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O demenci se dandanes veliko piše in govori in prav je tako, saj je 
marsikje še vedno stigmatizirana. Zaradi pospešenega staranja 
prebivalstva se število bolnikov, obolelih za demenco, v svetu in 
seveda Sloveniji strmo povečuje. Tudi v Velenju je veliko 
upokojencev, ki se s to boleznijo soočajo pri sebi, svojcih, prijateljih, 
znancih … Demenca žrtev ne izbira, prihaja postopoma in počasi. 
Zaradi osamitve in izključenosti v družbi jo oboleli in njihovi bližnji 
velikokrat skušajo prikriti ali zanikati in ne poiščejo zdravnika tedaj, 
ko bi lahko na nadaljnji potek bolezni najbolj vplivali.  

Bolezen možganov, ki jo imenujemo demenca, je posledica 
kroničnega neozdravljivega propadanja možganskih celic. To ima za 
posledico postopno slabšanje in pešanje intelektualne sposobnosti. 
Prizadene vsakodnevne življenjske dejavnosti, kot so oblačenje, 
umivanje, prehranjevanje, vzdrževanje osebne higiene, zlasti pa 
fiziološke dejavnosti, kot sta uriniranje in blato. Posameznik ne more 
obvladovati svojega običajnega življenja. Poleg motenj spomina pri 
njem opazimo zmanjšanje spoznavnih funkcij, kot so: razmišljanje, 
orientacija, razumevanje, računanje, učenje, govorno izražanje in 
presoja. Poslabšanje teh funkcij navadno spremljajo spremembe v 
družbenem vedenju in udejstvovanju, zmanjšanje sposobnosti za 
obvladovanje čustev ali zmanjšanje motivacije. 

Potek demence je lahko progresiven, statičen ali pa se občasno 
ustavi, odvisno od vzrokov. Sčasoma mnogi oboleli postanejo 
duševno otopeli in se začnejo umikati v samoto, v končni fazi pa 
izgubijo notranjo identiteto in živahno osebnost ter ne opazijo in se 
tudi ne zavedajo svojega okolja. Čeprav je demenca najpogostejša 
pri ljudeh, starejših od 65 let, pojav ni nujno povezan s staranjem. Z 
drugimi besedami – sicer redko, a vseeno, lahko zbolijo tudi 
mlajši. Najpogostejši nevrodegenerativni vzroki, ki povzročajo 
demenco, so: Alzheimerjeva bolezen, ki povzroči več kot dve tretjini 
vseh demenc, demenca z Lewyjevimi telesi, frontotemporalna 
demenca in demenca pri Parkinsonovi bolezni. Posledice te bolezni 
povzročajo eno izmed največjih zdravstvenih kriz 22. stoletja. V 
Sloveniji ocenjujejo število bolnikov z demenco na več kot 32.000, 
zanje pa skrbi 100.000 svojcev, zdravstvenih in socialnih delavcev. 
To je za tako majhen narod veliko. 

Krovna svetovna organizacija za Alzheimerjevo bolezen (Alzheimer 
disease international – ADI) obeležuje mesec september kot 
svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni in 21. september kot 
svetovni dan Alzheimerjeve bolezni.  Njeno poslanstvo je 
ozaveščanje ljudi o demenci in zmanjševanje stigme. 

Demenca spola, barve kože, države ne izbira in lahko za njo zboli 
prav vsak. Povzroča čustveno stisko obolelemu in svojcem ter 
zaradi potrebe po oskrbi bolnika prinese dodatno finančno breme 
tako na domu kot v domovih za ostarele. V Sloveniji je veliko 
družin, ki zaradi nje živijo revnejše življenje ali so celo pod pragom 
revščine in oskrbe svojim bližnjim dementnim ostarelim ne morejo 
nuditi v takšni meri, da bi zadostili potrebam. Zaradi tega so, kadar 
gredo po opravkih, družinski člani v nenehni stiski, da se bodo 
dementni svojci poškodovali ali naredili materialno škodo. 
Svojcem tudi psihične podpore ne more nihče nuditi. Ob dolgotrajni 
oskrbi lahko to vodi do izgorevanja in družbene izključenosti. 
Obstaja sicer nevladna organizacija Slovensko združenje za pomoč 
pri demenci Spominčica, ki veliko pomaga pri zaznavanju, 
ozaveščanju in tudi konkretni pomoči, a predvsem na osnovi 
prostovoljstva.  

Ravno zaradi vseh težav, ki jih demenca povzroča, a se ne 
odkrijejo pravočasno in zahtevajo ogromno angažiranja v 
obvladovanju, se v Evropski uniji in slovenski družbi zavedamo, da 
je potrebno storiti veliko več kot doslej. Potrebna sta večja podpora 
in vključevanje države, na sistemski ravni, preko institucij. 
Občutek imamo, da se odgovorni preveč zanašajo na 
prostovoljstvo. Slednje zelo dobro deluje, ne zadostuje pa vsem 
potrebam in je pokazatelj, da se na tem področju ne naredi dovolj. 
Brez srčnosti prostovoljcev bi dementni ljudje in njihovi svojci 
občutili še več gorja.  

Literati, ki delujemo pri upokojencih, ne moremo kaj dosti 
pomagati, lahko pa s svojimi besedami v pesmi in prozi 
pripomoremo pri preseganju stanja in ozaveščanju ljudi. Želimo, 
da se koga dotaknemo in s tem pomagamo pri doseganju ciljev. 
Tudi to nekaj pomeni. 

 

Božena 
Tanšek –Boža 

UVODNA BESEDA UREDNICE 
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Demenca je zbir simptomov in znakov, ki se pojavljajo pri bolniku, in so lahko posledica različnih bolezni. Kot vemo, so za demenco 
značilne motnje spomina, osiromašeno mišljenje ter prizadetost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti. Prizadeta sta pomnjenje in 
priklic novih informacij (pozabljivost), zmanjšana je zmožnost orientacije, razumevanja, računanja, govornega izražanja in presoje 
ter sposobnost obvladovanja čustev in socialnega vedenja. Z napredovanjem demence postaja bolnik vedno manj samostojen in 
potrebuje dodatno nego.  
 
Osebam z demenco lahko ustrezno pomagamo, z zdravljenjem, podporo in skrbno nego. Demence ni mogoče pozdraviti, lahko pa 
bolnikom pomagamo pri določenih izrazitih simptomih (depresiji, nespečnosti, halucinacijah …). Velik del zdravljenja temelji na 
psihološki pomoči. V večini primerov zbolijo za demenco starejše osebe, zato je še toliko bolj pomembno, kako se nanjo odzovejo 
najbližji in kdaj poiščejo pomoč strokovnjakov.  
 
Ob prepoznavi demence lahko kot posamezniki pozitivno vplivamo na nekatere dejavnike tveganja z ustrezno preventivo in s tem 
k zmanjšanju in blaženju stanja.  
 
Za upočasnitev bolezni lahko veliko storimo z igrami. Ne le kognitivne, pač pa tudi motorične in senzorne aktivnosti ohranjajo, 
spodbujajo in krepijo zaznave ter vplivajo na višje miselne funkcije. Tako pri spominu pomembno vlogo igrajo zaznave in čutila, saj 
delujejo kot vhodna vrata, ki vodijo do različnih predelov možganov, odgovornih za spomin. Vsak premik, gib, izgovorjena beseda, 
slikovita podoba stimulira različne dele možganov. Večkrat in bolj intenzivno, ko neko aktivnost izvajamo, bolj krepimo ali ohranjamo 
sposobnosti, ki nam služijo tudi pri vsakodnevnih opravilih. Možgani omogočajo učenje vse življenje, ugotovljeno je, da imajo 
preventivne aktivnosti, ki se izvajajo v zgodnji starosti ali v začetni fazi razvoja demence, največji učinek in so zato so primerne za 
vse starejše, ne le za osebe z demenco. 
 
Pri osebah z demenco je potrebno čim dlje vztrajati pri vsakodnevnih opravilih, kot so oblačenje, zapenjanje gumbov, odpiranje 
vrat, držanje jedilnega pribora, skrb za osebno higieno, pisanje, kuhanje in druga podobna opravila, ki zahtevajo motorične in 
finomotorične spretnosti. Vse to so tako imenovane psihološke igre, ki imajo pozitiven učinek na več področjih.  
 
Aktivno in kakovostno preživljanje časa je izjemno pomembno. Pripomore k temu, da posameznik čim dlje ohranja samostojnost in 
neodvisnost ali pa stopnjevanje demence upočasnjuje.  
 

Bojan Krevh 
 

PSIHOLOŠKI  
VIDIKI  

DEMENCE 
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NEZAŽELEN SMEH 
 
 
Ne smejte se mi, 
ker pozabim stvari; 
kadar iščem ključe, 
preklinjam v tri dni. 
 
Ne smejte se mi, 
ko v klet pohitim 
in ne vem, 
kaj sploh si želim. 
 
