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Knjigi na pot

Silva Matos je ženska s prefinjenim občutkom za člo-
veka, medčloveške odnose in naravo. V življenju srečuje 
mnogo ljudi, s katerimi se veseli, podeli radost in srečo, 
hkrati pa čuti tudi njihovo stisko. Ravno zaradi svoje ten-
kočutnosti ne dovoli, da bi šli žalost in trpljenje bližnjih 
mimo nje. Vse to kaže, da je Silva človek z občutljivim 
srcem.

Knjiga, ki je pred nami, je odmev tega srca. Lenka kot 
glavna oseba pripovedi ni iztrgana zgodba življenja. V sre-
čevanju med avtorico in Lenko lahko začutimo in odkri-
vamo slabosti in šibke točke naše družbe, šolskega sistema, 
morda celo socialne službe. Po drugi strani pa nam zgodba 
želi povedati, da je človek tisti, ki se lahko odloči, ki lah-
ko naredi korak naprej, ki lahko spremeni svoje izvorno 
stanje. Lenka prihaja iz romskega sveta, ki je dolgo ni iz-
pustilo iz starega okolja. To ni le „romski pojav“. To se 
dogaja tudi v naših vsakdanjih odnosih in razmerjih, ko 
ne dovolimo drugemu, da bi naredil korak naprej in postal 
dober, boljši. 

Ob prebiranju knjige dobi človek občutek, da gre za 
knjigo ali celo učbenik odnosov. Srečamo najrazličnejše 
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odnose. Od tistih, ki žalostijo srce, ko vidimo, kako so lah-
ko odnosi trdi, hladni, ranljivi. Odnosi so tisti, ki človeka 
„uničujejo“ in hkrati „zdravijo“. Lenka in njen brat ima-
ta obe izkušnji: iztrgana sta iz domače družine in okolja, 
doživljata krivice v šolskem okolju, pri iskanju prijateljev 
in življenjskega sopotnika, na drugi strani pa so prijatelji, 
ne nazadnje tudi srečanje s terapevtko, ob kateri se ustvari 
varno okolje komunikacije, rasti in dozorevanja. Vse to je 
dokaz, da je človek odnosno bitje. Človek živi srečno in v 
miru, če ima urejene odnose, če se zna pogovarjati, če zna 
izražati svoje čutenje in doživljanje. 

Avtorica v knjigi občutno spregovori tudi o naravi. Ob 
prebiranju teh odlomkov bralec lahko zavonja naravo, si 
pričara sončne zahode in listje, ki odpada. Skozi avtoričine 
oči smemo pogledati na svet, kot ga vidi in doživlja ona. 

V kontekstu besedila začutimo tudi religiozno noto. 
Sporoča nam, da molitev in odnos s presežnostjo, Bogom, 
igrata pomembno vlogo. To je območje, ki omogoča no-
tranji mir in daje moč, da posameznik lahko z večjo goto-
vostjo naredi naslednji korak. 

Zgodba knjige je izziv za vsakega izmed nas. Vsi živi-
mo odnose. Nihče ne more reči: „Moji odnosi so popolni, 
moji odnosi so brezhibni, moji odnosi so …“ Vsi se vedno 
znova učimo in iščemo poti do svojega srca in src svojih 
bližnjih … 

Knjiga je napisana za današnji čas, današnjo družbo, 
zato jo z veseljem priporočam v branje. Ob prebiranju 
tudi sami vstopimo v svet odnosov. Naj nam bosta Lenka 
in njen brat Tonček spodbuda, da se bomo znali veseliti 
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osrečujočih odnosov, hkrati pa se spoprijeti tudi z ranje-
nostjo znotraj njih. Nihče ni „zapečaten“, nobena pot ni 
neprehodna. Odgovorni smo, da naredimo korak, čeprav 
majhen in navidezno neopazen.

