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UREDNIKOV KOMENTAR

Nedeljsko jutro, zunaj sivina oblačnega vremena, 
skoraj megleno. Okolica se počasi prebuja, ni slišati 
običajnega vrveža, značilnega za delovne dni, na 
trenutke skoraj tišina, tako da kar preveč slišim 
brnenje računalnika.

Tudi včeraj so potekala pogajanja predvidene 
koalicije. Ali bo nova vlada bolj prisluhnila težavam 
bolnikov, ali bo naše društvo lahko kaj več naredilo 
za naše člane – saj se spomnite, da smo našo 
usmeritev zelo smelo imenovali Nov zagon? 

Kaj je zaznamovalo obdobje od pomladi, ko je v 
aprilu izšla 21. številka Trepetlike?

V začetku aprila je potekal na Gorjuši pri Domžalah 
Zbor članov našega društva, kjer so bili glavni 
poudarki namenjeni pregledu dela v preteklem 
obdobju, pri čemer je nekatere podrobnosti iz 
časov prejšnjega vodstva še potrebno doreči 
in planu dela za leto 2008. Pri slednjem pa ima 
posebno težo pridobivanje sredstev.

To vprašanje je bilo prisotno vse leto. FIHO, 
od katerega dobimo večino sredstev, je delno 
spremenil predpisane obrazce, ki so bili objavljeni 
v Uradnem listu konec septembra, zato je bilo 
zaradi kratkih rokov zelo malo časa za pripravo 
elementov plana za naslednje leto.

Izkušnja s poskusom pridobitve sredstev iz t. i. 
Norveškega finančnega mehanizma je pokazala, 
da postopki za evropska sredstva zahtevajo zelo 
strokoven in sistematičen pristop, kar pa ob 
dejstvu, da se s tem ukvarjamo v veliki meri bolniki 
ali skrbniki, poraja pomislek, da bo potrebno 
delovanje našega društva še doreči.

V sredini maja je bil organiziran izlet na Ptuj; 
udeležilo se ga je 95 naših članov.

Konec maja je potekal 3., v drugi polovici oktobra 
pa že 4. tabor parkinsonskih bolnikov in njihovih 
skrbnikov na Lokvah.

Rezultati tovrstne oblike dejavnosti, ugotovljeni v 
anketah med udeleženci in organizatorji, kažejo na 
to, da bi se vsi člani našega društva morali udeležiti 
vsaj enega tabora.

Na 4. taboru je bilo tudi dogovorjeno, da se nekaj 
premakne tudi glede obravnave skrbnikov, zato 
je bil določen koordinator društva Trepetlika za 
ta vprašanja, in sicer g. Pavel Šet, ki je tudi sam 
skrbnik.

V septembru je bila ustanovna seja Foruma 
humanitarnih organizacij s ciljem opozoriti na 
težave teh organizacij.

V oktobru je v Zagrebu potekala letna konferenca 
EPDA, ki se je je udeležilo tudi 14 članov našega 
društva. Zanimiva osnovna tema: uporaba glasbe 
in plesa pri zdravljenju gibljivosti- v našem 
Programu dela  za leto 2009 je to posebna točka.

Uspelo nam je pridobiti spletno stran (www.
trepetlika.si), saj ima veliko naših članov ali svoje 
računalnike ali pa možnost posrednega dostopa; 
s tem se bo povečala obveščenost, kar je bil 
dosedanji ponavljajoči problem.

Ugotavljamo, da je hidroterapija kar zaživela, 
in sicer po posameznih enotah Trepetlike; 
mogoče je to začetek bolj sistematičnega obiska 
parkinsonikov v zdraviliščih.

V pripravi je posvet oziroma izmenjava izkušenj 
parkinsonikov, ki uporabljajo t. i. črpalko duodopa.

Začetek delovanja nove Nevrološke klinike 
v Ljubljani in reševanje problemov v zvezi 
obravnave parkinsonovih bolnikov, pri čemer 
se je naše društvo v zadnjem letu kar veliko 
angažiralo ( pogovori z vodstvi  KC in Nevrološke 
klinike, Ministrstvom za zdravje, zdravstveno 
zavarovalnico, Uradom za varstvo potrošnikov,  
tiskovna konferenca in druge objave v medijih ) so 
pomaknjeni v naslednje leto.

Ta komentar je nastajal kar nekaj dni, saj se je 
vsebina večkrat spreminjala, dopolnjevala; je pa 
zanimivo, da je sedaj, ko pišem zaključne misli, lep 
sončen dan: skozi okno vidim v daljavi s soncem 
obsijane vrhove Triglava.

Ali to lahko pomeni tudi lepše čase za naše člane?

Srečno 2009!

Urednik
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Ali nekadilci pogosteje zbolijo za parkinsonovo 
boleznijo? Kar nekaj študij nakazuje, da morda 

res obstaja nekakšna povezava med kajenjem in 

manjšo pogostnostjo te bolezni. Na tej domnevi 

temelji nekaj novih strategij zdravljenja.

 Nikotin je ena izmed snovi, ki se nahajajo v 

cigaretah. V možganih se veže na t. i. ‘nikotinske’ 
receptorje, ki jih je zlasti veliko v bazalnih 
ganglijih – prav v tistem predelu možganov, 

kamor možganske celice (nevroni) iz črne 
substance izločajo dopamin. Mnogi nikotinski 
receptorji so lokalizirani na dopaminskih celicah.

 Pri parkinsonovi bolezni te celice propadajo, z 
njimi pa se znižuje količina dopamina in število 

nikotinskih receptorjev. Primanjkljaj dopamina 
nadomeščamo z zdravili, ki vsebujejo levodopo 

(Nakom, Stalevo, Madopar) ali dopaminske 

agoniste (ReQuip, Mirapexin), propad 
nikotinskih receptorjev pa bi lahko ublažili z 
zdravili, ki vsebujejo nikotin.

 Eden večjih problemov zdravljenja z levodopo 

in dopaminskimi agonisti so stranski učinki, 

predvsem nihanja med stanji vklopa in izklopa 

ter nehoteni zgibki.