Ne smejte se mi, 
če me čas prehiti. 
Vprašam in povem   
trikrat iste stvari. 
 
Tudi tebi to sledi, 
če dočakal boš te dni. 
Takrat pa ti: 
»Ne smejte se mi!« 
 
 

NEHOTE 
 

prihajal si sam 
odhajal si z njo 

nehote 
z roko v roki 

počasi 
v vsaki stopinji 
puščal si sled 

nezbranih misli 
 

z odmikom 
od vsakdanjih skrbi 

v svet pozabe 
spomin brez moči 
prepušča telesu 
da gre svojo pot 

v svet 
kjer um odklopi telo 

in misli razprši 
po poteh neznanega 

 
odhajal prihajal si 

teptal najini telesi in duši 
iz naju izžel solze strahu 

žalost prepustila sva srčnemu dnu 
 

 

DOBRO JUTRO 
 

čeprav je večer 
tako Enostavno je dan  

preskočiti prelisičiti 
kadar Medla svetloba 

v nezaznavanju 
nezavedanju neskončnosti 

plete porozno mrežo 
Edinstvenemu 

Nedoumljivemu umu 
Celo takrat 

ko se sliši pesem večnosti 
Aleluja 

                         

POEZIJA 

Anita 
Lekše 
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ODSEV 
 
Starec se opazuje v ogledalu. 
Gleda svojo podobo, 
a ne ve, kdo je 
in kje se nahaja. 
 
Ne pozna svojega imena, 
ne ve, da je mož, oče, dedek … 
Niti se to ne sprašuje, 
le brezizrazno gleda svoj odsev. 
 
V njegovi glavi je praznina.  
A pride dan, 
ko se mu zavest osvetli 
in se prepozna. 
 
To, da je spet v znanem svetu, 
mu prikliče nasmeh na obraz. 
Nekaj časa to traja, 
potem oboje izgine. 
 
Spet se izgubi  
v sosvetu, ki si ga ne želi 
niti on niti drugi. 
A ta postaja edini … 
 

 
 

SREČANJE 
 
 

Srečala sem se s tvojim pogledom, 
hladnim in brezizraznim. 

V tolmunih tvojih oči sem iskala ljubezen, 
ki naju je nekoč prežemala. 

 
A moje upanje je bilo zaman. 

Ti me nisi prepoznal, 
obrnil si se stran. 

V svoje kremplje te demenca je dobila.                    
 

JAZ SEM TU 
 

Jaz sem tu, ob tebi. 
Tudi ti si in obenem nisi. 

Tvoj pogled je medel, odsoten. 
Ne prepoznaš me. 

 
Držim tvojo roko v svoji, 

a ni nobenega odziva. 
Tvoja duša se je izgubila, 

moja te išče, a zaman. 
 

Trpim zaradi tega, 
kajti moja ljubezen do tebe  

je še vedno neizmerna. 
Ne izgine. 

 
Včasih bi ti od bolečine najraje zakričala 

na uho, samo da bi me slišal. 
A bi se le prestrašil, 

zato molčim ... 
 

Božena 
Tanšek –Boža 

POEZIJA 
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KRIVA JE DEMENCA 
 
 

Kdo me zjutraj je pozdravil, 
kdo podal mi je roko? 
Zdaj sem že pozabil. 

Zarosi se mi oko: 
KRIVA JE DEMENCA. 

 
Ljudi krog mene je skupina; 

nekaj jih poznam in nekaj ne. 
»Saj to vendar tvoja je družina!« 

mi zagotavljajo smeje. 
KRIVA JE DEMENCA. 

 
Nekaj rož je v vazi. 

Od koga šopek je poslan? 
Krog mene nasmejani so obrazi: 

»Danes je tvoj rojstni dan!« 
KRIVA JE DEMENCA. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Se sploh ne morem kregati; 
ne spomnim se stvari imen. 

»Ono za ONO onegati« 
je nepoznani pač pomen. 

KRIVA JE DEMENCA. 
 

A sem sedaj si že prišel na čisto: 
pred mano so sedaj ljudje ENAKI: 

Vsi spadajo v skupino isto: 
vsi pametni in vsi bedaki. 
Ker: KRIVA JE DEMENCA. 

 

 POEZIJA 

Ivan J.J. 
Jakopanec 
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DEMENCA 
 

V kotu sobe je sedela, govoriti z nami 
ni hotela, 

Je stavke slabo dokončala, osramotiti 
sebe bi znala. 

Ko pa pride sončen dan, Gregorčičeve 
pesmi deklamirat zna. 

Krasna si bistra hči planin … in zanima 
se, če z mano prišel je sin. 

Takoj nato me ne pozna, me čudno 
gleda: »Kdo je ta?« 

Sem nekaj knjig prebrala, da te 
razumeti bom znala. 

Če nič drugega ne morem storiti, 
neizmerno te moram ljubiti. 

Pustiti ji ta njen svet, jaz pa svojega 
moram naprej živet. 

Dotik, spomin, ljubezen vsa, to je to, kar 
nam voljo da, 

da ne obupamo takoj nato, ko z našimi 
dragimi na slabše bo šlo. 

 

                   ŠE VEDNO JAZ 
 

Na vrtu nekaj sem sadila, 
ko Pepca me je ogovorila. 
Da malo šla je naokrog, 

a gledam jo, je bosih nog. 
Pol ure vstran svoj dom ima, 
sprehaja se, se mi smehlja. 

Je ne sprašujem in ne nerviram, 
da v mesto grem, povabim jo, 

se z njo ne prepiram. 
Na poti srečava enega moža, 

po imenu in priimku ga prepozna. 
Takoj nato pa pravi, da mene ne pozna, 

od kod sem in kam grem, 
po kaj sem prišla. 
Zdaj v Domu je, 

pa pravijo, da dobro živi, 
domače vidi, se čudi:" Kdo to so vsi?" 

Je v Domu bolje zanjo in za vse, 
saj demence pozdraviti ne gre. 

 

 POEZIJA 

Marija 
Skrt 
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ČRNO KRILO            

do gležnjev, karirasta ruta, 
bela bluza. No, ja, vsaj včasih je bila. 
Drža telesa v obliki črke C. Hrapava 
razbrazdanost v dlaneh, pa kljub temu 
lesk v očeh. 
Redkobesednost ob »govorjenju« med 
vrsticami. Modrost brez kaplje  
kraljevske krvi. Objem, ki zdravi, 
pomirja, vzpodbuja, tolaži. 
Edina izobrazba: fakulteta življenja. 
Naša babi. 
Le … 
da se ona tega ne spomni več … 
 

 
 

NE POZNAM SE 
 

onemelost besed preživetja 
peščica zraka brez telesa 

samo misli 
v tvorbi nedefinirane strukture 

 
utrip iz preteklosti 

brez srca 
vdih po izdihu 

bolj izdihan vdih 
begajoče zavedanje 
iščoče izgubljenosti 

 
celo 

 
izgubljena podoba v ogledalu 

razpršena v času 
 

morda 
hm morda to sploh ni 

moj dih 
morda 

to sploh 
nisem jaz 

 
 

LE KJE 
 
 

so se izgubile 
morda le skrile 
odšle drugam 

 
jih ni ne tu 

ne tam 
 

zdaj pač ne zmorem 
zdaj pač ne znam 

ne najdem jih 
pa niso daleč stran 
pa niso kje drugje 

 
rad bi jokal 

pa ne morem 
 

še te so me zapustile 
 

kako 
le kako naj jočem 

ko to resnično hočem 
le kako ječim 
ob suhem licu 

ob solzah 
 

ki jih ni 
 

 POEZIJA 

Stojan 
Knez 
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ČRKE                                                                                                              
 
Črke. 
Pred rojstvom; 
pričakovanje, hrepenenje, prepuščanje, 
ljubezen. 
 
Črke. 
Pravkar rojene; 
veselje, pripadnost, neskončna 
predanost, ljubezen. 
 
Črke. 
V vrtcu; 
razposajenost, brezskrbnost, igrivost. 
 
 
Črke. 
V šoli; 
nagajivost, prestrašenost, nedisciplina. 
 
Črke. 
V službi; 
utrujenost, ležernost, preračunljivost, 
bolezen. 
 
Črke. 
V pokoju; 
pozabljivost, demenca, spomini, žalost, 
slovo … 
Večinoma brez ljubezni. 
 
Le kje, le kje so se izgubile? 
 
Črke. 
 
Tiste pred rojstvom … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE SPOMNIŠ SE ME VEČ 

 
Razpadajoči koščki srca 

v nevidni materiji izgubljenosti. 
Plavajo v lužici blata 

vročega, suhega poletja. 
 

Žar plamena strasti 
ugaša v lastni senci. 

Tisti, mimo katere ne zmorem. 
 

