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Gre za žensko, ki ji usoda 
že od rojstva ne prizana-
ša.

Morda je bila zunanja slika, 
medtem ko sva v prijetnem 
spomladanskem dopoldnevu 
sedela na klopci v majhnem 
parku, na pogled idilična, do-
kler ni zapihal vetrič, ki je po 
prvih izrečenih besedah odne-
sel navidezno ubranost in se je 
začela njena pripoved. »V življe-
nju mi ni bilo lahko že od otro-
štva,« začne odločno in zbrano, 
»tudi sedaj se skozi vsakdanjik 
prebijam le z voljo in s trudom!« 
Mati jo je zapustila kmalu po roj-
stvu in jo oddala v rejo, očeta ni 
poznala vse do svojih dekliških 

let, ko se ji je odrekel. 

Kljub revščini uspešna Ko je 
bila stara dve leti, sta jo iz reje 
prevzela prababica in pradedek, 
oba rojena v letu 1909, in kasneje 
poskrbela še za njenega leto dni 
mlajšega brata. Stanovali so v 
enosobnem stanovanju v starejši 
hiši na Taboru (predel Maribo-
ra, op. a.), brez lastne kopalnice, 
stranišča in centralnega ogre-
vanja. Kljub temu pravi, da na 
otroštvo nima slabih spominov, 
razen tega, da je živela v pomanj-
kanju stvari, ki so jih nekateri 
sovrstniki takrat že imeli. »Ta-
kšnega življenja sem se navadila. 
Vendar me je vedno spremljal 

občutek manjvrednosti zara-
di tega, kje in kako sem živela, 
predvsem pa to, da sem živela 
brez staršev. Potrjevala sem se 
z odličnim uspehom v šoli, vse-
stransko športno aktivnostjo 
in kasneje v dekliških letih tudi 
z zunanjim videzom.« Kljub 
vsemu ji je vedno uspevalo. Po 
uspešno končani srednji šoli se 
je redno vpisala na dve fakulte-
ti in med študijem se je zaposlila 
kot računovodkinja v takratnem 
Zlatorogu. Aktivno znanje dveh 
tujih jezikov ji je pomagalo do 
napredovanja na delovno mesto 
poslovne sekretarke direktorja 
podjetja. Delovni uspeh, uspe-
šno šolanje na dveh fakultetah 

hkrati, zakon in rojstvo prvega 
otroka. Veliko za dekle, mlaj-
še od 25 let, ki se je s socialne-
ga dna z veliko napora prebilo v 
življenje, o kakršnem beremo v 
pravljicah. Kmalu po materin-
sko najsrečnejšem dnevu so se 
začele prve zdravstvene težave. 
»Nenadoma sem začela močno 
hujšati, v dveh mesecih sem iz-
gubila 8 kilogramov, počutje je 
bilo iz dneva v dan slabše.« Ne-
moč in obup sta jo spremljala 
tiste dni, niti za dojenčka ni več 
zmogla skrbeti. Stanje se je tako 
poslabšalo, da so jo hospitalizi-
rali in čez nekaj mesecev je prišla 
diagnoza – Chronova bolezen. 
Poti v bolnišnico, ki so sledile 
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Ni lahko, a se da preživeti
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Spomnimo se besed, ko si ob novem letu ali praznovanjih zaželimo drug drugemu vse dobro – predvsem pa zdravja, še 
pristavimo. In kako je, ko nenadoma zbolimo? Ostanemo sami? O tem smo se pogovarjali z Violeto Jakob. 