Silva, hvala za tvojo podelitev!

p. Andrej Šegula
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Krhkost navidezne gotovosti

Vsako obdobje življenja postavlja pred nas, otroke časa 
in večnosti, določena vprašanja, stiske in iskanja. Tisti, 
ki imamo na svojih plečih že naloženih toliko križev, da 
se štejejo v množini – vsaj štiri, pet, šest, sedem, osem in 
več –, se tega zelo dobro zavedamo. Če ne životarimo, am-
pak živimo svoje življenje, potem ne potrebujemo poseb-
nega poglabljanja v učbenike razvojne psihologije. Dovolj 
je, da se zazremo v čudežni lok lastne prehojene poti, v 
sled stopinj, ki je ostala za našimi koraki in odločitvami 
v posameznih obdobjih življenja, in hitro nam postane 
jasno, kam kaj spada. In kakšno težo ima! In skoraj za 
vse odločitve, ki smo jih sprejeli v posameznih obdobjih 
življenja, posebej za tiste ključne, nam je v globini duše 
kristalno jasen tudi odgovor na vprašanje: Je bilo (sploh) 
vredno? Je bilo smiselno?

V knjigi, ki ste jo ravnokar odprli, se prepleta več zgodb, 
a temeljni sta dve. 

Najprej je tu zgodba Lenke, odraščajočega dekleta, ki 
se prebija skozi labirinte svojega odraščanja in umeščanja 
v orbitalo svoje eksistence, lastnega obstoja. Lenkina pot 
je pot slehernega mladostnika (danes), kajti ukvarja se z 
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vprašanji, „ki se tiho plazijo po dušah mladih“, kot je za-
pisala avtorica. Lenka v tej občutljivo nežni in spoštljivi 
pripovedi avtorice Silve Matos počasi, korak za korakom, 
na pravo mesto postavlja vse, kar je izkusila in doživela v 
svojem mladem življenju: vso kompleksnost pojma dru-
žine (odvzem od rodnih staršev, rejništvo, posvojitev), 
razvoj identitete v vseh njenih niansah – etnični, spolni, 
rasni, osebni –, razvoj samopodobe, učenja in brušenja v 
odnosih s prijatelji, (vz)postavljanje samozavesti, odkriva-
nje svojih vrednot in hotenj, zastavljanje ciljev … Iz pri-
povedi se lepo vidi, kako v osebnostnem dozorevanju ni 
bližnjic: drugi (ti) lahko (do neke mere) pomagajo, a na 
koncu mora vsak sam sprejeti (odgovornost za) temeljne 
življenjske odločitve. 

Lenkina pot je pot slehernika: v naročje vsakega izmed 
nas je nametanih milijon kock bolečin, krivic, nemoči, 
preizkušenj, iskanj, napačnih korakov, talentov, odprtih 
poti, možnosti, upanja, kljubovalnosti … Pred svojim ko-
šem življenja je vsak sam poklican, da sestavi zgodbo, ki 
pelje k nekemu smiselnemu cilju. 

Toda avtorica knjige Silva Matos ob pripovedovanju 
veliko pove tudi o sebi. O tem, da kot psihoterapevtka 
najprej in samo posluša, opazuje, beleži – beleži dogodke, 
Lenkine besede, njena stanja in razpoloženja, njen videz 
in njene obleke. Hkrati beleži tudi svoje lastne občutke, 
ki so jih v njej sprožali Lenkini obiski. Psihoterapija je po 
definiciji zdravljenje s pogovorom – kar boste razumeli, ko 
boste knjigo prebrali do konca. Proces zdravljenja se začne 
s poslušanjem. Silva zastavlja Lenki vprašanja spoštljivo, 
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nevsiljivo, sproščeno. Poleg izrečenih se v njej poraja še 
kup neizrečenih vprašanj, ki nakazujejo globino avtoriči-
nega doživljanja klientke.

