. Ko se je kamion pribliţeval, mi je vztrepetalo srce, napela
sem oči in gledala v šipo kamiona, toda videla nisem niti silhuete voznika, kaj šele njegove
oči. Nekoč je skoraj ustavil kamion, odprl šipo in me preko ceste pozdravil in prijazno
vprašal, kako sem kaj. Imel je ţameten glas, a njegovega obraza in oči moj vid ni zaznal.
Njegov glas me je še dodatno vznemiril, hkrati sem bila vesela, da sem ga vsaj slišala, in
ţalostna, ker je še vedno ostal neprepoznavni tujec.
Morda me je ogovoril kje na plesu, morda je bil lepega videza, morda je imel slabe zobe,
morda je bil celo poročen. To je ostala večna skrivnost. Tega nisem nikomur povedala.
Lahko bi prosila sošolko, ko sva ga včasih skupaj srečali, naj mi ga opiše, pa se o tem nisva
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pogovarjali. Morda je ona mislila, da je pohupal njej. To je bil prvi grozni trenutek resnice, da
slabovidnost kljub vsemu predstavlja omejitev, neenakost.
Komaj sem se sprijaznila s tem dejstvom, sem doţivela drugi šok. Po končani osnovni šoli
sem se vpisala v gimnazijo, vendar mi je očesni zdravnik svetoval, naj se raje odločim za
dvoletno administrativno šolo za telefoniste v Škofji Loki. Za vsak primer, če se mi z vidom
zgodi najhujše. Učiteljica zemljepisa, ki je bila zadolţena za svetovanje v zvezi z
nadaljevanjem šolanja, se je dogovorila s Centrom slepih in slabovidnih, da ga obiščem v
mesecu maju. Z mamo sva odšli na avtobus in po štirih urah prispeli v Škofjo Loko. Nikoli ne
bom pozabila trenutka, ko sem stopila na dvorišče centra. Pred vhodom je bilo veliko slepih
in slabovidnih, starejših in mlajših. Nikoli do takrat nisem videla slepega človeka. Obe z
mamo sva za trenutek otrpnili in globoko zajeli sapo, da sva sploh lahko odšli v notranjost
stavbe. Prijazno sta naju sprejela ravnatelj, ki je bil tudi sam slep, in vzgojiteljica. Ni naju
videl, a opazil je najino čustveno prizadetost. Posvetil nama je veliko časa. Podrobno nama
je predstavil slepoto in slabovidnost, ţivljenje z njo ter nato tudi šolanje in poklic.
Ko sva se z avtobusom vračali domov, se mi je zdelo, da se voziva osem ur in ne štiri. Nisva
govorili, bili sva tiho, vsaka v svojem svetu, s svojimi skrbmi. Nenehno so se mi pred očmi
nizale slike slepih, deklice, ki se je sicer smehljala, majala z glavo, z očmi pa gledala nekam
v nebo; malo bolj okrogel fant se je nenehno pozibaval in pred očmi vrtel tekstilni robec; drugi
je z belo palico spretno odšel na drugo stran dvorišča. Tudi ponoči nisem mogla mirno spati,
stalno sem se prebujala.
Ko me je naslednjega dne učiteljica vprašala, kako je bilo, nisem mogla govoriti, vlile so se
mi solze. Vedela sem, da je konec moje idilične mladosti, ko bom morala vzleteti iz ljubečega
domačega gnezda. Stisnila me je k sebi in počakala, da sem se umirila. Potem sva se
pogovorili o vseh plusih in minusih glede nadaljevanja šolanja. Preden sem zaspala, sem
ponovno priklicala v spomin lep sprejem ravnatelja v centru v Škofji Loki in njegovo
predstavitev šolanja in ţivljenja slabovidne osebe.
Drugi dan sem se ţe zbudila z odločitvijo, da grem v Škofjo Loko in pika. Ni mi ţal, veliko
uporabnih stvari sem se naučila, največ časa pa sem, jasno, porabila za brajevo pisavo.
Teţko sem se prilagodila in navadila na ţivljenje v internatu. Še dobro, da grenki trenutki
zbledijo, ostanejo pa lepi spomini. Fasciniralo me je pozitivno vzdušje med dijaki, ki so se
poznali ţe iz zavoda za slepo in slabovidno mladino, ter večerna druţenja in prepevanje ob
zvokih kitare. Doma nismo prepevali, ker nihče ni imel pravega posluha, tu pa nas je bilo več
in se je moj glas nekako skril med talenti. Zelo sem uţivala. Na vsak način sem se tudi hotela
naučiti igrati na harmoniko, toda kljub velikemu naporu ni šlo. Note za posamezno pesem
sem se naučila na pamet, a iz harmonike nikakor ni prišla tekoča melodija. Učitelj je rekel:
»Punca, nimaš posluha in pika.«
Z radostjo se spominjam tudi vikendov v drugem letniku, ko nisem šla več vsak teden
domov. Vzgojitelj Dušan je bil enkraten človek, duhovit, športnik, imel je veliko prijateljev in je
nas gojence povezoval z »normalnimi« mladimi iz Škofje Loke. Skupaj smo hodili na Lubnik,
Crngrob … Čolnarili smo na Zbiljskem jezeru. Ne spomnim se točno kje, vendar na varnem
kraju, nas je učil celo voziti svojo Mazdo, to je bilo enkratno doţivetje. Doma nismo imeli
avta in tudi vedela sem, da ga nikoli ne bom vozila.