 Zanimivo je, da nikotin pospešuje izločanje 

dopamina; s tem izboljša simptome 

parkinsonove bolezni, vendar – za razliko od 

levodope in dopaminskih agonistov – nikotin 

zgibkov ne povzroča, ampak jih celo blaži. 
Nekatere študije nakazujejo, da nikotin deluje 

tudi ‘nevroprotektivno’, torej tako, da ščiti in 
preprečuje nadaljnji propad dopaminskih celic.

 Zdi se, da je nikotin učinkovitejši, če ga v 

možgane dovajamo ves čas (kontinuirano) in 

ne zgolj občasno (pulzno). Nevrologi trenutno 

preskušajo razne oblike nikotinskih zdravil: obliž, 

žvečilni gumi, tableta pod jezikom, inhalacija in 
sprej (pršilo). 

 Kajenje odsvetujejo, saj povzroča cel niz 
zdravstvenih težav in je povezano z rakom pljuč, 

emfizemom, kroničnim bronhitisom, boleznijo 

srca in možgansko kapjo.

 Ker je nikotinskih receptorjev več vrst, se 
znanstveniki trudijo, da bi odkrili ravno tiste 

‘prave’, ki bodo delovali v možganih, ne pa npr. 
v črevesju ali na srcu.

NIKOTIN IN PARKINSONOVA 
BOLEZEN

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek
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STATUSNI POLOŽAJ 
DRUŠTVA TREPETLIKA

Dilema, ki se tu in tam pojavlja med bolniki in tudi 
svojci, je, kako naj bo društvo organizirano in kakšen 
status naj ima, da bi člani od njega imeli največje 
možne koristi.

V nadaljevanju bom poskušal čim preprosteje 
razjasniti nekatere pojme o statusu našega društva, 
in sicer predvsem za člane, ki manj posegajo po 
različnih možnih informacijah, predvsem spletnih, 
zato naj mi tisti, ki to počnejo, ne zamerijo, da 
govorim o znanih stvareh.

Kot sleherno društvo, je bilo tudi naše ustanovljeno 
na podlagi Zakona o društvih in v skladu z njegovimi 
določili. Namen za ustanovitev s cilji in potrebnimi 
dejavnostmi je opredeljen s statutom, ki je temeljni 
društveni akt. Naše društvo je sprejelo obnovljeni 
statut in s tem doseglo verifikacijo ter pogoje za 
usklajeno in učinkovito organiziranost, katere namen 
je opredeljen v ustanovitvenem aktu. Statut društva 
opredeljuje Trepetliko za društvo humanitarnega 
značaja. Ta status je opredeljen z Zakonom o 
humanitarnih organizacijah, ki velja od leta 2003 
dalje. Zakon določa pogoje in merila za pridobitev 
statusa. Status podeljuje Ministrstvo za zdravje na 
podlagi ocene o izpolnjevanju meril, določenih z 
zakonom. Oceno oblikuje sedemčlanska komisija, ki 
jo imenuje minister in je sestavljena iz uglednih oseb 
s področja dobrodelnih organizacij. Naše društvo je 
svoj status pridobilo septembra leta 2006. 

Zakaj je pomembno, da je društvo pridobilo status 
humanitarne organizacije?

Ta status daje društvu podobo in ga opredeljuje 
kot kandidata za pridobivanje sredstev FIHO 
(Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji). Fundacija FIHO je 
bila ustanovljena v letu 1993. Finančni viri fundacije 
so del prihodkov od iger na srečo ter koncesij od 
dajatev prirejanja iger na srečo. Za leto 2008 je bil 
razpis objavljen dne 28. 9. 2007. Na ta razpis se je 
pravočasno in argumentirano prijavilo tudi naše 
društvo. Fundacija financira izvajanje socialnih 

programov, ki jih društvo namerava izvesti v 
določenem časovnem obdobju. 

Da se dotaknem še statusa invalidske organizacije. 
Tega pridobi društvo ali zveza društev v skladu z 
Zakonom o invalidskih organizacijah, veljavnem 
od leta 2002 dalje. Z njim so predpisana merila 
in potrebna dokazila za dodelitev statusa. Med 
viri financiranja, ki so opredeljeni tudi v našem 
statutu, je navedeno, da ima invalidska organizacija 
za svoje delovanje predvidena sredstva iz FIHO 
(fundacija). Ker je naša možnost kandidirati za 
ta sredstva že podana s statusom humanitarne 
organizacije, ni smiselno pridobivati še statusa 
invalidske organizacije, saj ne obstaja možnost, da bi 
za sredstva za iste programe kandidirali z različnimi 
statusi iz istega naslova. V zvezi z invalidnostjo naj 
omenim predvsem to, da se vse pravice iz tega 
naslova dodeljujejo individualno, to je vsakemu 
posamezniku posebej, in sicer na podlagi stopnje 
invalidnosti. 

Stopnjo invalidnosti določi ustrezna komisija pri 
Območni enoti ZPIZ. Poslanstvo našega društva je 
opredeljeno v statutu in sicer v poglavju Namen 
društva, kjer je določeno, da se člani združujemo, da 
bi ustrezneje zadovoljili svoje posebne in splošne 
potrebe, ki izvirajo iz telesnih okvar in prizadetosti, 
ter si v največji možni meri izboljšali kakovost svojega 
življenja. 

V tem prispevku sem želel podati nekaj osnovnih 
informacij in osvetliti pojma »invalidska« in 
»humanitarna« organizacija.

Želim tudi spodbuditi člane, da posredujejo 
vprašanja in dileme, ki jih tarejo. Vprašanja pošljite 
na sedež Društva Trepetlika. Komunikacijo bomo 
vzpostavili na podlagi vaših predlogov in vprašanj, 
na katera bomo poskušali poiskati ustrezne 
odgovore in rešitve – v upanju, da bomo dosegli 
cilje, zaradi katerih smo ustanovili Trepetliko.

Rudi Celin
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Tabor je bil zelo dobro organiziran, teme so 

bile zanimive, saj so bili izbrani predavatelji res 

strokovnjaki.

Če je izvedljivo, predlagamo, da bi dobili napisana 

navodila za fizioterapevtske vaje in vaje iz joge, saj 

imamo »kratek« spomin in si do naslednjega dne ne 

zapomnimo kaj dosti.

Zadovoljna sva tudi s hotelskimi uslugami, predvsem 

s prehrano, res je izvrstna.