Kriki duše bičajo hrepenenje … 
 

Nekega dne … 
 

Moja draga, 
bom sploh kdaj še okusil tvojo ljubezen, 

prelivajočo se z mojo? 
Sploh kdaj? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEKOČ           
                                                                              

… mi boš sledil. 
Brez vprašanj, dvomov. 

Do kraja, kjer bova objeta spala 
v postelji spominov. 

Ob tem ko bodo ugašale zvezde 
in se istočasno rojevale nove. 

Poslušala bova pesmi preteklosti, 
ki jih bo pelo vesolje. 

Tam te bodo čakale moje ustnice 
v šepetanju strasti, neizmerne 

ljubezni. 
Ponudila ti bom sebe, 

dušo, vsak delček telesa. 
Ponudila globino spominov. 

Toda 
do takrat … 

samo bodi z mano. 
 

Oprosti, pozabila sem tvoje ime. 
 

Nekoč … 
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                       DEMENCA PRED DEMENCO 

 
Popolna tišina, zrenje v naravo, zrenje v … 

 
Stoli z blazinami, občutek meditativnega stanja 

ob doživljanju svoje notranjosti. Še ptice 
so pozabile peti. Božajoča sončna toplota, 

edina TOPLOTA sedanjega trenutka. 
 

»All inclusive« ponudba; pripeljejo te v prvo vrsto. 
Dobesedno, ker hoditi ne moreš, ne zmoreš, nočeš … 

Deset dušic v prvi vrsti. Čakajoč na … Odhod, pozabo? 
Brez besed, brez enega najkrajšega pogleda k sosedu. 

 
Morda je besed zmanjkalo, so se izgubile v končni vdaji? 

Morda je zapis besed zbledel ob neprestanem radiranju situacij, 
sprememb ob zaključku zrenja iz prve vrste. Navajanje na negibnost. 

Dobesedno, dokončno … 
 

Takoj »za prvo vrsto« ljudje v belem. Kot nekakšni angeli v čakalnici 
pred »nebeškimi« vrati. Samo da na obrazu ni nasmeha. Zrenje v dlani, 
v katerih je škatlica z iluzijami. Življenja. Tablice, mobilniki. Čudno ime 

ob dejstvu, da se nihče ne premika. Še pogledajo se ne, kot tisti 
iz prve vrste … 

 
Prva vrsta v domu starostnikov. Večina jih, na žalost, komaj čaka, 

da vstopi na zadnji vlak … 
Pa … 

prav vsak sploh ni želel takšnega odhoda … 
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SPOMIN Z VEDNO VEČJIMI LUKNJAMI 
 
 

Nekoč … 
… bom odšel. 
Na potovanje. 

Za leto, stoletja. 
Ne bom ljubil, bil ljubljen. 

Ne bom šepetal 
niti najbolj tihih besed. 

Pel pesmi srca, 
hrepenel po lepotah sveta. 

 
Nekoč … 

… ne bom imel niti sebe. 
Ne bom obstajal, 

zrl v oči, 
ljubil vse dni … 

Nekoč bo … 
… karkoli bo. 

 
Nekoč ne najdem pisala, 

besed, globoko skritih, pozabljenih. 
 

Toda danes si tega ne dovolim. 
Danes pišem. 

Za trenutek, ki nekoč izgine. 
Morda zaspi v večnosti. 

Vsaka zapisana beseda je živa. 
Diha, ljubi, je ljubljena. 

Nekoč … 
… se znova rodi in objame. 

Vse in vsakogar. 
Ravno zato! 

 
Živim za danes, 

»nekoč« pa me ne zanima. 
 

 

KDAJ 
 
 

je konec življenja? 
 

Ob zadnjem izdihu, 
ob izgubi drage osebe, 
ob porazu, prizadetosti, 

potlačenosti, nemoči …? 
Nedoseženem življenjskem cilju, 

doseženem vsesplošnem polomu? 
Ob začetku vojne, lakoti, grozotah, 
zavedenosti, velikih zmotah …? 

Kdaj? 
Ob zadnjem odmiku ustnic 

s poljuba, 
ob pogledu, zazrtim v hrbet ljubezni? 

Zamolčani,  neizgovorjeni besedi, 
razcefrani v umu? 

Ob izgubi spomina? 
Ob zavedanju neozdravljive bolezni, 

ob pogledu na zadnjega »petaka« v denarnici? 
Kdo ve? 

Morda pa je vse to možno le … 
 

… ob zadnjem izdihu … 
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AVGUSTU TANŠKU V SLOVO 
 
 

V domu videl zadnjič sem te, 
videl, kako si bil ves drugačen; 

morda nisva vedela, 
da je večer temačen; 

nisva čutila, da odhajaš, 
in si poslednjič podala roke. 

 
Mnogo stvari sva v šoli skupaj imela, 

nasvete dajala drug drugemu, 
nisva razmišljala, kako bo enkrat, 
ko roko podal bom poslednjikrat. 

 
Ko sem odhajal od tebe, 

čuden občutek me je obdajal, 
a niti pomislil nisem tedaj, 

da je bil večer temačen 
in da si podajava poslednjič roke. 

 
Morda si lahko že takrat pomislil, 

da se vidiva zadnjikrat, 
jaz pa tedaj nisem razmišljal, 
da grem od tebe poslednjikrat. 

 
Nekaj pa vendar mi prihaja na misel, 

da kmalu za tabo našel bom pot. 
Poslednji koraki brez zmot 

tudi mene bodo pospravili na tujo pot. 
 
 
Avtor je besedilo napisal v slovo svojemu pokojnemu prijatelju Avgustu Tanšku, Velenjčanu, ki ima veliko zaslug za Velenje in je bil tudi član društva 
upokojencev ter dveh literarnih društev. Na koncu življenja ga je, poleg drugih dveh neozdravljivih bolezni, ugonobila ravno demenca.  

  POEZIJA 

Martin 
Pustatičnik 
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SPOMINČICE 
 

Pomlad ogreva prst … 
dežne kaplje ponujajo življenje. 

Zbudi se prvi brst, 
ki naznani prebujénje. 

 
Mreža korenin stika po zemljini. 

 
Vsaka vztrajno išče tisto pôč, 

soncu v navdih bo skozi to vrzâl,  
ko premine noč, 

poslala proti nebu nežno kal. 
 

Z novim dnem pa …, 
kot da z neba bi padel raj,  

z modrim cvetovi se obdal je gaj. 
 

Zopet so vzcvetele najine spominčice. 
 

»Si bral Sparksovo Beležnico?« je bežno navrgla. 
»Sem. Zakaj?« 

»Strah me je,« je tiho rekla. 
 »Bojim se, da se mi to dogaja.  

Veš, spominčice so simbol spomina,  
zvestobe, ljubezni in spoštovanja.  

Toliko najinih spominov je tu, v tem gaju.« 

 
Tu sva se spoznala … 

se učila živeti, 
se ljubila in učila imeti, 

se nežno dajáti in strastno jemáti. 
 

 

Tu sva snovala … 
temeljila in gradila, 

pogosto molila, še pogosteje klèla, 
bila smèla, žalostna, vesela. 

 
Tu sva želela … 

novi življenji spočela, 
pošiljajoč ju v svet s plaščem sreče odela. 

 
Tu sedaj bosa stojiva … 

brez besed v spominčice zreva, 
ker véva, ker prekleto dobro véva. 

 
 

Da prekinem (pre)dolg molk, utrgam droban cvet:  
»Ljubi me …, ne ljubi me …, lj… .« 

»Pet lističev ima, prišlo bo ljubi me,« me prekine, 
 »vsaka spominčica ima pet venčnih listov.« 

Ustavim se, neham trgati, objamem jo: »Kaj še véva?« 
 

Naslednje leto sva zopet v gaju, 
kot je cvet spominčic odcvetel, 
njen spomin je z njimi ovenel. 

 
Pozabila je letni čas, 

mogoče celo, kdo sem jaz. 
 

Gledala je tja v dan, 
iskala besede, 

a trud je zaman. 
 

A ZDAJ VÉVA! 
S solzo, ki je obema po licu spolzela, 

sva dojela, 
skupaj sva ŽIVLJENJE ŽIVELA. 