Nikakor pa ne morem verjeti, da sem bila tudi poredna. Nekega dne smo se pozno ponoči
vračali z zabave, vhodna vrata internata pa so bila, jasno, zaklenjena. Kot vsi ostali sem tudi
jaz po zvezanih rjuhah splezala skozi odprto okno v prvo nadstropje. Neslišno smo se
odpravili spat, tako da vzgojiteljica še opazila ni. Zelo zabavno je bilo tudi ob večerih, ko smo
bili ţe v postelji. V sobi sem bila skupaj z Vladko, Nado in Vero, z vsemi sem se dobro
razumela, le Nada in Vera sta si bili večkrat v laseh. Vera, kmečko dekle, vajeno trdega dela,
ni prenašala Nade, razvajene mestne princeske z visokim piskajočim glasom. Za vsako
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malenkost sta se sprli in nobena ni hotela popustiti. Z Vero sva zamenjali postelji, tako da se
z Nado nista več gledali v oči, kar je pozitivno vplivalo na vzdušje v sobi. Tako sem leţala ob
steni, ki nas je ločila od fantovske sobe. Ţe prvi večer se mi je zdelo čudno, kako razumem
vse, kar se pogovarjajo. Vladka, ki je leţala ob isti steni, vendar bliţje vhodnim vratom, ni
slišala ničesar iz sosednje sobe. Odkrile smo razpoko v steni, ki je postala telefonski aparat.
Jaz sem ţe takrat postala telefonistka za posredovanje oziroma prenašanje šal, zbadljivk,
drugih neumnosti itd. Vsak dan pred spanjem smo se tako zabavali, fantje so bili zelo
duhoviti in nemalokrat smo bruhnile v smeh. Ko pa je vstopil deţurni vzgojitelj, smo se
potuhnile. Vedno so bili nočni problemi samo z našo ali sosednjo fantovsko sobo, a skrivne
povezave nismo izdali.
Nadaljevanje bo morda sledilo.
Silva Batič Roţman

LITERARNI KOTIČEK
Da smo slepi in slabovidni ljubitelji literature, ni treba posebej poudarjati. Tako ni bilo zame
nikakršno presenečenje, da se je za to rubriko nabralo toliko raznovrstnih literarnih
prispevkov. Največ je poezije, poleg nje pa boste lahko zauţili še krajšo humoristično črtico
in daljšo pravljico. Vsi prispevki, razen enega, so avtorski – prihajajo izpod peresa članov
društva. Izjema sta pesmi poljskega pesnika, Nobelovega nagrajenca Czesława Miłosza, ki
ju je Marija Anzeljc, lektorica Pike in avtorica pravljice, prevedla, ko je obiskovala lektorat
poljščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Czesław Miłosz: KOVČEK
Mogoče je Gospod Bog svet ustvaril zato, da bi odseval
v neskončnem številu oči ţivih bitij, ali, kar je bolj verjetno,
v neskončnem številu človeških zavesti.
Prav tako človeških fantazij, takšnih, kot sem si romantično predstavljal
gozd v Raudonki, ali kot sem si predstavljal prsi gospodične Pole,
ko sem bil zaljubljen vanjo.
Kje hrani Gospod Bog te odseve? Ali ima kak zelo velik kovček,
kjer shranjuje vse svoje zaklade?
Ali pa je ogromen računalnik, kamor jih je mogoče spraviti
v neskončni mnogoterosti?
Mogoče se ukvarja z njihovim pregledovanjem, ko primerja odseve s tem,
kakor je v resnici bilo?
In se v brado smehlja modrijanom, ki so trdili,
da so samo ti odsevi in nič več.
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Czesław Miłosz: OČI
Moje spoštovane oči, ne gre vam najbolje.
Od vas dobim nejasen obris,
A če je ţe barva, je zamegljena.
Bile pa ste kraljevski gonjači,
S katerimi sem nekdaj odhajal v jutru.
Moje poţeljive oči, videle ste veliko
Deţel in mest, otokov in oceanov.
Skupaj smo pozdravljali veličastne sončne vzhode,
Ko je širni dih klical k teku
Po stezah, kjer je izginjala rosa.
Zdaj je to, kar ste videle, shranjeno v meni
In spremenjeno v spomin ali sanje.
Počasi se oddaljujem od vrveţa sveta
In v sebi zaznavam nekakšen odpor
Do opičjih noš, vpitja, bobnanja.
Kakšno olajšanje. Iz oči v oči s svojim razmišljanjem
O načelni podobnosti ljudi
In o drobnem zrnu njihove nepodobnosti.
Brez oči zazrt v eno svetlo točko,
Ki se razširja in me objema.
22 VII 2001

Nekaj besed o Czesławu Miłoszu
Czesław Miłosz se je rodil leta 1911 v Litvi. Večino svojega ţivljenja je preţivel kot emigrant v
Zdruţenih drţavah Amerike, v 90. letih pa se je vrnil na Poljsko, kjer je leta 2004 tudi umrl.
Prištevajo ga med najvidnejše poljske pesnike 20. stoletja, bil pa je tudi romanopisec, esejist
in prevajalec. V svoji domovini je postal znan šele po letu 1980, ko je prejel Nobelovo
nagrado. Do takrat je svoja dela izdajal le v Zdruţenih drţavah in Franciji, zato so ga lahko
brali samo Poljaki v emigraciji. Kljub temu, da je ţivel v tujini, je leposlovna besedila pisal
izključno v poljščini. V zadnjih letih ţivljenja je skoraj popolnoma izgubil vid, takrat je napisal
pesem Oči.