Hvala za organizacijo, takšnih srečanj si še želiva.
Metka in Ciril Živic

NAJ SE VAM PREDSTAVIM…

Sem MILAN PREDIKAKA, rojen 7. 9. 1940 na Ptujski 
Gori, bivam v vasi Dokleca št. 22. Oče je bil kovač, 
mati gospodinja, ki je skrbela za šest otrok. V letu 
mojega rojstva nam je pogorela hiša, tako da 
sem kot dojenček bival v kovačnici, in sicer vse do 
konca izgradnje nove hiše.

Leta 1947 sem pričel hoditi v osnovno šolo na 
Ptujski Gori, kjer sem končal štiri razrede, malo 
maturo pa leta 1954 v Lovrencu na Dravskem 
polju. Leta 1950 sem se vpisal na Metalurško 
industrijsko šolo na Ravnah na Koroškem in jo leta 
1958 uspešno končal kot kovinostrugar; istega 
leta sem se zaposlil v Metalni Maribor. Leta 1960 
sem odšel na služenje vojaškega roka v Osijek. 
Po povratku čez dve leti sem se vrnil v Metalno 
in delal kot kovinostrugar do leta 1968, ko sem 

se vpisal v kovinarsko tehniško šolo, in to ob 
delu. Po končani šoli sem zasedel delovno mesto 
projektnega tehnologa. To delo sem opravljal do 
leta 1993, ko je Metalna šla v stečaj. Leta 1996 sem 
predčasno odšel v pokoj – in še istega leta se je 
pojavila parkinsonova bolezen.

V društvo Trepetlika sem se včlanil leta 1999; 
pomagam pri delu društva, kolikor je še v moji 
moči, predvsem pri kulturnih dejavnostih; v 
posebno veselje sta mi petje in ples. Na izletih 
in drugih društvenih srečanjih bodrim bolnike, 
govorim jim,da smo kot ena družina, ki ima 
skupnega sovražnika: to je PARKINSON.

Milan Predikaka

4. TABOR BOLNIKOV S PARKINSONOVO 
BOLEZNIJO IN NJIHOVIH SKRBNIKOV

(LOKVE, 23.–26. OKTOBER 2008)
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Zahvaljujeva se Trepetliki za povabilo na 4. tabor na 

Lokvah. V teh dneh sva doživela zelo lepe trenutke v 

neokrnjeni naravi in zanimiva predavanja priznanih 

strokovnjakov s področja zdravljenja parkinsonove 

bolezni.

Zahvaljujeva se tudi osebju gostišča Winkler za 

prijetno gostoljubje.

Posebna zahvala sestri Lidiji za vodenje tabora in 

dodatno skrb za bolnike in skrbnike.

Tabor ocenjujeva z oceno odlično!
Vladimir in Anica Čižmek

Najprej zahvala organizatorju, to je Društvu 

Trepetlika, za izvedbo tabora.

Izbor predavateljev in njihovih delavnic je raznolik 
(bolj se spustijo na laično raven, bolj jim sledimo).

Hrana je odlična.
Najpomembnejše je druženje s sebi enakimi. Takega 

tabora bi se moral udeležiti vsak bolnik s svojim 

skrbnikom.

V primeru, da za naslednji tabor novih kandidatov ne 

bi bilo dovolj, svojo udeležbo prijavljava vnaprej.

Alenka in Pavel Šet  

Mislim, da mnenja udeležencev (resda je med tremi 
oddanimi tudi moje in moževo) povedo vse in da jih 

tisti, ki jih niso oddali v pisni obliki, delijo z nami, vsaj 

medsebojni pogovori to potrjujejo.

Zaradi službenih obveznosti sva z možem prvi, torej 

spoznavni večer »prešpricala« (z dijaki, ki »špricanja« 
ne poznajo, smo postavljali Aristofanove Ženske v 

parlament). Nekdo izmed udeležencev je praznoval 
rojstni dan, zato sva zamudila harmonikarja, 

predvsem pa priložnost za najin prvi ples v življenju. 

Še bodo tabori …

Naslednje dni so sledila predavanja in delavnice, v 
dopoldanskem času med 9.30 in 12.30, popoldne pa 

od 15.00 do 18.00. Nova védenja in veščine oziroma 

razširjanje že znanega so nam nudili – dr. Nina 

Zupančič, nevrologinja: Parkinsonova bolezen 

prvih pet let; Lidija Ocepek, dipl. med. sestra: 

Motorični zapleti in dnevnik; Zdenko Garašević, 

dipl. zdravstv.: Nočne težave pri parkinsonovi 

bolezni; dr. Aljoša Danieli, psihiater: Nemotorični 

znaki pri parkinsonovi bolezni; Mojca Prušnik, 

višja med. sestra: Joga in parkinsonova bolezen; 

Tanja Merzel, dipl. fizioterapevtka: Fizioterapija 

kot del zdravljenja parkinsonove bolezni; 

Slavica Ravnik, prof. soc. ped.: Psihoterapija; 

dr. Milica Kramberger, nevrologinja: Bolečina in 

parkinsonova bolezen; prof. dr. Mojca Kržan, dr. 

medicine: Sodelovanje bolnika s parkinsonovo 

boleznijo pri zdravljenju z zdravili.

Ker je skupina udeležencev številčno omejena, 
lahko predavatelji, ljudje v najžlahtnejšem pomenu 

besede, odgovarjajo na vprašanja posameznih 

bolnikov oziroma njihovih skrbnikov, razumejo 

naše stiske in nam znajo zadeve pojasniti na jasen 

in vsem razumljiv način, hkrati pa nas bodrijo; ko 

bolnik zazna, da ga predavatelj ali vodja delavnice 
prepozna, pa to otaja še tako vase zaprtega človeka. 

Ni bilo vprašanja brez odgovora, zato bi bilo 

priporočljivo in modro, da se tisti, ki imajo vprašanja 

v domačih predalih, opogumijo in jih zastavijo 

priznanim strokovnjakom, ki se na taborih ukvarjajo 

z nami. 

Če imata bolnik in skrbnik odgovore na vsa vprašanja 

slučajno že v malem prstu, morda še nista poskusila 

jogurtove strjenke z gozdnimi sadeži in še brez 

števila drugih kulinaričnih poslastic, ki jih nudijo v 
gostišču Winkler … Primerljive so z naravo, nekoliko 

odmaknjeno od vrveža, torej pisano nam na kožo, in 

z lepoto tkanja novih znanstev in vezi. 