Srečo  
Črep 

 

  POEZIJA 
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KAJ PA JE TO – DEMENCA 
 

Po dolgem in napornem dnevu si bom privoščil nekaj časa samo zase. Z veselimi koraki stopim proti parku, iz katerega buta vame 
prijeten hlad. Danes je res vroč dan, soparen, pot mi obliva telo in sončni žarki, kot da se temu smehljajo. Ta trenutek res potrebujem 
senco kostanjevih listov, hlad in mir, ki ga nudi park. Še hitreje zakorakam pod krošnje bogatih kostanjev in se ozrem naokoli, na 
katero prazno klopco bom sedel. Od štirih sta dve že zasedeni, na eni sedi mlada mamica z otroškim vozičkom, na drugi pa se 
mlad par zaljubljeno stiska. Izberem skrajno levo in sedem kot na najboljšo zofo. A je lahko še kaj boljšega in lepšega kot mir, 
senca pod velikimi kostanjevimi listi, ki jih rahel vetrič ziblje v prijetni melodiji? Zaprem oči in se prepustim trenutku. Misli, ki so 
mi še malo prej švigale skozi glavo, se počasi umirjajo in dokončno umirijo. To sem potreboval že ves dan.  
»Dober dan, a lahko prisedem?« Ženski glas prekine moj mir. 
»Sami sedite na klopci, ostale pa so vse polne,« mi reče. Z delčkom očesa poškilim na desno, če je to res.  
»Ja, seveda, kar sedite.«  
Gledam, kako počasi sede in odločno stisne torbico k sebi na krilo. Menda ja ne misli, da jo bom okradel? Rahlo zasučem glavo 
stran in zaprem oči, da se vrnem v trenutek mirnega uživanja.  
»Gospod, a živite tu blizu?« 
Nejevoljno odprem oči, se obrnem k njej in ji razložim, da resnično živim blizu, par sto metrov vstran.  
»Ta park je moj poligon za sproščanje,« ji še razložim. 
»Potem pa poznate mojo hčerko Natašo, ki je živ hudič. Veste, vse mi je pobrala, hišo, ki sva jo s pokojnim možem težko zgradila, 
nakit in še pokojnino mi vsak mesec vzame. Nič mi ne privošči, samo na sebe gleda.« 
Kaj pa je sedaj to, je resnično, kar slišim? Je meni tega treba? 
»Veste, takoj po vojni sem bolje živela kot sedaj, pa tudi takrat niso bili rožnati časi.«  
»Kje pa živite, gospa?« jo vprašam. 
Nič mi ne odgovori, opazim le solze, ki se spuščajo po njenem nagubanem licu. 
»O, mama, tu si. Zakaj motiš in obremenjuješ gospoda s stvarmi, ki ga ne zanimajo? Pridi, greva domov, ti bom pripravila tebi 
najljubšo vročo čokolado, ki jo tako rada piješ. Poglej, spet si nam pobegnila in vsi te iščemo že nekaj ur.« 
Presenečen se ozrem proti mladi gospe, ki naju je ogovorila.  
»Veste, mama je dementna in ji oprostite, ker vas je nadlegovala. Pridi, mama, greva.« 
»Nič ni narobe, nasvidenje,« jima rečem. 
Tako je z njima odšel mir in spokoj. Vstanem, stopim proti mestu, ne da bi opazil migetanje kostanjevih listov, ki so me pozdravljali. 
Le misel me preplavlja, dementna, kaj je dementna? 
Tistega večera sem spoznal, kaj je demenca. Seveda tudi, kako neveden sem in smo ljudje. Mogoče pa o takih stvareh ne želimo 
razmišljati, v upanju, da niso del našega življenja, in si jih v ljudeh tudi ne želimo videti.  
 

 PROZA 

Bojan 
Krevh 
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GOSPA Z DEMENCO 
 
Bilo je pozno jeseni in je vse kazalo že na zimo. Jutro zgodnje, jaz pa na pot. S svojega praga na cesti sem zagledala v polmraku 
postavo, ki se je ozirala okoli sebe. Zazrla sem se. To ni bila postava, bila je gospa v pižami in copatih.  

 
Nimam navade pristopati k mimoidočim, a tokrat je bilo drugače. Pristopila sem k njej, ki mi je z obema rokama objela obraz in 
dejala: »Lej jo, pa si tu.«  
 
Večkrat sem že brala o demenci, a tu ni bilo kaj brati. Vse je bilo na dlani. Gospa se je izgubila. Vabila sem jo v hišo, da se pogreje, 
a ni želela. Pripovedovala mi je o kmetiji in živalih, ki jih želi nahraniti. Bila je ledeno mrzla, a je vztrajala, da je ne zebe. Najbolj si 
je želela domov k svojemu možu, ki naj bi jo lačen čakal.  

 
Kasneje sem izvedela, da je bila že dolgo vdova. Ni vedela, kje je doma, ne kako dolgo je že zunaj, zato sem hitro šla po odejo, jo 
ogrnila in povabila v avto. Tudi tega ni želela.  

 
»Ne boste me spet nekam vlekli.« Izraz in razpoloženje sta nihala iz trenutka v trenutek. Ko sem ji rekla, da jo lahko peljem domov, 
se je pomirila. Nisem vedela, kaj naj storim, a prva misel je bila dom za varstvo odraslih. Imela sem prav. Gospa je bila oskrbovanka 
doma. Iskali so jo že. Ob najinem prihodu so jo zelo lepo sprejeli.  

 
Hvaležna sem usodi, da sem doživela to izkušnjo. Zdaj verjamem, da je demenca problem vseh nas. 

 
 
 
 
 
 

Metka 
Sever 

 

PROZA 
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ZDAJ PA VIDIM, DA RES NE GRE VEČ … 
 
Bil je lep, junijski poletni dan. Ravno prav vroč, da gibanje na prostem ni bilo oteženo. Poletne vročine namreč ne maram in se čez 
dan skrijem pred njo v senco. Pihljala je rahla sapa in nežno premikala liste na drevju ter me božala po obrazu. Očeta sem na 
invalidskem vozičku peljala na pregled k zdravnici. Na rokah je imel položeno palico, ki mu je dolgo pomagala pri hoji. Zadnje čase 
je uporabljal hoduljo in voziček, palico le redkokdaj, ker ni več zadostovala. Rado ga je zaneslo zaradi vrtoglavice, od tod padci. Ti 
so pogosti pri demenci z Lewyevimi telesci, za katero je obolel pred leti.  
Zadnje leto se mu je stanje močno poslabšalo. Njegovo telo se je dobesedno sušilo. Mišice in vse meso na telesu je počasi izginjalo, 
kosti so dobesedno začele štrleti. Podoba močnega, krepkega in vitalnega moža je hitro bledela. Poleg demence so mu namreč 
odpovedovale še ledvice. 
Ponoči je spet grdo padel, najbrž se je gibal brez pripomočkov. Ne prvič. Ko mu je zdravnica slekla majico, sem odkrila še več 
znakov poškodb. Grozljive podplutbe so se bohotile po telesu, v več barvah. To mi je zamolčal. Vedela je najbrž patronažna sestra, 
ki ga je kopala dvakrat na teden, ali pa na to ni bila pozorna. Stisnilo me je pri srcu. 
Včasih ni zmogel dovolj hitro do stranišča. Gospa, ki je skrbela zanj, ga je uredila in počistila za njim, večinoma pa je to zamolčala, 
ker jo je prosil, naj ne pove nikomur od bližnjih. To mi je zaupala veliko kasneje. Da o tem, kako dolgo je trajalo, da jo je sprejel, ne 
razpredam. 
»Tuji ljudje ne bodo hodili po hiši!« je dolgo vztrajal. 
Prikrival mi je še marsikaj drugega, da bi meni in vsem okoli sebe dal vedeti, da je sposoben živeti sam, z dnevno nekajurno 
pomočjo svojcev, gospe iz centra za socialno delo in sestre iz patronažne službe; samo da bi ostal v svojem domu, v hiši s trato 
pred njo. Rad je sedel na balkonu in se razgledoval naokoli.  
»Vaš oče je za v dom. Preveč je oslabel in demenca je zelo napredovala,« mi je dopovedovala patronažna sestra.  
Tudi njemu je na lep način omenila, da bi bilo v domu lažje za vse. A o tem se ni želel pogovarjati.  
»Vem, a saj vidite, da ne želi tjakaj. Jaz ga nočem siliti, čeprav je vloga v centru za starostnike odobrena in je že dvakrat dobil 
povabilo. Na čakalni listi zato zdrsne nazaj. Zmenila sva se, da mora sam spoznati, da je njegovo življenje v nevarnosti in da ne 
zmore več. Poznam ga, drugače ne bo šlo,« sem odgovorila. 
»Imel je srečo, da si ni kaj zlomil, ko je padel, lahko bi izkrvavel in umrl.« 
»Zavedam se tega. A ko se vživim v njegovo kožo, mu želim podaljšati bivanje v domačem okolju,« povem.  
Življenja doma se je oklepal z vso močjo in nisem ga želela spraviti v dodatno stisko. Zanj bi bila prevelika. Že tako ga je bolezen 
spremenila v nemočnega starčka, česar zaradi ponosa ni priznaval.   