Mirjana Šernek: Je res
Je res,
če si vesel, pravijo:
"A, ta je čez les."
Je res,
da "morda"
vedno obvisi nekje v zraku,
nekje vmes...
Je res
če ravnokar izduhaš
iz narave otet cvet,
se ti začne vrtet v glavi?
Je res
če ljubiš zares,
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največkrat ti ostane
le stres...
Je res,
kdo ve,
kaj je prav,
kaj ne?
vse za nekaj je
in vse ni za vse...

Mirjana Šernek: Ti nadloga
Moja strast je čokolada,
o ti sladka, ti razvada.
Samo košček si obljubim,
a kaj ko pobegnit mi ne zna.
Trmasto se mi ponuja,
in še slajše se mi v brk smehlja...
Blaţena je duša moja,
potešena je sladkost,
a moj jaz me strogo kliče,
»Kakšna je to spet norost!«
Eh ti trapa čokolada,
saj nikoli se ne znaš skrit!
A ti skromno me sprašuješ,
»Kdo od naju je bolj zvit?«
»To pa ne!«
si rečem,
in na sprehod hitro stečem.
U fitnesu se potim,
s kalorijam se borim!
A ti rjava sladka mi šepečeš...
»Za petami ti sledim.«

Mima: Mlačna mlaka
Sred' ţalosti, veselja, sred' vzponov in zablod,
sred' zlatega ţvenketa, izumov in zarot
pa ţdel je nek mladenič ves mlahav in zaspan
in sleherno dejanje prelagal iz dneva v dan.
Ko po deţevju sonce prineslo je pomlad,
ta fant se le odloči: »Solato grem sejat!«
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Orodje si pripravi, na vrt za hišo gre,
na gredi pa, o groza, mlakuţo blatno uzre.
Ta mlačna kalna voda vsa od ţivljenja vre,
v njej čofota in pljuska, po dnu, po vrhu gre;
on gleda to ţivljenje, nov svet pred njim odprt,
v njem lov in beg, spopade, ljubezen, rojstvo, smrt.
Da bi pripravil gredo, naj mlako izsuši?
Naj res konča dejanje, ki se pred njim vrši?
Rad bi imel solato, a ubijal ne bi rad,
še malo bo počakal, saj dolga bo pomlad.
Vsak dan na vrt zahaja, a pušča vse vnemar,
le v vodo se zazira ta mlakar, ne vrtnar.
Za hrbtom mu potiho odteka časa tok
iz pomladi skoz' poletje v jesen gre leta krog.
Ob dolgi pozni suši vsa voda zgine v tla,
za vrt je zdaj prepozno, saj zima bo prišla;
naš mlačnik pa modruje: »Da nisem nič sejal,
to igra je usode, kdo njej bi kljuboval.«

Irena Temlin: Skrivnostni prihod
Zagledala sem ga. Tla so se nekam zgubljala pod menoj, pred očmi se mi je temnilo in telo je
rahlo zadrgetalo. Nisem mogla verjeti svojim očem. Vedela sem, da bo nekoč prišel, vendar
ga niti v sanjah še nisem pričakovala. Bila sem vznemirjena. Kaj, če ga je kdo opazil? Prav
lahko bi se to zgodilo, saj ne vem, koliko časa je ţe sploh tukaj. Ampak kako si je drznil meni
nič tebi nič kar na lepem pojaviti se tukaj? Groza.
Pozorno si ga ogledujem. Moram priznati, da je zelo krepak in samozavestno me opazuje iz
mnoţice. Zdi se mi, da se smeji na vsa usta, čeprav ostaja resen. Le kaj bodo rekli moji
domači, ko bodo zvedeli zanj. Prepričana sem, da tukaj ne bo mogel ostati povsem
neopaţen. Strah me je in priznam, da malce tudi sram. So to morda grehi moje mladosti?
Mojega načina ţivljenja?
Zaprem oči za trenutek in jih potem hitro na široko odprem. Še vedno je tam. Niti premaknil
se ni. Samo opazuje me in čaka na mojo reakcijo. Kaj naj naredim? Naj se pogreznem v tla?
Na ţalost je ţe prepozno. Prav nič ne bo pomagalo. Morala se bom sprijazniti z njim. Se
zavedati, da ga bom od zdaj naprej vsak dan opazovala, saj vem, da se ne bo vrnil nazaj.
Hočem ali nočem, morala bom ţiveti z njim.
Moje misli se vrtijo skozi moje ţivljenje. Vrti se mi film, kot na platnu. Odločno se
nasmehnem. Odločila sem se, da se mu ne bom izogibala. Pa kaj, če je prišel. Vseskozi sem
vedela, da se bo to zgodilo. In zdaj je tukaj. Še enkrat se nasmehnem sama sebi v ogledalo
in skoraj navdušeno vzkliknem. Pozdravljen, moj prvi sivi las.

Rok Janeţič: Srce
Ko odpravim se na drugo stran,
na poti spominov in ţe davno mrtvih sanj,
zvoki strun zamro,
tihota spet spregovori
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o slapovih, ki bučali so nekoč.
Med ljudi raztresel sem kup saj
in odganjal tiste, ki proţili so mi dlan.