Čeprav so mi različne »težke« diagnoze vzele zdravje, 
mi omogočajo živeti v drugačnem, enako lepem 

svetu in spoznavati vélike ljudi – med strokovnim 

osebjem in med meni podobnimi, torej bolniki. S 

skupnimi močmi bomo laže obvladovali to bolezen 

s tisoč in enim obrazom. Aladinova čudežna 

svetilka na parkinsona še ne deluje, a pogovor ima 

neverjetno moč.

Za konec še domislek dr. Danielija: »Na to vprašanje 
boste dobili pravi odgovor v jutrišnji delavnici, ki bo 
na temo psihoterapije, kajti psihiatri smo bolj za trdi 

disk, psihologi pa …« Za mehkega, jasno!

A. Šet
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MEDNARODNE AKTIVNOSTI
Globalnost, ki pospešeno poganja in spreminja 
svet, je še posebej značilna in potrebna na 
področju zdravstva, zato sta tudi preučevanje 
parkinsonove bolezni in drugih nevroloških 
motenj gibanja ter dejavnost društva Trepetlika 
pogosto vezani na posamezne izsledke, dogodke 
ali ljudi iz drugih okolij ali držav. Pri tem gre 
predvsem za pridobivanje znanja in izkušenj v 
zdravljenju z novimi metodami ali zdravili, za 
vključevanje naših bolnikov in zdravstvenega 
osebja v razne mednarodne raziskave ter projekte, 
seveda pa prav tako za posredovanje naših 
izkušenj ter izsledkov drugim državam. 

Poudarjeno vlogo v tem pomenu ima Evropsko 
združenje za parkinsonovo bolezen (European 
Parkinson's Disease Association – EPDA), ki 
vključuje že 40 društev s skupno skoraj 90.000 
člani iz več kot 30 držav. EPDA med drugim vsako 
leto organizira konferenco, na kateri nevrologi 
in drugo zdravstveno osebje, bolniki in njihovi 
skrbniki, proizvajalci zdravil in medicinskih 
pripomočkov ter drugi zainteresirani razpravljajo 
o najnovejših metodah zdravljenja, novih zdravilih, 
organizaciji in profilih strokovnjakov v bolnicah, 
nemotoričnih posledicah bolezni, potrebi po večji 
družbeni osveščenosti in dodatnih sredstvih, ki 
so nujna za čedalje večje število obolelih v Evropi, 
ter o drugi problematiki, vezani na parkinsonovo 
bolezen in druge ekstrapiramidne motnje. 

Letošnja konferenca EPDA, ki je potekala od 3. do 
5. oktobra v Zagrebu, je bila usmerjena predvsem 
na mlajšo generacijo bolnikov. 

Relativno bližino hrvaškega glavnega mesta 
smo izkoristili tudi Slovenci, saj se je strokovnega 
srečanja udeležilo poleg nevrologa, specializirane 
sestre, fizioterapevta in delovnega terapevta še 
12 bolnikov in skrbnikov iz Trepetlike. Osrednja 
tema je bila uvajanje oziroma uporaba glasbe ter 
plesa pri zdravljenju nevroloških motenj gibanja; 
preko 150 udeležencev je z velikim zanimanjem 
prisluhnilo predavateljem in njihovim izkušnjam, 

na posebnih delavnicah pa tudi preizkusilo 
različne prijeme. Brez dvoma primerni ritmični 
zvoki vzpodbudijo bolnike h gibanju in so lahko 
odlična osnova za vaje ter povečano skladnost 
gibanja. 

Prof. dr. Maja Relja, ki je skupaj s prof. dr. 
Zvezdanom Pirtoškom, predsednikom 
strokovnega sveta Trepetlike in hkrati tudi novim 
predstojnikom Nevrološke klinike UKC v Ljubljani 
ter znanstvenikom, ki se ukvarja z nevrološkimi 
boleznimi gibanja, vodila konferenco, je pripravila 
zanimiv referat o pomenu organiziranosti 
bolnikov (društva, zveze …) za izboljšanje pogojev 
zdravstvene nege parkinsonikov, v čemer smo 
v Sloveniji kar nekaj korakov pred našimi sosedi. 
Mnogo bolj raznolike in zanimive kot lansko leto 
so bile delavnice, kjer so bile v ospredju plesne 
teme (salsa) in drugi sodobni načini pomoči 
bolnikom (Tai Chi, Alexander Technique), pa tudi 
že poznane teme (Čutila, čutnost in seksologija; 
Vpliv stresa/pritiska, Prehrana …).

Konferenco EPDA, ki bo drugo leto v začetku 
meseca oktobra v Budimpešti na Madžarskem, 
spremljajo tudi številna bilateralna srečanja 
društev, ki se dogovarjajo za različne načine 
sodelovanja, pa tudi za posamezne akcije pod 
okriljem EPDA. Eno takšnih srečanj je bilo letos 
dan pred konferenco pod naslovom Drugi 
simpozij Alpe-Adria o zdravljenju z neprekinjeno 
dopaminergično stimulacijo (črpalka Duodopa), ki 
jo tudi v Sloveniji uspešno uporabljamo že drugo 
leto. Na simpoziju sta prav prva uporabnika, bolnik 
iz Hrvaške (od julija letos 2 bolnika uporabljata 
črpalko) in bolnik iz Slovenije (15 bolnikov, prva 
dva v novembru 2006) spregovorila o svojih 
izkušnjah s to metodo zdravljenja ter o njenih 
prednostih oziroma pomanjkljivostih. 

Po konferenci je bila na sporedu tudi redna letna 
skupščina EPDA, ki se je je udeležil tudi delegat 
Trepetlike.
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V sredo, 23.aprila 2008, se je v prostorih bolnišnice 
Novo mesto ob prisotnosti 27 članov odvijala 
slovesnost odprtja enote Trepetlike za Posavje, 
Dolenjsko in Beli krajino.