Tankočutna pripoved, po kateri bodo z veseljem segli 
ne le mladi in ljudje na različnih križpotjih življenja, am-
pak tudi tisti, ki se poklicno ukvarjajo s pomočjo ljudem 
– svetovalci, psihologi, psihoterapevti, teologi –, pritrjuje 
tezi, da je poleg znanja za kakovostno delo z ljudmi po-
trebno imeti predvsem srce, občutek. Kajti v psihoterapiji 
ne zdravi (hladno) znanje psihoterapevta, ampak odnos, ki 
se vzpostavi med terapevtom in klientom. Zato ima prav 
Alenka Rebula, ko pravi: „Torej pazimo, komu zaupamo 
svoje bitje, in se nikoli ne odpovejmo bedenju nad svojimi 
občutki. Mi smo tisti, ki izbiramo svoje zdravnike, tera-
pevte in učitelje.“

Želim vam, da se vas ob prebiranju knjige Silve Matos 
dotakne toplina čiste človečnosti, ki veje iz zapisanih be-
sed.

mag. Martin Lisec, logoterapevt
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Uvod

Knjiga Nevidne vezi govori o osebni zgodbi in ob tem 
tudi o spremljajočih osebnih zgodbah ljudi, ki so se zna-
šli skupaj na poti skozi življenje. Kolikokrat ljudi poveže 
presunljiva žalost, ki je posušila izvire polnosti življenja 
in povzročila močno pobitost. Strah lahko tako zelo rani, 
da tudi potem, ko razlog zanj mine, ne dopušča svetlobe, 
ampak celo poglobi temo v človeku. A po skrivnostnem 
navdihu, skoraj čudežni volji – kljub omejitvam, krhkosti, 
ostrim kamnom na poti in zavajajočim znamenjem – lah-
ko tudi stopiš proti svetlobi, svetosti življenja.

Ko najdem in sprejmem tolažbo, to poveča moje upa-
nje. Lahko bi rekli tudi tako, da vsaka iskrena tolažba skri-
va v sebi polno smisla, polno ljubezni, ki zdravi. Ko se ji 
z zaupanjem prepustim, to pomirja dušo, poživi notranjo 
radost, ki vabi k nebeškim stvarem. In se spremenim. Naj-
prej jaz. Črpati moč in voljo za nove korake ven iz težav, 
iz tesnobe in zatrtosti pomeni tudi videti dobro. In hodim 
sam, pokončno, soncu naproti …? Ali pa skupaj, ko sprej-
mem roko. In kmalu, ob srečanju človeka, ki mi prihaja 
naproti, vedno bolj in bolj zaznavam obraz svojega brata, 
svoje sestre.
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Seveda smo danes prežeti z izrazito slabimi novicami, 
od vsepovsod poslušamo pritožbe nad bedo življenja, zasi-
čeni smo s podobami propadajočega sveta, podlosti, zlorab 
in prej ali slej skoraj verjamemo, da je vse to res. In poza-
bimo, da sem v tem svetu tudi jaz s svojo posebno nalogo. 
V sebi nosim poseben namen, posebno nalogo, ki naj bi jo 
izpolnil. Če se kar naprej, celo vedno bolj ukvarjam s sla-
bimi, nevarnimi novicami, se nas le-te vedno globlje doti-
kajo in močno angažirajo obsojanje, mojo osebno zamero. 
Tako skoraj ni več prostora za lepe, spodbudne podobe, 
ki so in smo jih lahko celo sami doživeli. Pa smo gledali 
mimo. Takrat se nas niso dotaknile dovolj. Vsaj nekoč ne. 
Pa presenečeno spoznamo, da so in delujejo v srcu, so za-
pisane v duši.

Glodati, vedno znova drezati vase, v boleče izkušnje, 
ne pomeni več, ampak manj zdravja. Tako se namreč tvoja 
stiska neguje, dobi večjo moč. Kot bi bilo srce potisnjeno 
v temačnost in hlad. Zato rečem: Dovolj! Najprej negoto-
vo in tiho. Kot bi v srcu vzklilo nežno seme odpuščanja. 
A ta preblisk, neverjetni premik v glavi, navdih, fenomen 
človekovega spomina omogoča, da se v ospredje postavi 
čudež novega, nove orientacije, ki se ji zavežem, vztrajno 
ostajam zvest. 