In nato spoznal,
da izgubil sem srd,
ki me v mladih dneh je v beg pognal.
Vedno sem poskušal ujeti smer,
namesto da nasedel bi na ostro čer,
ki bi ranila me,
odtekla bi postana kri,
odšel bi in se vrnil skozi drugo dver.
Ko domišljaš si, da imaš zaveznika,
čas se izmuzne ti, zahrbtno te izda.
Dan zdrsi v večer,
srce se umiri,
še preden dobro se zdivja, zaspi.

Marija Anzeljc: Drevo luči
Bilo je vroče poznopoletno popoldne in Jana se je s svojo mamico vračala s
sprehoda. Vsa sveţa in razigrana se je ozirala v nebo, kjer je na jasni modrini ţivo odsevalo
zlato sonce in po vsej zemlji radodarno razsipalo svoje ţarke. Eden od njih je Jano poboţal
po laseh, drugi pa se je hotel lotiti njenega velikega sladoleda, ki ga je ponosno drţala v roki.
»Ne dam ti ga!« se je razjezila in hitela lizati sladoled, da ji ga noben ţarek več ne bi
mogel ukrasti. Tako se je kar naenkrat znašla pred domačo stolpnico. Ţe je hotela zdrveti
proti stanovanju, pa jo je ustavila radovednost. Mamica je namreč stala pred oglasno desko
in prebirala sporočila in obvestila.
»O, danes. Čisto sem pozabila« je zamrmrala sama zase.
»Kaj pa piše!« je vzkliknila Jana in se ji obesila na komolec.
»Tukaj piše,« je povedala mamica, »da bodo delavci obnavljali našo stolpnico.«
»Kakšna pa bo potem?« ji je Jana nestrpno skočila v besedo. »Bom imela potem
lepšo sobo?« je spraševala z ţarečimi očmi.
»Ne, ne,« je utrujeno rekla mamica, »za nas bo ostalo vse po starem, le da bomo
danes in jutri brez elektrike.«
Takrat je Jana prebledela in obstala kot vkopana. »Ne bo res prav nič elektrike, tudi
samo za mojo lučko ne?« je vprašala s tresočim glasom in se plaho zazrla v mamico.
Spomnila se je, da v njeni sobi prebivajo pošasti in strahovi, ki v temi oţivijo in ji ne pustijo
spati. Zato ji je očka prinesel majceno svetilko. Ta je vsako noč gorela pri njenem vzglavju in
jo branila pred strahovi in drugimi groznimi prikaznimi, ki so se pred svetlobo poskrile v
najtemnejše kote. Z grozo je pomislila, kako bo, če lučka ne bo gorela in bo v sobi čisto
temno.
»Tudi za tvojo lučko ne bo elektrike,« je mirno rekla mamica.
»Potem pa ne pojdem spat!« je zacepetala Jana.
Mamica jo je le molče gledala, takrat je Jana planila v jok: »Ne pojdem v mojo sobo,
tam me bodo poţrle pošasti!«
»V tvoji sobi ni nobenih pošasti, Jana,« ji je toplo prigovarjala mamica in jo boţala po
laseh.
»Pa so! Samo svetlobe se bojijo in se zato skrijejo. Če pa bi bilo čisto temno, se ne bi
nič bale in bi me!« je Jana glasneje zajokala.
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Mamica jo je prijela za roko in ji mehko rekla: »Če je pa tako, ti bom v sobi priţgala
svečo, pa ne bo tema.«
Jana je nehala jokati in odšla z mamico v stanovanje. Pomagala ji je pospravljati in
pripravljati večerjo, a ves čas je bila zamišljena in tiha, saj ni čisto verjela, da bo sveča prav
tako dobra kot njena svetilka. Medtem se je stemnilo in mamica je v kuhinji priţgala dve
sveči. Plamenčka sta zatrepetala in oblila ves prostor z bledo zlato rumeno svetlobo. Kot po
čarovniji je vsa kuhinja postala nekam drugačna in skrivnostna. Jani se je zdelo, da se je
preselila v kakšno pravljico iz starih časov. Prav nič je ni bilo strah teme, zato se je
popolnoma potolaţila.
Z mamico sta povečerjali, očka nista čakali, ker je prepozno prihajal iz sluţbe. Potem
sta s svečo v roki odšli v Janino sobico. Mamica je svečo postavila poleg male svetilke, sedla
k Jani na posteljo in ji prebrala pravljico. Zaţelela ji je lahko noč in odšla. Tudi to sobo je
sveča začarala v pravljično skrivnostnost. Jana se je vseeno še enkrat plašno ozrla po kotih,
a ker ni videla nobene pošasti, se je pomirila. Počasi se je začela pogrezati v sladke sanje,
takrat pa je zunaj zapihal močan veter. Zatulil je okoli vogala in skozi odprto okno planil v
sobo ter meni nič, tebi nič pihnil v svečo. Plamenček je vztrepetal in ugasnil. Jana je kriknila
od groze, takrat se je še zabliskalo in votlo zagrmelo. Zamiţala je in se privila k svojemu
plišastemu zajčku. Od strahu se je vsa tresla. Hotela je poklicati mamico, a iz grla ni mogla
spraviti nobenega glasu. Začutila je, da jo je nekaj zgrabilo za nogo. Počasi je odprla oči in
zagledala strašen prizor. Njena odeja se je spremenila v eno samo strašno ţrelo. Iz njega je
prihajala zamolklo rdeča svetloba in osvetljevala strašne čeljusti z velikimi ostrimi zobmi, ki
so se počasi zapirale nad njo. Okrog noge se ji je ovil dolg sluzast jezik in jo počasi vlekel
proti rdeči svetlobi.