Na odprtju so bili prisotni tudi prof.dr. Zvezdan 
Pirtošek, vrhunski nevrokirurg in predavatelj na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani s svojim timom, 
predsednica društva Trepetlika ga. Cveta Pavlina 
Likar in direktorica Bolnice Novo mesto ga. Mira 
Retelj s sodelavci.

Na začetku prireditve smo v grajskem parku 
svečano posadili sadiko trepetlike, simbola 
parkinsonovih bolnikov v Sloveniji. To je v Sloveniji 
druga trepetlika, posajena v ta namen. Pred leti so 
enako posadili pri Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Slovesno odprtje smo nadaljevali v prostorih, ki jih 
je enoti dodelila bolnišnica.

S krajšim, a doživetim kulturnim programom 
so sodelovale dijakinje Gimnazije iz Brežic pod 
strokovnim vodstvom prof. Alenke Šet, članice 
našega društva.

Ob tej priložnosti smo razvili prvo zastavo Društva 
Trepetlika, društva parkinsonskih bolnikov, enota 
Novo mesto.

Ob zaključku naj se obrnem na vse, ki bolehajo 
za to boleznijo, a še niso člani, da se včlanijo in 
sodelujejo v društvenih dejavnostih.

Jože Kožar

ODPRTJE ENOTE 
TREPETLIKE 
ZA POSAVJE, 

DOLENJSKO IN 
BELO KRAJINO

Po odhodu bivše predsednice Mary Baker je novi 
izvršni odbor, ki ga vodi Stephen Pickard, sprožil 
vrsto akcij in novih dejavnosti. Med temi so 
projekti, kot so: projekt »Seznanjanje javnosti 

s parkinsonovo boleznijo« naj bi v državah 
članicah povečal ozaveščenost vseh dejavnikov, 
ki odločajo o finančnih sredstvih za zdravljenje in 
lajšanje posledic te vedno bolj prisotne bolezni; 
»Nasveti in pripomočki« je projekt, v okviru 
katerega se že tri leta evidentirajo in snemajo 
bolniki, in sicer kako s pomočjo fizioterapevtov 
in na novo odkritih pripomočkov laže prenašajo 
tegobe bolezni; »Zabeleži za jutri« – v okviru 
te akcije je bilo v letu 2007 zbrano veliko število 
podatkov, kako lahko prizadeti s parkinsonovo 
boleznijo in njihovi svojci bolje organizirajo 
svoje vsakodnevno življenje in dvignejo 
njegovo kakovost; »Pomoč pri odločanju 

v parksionizmu« je projekt širše zasnovane 
večletne akcije, katere namen je sistematično 
oblikovati priročnik, ki bo brezplačno na razpolago 
vsem zainteresiranim na spletu EPDA ter bo 
vseboval večino izkušenj tako zdravstvenega 
osebja in bolnikovih družinskih članov kot tudi 
proizvajalcev zdravil ali pripomočkov ter hkrati 
omogočil medsebojno sodelovanje omenjenih 
skupin in posameznikov. Ta priročnik naj bi 
bil pripravljen do svetovnega dneva bolnikov 
s parkinsonizmom, to je do 11. aprila 2009. 
Predstavnik Trepetlike je v razpravi sicer pohvalil 
prizadevanja vodstva in sodelavcev EPDA v 
lanskem letu, vendar se je skupaj s predstavniki 
iz nekaterih drugih držav zavzel za večjo 
preglednost v finančnem poslovanju in poročanju 
ter za bolj sistematično načrtovanje predvsem 
večjih projektov in s tem povezanih stroškov. 
Na sedežu našega društva so na razpolago 
gradiva s konferenc in skupščin v zadnjih letih, pa 
tudi številna druga branja v zvezi s parkinsonovo 
boleznijo. Priporočamo tudi obisk na spletnem 
naslovu: www.epda.eu.com, kjer EPDA vsak mesec 
objavlja najnovejše informacije, članke, izsledke 
raziskav ter druge zanimivosti.

Boris Škapin
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Četrtek, 29. maj 2008
Bel kombi našega prevoznika se je spretno vijugal 
med zelenimi griči. Nočni naliv je spral prah s 
cest in bujno zelenje je bohotno kipelo k višku, k 
soncu. Jutro je kot umit obraz mlade neveste, ki 
nestrpno pričakuje svojega princa.
Za marsikoga povsem običajno spomladansko 
jutro, a za nas, potnike v belem kombiju, nekaj 
novega, še nedoživetega. Prvič smo se zbrali in 
odpravili na plavanje in hidromasažo v Zdravilišče 
Šmarješke toplice.
Tako so zapisali v svojih Vrelcih zdravja ... V vročih 
poletnih dneh je voda najprijetnejša osvežitev in 
sprostitev, hkrati pa je plavanje izjemno zdravilo 
za neljube posledice različnih bolezni ali premalo 
pogoste telesne dejavnosti. Ker plavanje sodi med 
aktivnosti z najmanjšim številom stranskih učinkov 
in poškodb, je primerno za vsakogar. Vodoravni 
položaj in »lebdenje« v vodi razbremenita telo, 
pritisk vode na njegovo površino pa pripomore 
k boljši prekrvavitvi. Hidrostatični pritisk na srce 
in žilni sistem je enakomernejši in manjši kot pri 
vzvratnem položaju, globlje dihanje srcu olajša 
poganjanje krvnega obtoka. »Užitkarsko« plavanje 
zmanjšuje strah in tesnobo ter ugodno vpliva na 
spanje. Če k temu dodamo še zdravilne učinke 
termalne vode, se seznam ugodnosti še podaljša. 
Termalna voda blaži bolečine,omogoča lažje 
dihanje, sprošča napetost v mišicah in povečuje 
prekrvavitev tkiv ter s tem krepi obrambne 
mehanizme telesa …
Vsi člani Trepetlikine enote za Posavje, Dolenjsko in 
Belo krajino ste prejeli pisno povabilo na kopanje 
(kdaj, kje, kaj vzeti s seboj).

Za začetek je kopanje predvideno: 

vsak zadnji četrtek v mesecu, 
zato posebnih vabil ne bo, ampak ostane vpeljana 
praksa;

Vsak prijavi svoja udeležbo do zadnjega 

torka v mesecu Jožetu Kožarju na tel. št. 

496 93 99 ali 051 205 690 (zaradi organizacije 
prevoza). 