Prej ali slej se zaveš, da stojiš na ramenih svojih predni-
kov, da so ti dali življenje táko, kot pač je, in s hvaležnostjo 
se – kot v čudoviti umetnostni stvaritvi – dvigneš na višjo 
raven. In hrepeniš po več – po več spoznanj, več rasti, več 
lepote, več izvirne vode, ki žubori v tvojem bistvu.

Lažje je, če se ob vsem tem naslonimo na ustvarjalno, 
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preprosto, s hvaležnostjo prežeto delovanje, v katerem naj-
demo moč, ki nas vodi ven iz turobnih pasti. Ko najdemo 
smisel in to povežemo z lepimi odnosi, se počutimo izpol-
njene. 

Silva Matos



16

Številne težave, ovire, bremena, ki nas tlačijo ... so morda 
prav tisto, kar bo spravilo na površje najpomembnejša vpra-
šanja življenja in nam poživilo srca z novo zavestjo. Nemalo-
krat jasno vidim, da so boji, skozi katere sem šel, moj največji 
blagoslov, in mislim, da lahko tako reče vsak resnično raz-
mišljajoč človek. Ure preizkušenj so ure, ki nas delajo moč-
ne. Morda smo zato izpostavljeni težavnim okoliščinam, da 
drgnejo ob nas kot kos kremena in poskušajo zanetiti ogenj 
resničnega življenja. 

Danes vsepovsod poslušamo pritožbe nad bedo življenja in 
nenehno nam ponujajo sliko propadajočega sveta, tako da že 
skoraj verjamemo, da je vse res. Ali ni torej čas, da bi se vsaj 
nekateri možje in žene ogreli za drugačne misli in ustvarili 
drugačno podobo sveta, ki bi pokazala, da nas je sem postavi-
la Božja roka in izpolnjujemo Božji namen? Takšen odnos bi 
spremenil ves smisel našega življenja.

Thomas Carlyle, Junaki in kult junakov
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Iz razdrapanega naselja

Povedali so mi, da bo prišla. Bila je kot žar sonca, ki se 
potaplja v večerni zarji. Njene temne oči so govorile o bo-
lečini in strahu, a tudi o nekem ognju, ki tli pod površjem. 
Stopila je k meni, oklevaje mi je dala roko. Stopila je zelo 
blizu. Za trenutek sem razumela, da si želi, da jo objamem; 
rahlo in negotovo sem jo sprejela v objem in jo potem ne-
žno potisnila v odmik. Ona, kot bi si oddahnila. 

Vedela sem, da je prepozno. Objem je bil skoraj brez 
duše. Ali pa ne. Nekaj je bilo v njem. Vendar sem v njenih 
očeh zaznala oboje – dvom in nekakšen odsev radovedno-
sti, morda celo želje, upanja, hrepenenja, bolečine. Potem 
se je rahlo nasmehnila. V mojem srcu se je nekaj prema-
knilo, pomežik za pogumen korak.

Vas, pač nekaj bajt med grmičevjem in drevjem. Pa bla-
tne luže, sestradani psi.

Vas je ležala odmaknjena, stran od drugih naselij. Hiše, 
ki so se naslanjale na bog ve kaj, saj skoraj niso mogle stati 
samostojno. Bile so razdrapane, prašne. Obdane so bile 
z neurejenimi, blatnimi potmi, ki niso vodile nikamor. 
Kar izgubile so se med neurejenim grmičevjem, redkimi 
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drevesi, tako da nisi mogel ugotoviti, kateri hiši oziroma 
kolibi so namenjene. Po njih so se preganjali potepuški 
psi – vsaj taki so bili videti. Gruča otrok na robu naselja se 
je kričeče zabavala in dva dečka sta se pretepala. Skoraj nisi 
mogel ugotoviti, kaj želijo otroci povedati. A bilo je polno 
življenja, polnost bivanja, ko si se osredotočil na otroke. 
Vsi izrazi tega sveta so bili na njihovih umazanih obrazih. 
Prepletali so se med seboj in nič ni moglo zajeziti njihove-
ga čutenja …