»Na pomoč!« je zahlipala in se še tesneje oklenila zajčka. V tistem trenutku pa se je
zajček zganil in začel rasti. V hipu je bil tolikšen, da bi zlahka jezdila na njem. S svojo belo
ţametasto tačko je zamahnil proti jeziku in ta je v trenutku izpustil Janino nogo.
»Zlezi name,« je zajček blago spregovoril s človeškim glasom. Komaj je zlezla na
njegov mehki hrbet, ţe je poletel z njo iz strašnega gobca, se dvignil s postelje pod strop in
odletel skozi okno v nevihtno noč. Nekaj časa je kar miţala od strahu, nato pa je odprla oči in
tiho vprašala: »Kam me pa neseš?«
»V našo deţelo,« je mirno odvrnil zajček.
»V kakšno deţelo?«
»Tam ţivimo vse tvoje igrače,« ji je pojasnjeval, »nesem te k modrijanu Brundiju. On
menda vse ve, njega izprašuj, jaz sem le neumen zajec.«
»Zakaj pa sploh greva tja?« se Jana ni vdala.
»Da te bo Brundi rešil pred pošastmi,« je odvrnil zajček. Tokrat njegov glas ni bil več
prijazen, zato ga ni nič več spraševala. Z začudenjem je ugotovila, da je prav takšen kot v
njenih igrah. To je bil orjaški leteči zajec, redkobeseden, a pogumen. Gledala ga je, kako je
počasi zamahoval z ogromnimi ušesi, ki so mu bila namesto kril. Mirno se je izogibal strelam,
ki so kot ognjene kače švigale mimo njiju. Naenkrat se je stemnilo in nobene strele ni bilo
več, hip za tem pa je posijala slepeča svetloba. Jana je morala zamiţati, ko pa je spet odprla
oči, ni bilo ne oblakov ne noči. Z zajčkom sta letela po jasnem modrem nebu nad prelepo
pokrajino, ki se ji je zdela nekam čudno znana, čeprav se prvi trenutek ni mogla spomniti, da
jo je ţe kdaj videla. Ţe je odprla usta, da bi vprašala zajčka, če je to deţela igrač, pa si je
premislila. Bala se je, da bo jezen nanjo in je ne bo hotel več nositi. In kaj naj stori potem?
»Jana, Jana!« so zazveneli neţni glasovi.
Ozrla se je navzdol in zagledala ljubko hišico z vrtom polnim roţ. Pred njo so se v
gruči gnetle vse njene punčke. Vzklikale so ena čez drugo in jo veselo pozdravljale. Rada bi
šla k njim, rada bi jih pozdravila in klepetala z njimi, a zajček je drvel naprej in se ni menil
zanje. Pomahala jim je v pozdrav in ţe jih ni več videla. Pod njima so se vrstile hišice in vasi,
kjer so ţivele njene igrače. Vse so jo pozdravljale, ona pa jim še pomahati ni imela časa.
Vse je bilo natanko tako kot v njenih igrah. Dolina s hišicami in rečico, pa gozd in za
njim visoka gora. Na tej gori je v skalni votlini ţivel modri medved Brundi. Pred votlino se je
zajček spustil na tla.
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»Prišla sva,« je rekel in s tačko potolkel po leseni plošči, ki je visela pred vhodom.
Zaslišala sta teţke drsajoče korake in ţe se je prikazal oguljeni rumeni Brundijev koţuh.
Medved se je ustavil na pragu in se naslonil na palico, ki je njegovi krajši nogi pomagala
nositi mogočno telo. Ko ga je Jana zagledala, se ji je zasmilil, čeprav ga je dobro poznala iz
svojih iger in je vedela, da je eden najsrečnejših v vsej deţeli.
»Pozdravljen, Jano sem ti pripeljal,« je spregovoril zajček.
»Pozdravljena,« je odgovoril Brundi z nizkim zvenečim glasom in se s svojimi
ugaslimi očmi zastrmel proti njima.
»Dober dan,« se je oglasila še Jana.
Brundi ju je povabil v votlino. Sedli so na zglajen hlod, ki ga je pokrivala blazina iz
mehkega mahu, pred njim pa je namesto mize stal velik štor. Brundi je izginil nekam v
notranjost votline in se kmalu vrnil. Na kosu lubja je prinesel slastno medeno pecivo, v
preprostem glinastem lončku pa dišeč zeliščni čaj. Nato je po štoru razvrstil še grobe glinaste
skodelice in svoja gosta povabil k zajtrku. Ko so nekaj časa molče jedli, Jana ni več zdrţala
in se je oglasila: »Kajne, da si vse to sam naredil?«
»Saj vendar veš, kaj me sprašuješ,« ji je smehljaje se odvrnil Brundi. »V tej deţeli je
vse tako kakor v tvojih igrah. Vsi smo natanko takšni, kot si nas hotela ti. Če se ne bi igrala z
nami, pa ne bi bilo ne nas ne te deţele,« ji je razlagal.