Vstopnino in prevoz v celoti poravna društvo.
Vabljeni!

Jože Kožar

NAŠE PRVO SKUPNO 
KOPANJE

BTC d.d. PE Ljubljana

Vodno mesto Atlantis

 

Telefon: 01 585 21 21

Fax:        01 585 21 30

www.atlantis-vodnomesto.si
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Dne 17. maja 2008 je Društvo Trepetlika 
organiziralo izlet na Ptuj; udeležilo se ga je 
95 članov. Prevoz je bil organiziran z dvema 
avtobusoma in enim kombijem.

Program je predvideval ali ogled ptujskega gradu 
ali vinske kleti.

Pred tem je imela predsednica društva ga. Cvetka 
Pavlina Likar intervju z novinarko Radia Ptuj; 
intervju je bil predvajan dne 22. 05. 2008.

V vinski kleti smo videli ogromne vinske sode 
(največji ima prostornino 42 000 litrov), pa tudi 
hranjenje arhivskega vina.

Pokazali so nam videoposnetke o pridelavi 
grozdja na območju Haloz ter o pripravi vina za 
prodajo. Predstavnik vinske kleti nas je spomnil 
na staro resnico pridelovalcev grozdja, da sta 
za eno kapljico vina potrebni dve kapljici znoja; 
to pomeni, da moramo vino in vinogradnike 
spoštovati. 

Vino se pije ob veliko prilikah, pri krstu, poroki, ob 
smrti, vino pije tudi mašnik pri obredu darovanja 
pri sveti maši.

Tudi nazdravili smo z dobro kapljico, tokrat je bil to 
renski rizling, kralj med vini.

Skupina, ki se je odločila za ogled zelo lepo 

ohranjenega gradu, kar za veliko drugih gradov v 
Sloveniji ne moremo reči, je bila presenečena nad 
gobelini, ki krasijo stene, prav tako nad pohištvom; 
v slogu prevladujejo barok, bidermajer in rokoko.

Po ogledu vinske kleti oziroma gradu smo se 
odpeljali na Ptujsko Goro, kjer smo občudovali 
znamenito gotsko cerkev Marije Pomagaj. Cerkev 
bo drugo leto slavila 600 let obstoja; ob tej priliki 
bo cerkev obiskal tudi papež.

Naključje je naneslo, da smo videli poroko, kjer 
so sodelovali tudi znani kopjaši iz Markovcev pri 
Ptuju.

Po ogledu cerkve smo se odpeljali do hotela 
Rošker, kjer so nas pričakali s harmoniko.

Po kosilu je imela ga. Lidija Ocepek predavanje o 
parkinsonizmu in natančnem odmerjanju zdravil.

Ob zvokih harmonike smo tudi zaplesali, saj je ples 
najboljša terapija za naše tegobe.

Okrog pete ure smo se razšli z željo, da bi se 
večkrat srečali in poveselili ter tako vsaj malo 
pozabili na bolezenske in druge težave, ki nas 
spremljajo v življenju.

Milan Predikaka  

IZLET NA PTUJ IN PTUJSKO 
GORO

ZA DOBRO VOLJO

Kaj imajo skupnega gobe in ljubezen: ko 
spoznaš, da si se zmotil, je že prepozno.

*****

Če vas zebe stopite v kot, tam je 90 stopinj.

*****

Za to delo iščejo kandidate obeh spolov: to ni 
zame, jaz sem samo moški.

*****

Zdravilo proti ljubezni na prvi pogled: več zelo 
natančnih pogledov.

*****

Ne jezijo me boljši, ampak tisti, ki so na boljšem.



12

Eno izmed mojih potovanj je bilo tudi potovanje 
v Kenijo, deželo maratoncev in nasploh športnikov.

Ob prihodu v Kenijo me je presunilo dejstvo, da je 
dežela zelo revna, v določeni meri pa tudi bogata.

Spoznal sem nekaj posameznikov, ki so dajali 
videz inteligentnih in izobraženih ljudi.

Obiskal sem nekaj domov za otroke, katerih starši 
so umrli za aidsom. Ob mojem prihodu v dom 
oziroma zavod so otroci zapeli pesem, ki me je 
tako prevzela, da nisem mogel snemati s kamero. 
Otroci so se razveselili zlasti bombonov. Ob 
odhodu so se mi enoglasno zahvalili.

Na snežno belih plažah sem spoznal gospo 
srednjih let, ki je ponosno govorila, da je 
katoličanka. Oba z ženo naju je povabila v svoj 
dom, ki ga je imenovala bungalov. Dejansko je bila 
to zgradba z ogrodjem iz bambusa, streha pa je 
bila iz palmovih listov. V notranjosti so bila ležišča, 
ki so me spominjala na stare hiše iz brun brez 
poda, na goli zemlji je bilo samo nekaj slame.

Kuhali so zunaj ob steni, in to pretežno neko jed iz 
moke in vode, čemur bi mi rekli zdrob ali gris.

Ko smo se naslednjega dne peljali na safari, smo 
lahko opazili, da je tam glavno prevozno sredstvo 
dvokolo, na katerega je naložen tovor, človek pa 
teče ob kolesu.

Glavno mesto Kenije je Nairobi; drugo večje mesto 
je Mombasa, ki leži ob Indijskem oceanu.

Življenje v tej deželi je kruto, saj tam ni zdravstva, 
kot ga poznamo mi; če človek zboli in nima 
denarja za zdravnika, lahko čaka samo na smrt. Če 
gre ženska rodit v porodnišnico, mora plačati 800 
šilingov; če nima denarja, ostane otrok v zavodu.

Ob odhodu v Slovenijo sem se spomnil pregovora: 
Povsod je lepo, doma je najlepše.

Na sliki je gorovje Kilimandžaro, visoko 5800 m, 
posnetek je iz letala.