Ženska, oblečena v nekakšne cunje, ki pa so v svoji pi-
sanosti vendarle predstavljale neko skladnost v neurejeno-
sti, je stopila iz sosednje hiše in držala plastično posodo. 
Zamahnila je in umazana voda je pljusknila ter se polila 
po poti. Kapljice so se pomešale s prahom in zdelo se je, 
kot da prebivalci vasi skrbno pazijo, da je okrog njih stalna 
količina blata. Morda pa so se odločili, da bodo nekako 
zmanjšali vpliv prahu. Bog si ga vedi.

Ženska se je izgubila v hiši in otroški glasovi so postali 
spet glasnejši. 
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Beg

Avtomobil je sunkovito odpeljal izpred umazanega 
dvo rišča. Na zad njih sedežih sta glasno jokala dva otro-
ka – deček, star komaj pet let, in deklica kakšnih sedem 
let. Solze so jima tekle po umazanih licih in razkuštrani 
črnolasi glavici sta se obračali nazaj proti zadnjemu oknu 
avtomobila. Dečkove roke so se stegovale proti skromni, 
razvejani hiši, pred katero je stala skupina vaščanov, ki je 
obkrožila kričečo žensko … 

„Mama, mama,“ je jokal. 
„Nazaj hočem, hočem domov …,“ je tišje ponavljala 

deklica.
„Pustite naju!“ je nenadoma zakričala deklica in držala 

bratca, ki se je stiskal k njej. 
Starejša žena, ki je sedela v zadnjem delu avtomobila 

skupaj z otrokoma, ju je mirila, najprej glasno, potem pa 
tiše, pomirjajoče je ponavljala eno in isto: „Gremo, saj 
bomo šli domov, gremo, brez skrbi, vse bo dobro, vama bo 
lepo, bomo šli jest …“ 

Ko sta otroka le še tiho hlipala, je spet ponovila: „Saj bo, 
saj bo dobro. Kaj rada jesta? Bomo šli k tetici, da nam bo 
dala jesti. Saj sta lačna?“



20

Prijela je deklico za roko, a ta jo je jezno odrinila. Žen-
ska je začela z navideznim zanimanjem gledati skozi okno, 
le sem pa tja se je ozrla na prestrašena otroka, zdaj tiho 
hlipajoča. 

Voznik se ni oziral nanje. Brez besed je vozil. Čudno se 
je počutil. Bilo mu je odveč, da se mora ukvarjati z vsem 
tem. Ves ta trušč in jok. 

„Kaj imam jaz s tem? Samo vozim. Ja, le prevažam. De-
lam, kot so mi naročili. Stran, samo stran.“ 

Ne da bi se zavedal, je pritisnil na plin … Kar oddah-
nil si je, ko je daleč za seboj na cesti opazil, da za njimi 
vozi policijski avto mobil. 

„Morda nam policisti ne zaupajo, da bomo vse uredili 
tako, kot je treba. Ne vem. Verjetno je tako najboljše. Naj 
bodo še oni tisti, ki bodo pomagali s pravili in upošteva-
njem zakona upravičiti to, kar se tu dogaja z otrokoma. 
Beseda žrtve ne bo imela veliko teže, če bo rabelj dovolj 
močan.“ 

„Ah,“ se je zdrznil voznik, „kaj pa mislim, kakšen 
rabelj. Saj bi bilo vsakemu otroku kjerkoli boljše kot v 
tistem umazanem, skrajno siromašnem domu. Če je to 
sploh dom! Nekakšno gnezdo je. Kakšen smrad, vlaga, 
hlad. In kje je bila sploh otroška postelja, samo cunje in 
umazana posoda, počeno vedro in pol prazna stekleni-
ca – verjetno z žganjem ali s čim. Mleko prav gotovo ni 
bilo. In mala dva bi ga gotovo rada pila.“ 

Zamahnil je z roko, da ga je skoraj zaneslo. Ženska na 
zadnjem sedežu se je zgrozila in rekla, naj vendar pazi. 