»Pa če bi se z vami igral nekdo drug?«
»Potem bi bili čisto drugačni. Takšni, kot bi si nas zamislil on.«
Jana se je zagledala vanj s svojimi velikimi globokimi očmi. Tega, kar je govoril, ni
čisto razumela, pa nič čudnega, saj se je vendar pogovarjala z modrijanom. Še veliko stvari
bi ga rada vprašala, pa se je vmešal zajček. V nekaj stavkih je razloţil Brundiju, zakaj je
pripeljal Jano. Ko se je spomnila strašne odeje, ki bi jo še pred nekaj trenutki skoraj poţrla,
se je v trenutku zresnila. Polna pričakovanja se je zagledala v Brundija, ki je globoko
razmišljal. Čez dolgo časa je rekel: »Če boš pojedla sadeţ z drevesa luči, ne boš
potrebovala nobene svetilke več, kajti ta luč preţene sleherno temo in nikoli ne ugasne.«
»Pojdimo k temu drevesu! Kje pa raste?« je navdušeno vzkliknila.
»To drevo raste na vrtu ob mavrični rečici, tja pa ne more iti nihče od nas,« je resno
rekel Brundi in se dvignil s klopi.
»Odnesi jo do oblačnikov,« je naročil zajčku.
Jana ga je gledala s strahom v očeh. Še nikoli ni šla nikamor čisto sama, zdaj pa jo je
Brundi pošiljal nekam v neznano. Kaj če je tam nevarno? Mogoče tudi tam ţivijo pošasti ali
pa hudobne čarovnice? In kaj so pravzaprav oblačniki? Vse te misli so nemirno begale in
prehitevale druga drugo. Brundi je stopil proti njej, s šapo poiskal njeno glavico in jo poboţal
po laseh.
»Ne boj se, Jana. Po samih lepih krajih boš hodila, pa tudi čisto sama ne boš,« jo je
tolaţil in se ji nasmehnil.
»Greva,« jo je opomnil zajček.
Poslovila sta se od Brundija, se mu prisrčno zahvalila in v divjem letu premerila
deţelo igrač. Spustila sta se do oblakov, kjer je zajček Jano poloţil na enega od njih in se še
on poslovil od nje.
Zdaj je bila čisto sama, ali pa se ji je vsaj tako zdelo. Ni vedela, kam naj se obrne,
zato bi najraje zajokala. Vedela pa je, da to ne bo prav nič pomagalo, saj ne bo nikogar, ki bi
jo potolaţil. Plaho se je ozirala okoli sebe, naenkrat pa je zagledala, da vse naokoli letajo
neţne postavice, modre kot nebo. To so bili izredno lepi dečki in deklice, malo manjši od nje.
Imeli so velika metulja krila, ki so se lesketala, kot bi bila vsa posuta z biseri. Oblečeni so bili
v preproste obleke, ki so se tesno prilegale njihovim telesom.
»Pozdravljena, tujka, od kod prihajaš in kaj iščeš?« jo je nagovoril droben deček, ki je
priletel prav do nje.
»Dober dan. Jaz sem Jana. Rada bi prišla do drevesa luči, da me ne bi bilo več strah
teme,« je odgovorila, »kdo ste pa vi?«
Medtem se je okoli nje zbrala ţe cela gruča in nekdo od njih je rekel: »Mi smo
oblačniki, nebesni otroci.«
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Takrat se je oglasila oblačnica z dolgimi valovitimi lasmi, ki so jo obdajali kot pajčolan:
»Moj oblak bo moral danes počivati vse do večera, zato te lahko na enem od malih oblačkov
odpeljem do mavrične rečice.«
»Pojdiva, pojdiva!« je veselo zaklicala Jana.
Oblačnica je nekam izginila, kmalu pa se je vrnila na majhnem belem oblačku.
Ustavila se je prav pri oblaku, kjer je stala Jana in jo povabila k sebi. Ko sta obe sedeli na
malem oblačku, je začela z rokami veslati po zraku in oblaček je kot ladjica zaplaval po
širnem nebu.
»Kaj pa sploh delate vi oblačniki?« je Jano premagala radovednost.
»Mi smo nebesni otroci, mi nič ne delamo. Vse noči in vse dneve se igramo vsak s
svojim oblakom in tako nebo spreminjamo v najlepšo slikanico. Včasih oblake razgrnemo čez
vse nebo kot kopreno, drugič jih stlačimo v kepe in iz njih delamo najrazličnejše figure. Mali
oblački, kot je tale, niso primerni za takšne igre, na njih se le vozimo, kadar se naveličamo
letati. Zvečer in zjutraj svoje oblake nastavimo soncu, da jih pobarva, takrat so najlepši.
Včeraj smo se šli nevihto. To je najbolj razburljiva igra, a velikokrat se zgodi, da se kakšen
oblak uniči, to se je včeraj zgodilo z mojim.«
»Kaj bo pa zdaj z njim?« je zaskrbelo Jano.
»Nič hudega ne bo,« se je nasmehnila oblačnica, »nebo mu bo pomagalo, da bo ţe
zvečer takšen, kot je bil in se bom takoj začela spet igrati z njim.«
»Pa ponoči nič ne spite?« se je začudila Jana.
»Ne, samo vi na Zemlji spite, druga bitja pa ne poznamo spanja,« ji je povedala.
Tako sta med pogovorom pripluli do obzorja. Tam se je nebo stikalo s prelepim
zelenim vrtom.
»Pojdi po tem vrtu in poišči mavrično rečico, ta te bo pripeljala do drevesa luči,« ji je
rekla oblačnica.