Božena 
Tanšek - Boža 

PROZA 
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Občasno sem ga vprašala: »Oče, a si prepričan, da res še ni čas za odhod od doma?« 
»Mene bodo nesli od tu samo v vodoravnem položaju!« je enkrat zlovoljno odgovoril.    
Umolknila sem, čeprav je postajalo čedalje huje za vse okrog njega, zato smo povečali število ur dnevne pomoči.  
Roke so se mu čedalje bolj tresle, to ga je dodatno oviralo pri oblačenju, hranjenju in drugih vsakodnevnih opravilih. Nasploh so 
se gibalne spretnosti še zmanjševale. Imel je željo, da bi šel za računalnik ali bral kot nekoč, pa ni zmogel. A ni priznal. Živel je v 
svojem neresničnem svetu.  
»Se bom že zlizal, potem pa bom lahko to spet počel,« je dejal. 
Vedeli smo, da bolezen preveč napreduje, vendar mu upanja nismo želeli ubiti. 

* 
Zdravnica ga je pregledala, tudi izvide krvi in urina.  
Ko sva nato v čakalnici čakala na njeno mnenje, mi je dejal, ko je s palico potipal po nogi stola in vztrajno strmel navzdol: »Tukaj 
je pa velika gosenica«.  
Ojoj, spet prividi, sem pomislila! To ni bilo prvič. Prejšnji teden je videl psa, ki ga ni bilo. Včasih je videl človeka kje v kotu, še 
večkrat pa je le previdno vprašal, kaj je tam nekje, ali pa je zamolčal.  
»Ne, oče nič ni.«  
Zdravnica me je poklicala v svojo ordinacijo.  
Dejala je: »Izvidi niso preveč dobri, dodala bom nova podporna zdravila. Ste razmišljali o odhodu v dom?« 
»Sem, a zaenkrat to zavrača.« 
Nato je umolknila in mi dala v roke zdravniško mnenje.  

* 
Vse življenje je bil psihično in fizično močan, ponosen, deloven, ustvarjalen mož. Demenca se mu je razvila sicer vsaj deset 
nazaj, a je kar dobro shajal z njo. V zvezkih in koledarjih je imel napisano, kdaj ima kakšen opravek, kdaj ima kdo rojstni dan, 
telefonske številke in podobno. V pogovoru je uporabljal mašila in medtem iskal primerne besede. Občasno se je izgubil v času in 
prostoru, a je znal to prikriti. Okolica tako dolgo ni vedela, da se bolezen počasi, a vztrajno stopnjuje.  
Vendar se je zadnje leto njegovo zdravstveno stanje zelo poslabšalo. V fizičnem in psihičnem smislu. Pozabil je vzeti zdravila, 
kljub temu da sem mu izdelala tabelo z datumi in mu pripravila dnevno dozo. Samo obkljukati je moral, da jih je vzel. Pozabljal je 
pomembne stvari, morala sem skrbeti za uresničevanje le-teh. Kljub temu je bil še vedno dokaj bistrega duha, ni izzvenelo vse 
znanje, tudi spomina je še veliko ostalo. Najbolj ga je izdajalo telo. 
In tako je nekega dne, potem ko je vso noč po padcu ležal gol na tleh v spalnici s prebitim, okrvavljenim čelom in smo ga našli 
šele zjutraj, tiho dejal: »Zdaj pa vidim, da res ne gre več.«  
Spet ga je namreč zaneslo in je ploskoma padel vznak, k sreči na preprogo. Mimogrede je treščil v rob postelje. Mobilni telefon je 
pozabil na nočni omarici, tako da ni mogel poklicati na pomoč. Premraženega in oslabelega smo dvignili zjutraj, ga ogreli in 
oblekli. 
Ker v domu za starostnike nisem mogla takoj urediti proste sobe, smo mu še povečali ure nege. Zatem je nekega dne le prišel 
odgovor, da je eno mesto prosto in da ga lahko pripeljem. Dopoldan sem napisala seznam stvari, oblek in čevljev ter mu vse 
spakirala v dva velika kovčka. Nato pa sem ga odpeljala v Center starejših Zimzelen, ki je od Velenja oddaljen samo 12 km. 
Dovolj blizu za vse. Bivanje v velenjskem domu za varstvo starejših je že prej odklonil. Zimzelen se nahaja blizu zdravilišča, ob 
gozdičku in je starostnikom zelo prijazen. Nastanitev in oskrba v njem je nadstandardna, kar pomeni, da je draga in mnogim 
nedosegljiva. 
Vsi smo si nekako oddahnili, da bo odslej na varnem. Vendar je kljub temu večkrat želel nazaj domov. Bodrila sem ga, da si mora 
najprej nabrati moči. Tako je minilo nekaj mesecev. V življenje v centru se ni nikoli zares vživel, čeprav je kdaj pa kdaj pohvalil 
osebje in storitve. Najraje je bil sam in s svojci ter prijatelji, ki so ga obiskovali. Novih stikov ni iskal. To je za to bolezen značilno. 
Proti koncu decembra je bil ob mojem obisku v domu popolnoma izsušen, brez volje, z ugaslim pogledom, kot da ničesar ne vidi, 
brez energije in moči, skoraj ni mogel govoriti … Niti koščka mandarine ni želel zaužiti, le nekaj požirkov tekočine je spil. Držala 
sem ga za roko in ga božala. Več nisem mogla storiti. Z rešilcem so ga odpeljali na paliativni oddelek slovenjgraške bolnišnice.  
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* 
In zatem je šlo še samo strmo navzdol. Niti sesti ni mogel več na rob postelje, le nepremično je ležal. Obrnil se je še lahko, a le s 
pomočjo pomagal in sester. Jedel je zelo malo, govoril je tiho, pobralo mu je glas. Vedeli smo, da se bliža smrt. Osebje na 
paliativnem oddelku je za neozdravljivo bolne vrhunsko usposobljeno in je res lepo skrbelo zanj. Ne samo v strokovnem smislu, 
ampak tudi v človeškem in v obliki pomoči svojcem. Včasih namreč nismo vedeli, kako naj se vedemo. 
 
Na silvestrovo je umrl. Nekaj ur pred smrtjo sem bila pri njem. Nisem vedela, da so to njegove zadnje ure na tem svetu in da se 
poslavljam za vedno. Rekla sem mu, da ga imam rada, čeprav ne vem, če me je slišal, ker je njegovo telo bilo poslednjo bitko. 
 
To je bila zame in za vse moje posebno boleča izkušnja, a sem hkrati ponosna nase, da sem jo zmogla. Njegovo trpljenje pa si 
bom zapomnila do konca svojega življenja. Zdaj vem, kako zahrbtna bolezen je demenca. Kaže se sicer v različnih oblikah, a na 
koncu pride neizbežna smrt. Pretentati je ne moremo. 
  

STARANJE 
 
Vozim se proti domu. Služba je za mano, veselim se preostanka dneva. Zunaj rahlo naletavajo snežinke, ki se sproti raztopijo na 
avtomobilskih oknih, cesti in vse naokoli. Pretoplo je zunaj za ta letni čas in sneg se na podlago ne prime. Poslušam radio, kjer se 
pravkar predvaja oddaja o staranju, težavah, ki doletijo starostnike, ter kaj to pomeni za družbo. Zamislim se. Čez tri leta se bom 
upokojila in mi je ta tematika bližje kot pred leti. 

* 
Vsi se staramo od tistega trenutka dalje, ko se rodimo. Na svet pridemo goli, nemočni, betežni, ne zmoremo živeti brez tuje 
pomoči. In točno takšni bomo odšli s tega sveta. Tega se v vmesnem času premalo zavedamo. Življenje bi nam v primeru, da bi 
se, teklo bolj lahkotno, veliki problemi bi se zdeli manjši …  
 
Razlika med enimi in drugimi je, da smo kot dojenčki nadvse ljubki in kar kličemo po pohvali in ljubkovanju: »Joj, kako lep otrok! 
Buci, buci, buc … A ga lahko vzamem v naročje in malo pocrkljam?«  
 
Kot starostniki pa, roko na srce, nismo prisrčni, ker so leta naredila svoje in tudi nadvse tečni znamo biti občasno. Ne sicer vsi, 
obstajajo pač individualne razlike.  
 
In čedalje več jih je, ki dosegajo visoko starost. Bivalni pogoji, prehrambene navade in zdravstvene razmere v družbi so se v 
primerjavi s preteklostjo zelo izboljšale. A vseeno nas lahko pestijo raznorazne bolezni, ki bolijo, nam jemljejo moč, energijo in 
mentalne sposobnosti.  
 
Ena izmed takšnih bolezni, ki se je na starost bojimo kot hudič križa, je demenca. Nastane zaradi bolezni možganov, posledice so 
trajne in hude. Grdo zareže v človekovo duševnost, ga razčloveči in vrže v kaos misli in čustvovanja. Posameznik počasi, a 
vztrajno izgublja spomin, znanje, spretnosti … Spremeni se vedenje, obnašanje, čustvovanje. Na trenutke je človek kot rastlina,  
prešinejo ga misli in dogodki iz daljne preteklosti, nekaj tudi iz sedanjosti, na koncu je v glavi en sam nič. V mislih ga dobesedno 
premetava sem in tja, njegov svet je mestoma prazen, mestoma barvit, a večinoma neresničen. Le da je zanj edini. Bližnji pa 
trpijo, ker to ni več nekdanji on. Kot bi se vanj naselila zmedena duša, ki se išče in išče ter lovi sebe za rep. Ne prepoznajo ga, in 
če se ne poučijo o bolezni, močno trpijo.  
 
