
MAMA IN ATA 

Oba zelo pogrešam. Mame ni že skoraj trinajst let, ata zadnjih sedem. Strah, da mame več ne bo je 

vedno bil prisoten. Odkar pomnim so bila zdravila del njenega jedilnika in vedno me je skrbelo zanjo. 

Ata se je zdel, kot da bo živel večno.  

Vedno sem bila rada v njuni družbi, čeprav ne zelo pogosto. Ko sem bila prvič noseča sem se odločila, 

da grem z njima v toplice. Slutila sem, da bo najbrž zadnjič, ko lahko z njima prebijem kratke 

počitnice. Res je bilo zadnjič. Najbrž bi mi ne ostalo tako močno v spominu, če ne bi prvo noč, ko smo 

tam spali, prvič v življenju v sebi začutila premikov  bitja, ki je raslo v meni. Tako hvaležna sem bila 

življenju, da sem ta dogodek doživela skupaj z njima. 

Izgubo mame sem težko prebolela. Take teže ne želim nositi nikdar več , vsaj po lastni izbiri ne, a 

danes lahko rečem, da mi je težka izkušnja vendarle dala mnogo koristnega. Ko je nenadoma umrl še 

ata, sem se s tem lažje spoprijela, čeprav bolečina ni bila nič manjša. 

Mama se je kmalu po smrti prvič vrnila nazaj. Bilo je sredi noči, ko sem z otroci spala pri mojih starših. 

Starejša otroka sta spala v drugi sobi, najmlajši je spal v otroški posteljici, z dobro leto in pol staro 

hčerjo sva si delili zakonsko posteljo. 

Ob pol dveh zjutraj me je hči zbudila: »Mami, mami,« me je stresala za ramo. »Kaj je?« sem jo tiho 

vprašala, da se dojenček ne bi zbudil. Tiho je šepnila: »Babi je tu!« »Kje tu?« sem se hitro predramila. 

»Tu, v hiši!« »Je sama?« sem ne vem zakaj vprašala. »Ni, z njo sta en gospod in en dojenček.« »Kaj pa 

delajo?« »Mama drži dojenčka, zraven pa stoji gospod, smejejo se.«  

Prepričana sem, da je deklica takrat res videla svojo babico, z njenim dojenčkom, ki je umrl mnogo 

prekmalu. Da je fant zraven nje bil eden od babičinih mladih bratov, ki je padel v vojni in ga je tako 

zelo pogrešala. Hčerino pripovedovanje je bilo balzam za mojo dušo, saj sem dogodek prepoznala kot 

sporočilo, naj me nič ne skrbi, da je vse v redu in da mame nič več ne boli ter  da je sedaj skupaj s 

tistimi, ki jih z nami ni več. Razložila sem hčeri, kdo sta osebi ob mami in da nam sporoča, da naj nas 

ne skrbi zanjo. In sva zaspali. Zjutraj sva se obe spomnili nočnega dogodka in sama se še danes rada 

pocrkljam z njim, ko se spomnim na mamo. 

Atova smrt je prišla nenadno. Bil je zdrav pri svojih 81 letih in vsi smo bili prepričani da bo z nami vsaj 

še deset let. Pa ni bilo tako. Z mojega zornega kota je stvar izgledala takole: Večer prej sem šla spat 

kot običajno. Zjutraj sem se prebujala, ker me je nekdo stresal za ramo: »I-Nat, I-Nat, zbudi se!«  

»Hej,I-Nat! Zbudi se!« Napol predramljena sem iz sebe spravila samo: »Mmhm..« Glas je zadonel 

močneje in roka me je stresala še sunkoviteje: »I-Nat, zbudi se. Ko umrem hočem, da imaš ti moj 

poročni prstan!« Prepoznala sem atov glas. Njegove besede so se znova ponovile, a so še vedno 

zvenele nesmiselne: »Ata, zakaj mi to govoriš?« »Ko bom umrl, želim, da imaš ti moj poročni prstan!« 

je ponovil odločno. »Zakaj mi to govoriš zdaj?« sem odločneje ponovila vprašanje, v mislih pa je 

divjalo še tisoč stvari: Je to tako nujno, da me moraš takole buditi? Ne more počakati da se vidiva? 