»Pojdi z menoj,« jo je prosila Jana.
»Jaz lahko ţivim samo na nebu, nikoli ne bom mogla videti drevesa luči« ji je
odgovorila.
»Kako pa potem veš, kje je?« je zanimalo Jano.
»To vemo vsa bitja, razen vas ljudi, a samo vam je dano, da ga obiščete,« je otoţno
povedala. Potem pa odločneje rekla: »Pojdi zdaj. Nimaš več veliko časa, doma moraš biti še
preden bo treba iti v vrtec.«
Jana je skočila z oblačka. Še enkrat se je ozrla nazaj, potem pa stekla po vrtu. Pred
seboj je zagledala pisane cvetlice, te so bile čisto drugačne od tistih, ki rastejo na Zemlji. Bile
so tolikšne kot Jana in tekale so po vrtu. Njihova neţna, tanka telesca so se pozibavala v
ljubkem plesu, in kadar sta se dve srečali, sta si pokimali z ovenčanima glavicama. Vrtnica s
temno rdečimi cvetnimi listi je priplesala do Jane in se ji priklonila. Tudi Jana se ji je priklonila
in poizkušala posnemati njene plesne gibe. »To je pa čisto lahko, prav dobro mi gre,« je
rekla sama pri sebi. Vrtnica pa je vsa zadrhtela v prisrčnem smehu.
»Sem naredila kaj narobe?« je bila Jana skoraj uţaljena.
»Ja, ja,« se je vrtnica še naprej smejala, »ljudje ste tako smešni, kadar hočete plesati
tako kot me.«
»Saj ste ve prav tako smešne, kar v ogledalo se kdaj poglej,« se je razjezila Jana in
se obrnila proč od vrtnice, ki se je še vedno tiho smejala.
»Pozdravljen, človeški otrok, gotovo tudi ti iščeš drevo luči,« je spregovorila modra
zvončnica. Jana je malo pomislila, če naj se sploh pogovarja s temi ošabnimi cvetlicami,
potem pa le rekla: »Ja, res ga iščem. Mi lahko pokaţeš mavrično rečico?«
»Seveda, kar pojdi z menoj,« je odgovorila zvončnica. Z listi jo je neţno prijela za
roko in skupaj sta odplesali po vrtu. Jani se je zdelo, da je tudi ona tanka in lahka in komaj je
čutila, da se dotika tal. Tako sta priplesali do mavrične rečice. Tam se je zvončnica lahno
priklonila in se obrnila, da bi odšla.
»Kako lepo sva plesali!« je vzkliknila Jana. »Ti si veliko lepša od tiste ošabne vrtnice
in tudi lepše plešeš,« je še dodala. Zvončnica se ji je le blago nasmehnila. Naročila ji je, naj
hodi ob toku navzgor, potem pa odplesala svojo pot. Šele takrat se je Jana ozrla na rečico, ki
je bila res kot mavrica. Po strugi so ţuboreli ţivobarvni prameni, poskakovali so čez
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kamenčke in se vrtinčili, a med seboj se niso mešali. Ker se ji rečica ni zdela globoka, je
zabredla v rdeči pramen, ki ji je bil najbliţji. A voda je bila tako vroča, da je morala odskočiti
nazaj na breg. »Kdo ve, če je vsa reka tako vroča,« si je rekla. Na vso moč se je odgnala in
ţe je bila na sredini rečice, v rumenem toku. Ta je bil prav prijetno topel. Bredla je do kolen in
čofotala po njem, da so rumene kapljice pršele po zraku kot roj isker. Zabredla je naprej po
zelenem toku do modrega, ta pa je bil prav neprijetno mrzel. Spomnil jo je na nočno nevihto.
»Joj, saj se mi mudi!« je vzkliknila. Pohitela je iz vode in stekla ob toku rečice. Videla je še
mnogo cvetlic, kako so poplesavale po obeh bregovih, a nobena se ji ni več pribliţala. Ko je
tako ţe nekaj časa tekla, je pred seboj na gričku, izpod katerega je izvirala rečica, zagledala
prečudno lepo drevo. Lubje in veje je imelo iz najčistejšega kristala, v njem pa se je po
nevidnih ţilah pretakala tako prijetna svetloba, da se je oči niso mogle nagledati. Listi iz
najneţnejše bele koprene so zastirali pogled na sadeţe. Jana je pritekla prav do drevesa in
se zastrmela vanj. Bilo je tako visoko, da ni mogla doseči nobene njegove veje.
Premišljevala je, kaj naj stori, takrat pa se je ena od vej pripognila prav do nje in ji ponudila
sadeţ. Jana ga je ogledovala, prevzeta od njegove lepote. Bil je mehek in neţen kot puh, a
videti je bil kot iz najbolj čistega stekla. V njem je trepetala ţiva svetloba. Migetala je,
poskakovala in se prelivala po njem, kot bi hotela po vsej sili skočiti k njej. Jana je nad
sadeţem zakroţila z roko in svetloba v njem je sledila njeni dlani. Še bi se igrala, pa se je
spomnila, da nima več veliko časa. Sedla je pod drevo in zagrizla v sadeţ. Česa tako
dobrega ni še nikoli jedla. Čutila je, kako z vsakim griţljajem prehaja vanjo tista čudeţna ţiva
svetloba.