To psihofizično stanje je najbrž še najbolj podobno trenutkom, ko se zjutraj zbudiš in nisi ti, ampak nihče, in šele čez nekaj časa 
pride zavest o identiteti. Najbrž je občutek obupen ali pa se dementna oseba tega sploh ne zaveda.  
 

* 
Prijateljičino mamo je demenca spravila v stanje, ko ni mogla več skrbeti zase, zato svojci niso imeli druge izbire, kot da ji 
priskrbijo varno domovanje in celodnevno nego.  
 
Dogodki, ki so kazali na bolezen, so se množili. Ni se spomnila, da je vklopila štedilnik, in bi lahko zažgala stanovanje, pozabila je 
na odprto pipo v bani, kar je povzročilo poplavo, ponoči velikokrat ni zaklepala vhodnih vrat, ni se redno prehranjevala, zanemarjala  
 



  

 
19 

 

je higieno, ni se primerno oblekla ... Kar v spalni srajci je šla na sprehod, včasih bosa. Večkrat ni vedela, kdo je, kje je, kdo jo je 
obiskal in podobno. Padala  
je po tleh in se večkrat poškodovala. Če je šla ven, se je izgubila in ni vedela, kje je. To se je stopnjevalo in svojci so začeli iskati 
rešitev. Prijateljica mi je ob najinih kavah pripovedovala mnogo teh dogodkov. 
 
»Vedno, ko jo pustim samo, pa četudi samo za nekaj minut, je lahko kaj narobe. Tudi ponoči ni miru. Danes ob dveh zjutraj je spet 
begala po ulici, kar bosa. Domov so jo pripeljali sosedje. Drgetala je od mraza.«  
 
Vse to so razkrivali prijateljičini podočnjaki.  
 
»Kaj boš pa storila? Ne moreš je prikleniti za kljuko, ti pa moraš živeti,« sem jo spraševala. 
 
»Iščem rešitve. A nega na domu je zelo draga. Trenutno združujem pomoč pri negi z gospo preko socialne službe, s patronažno 
sestro in domačimi. Nikoli ni sama, a ne bo šlo v nedogled. Izčrpava nas, njej pa se stanje slabša.«  
 
»Kaj pa dom za varstvo starejših?« 
 
»Poslala sem vloge na več naslovov, a rada bi, da bi bil dom čim bliže njej in nam. Čakalne dobe so dolge, ker je povpraševanje 
veliko, prostih mest pa ni dovolj.« 
 
Končno je po nekaj mesecih dobila odgovor v bližnjem domu za starostnike, da mamo lahko sprejmejo. 
 
»Odvalil se mi je kamen od srca, da bomo odslej lahko brez skrbi,« mi je zaupala.  
 
Sedaj prijateljičina mama biva v Centru starejših Zimzelen, na oddelku za demenco, kjer osebje za zaprtimi vrati skrbi za 
oskrbovance. V prostore lahko prideš in odideš samo s pomočjo kode za odpiranje in zapiranje vrat. To preprečuje, da bi kdo ušel 
ali nenadzorovano vstopil. Izvaja se poseben program, kako olajšati trpljenje prizadetih in svojcev. Osebje v domu ima lep odnos 
do varovancev, zanje skrbi 24 ur na dan, podnevi in ponoči. 
 
Gospa ima še vedno občasno svetle trenutke, ko prepozna sebe in druge, ter želi domov. Prijateljici je vedno hudo, ko mama 
moleduje za to, a druge rešitve ni. Redno jo obiskuje, skupaj z drugimi družinskimi člani, čeprav so trenutki, pravzaprav ure, ko 
nikogar ne prepozna. Ti se daljšajo in prišel bo čas, ko se bo za vedno ujela v neznan svet.  
 
»Včasih ne spregovoriva niti besede. Držim jo za roke in upam, da čuti mojo bližino. Spet drugič me prepozna, že čez nekaj minut 
pa me vpraša, kdo sem.«   
 
»To je najbrž zelo hudo,« odgovorim. 
 
»Je, tudi sama hodim na predavanja za svojce, ki ga organizira nevladna organizacija Spominčica. Tako se lažje spopadam s tem. 
Drugače ne vem, kako bi zmogla.«  
 
»Lepo. Toda ti lahko skupaj z maminimi prihodki zmoreš oskrbo plačati, čeprav ni poceni. Veliko ljudi pa v teh primerih tega ne 
more storiti, ker živijo revnejše življenje. Država bi morala za oskrbo starejših narediti več. Pa ne samo na področju financiranja, 
ampak pri celotni oskrbi. Preveč se zanašajo na prostovoljstvo.« 
 
»Res je. Se strinjam.« 

* 
Pripeljem se na dvorišče in parkiram. Doma nato razmišljam, kaj bo z mano, ko bom ostarela in oslabela. Bo dovolj varovanih 
stanovanj, ki se mi zdijo najbolj človeška, dokler ne pride na vrsto dom za varstvo starejših? Bom imela dovolj denarja, da bom 
zmogla dodatno nego in varstvo? Otrok ne želim obremenjevati, dovolj imajo skrbi s seboj in svojimi otroki. Potem pa si rečem, ne 
bodi negativna, o tem boš razmišljala tedaj! Po svojih močeh se trudim, da bi mi zdravje na starost čimbolj služilo. Veliko se 
gibljem, sem psihično in fizično aktivna, se zdravo prehranjujem, redno obiskujem zdravnico … Več ne morem narediti. Na vse 
okoliščine pa tako nimam vpliva.   
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MOJ POGLED NA DEMENCO 
 
Otroštvo sem preživljal na kmetiji starih staršev. V družini in tudi v okolici ni bilo otrok. Otroških iger nisem poznal. To pa me niti ni 
motilo, ker sem se takrat počutil enakovrednega odraslim. Spominjam se, da sem že kot trileten otrok (v okviru svojih zmožnosti) 
sodeloval pri različnih delih, ki so se v tistem času opravljala na kmetiji. Vse me je zanimalo: delo na polju, hranjenje živine in delo 
z njo … V vojnem in povojnem času smo živeli skromno in ničesar nismo odvrgli. Čeprav smo na kmetiji gojili domače živali, smo 
si meso le malokdaj privoščili. Po osnovni šoli sem se podal v svet, da bi si čim prej zaslužil denar za vsakdanji kruh. Odločil sem 
se za strojništvo. Po končani poklicni šoli sem kmalu spoznal, da se je za uspeh v službi potrebno še naprej izobraževati, zato sem 
se ob delu šolal še vrsto let. Ustvaril sem si družino, zgradil hišo ter opravljal najrazličnejša dela tudi izven področja strojništva. 
Morda se me je demenca v starosti izognila prav zaradi vsestranske aktivnosti.  
  
Ko sem »srečal Abrahama«, so nekateri starejši govorili: »Ko bom odšel v penzijo, bom izklopil vse obveznosti in v miru užival 
starostne dni.« In prav to so številni moški in ženske tudi storili. Ko sem se kasneje srečeval s temi ljudmi, sem ugotovil, da so 
miselno zelo nazadovali.  
 
V tistih časih sem si ob napornem delu v službi in doma želel, da dočakam redno pokojnino, da bom lahko poleg nujnih hišnih 
obveznosti namenil čas tudi dejavnostim, ki me veselijo: študiju gliv in gob, zbiranju podatkov ter pisanju zgodbe o svojih prednikih 
in otroštvu. 
 
V življenju sem doživel nekaj uspešnih vzponov in tudi padcev ter hujših bolezni. Zdravniki so mi večkrat dejali, da me je po bolezni 
poleg zdravstvene pomoči na noge postavil optimizem in za moja leta dobra telesna kondicija.  
 
Na tem svetu je vse minljivo. Ko človek opravi svoje osnovno življenjsko poslanstvo – ustvari potomce in dozori, rečemo, da pride 
v »meno«. Funkcije telesnih organov počasi slabijo. Slabšata se vid, sluh, mišice upadajo in na obrazu se pojavijo gube, kar je za 
mnoge zelo moteče. Premalo pa se zavedamo, da v tem obdobju pospešeno propadajo tudi možganske celice. Vsi vemo, da s 
fizičnim delom in aktivno rekreacijo krepimo mišično maso tudi v tem obdobju. Pozabljamo pa, da odmiranje možganskih celic 
zmanjšuje aktivnost možganov.  
 