Zakaj je prišel tako daleč k meni, navsezgodaj zjutraj, da mi to pove?  

Še enkrat je ponovil to s prstanom in jaz sem se tokrat zares zbudila. Skušala sem osmisliti sanje, ki 

sem jih ravnokar tako živo doživela. Vse skupaj je dobilo smisel, ko me je čez nekaj ur poklicala mami, 

da je ata doživel prometno nesrečo in se smrtno ponesrečil. Našli so ga v reki, utopljenega in ob uri, 

ko se je to zgodilo je on mene prebujal v jutro. 



Po tem sta z mamo večkrat prišla skupaj. Največkrat prideta le do okna in se smehljata skozi steklo. 
Ata nosi klobuk, kakor vedno ko se je lepo oblekel, mama pa nosi svetlo poleno obleko, ki plapola v 
vetru. Oba sta zelo mlada in držita se za roke.  
 
Verjamem, da se rada vračata in vsak njun prihod je radosten. Zadnji je bil še posebej zanimiv. 
 
Ravno ugotavljam, da je že skoraj dve leti od takrat. Z možem sva se takrat zelo resno pogovarjala o 
možnostih, da bi naše družinsko življenje krenilo v malo drugačno smer. Najina vizija je predstavljala 
dom, bliže naravi, svoj vrt, sadovnjak, ribnik. S kreiranjem vizije v pogovorih se je izrisovala podoba 
novega doma vedno bolj jasno in zaplavala sva daleč naprej. Dom je bil izrisan v besedah in mislih in 
pogosto sva odplavala tja. Ker sanjarjenje samo ne udejanja vizij sva bila ravno tudi krenila z iskanjem 
lokacije, kjer bo ta dom stal. Nisva si še odgovorila na vprašanje kako in kdaj povedati otrokom, 
prijateljem in  staršem, ko je odgovor prišel sam od sebe. 
 
Sredi tedna me je klicala mami, po dolgem času in bolj prijetnega pogovora med nama ne pomnim. 
Začel se je z običajnim: »Kako si kaj?« a odvil se je čisto po svoje. Tisto noč je imela moja mami  
neobičajne sanje in mi jih pripovedovala skozi telefonsko slušalko: »Sanjalo se mi je, da je prišla k 
nam mama in nam povedala, da ata ni. »Kako ni?« sem bila začudena, in mama je razložila, da ata že 
teden dni nikjer ni, da je preiskala vse in povprašala vsakogar, a ata, kot da se je ugreznil v tla. In 
potem smo ga iskali vsi: sin, hčeri, njihovi partnerji, pa jaz z ostalimi vnuki in našimi otroci. Iskali smo 
ga povsod in nikjer ga ni bilo. Minilo je že nekaj mesecev, ko mi je mama nekega dne sporočila, da se 
je ata pojavil. In smo šli. K njemu. Vsi skupaj. Grozno smo ga pogrešali in nismo razumeli zakaj bi brez 
besed odšel. Našli smo ga sedeti pred hiško na vrhu griča. Sedel je na klopci in nekaj delal z rokama. 
Ko smo prišli do njega nas je bil zelo vesel. Vprašali smo ga kaj dela tukaj, zakaj je kar odšel? Vse kar 
je rekel je bilo: »Enostavno sem začutil, da moram oditi sem. Vedel sem, da boste slej ko prej prišli. In 
vesel sem, da ste. Drugače ne znam povedati,««je zaključila moja mati. »Ne vem kaj naj bi pomenile 
take sanje?« me je presenetila z vprašanjem. Nasmehnila sem se in rekla: »Verjamem, da ne veš, a 
jaz ti lahko odgovorim.« »Res, ti veš?« »Seveda, ne skrbi, ata ti je samo prišel povedat, da bo vse v 
redu, ko se bom jaz odselila tako na samo,« sem nežno dahnila v slušalko. Hvala ata, ker si, kjerkoli že 
si in ker prideš, ko te takole potrebujem.. 
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