Vstala je in stekla ob reki do konca vrta, kjer se je začenjalo nebo. Tam jo je
oblačnica ţe nestrpno pričakovala. »Samo še malo časa imaš,« jo je skoraj pokarala, »kaj si
pa počela tako dolgo.«
Jana je hitro skočila na oblaček, potem pa je oblačnici natančno opisala vrt in vse
njegove lepote, ki jih ne bo mogla nikoli videti. Tudi ošabne vrtnice ni pozabila. Tako je beli
oblaček priplaval do mesta in se spustil do okna Janine sobice. Jana je stopila na polico,
oblaček pa se je začel spet dvigovati.
»Nasvidenje!« je zaklicala oblačnica.
»Nasvidenje in hvala!« je vzkliknila Jana. Še nekaj časa je gledala za oblačkom,
potem pa jo je obšla velika utrujenost. Zlezla je v posteljo in se oklenila zajčka, ki je mirno
leţal ob blazini, kot da se ne bi nič zgodilo. Zaprla je oči, a komaj je zaspala, ţe se je je nekaj
dotaknilo. Zdrznila se je in se zmedeno ozrla okoli sebe. Na srečo pa zdaj ni bilo nobenega
pošastnega ţrela, pač pa mamica, ki je stala pred njo in se ji smehljala. »O ti zaspanka,
vstati bo treba,« ji je rekla in jo še enkrat stresla za ramo.
Zdaj je bila Jana ţe čisto budna. »Veš, zdaj ne bom potrebovala nobene svetilke več,
nič več se ne bojim teme in pošasti!« je veselo zaklicala. Mamica jo je presenečeno
pogledala, a ko ji je Jana vsa navdušena povedala, kaj vse je doţivela to noč, se ji je le
nejeverno nasmehnila. Jana pa se ni jezila nanjo, ker ji ni verjela. »Še jaz ne bi verjela, če ne
bi vsega sama doţivela, pa pravijo, da imam bujno domišljijo, kako naj mi verjame mamica,
ki se še igrati ne zna,« je rekla sama pri sebi in se tiho zasmejala.

SLEPEMU SE VSE ZGODI
V tej rubriki bom opisal štiri prigode, ki sem jih doţivel in se tako ali drugače nanašajo na
slepoto. Verjamem, da bodo na ustnice bralcev izvabile prizanesljiv smehljaj.

Kaj pa porniči
Ko sem pred desetimi leti štopal v Škofjo Loko, me je pobral nadvse radoveden moţakar.
Res ni izgubljal časa: takoj me je začel spraševati, kako slepi počnemo to in ono. Beseda je
nanesla tudi na seksualno področje. Moţakar vpraša:
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»Saj res, kaj pa porno filmi? Ali obstajajo porniči, prilagojeni za slepe?«
In mu odgovorim: »Da bi jaz vedel, ne. No, ampak moram reči, da jih ne pogrešam.«
In mi modro odvrne: »Veš, kdor ni poskusil medu, ne ve, kako je sladek.«

Pri zdravniku
Nekega lepega petkovega popoldneva sva se s prijateljem s tandemom vozila po poteh
spominov in tovarištva. Zaradi prevelike hitrosti sva izgubila ravnoteţje in padla. Prijatelj je
odskočil in jo odnesel brez praske, jaz pa sem se prevrnil na bok ter si zvil roko. Takoj sem
se odpravil domov v Ajdovščino, od tam pa so me starši transportirali v šempetrsko
bolnišnico. Sprejel me je zdravnik, ki se je z mano pogovarjal tako, kot bi imel opravka z
duševno teţje prizadeto osebo. Ko me je vprašal, kako je prišlo do poškodbe, sem si sam pri
sebi dejal: če mu začnem govoriti o tandemu, tako ne bo nič razumel in mu bom moral
razloţiti vse od a do ţ. Zato sem rekel:
»S prijateljem sva tekla. Spotaknil sem se in padel.«
On pa začudeno: »A je to mogoče? A lahko slepi tečejo?«

Nesporazum
Ko sem bil še študent, sem na poti od Filozofske fakultete do študentskega naselja v Roţni
dolini vsak dan hodil po Oraţnovi ulici. Nekoč mi pride nasproti mladenič, ki ţe z razdalje
desetih metrov pozdravi:
»Oj, ţivijo.«
Nisem ga prepoznal po glasu, a sem si mislil, da bom ţe kmalu ugotovil, kdo je. Zato sem
odzdravil. On nadaljuje:
»Kako si?«
Jaz: »Dobro, pa ti?«
Na moje veliko začudenje fant brezbriţno odkoraka mimo mene. Obrnem se nazaj in slišim
njegov glas v ţivahnem pogovoru. Dojamem, da se pogovarja po mobilnem telefonu.

Vidi ne, sliši pa
Z avtobusom št. 27 se peljem proti domu. Stojim v prostoru pred prvimi izhodnimi vrati, ki mu
nekateri slepi ljubkovalno pravimo svinjak, in pritegnem pozornost starejšega para. Njun
pogovor, ki ga pred mano nista niti poskušala skriti, poteka nekako takole:
Ona: »Joj, bogi.«
On: »Ja, je pa res reveţ.«
Vse skupaj se mi je zdelo ţe malo preneumno, zato sem se obrnil k njima in se jima
pomenljivo nasmehnil. Gospod je navdušeno vzkliknil:
»Aha, vidi ne, sliši pa!«
Rok Janeţič
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