Ljudje nismo vsi enaki. Veliko lastnosti smo podedovali, še več značilnosti pa smo v življenju pridobili. Način življenja in prehrana 
v času ranega otroštva in mladostnih let še kako vplivata  na naše počutje v zrelih letih. Po drugi svetovni vojni so ljudje govorili: 
»Naredil bom vse, da otroci ne bodo gladovali, tako kot smo mi.« V poznejših letih, ko je bilo hrane že nekoliko več, pa so starši 
otrokom dejali: »Le jejte, da boste večji in močnejši od svojih vrstnikov.« Z obilico hrane v otroštvu in mladosti pa se celice v 
organizmu kaj rade razbohotijo in njihova želja po prekomernem vnosu hrane ostaja v telesu vse življenje. 
 

Jože   
Lekše 

 

 PROZA 
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Premalo se zavedamo, da je v današnjih pridelkih zaradi onesnaženega okolja in s ciljem večjega dohodka v proizvodnji hrane 
vključenih vedno več zdravju škodljivih sestavin. Vemo pa, da se zaradi boljšega standarda in sodobnega zdravljenja življenjska 
doba ljudi podaljšuje. Statistika ugotavlja, da se je predvsem v zahodnem razvitem svetu povprečna velikost (višina) prebivalstva, 
ki je bila vsa leta po vojni v porastu, pred letom 2000 ustavila; generacije pa odslej v povprečju pridobivajo na telesni teži.  
 
Sodobna prehrana in neaktiven način življenja, predvsem pri starejši populaciji, ustvarjata  ugodno klimo za odmiranje možganskih 
celic. Posledica obremenjenosti in slabe koncentracije je pozabljivost, prisotna pri vseh generacijah. V starejših letih brez nadzora 
strmo narašča in pozabljamo vedno pogosteje. Pozabimo imena, priimke in si delamo odvečne stroške ter poti, kar je za 
posameznika in njegovo okolico zelo moteče. To stanje pa še ni zloglasna demenca. 
 
Pri demenci ima posameznik težave pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti in ne more obvladovati prej običajnega ritma življenja. 
Poleg motenj spomina se zmanjšujejo spoznavne (kognitivne) funkcije, kot so: sposobnost razmišljanja, orientacija, razumevanje, 
presoja in govorno izražanje. Zmanjša se motivacija in njihovo vedenje postane neprimerno za okolje.  
 
Kaj storiti, da zmanjšamo možnosti demence? Premalo se zavedamo, da so gibanje v naravi, zdrava redna prehrana in prava mera 
počitka kot balzam, ki krepi celice našega telesa. Potrudimo se, da gojimo dobre misli, optimizem in se izogibajmo stresnim 
situacijam. Ko odidemo v pokoj (če nam le čas dopušča), se posvetimo delu na področju, ki nas veseli. Vključimo se v raznovrstne 
dejavnosti, ki jih v okolju ponujajo različne organizacije: od rekreacije, učenja tujih jezikov, do ustvarjanja poezije in proze, 
računalništva, spoznavanja uporabe pametnih telefonov, kulinarike itd. 
 
Posvetimo se lahko tudi vrtičkarstvu, ki je današnji čas zaradi ugodne in bogate ponudbe hrane precej podcenjeno. Z raznimi 
opravili v vrtu se bomo sprostili in razgibali. V domačem okolju lahko pridelamo zdravo in svežo hrano. Če bomo rastline gojili in iz 
njih pripravljali hrano z ljubeznijo, bomo v svoj organizem vnesli tudi dobro energijo. Že tisočletja stari zapisi govorijo: »Ne uživajte 
hrane, ki jo pridelujejo sužnji, če to ni nujno potrebno.« Zgodovina se žal pogosto ponavlja. Danes vemo, da na velikih plantažah po 
svetu za golo preživetje garajo mladoletni otroci, begunci, brezdomci, in zato je ta hrana, z več tisoč prevoženimi kilometri do 
končnega kupca, konkurenčna tisti iz domačega okolja. Žal pa ta oporečna hrana ogroža naše zdravje.  
 
Prav je, da se v zrelih letih spominjamo preteklosti in z upoštevanjem tehničnih novitet smelo stopamo v prihodnost, vendar se 
moramo zavedati trenutka sedanjosti, živeti racionalno in optimistično, biti spoštljivi do sebe, drugih in spoštovati ter varovati naš 
ekosistem. 
 
Pred demenco pa se lahko zaščitimo še tako, da smo z mislimi prisotni pri vsakem delu, kretnji in izrečeni besedi.          
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MOJ POGLED NA STAROST 

 
Sem upokojenka že 12 let. Živim na podeželju sredi čudovite narave, kjer se pasejo srne, rastejo zdravilne rožice … Od leta 2012 
delam v društvu upokojencev. Že v času delovne dobe sem se po malem spogledovala z zeliščarstvom, zdravo prehrano, 
alternativnim zdravljenjem (reikijem, meditacijo …). Tudi dolgi pohodi mi niso neznanka. To me je zanimalo in mi bilo v pomoč. 
Izhajam iz miselnosti, da lahko sam sebi veliko pomagaš. Nabiram zdravilne rožice, ki jih poznam za čaje, tinkture in macerate. 
Naredim si mazilo, pralni prašek in še kaj bi lahko naštela. Ko so bili otroci majhni, smo s prijateljicami delale rokodelske izdelke, 
hodila sem tudi na razne delavnice na ljudsko univerzo, Mocis in v Zimzelen v Topolšico. Veliko stvari me še zanima, za jesen 
življenja imam še veliko planov.  
 
Ko sem bila še osnovnošolka, je bil v Vili Herberstein dom za ostarele. Tam je živel gospod, ki je bil slep. Kadar sem ga videla stati 
ob prehodu za pešce, sem vedno stekla ponj in ga varno prepeljala na drugo stran. 
Čas je kar prehitro tekel. Ko si mlad, ne misliš na to, vendar ko ostariš, vidiš, kako hitro si živel. Koliko energije je bilo v tebi, da si 
vse zmogel. V letu 2014 smo v društvu upokojencev pristopili  k projektu Starejši za starejše. Upokojenke obiskujemo krajane vse 
od  Trebeliškega, Pake, Loke, Paškega Kozjaka do Završ. Ugotovila sem, da je po večini za naše starostnike v domačem okolju 
dobro poskrbljeno. Obiskujemo pa naše krajane tudi v domu ostarelih. V času pred božičem jim pišemo kartice, ki jih izdelamo v 
rokodelskih sekcijah. Ko jih obiščemo, jih skromno obdarimo, kdaj tudi kakšnega harmonikarja pripeljemo in pojemo. Starostniki 
so zelo veseli pozornosti, dotika, jočejo za svojim domom ter si želijo vesti iz svojega kraja.  
Ko sem prišla v času kosila v dom in sem čakala na gospo, ki sem jo želela obiskati, me je prevzelo neko nelagodje, bili so čisto 
tiho, ni bilo smeha, ni bilo klepeta. Leto po pandemiji, sem z žalostjo opazila, da  je kar veliko  starostnikov v domu ostarelih 
obležalo. Ko smo se pogovarjali, so  povedali, da jim primanjkuje osebja ...  
 
Bila sem v sobi, kjer so ležale štiri bolne ženske. Med njimi je bila tudi naša krajanka, včasih vodja podružnične šole, izobražena. 
Mož je sedel ob njej in jo božal po roki, zraven nje je ležala ženska, ki se je ves čas glasno odzivala. Vem, da je stiska po domovih, 
ampak bila sem žalostna. Moja mama ves čas govori, samo v dom ne. Sedaj vem zakaj. Če umiraš, moraš imeti mir!!!  Da s teboj 
delajo spoštljivo, te preoblečejo, umijejo, da ne smrdiš po urinu, da imaš dovolj tekočine ...  
 
 

Vladimira 
Tisnikar 

 

    PROZA 
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Ko sem letos prišla v času božiča, sem ugotovila kar veliko spremembo. Vem, da se staramo, ampak v letu dni je bila očitna razlika 
v stanju treh varovancev. Zopet je ena krajanka obležala in ležala v sobi s štirimi osebami; ko sem prišla, se je razveselila mojega 
obiska in me prepoznala. Dala sem ji darilo, vendar  je ni zanimalo, saj je bila silno žejna. Kaj darilo, želela je piti, bila je žejna! 
Tudi v kraju, kjer živim, so se začele pojavljati potrebe po pomoči, saj so otroci po cele dneve zaposleni. To se mi je prvič zgodilo v 
času korone. Gospa je potrebovala pomoč pri čiščenju in ji nisem mogla takoj pomagati. Dogovorila sem se z udarniki, da  
bodo prišli na pomoč, ko bo pandemije konec. Čez kakšen mesec sem jo poklicala in ponudila pomoč prostovoljcev, vendar je 
pomoč zavrnila, ker so se domači organizirali tako, da so ji lahko pomagali.  
 