Milan Predikaka   

AFRIKA, KOT JO VIDIŠ



13

RADOSTI IN BOLEčINE 
NAJINE INTIME

V majhni konferenčni sobi, osvetljeni s svetlobo 
deževnega dne, so v krogu razpostavljeni stoli, 
ki čakajo, da nanje sedejo ljudje, željni spoznati 
in razkriti sebe, usvojiti znanje, kakršnega so v 
šoli (kje je že!) žejni zaman čakali: kako premagati 
strah, odgnati nemir v preplašenem srcu, videti 
svetlobo onkraj težkih oblakov črnega jedra, ki 
zlivajo vodo v rake do solznih žlez, prepoznati 
žalost in depresijo, ju ločiti in se brez sramu 
napotiti po pomoč. Prišli bodo posebni ljudje, taki, 
ki jih zaradi tresavice okronajo za pijance, zaradi 
bolečin označijo za simulante, zaradi pomanjkanja 
serotonina poimenujejo za lenuhe in brezdelneže. 
Sto in tisoč en simptom jih podi, preganja, drêvi 
od Poncija do Pilata – v brezkončnem naprezanju 
odkriti resnico in ozdraveti, a po vseh prehojenih 
brezpotjih spoznati, da si vedno bolj »noter« in 
da ne moreš »ven«. Zaskrbljeni so zaradi vidnega 
nemira, zgibkov, podrsavajočih in kratkih korakov, 
padcev, ko zmanjka ravnotežja, a nihče ne omeni 
najhujšega, to je psihotičnih stanj, prividov, 
prisluhov, panike, bolestne ljubosumnosti, 
nočnih mor, depresije. Zapisi o zunanjih znakih te 
peklenske bolezni, ki požira možgane, se pojavljajo 
od Ajurvede dalje, spoznanje o njenem vplivu na 
psiho, predvsem čustvovanje, je komaj preživelo 
najstniška leta, medtem ko so študije o posledicah 
na ljudi, s katerimi ti ljudje živijo, šele v nastajanju.

V sobo prihajajo počasi, iz sveta, ki jih želi zdrave, 
ki ne vidi pod lobanjo, kjer možgani požirajo 
sami sebe, se sesedajo vase, izgubljajo plemenito 
črnino svojega jedra; prihajajo iz sveta, ki se 
spreneveda in ne prizna resnosti simptomov, 
najbrž iz strahu, da ne bi doletelo še koga. Ti, ki 
sključenih teles vstopajo v sobo, so zaznamovani: 
kjer koli se pojavijo, s seboj prinesejo molk 

in tišino. Počasni, okorni, tresoči so videti kot 
žugajoči božji prst, ki ga, če ga ne iščeš, ne vidiš.

Pravkar so posedli, nasmihajo se drug drugemu, 
kajti v prejšnjih delavnicah so se že nekoliko 
spoznali, ugotovili, da so si podobni bolj, kot je 
bilo pričakovati. Mednje stopi dekletce s čopkom 
in se predstavi kot psihologinja, a za razliko 
od večine predavateljev nima računalnika niti 
uspavajoče glasbe, toda njen glas je tako veder, da 
se pod oknom začnejo oglašati ptice. 

To ne bo predavanje, z vami bi se rada 
pogovarjala, zato se kar opogumite in vprašajte 
vse, kar želite. 

Nekatere glave nemočno zanihajo v tišino: po 
kosilu bi se prilegel malo daljši spanec. 

Mislila sem, da bi se pogovarjali o depresiji. Te 
besede delujejo kot budilka. Ali ima kdo med 
vami depresijo? Tu si lahko brez sramu brez sramu 
olajšajo breme, dovolj je že beseda, nagib glave, 
pritrditev z očmi. No, ali bi znal kdo povedati, kaj 
je depresija? Zatajevane besede se razgovorijo. 
Bravo, kako znate ubesediti svoje stanje. Bi mi 
kdo …? O, vsakdo si želi za trenutek sneti koš 
bremena, ga pokazati drugim, primerjati njegovo 
vsebino. Psihologinja posluša, usmerja in se … 
uči. »Slušatelji« prikimavajo, eni jočejo vase, drugi 
si brišejo solze na od stiske pomokrenem obrazu, 
nihče ni ravnodušen.

Nekdo odide na stranišče, njegova soseda se hitro 
oglasi: »Zdaj, ko ga ni tu, lahko povem: ubija me 
njegovo ljubosumje. Z nikomer več ne smem 
govoriti, še pozdraviti je nevarno. Imamo namreč 
trgovino in iz skladišča nadzira vse moje kretnje, 
vse moje besede. Samo še otroke smem postreči. 
Povejte mi, kako je drugod …« 
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Moški v ozadju prikima: »Njeno ljubosumje je moja 
ječa. Ne zdržim več. Najraje bi šel in se ubil!« Žena 
poleg njega joka vse glasneje. »Poglejte jo, taka je 
dan na dan, noč za nočjo. Meni se bo zmešalo.« 
Jok prehaja v dušenje. »Moja brska po moji pošti, 
preverja telefonske klice, mi …« »Točno tako! Mož 
mi ne zaupa več, preverja moje besede, prisluškuje 
mojim pogovorom s prijateljicami in sosedami, 
mi brska po torbicah … Ponižuje me! Bojim se, da 
bo dosegel ravno obratno od tistega, kar si želi.« 
Eden se vrne s stranišča, drugi oddrsa tjakaj. »Na 
hitro, dokler se ne vrne: njenega terorja nisem več 
zdržal, zato smo jo dali v Polje. Od takrat le molči 
in me ubija z molkom. Ne vem, ali bom zmogel 
–« V trenutku obmolkne, kajti vrata se počasi 
odpirajo. »Moj mi pravi, da samo sitnarim,« reče 
neki glas, drugi mu pritrdi: »Če je pa res …«

Vidite, da imate bolniki zelo podobne težave, prav 
tako imate mnogo skupnega skrbniki. 

Nekega novembrskega dne pred mnogo leti 
je plaz zajezil potok na drugi strani teh gora, 
precej više ob smaragdni lepotici, da se je obrejil 
do neslutenih razsežnosti, a ko je prepreka 
popustila, je izliti val butnil z vso močjo, ne 
oziraje se na to, kakšne so bile možne posledice. 
Takrat so bili s sveta zbrisani mnogi domovi in v 
hudourniškem blatu so se za vedno izgubili tudi 
ljudje. Plaz zadrževanih besed prav tako lahko 
udari z nepredvideno močjo in pušča za seboj 
opustošenje: potlačena čustva, kot so strah, jeza, 
ljubosumje, občutek nemoči in lastne telesne 
omejitve se oplajajo med seboj in se brejijo kot 
hudourniški val, dokler s svojo udarno močjo ne 
uničujejo vsega pred seboj, da za njimi ostajajo 
čustvena goličava, izmaličeni duh in razrvano telo. 
Na obeh straneh.