Peljal je dalje. 
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Vsakdanja stvarnost zamegli resničnost bolečine, skriv-
nost globine duha. Vsaka dobra beseda, spodbuda, sočutje 
zdrsi mimo. Včasih preseneti in pride do zavesti odločna, 
bolj trda beseda. Kot da potrebuješ okvir, ograjo, ome-
jen prostor, da se bolečina ne razbohoti. Da nekdo stopi 
naproti. Čeprav ga odrivaš, ne maraš, da pride preblizu. 
Hočeš pa, da se vendarle povežeš vsaj z nekom. In ko si 
ogrožen do smrti, se oziraš za drugim. Za oporo. Življenje 
z drugim je več, da se imamo. Odpiramo si oči, da se ne 
oddaljimo preveč od sebe, da zaradi teže stiske ne zledeni-
mo, da ne otrdi srce, ker čutimo krivico, da se ne zapremo 
ljubezni in ne postanemo narejeno prijazni, kar je laž, kar 
vodi v turobnost, zaprtost, obup. 

Ni lahko razločevati bistva, kdo je v tem trenutku tisti 
drugi, tista opora, po kateri se stegujejo roke. Kako majh-
ne in nebogljene so roke otroka, ki segajo proti drugemu, 
in kako močna beseda, kako veliko srce je potrebno, da se 
ta žejna nebogljenost z zaupanjem napije čistega srca …

„Kam naju pelješ?“ je deklica tiho vprašala žensko na 
zadnjem sedežu. 

Ta se je sunkovito obrnila k njej. Za trenutek jo je gle-
dala, kot da ne ve, kaj pomeni to vprašanje. Potem se je 
zbrala. 

„Gremo na toplo, gremo k tetici, ki bo dobra z vama. 
Skrbela bo, da bosta jedla in … in … vse bo dobro,“ je kar 
končala. 

„Pa jaz nočem tja,“ je zajokala deklica. 
„Dobro bo,“ je suho odvrnila ženska. Zazdelo se ji je, 

da govori to nekdo drug, ne ona. Poznala je družino, ka-
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mor gredo. Družina ni prvič vzela kakšnega otroka v rejo. 
Z njo imajo kar dobre izkušnje. Vedo sicer, da to delajo 
zaradi denarja, ki jim ga vedno primanjkuje, a otroci se ni-
koli niso zares pritoževali. Otrok pač je otrok, vsak včasih 
tudi joka, nekateri radi jedo, nekateri ne. Spomnila se je 
dečka iz te rejniške družine, ki se je uprl hrani, morali so 
ga peljati k zdravniku. Zdravnik se je potem resno pogovo-
ril z gospodinjo, ki je prevzela glavno skrb za otroke. Njen 
mož se s tem skoraj ni ukvarjal. 

Preteklost vsakega človeka je zapisana v njegovih mož-
ganih, v njegovi notranjosti je trdno zasidrana in deluje na 
vse, ne samo nanj, tudi na odnose, na vsakogar, ki pride 
v stik z njim. Slabe izkušnje povzročijo obremenitve, tudi 
napačno presojo ljudi, ki mu pridejo na pot. Ni vedno 
kriv drugi, večinoma sporne podobe, kritični in težavni 
dnevi, ure, tudi trenutki, ki izvirajo iz njih samih. Stare 
spone preprečujejo razsodnost človeka, preprečujejo odpr-
to, svobodno, stvarno presojo. Človek se mora v zgodnjem 
otroštvu najprej navezati, da razume, kaj je navezanost. 
Kasneje, ko se postavi na lastne noge, se mora odvezati, da 
se lahko ponovno, na novo, na svoj enkratni način naveže. 
Otroška izkušnja navezanosti je dragocena, če jo ima – vli-
va upanje, mu daje več poguma.