Druga upokojenka me je prosila za pomoč pri gospodinjstvu. Ponudila sem ji, da se glede prevoza prehrane na dom povežemo z 
udarniki ali domom ostarelih. V društvu smo pomagali ženski, ki je imela težavo s pripravo drvi za zimo, naš član upravnega odbora 
vozi članico društva k zdravniku, ji kosi okoli hiše in še bi lahko naštela. Starostnike vabimo v društvo, kjer imamo razne delavnice, 
kulturne prireditve, športne aktivnosti, pohodništvo ... 
 
Ugotavljam, da je vse plačljivo, penzije pa majhne, da je premalo prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni pomagati. Da se oblastniki na 
veliko razpišejo, o E-oskrbi, dolgotrajni oskrbi in še o marsičem, vendar nič od tega ni dorečeno: kako se bo financiralo, kako 
potekalo in še nekaj časa ne bo zaživelo. Ni dovolj domov za ostarele, ni dovolj ljudi, ki bi zanje skrbeli.  
V Velenju so se začela graditi varovana stanovanja, obnovili bodo dom …Vsa pohvala direktorici Doma za varstvo odraslih Velenje, 
in našemu županu. Začelo se je nekaj premikati v tej pereči situaciji, saj nam je korona pokazala, da v preteklosti za starostnike 
nismo dovolj poskrbeli: premalo je kapacitet v domovih, premalo osebja. 
 
Res me skrbi, kako bo z našimi starostniki pa tudi z nami. Ali bomo dovolj modri in naredili tudi kaj prostovoljno, mogoče šli v 
domove in starostnikom pomagali zastonj, se več družili in ne čepeli nekje v kotu ter modrovali, kako se nič ne da? Sami lahko 
veliko naredimo in smo tudi drugim v pomoč, saj nismo za odpis. Strah me je, kaj bo z menoj, ko bom obnemogla, saj je ta surovi 
kapitalizem naredil svoje. Samo denar, denar, ki je sveta vladar.  
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Na koncu literarnega zbornika objavljamo še nekaj toplih in vzpodbudnih besed, kajti kot vemo, demenca ni 
prisotna pri vsakem starostniku. Marsikdo živi lepo, kvalitetno življenje. Želimo si, da bi bilo takšnih še več. 
 
 

Nevenka Hvalec 
 
 

ŠOPEK LJUBEZNI 
 
 
Pozvonim.  
Vrata se odpro in najine oči zažarijo – v ljubezni med dušama. 
Stojim pred njo z najlepšim šopkom rdečih potonik.  
Širok nasmeh in objem – srce na srce.  
Tako krhka in majhna je ta moja mama, a polna mladostne,  
življenjske energije in zdravega razuma. 
Njenih 85 let in šopek ljubezni v rokah … in njene ljubeče oči …  
Srečni sva, še vedno sva tukaj in zdaj, z zavedanjem trenutkov minljivosti. 
 
Zvečer jo pospremim do postelje in poljubim. 
»Hvala, hvala ti, hvala …« mi šepeče s svetlobo solz v očeh – 
  … sreče … strahu? 
Le kaj zrcali njena duša? 
 
»Želim si, da čas bi se najin ustavil. 
Da večno bi zrli v zgodbo brez konca. 
Iz sanj in želja bi drug svet se sestavil,« jo objamem s šepetom  
Lainščkovih stihov. 
 
Ta najina dušna ljubezen … 
 
 
Dih prijaznosti 
v sončnih očeh ljubezni 
odseva srce. 
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Neznani avtor 
 

HUDOMUŠNO O SENIORJIH 
 
 
Biti senior je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju.  

Imam vse, kar sem hotel. Sicer 60 let kasneje, ampak imam.  

Ni mi treba v šolo ali službo. Lahko počnem, kar hočem in kar me najbolj veseli. 

Denar dobivam redno, vsak mesec, tudi če ne pridem domov do 11. ure zvečer.  

Imam vozniško in svojega konjička na štirih in dveh kolesih ... 
Prijateljev, s katerimi se družim, ne skrbi, če ustrelijo kozla, da 
jih bodo starši karali, če bodo pozni …; pravzaprav se seniorji ne 
bojimo ničesar in smo veseli, da še vedno hodimo po svetu in nimamo 
več mozoljev. Življenje je lepo. 
 
Možgani seniorjev so bolj počasni, ker veliko vedo.  

Saj veste, kako je z računalniškim hard diskom, če je na njem naloženih                                                                                                                      
ogromno fajlov. Melje in melje, ampak ... zmelje! In taki možgani                                                                                                                                                    
vedo veliko in še več.  

In ker je toliko informacij, vplivajo tudi na sluh, saj pritiskajo na srednje uho. 
 
Enako je s kognitivnimi sposobnostmi seniorjev.  

Tudi ko se znajdete v sosednji sobi in se ustavite ter ne veste, ali prihajate,                                                                                                   
ali odhajate, ali po kaj ste prišli, to ni pozabljivost.                                                                                                                                          
Kje pa! Le mati narava vas je ukanila in našla najbolj enostaven način,                                                                                                            
da se rekreirate tudi doma. 
 
Tole sem nameraval poslati vsem prijateljem, pa je moj možganski disk tako poln, da bi moral hudo brskati po njem in iskati 
imena in naslove, zato vas prosim, da vi pošljete naprej svojim znancem in prijateljem.  

Ni vrag, da se med njimi ne bo znašel tudi kak moj! 
 
Dementia Ergo Sum ... 
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	MOJ POGLED NA DEMENCO
	Otroštvo sem preživljal na kmetiji starih staršev. V družini in tudi v okolici ni bilo otrok. Otroških iger nisem poznal. To pa me niti ni motilo, ker sem se takrat počutil enakovrednega odraslim. Spominjam se, da sem že kot trileten otrok (v okviru s...
	Ko sem »srečal Abrahama«, so nekateri starejši govorili: »Ko bom odšel v penzijo, bom izklopil vse obveznosti in v miru užival starostne dni.« In prav to so številni moški in ženske tudi storili. Ko sem se kasneje srečeval s temi ljudmi, sem ugotovil,...
	V tistih časih sem si ob napornem delu v službi in doma želel, da dočakam redno pokojnino, da bom lahko poleg nujnih hišnih obveznosti namenil čas tudi dejavnostim, ki me veselijo: študiju gliv in gob, zbiranju podatkov ter pisanju zgodbe o svojih pre...
	V življenju sem doživel nekaj uspešnih vzponov in tudi padcev ter hujših bolezni. Zdravniki so mi večkrat dejali, da me je po bolezni poleg zdravstvene pomoči na noge postavil optimizem in za moja leta dobra telesna kondicija.
	Na tem svetu je vse minljivo. Ko človek opravi svoje osnovno življenjsko poslanstvo – ustvari potomce in dozori, rečemo, da pride v »meno«. Funkcije telesnih organov počasi slabijo. Slabšata se vid, sluh, mišice upadajo in na obrazu se pojavijo gube, ...
	Ljudje nismo vsi enaki. Veliko lastnosti smo podedovali, še več značilnosti pa smo v življenju pridobili. Način življenja in prehrana v času ranega otroštva in mladostnih let še kako vplivata  na naše počutje v zrelih letih. Po drugi svetovni vojni so...
	Premalo se zavedamo, da je v današnjih pridelkih zaradi onesnaženega okolja in s ciljem večjega dohodka v proizvodnji hrane vključenih vedno več zdravju škodljivih sestavin. Vemo pa, da se zaradi boljšega standarda in sodobnega zdravljenja življenjska...
	Sodobna prehrana in neaktiven način življenja, predvsem pri starejši populaciji, ustvarjata  ugodno klimo za odmiranje možganskih celic. Posledica obremenjenosti in slabe koncentracije je pozabljivost, prisotna pri vseh generacijah. V starejših letih ...
	Pri demenci ima posameznik težave pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti in ne more obvladovati prej običajnega ritma življenja. Poleg motenj spomina se zmanjšujejo spoznavne (kognitivne) funkcije, kot so: sposobnost razmišljanja, orientacija, razume...
	Kaj storiti, da zmanjšamo možnosti demence? Premalo se zavedamo, da so gibanje v naravi, zdrava redna prehrana in prava mera počitka kot balzam, ki krepi celice našega telesa. Potrudimo se, da gojimo dobre misli, optimizem in se izogibajmo stresnim si...
	Posvetimo se lahko tudi vrtičkarstvu, ki je današnji čas zaradi ugodne in bogate ponudbe hrane precej podcenjeno. Z raznimi opravili v vrtu se bomo sprostili in razgibali. V domačem okolju lahko pridelamo zdravo in svežo hrano. Če bomo rastline gojili...
	Prav je, da se v zrelih letih spominjamo preteklosti in z upoštevanjem tehničnih novitet smelo stopamo v prihodnost, vendar se moramo zavedati trenutka sedanjosti, živeti racionalno in optimistično, biti spoštljivi do sebe, drugih in spoštovati ter va...