»Želim si dotika, pa …« Misel ostane neizrečena, 
ker se zabubi v jok. 

Spolnost je pomemben del življenja tudi za vas, 
veste pa, da postane zaradi telesnih omejitev 
prilagojena. 

»Saj ne gre le za telo, spolnost je nadaljevanje 
čustvenega utripa, a ta je poln dvomov in strahu, 
telo je bičano z bolečinami … Včasih se gnusim 

sam sebi … Ona mi reče, da sem prestar za te 
stvari … Želim si svojo ženo, tako kot si želim 
zdravja. Če se kdaj usmili mojega moledovanja, se 
kar bolje počutim, mislim glede bolezni, vendar 
tudi ponižan zaradi prosjačenja.« 

Drug drugega razumeti … Pogovarjati se …

»Kako naj se pogovarjam, ko imam mnogo 
drugega dela, sama sem za vse, on kar molči 
…« Mož jo nemočno gleda in vedno močneje 
podrhtava. Urejena gospa pri šestdesetih (oh, 
prav vse prisotne gospe so urejene: nova pričeska, 
negovana koža, nevsiljiva količina ličila, usklajene 
barve oblačil!) potoži: »Veste, kako boli, ko slišim, 
da sem lena, a še bolj boli zavest, da bi rada 
naredila več, kot naredim, pa enostavno … ne 
zmorem.« Malo umolkne, na dolgih trepalnicah 
zaustavi solze, da ne spolzijo dalje, nadaljuje 
le bolečo izpoved. »Glejte, večina ima s seboj 
partnerje, jaz sem sama, ker mož pravi, da smo 
tako čudni, da z nami ne najde skupnega jezika … 
Po vseh lepih letih sem, zdaj ko sem bolna, ostala 
sama, prepuščena na milost in nemilost …« Čvrst 
vozel zadrgne glas, da v krču onemi.

Če bi rekla, da popolnoma razumem vašo 
bolečino, bi lagala, vendar se trudim podoživeti 
vaše stiske in …

»V glavnem naši partnerji molčijo, a kaj če niso 
z ničimer zadovoljni in se venomer pritožujejo? 
Če je njihova noč dolga pičli dve uri in ni miru, 
ti pa se želiš le naspati in vsaj takrat počíti; saj je 
huje, kot da imam dojenčka: ta sit, previt in umit 
zadovoljno zaspi, pri nas pa … Kar naredim, ni v 
redu. Popuščajo mi živci …«

»Ponoči imam privide, jokam, kričim, a se tega ne 
zavedam. Prejšnjo noč me je predramila moževa 
klofuta, drugače me ni mogel zbuditi iz sanj, v 
katerih sem se bojevala z roparjem in mu hotela 
zaviti vrat … Mož je bil še cel teden v modricah 
in krastah, ki so jih povzročili moji nohti. Bojim 
se takih stanj, ko se nimam v oblasti …« Gospa 
je čisto drobcena, mož pa hudomušen silak: »Ne 
bujte se za mène, jemam skoro stu petdeset kil!«

Ni ga, ki bi molčal, vsakdo vsaj sam sebi prizna, 
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da je sožitje s partnerjem hoja po rezilu ostrih 
besed in nepredvidenih odzivov, je življenje ob 
usahlem potočku, ki ga vihar v možganovini 
spremeni v hudourniški naval zatajevanih stanj, 
ki rušijo krhke čustvene mostove, se izlivajo na 
obrežje vse družine, da z bliskom stresa zgori še 
zadnja slamica razuma. Da ostane pogorišče. Da iz 
s pepelom obogatenih tal lahko spet zraste nova 
setev – če se sejalec ni utopil v blatu udarnega 
vala ali če njegovo srce ni zgorelo skupaj z zadnjo 
slamico.

Psihologinja posluša, zato je najboljša možna 
sogovornica. In ko odide, mnogi kljub večerji, ki 
čaka, obsedijo. Se gledajo v oči, ki jočejo enako 
resnico. S stopnišča odmeva: »Kaj naj naredim z 
njo?! Nora je, popolnoma nora …« 

Dva skrbnika si šepetata: »Zvest sem ji, zaradi 
otrok. Ampak to ni ženska, s katero sem se poročil 
…« »Glavno je, da ne ve …« Ženski blizu njiju si 
pritrjujeta: »Obljubila sem mu, da bova skupaj v 
sreči in nesreči, v bolezni in zdravju. Ravnam tako, 
kot bi si želela od njega, če bi doletelo mene.« 
»Rada ga imam.«

Čemu razpredati o tovrstnih bolečinah, ki zdravih 
ljudi ne zanimajo? Mrtveca pokriješ z belo plahto, 
a ti ljudje so le delno omrtvljeni, zato še tega ne 
moreš storiti, in če nočeš vedeti, da obstajajo in 
da jih je vedno več, si misliš, da so take izpovedi 
izmišljije bolnega duha, zato je bela plahta res 
odveč, zato so koktejli s pomirjevali in posebne 
hiše, kjer se popolnoma izbriše bolečina. 
(Delajmo se, kot da mamice ni.) »Govorite preveč 
naravnost in brez reda in neprepričljivo, morda 
bi z mentorsko pomočjo uspeli kdaj napisati 

zadovoljivo prispodobo. Uspeli bi, če bi znali 
resnico povedati v prijetni šali, kot je povedal že 
Levstik. A? Vaš soimenjak? Ga poznate? Seveda, 
njegova dela mislim … Ne, ne vžge več … Danes 
ne gre brez seksa in kriminala … A da ste tudi 
vi še željni spolnosti? No, no … Nobenih toplic, 
nobenih olajšav? Ja, to pa je kriminal … Ampak, 
vaš sentimentalizem in tragizem sta pretirana, 
izmišljena, tega ni … No, če boste izpilili svoj slog 
in si izbrali drugo temo, potem mogoče …« 

Ak' bi imel gigantov rok stotero, plus papeževo 
čezčloveško vero …, bi prebral in Jesiha in 
Parkinsona, bolniki pa bi zapečatili svoje tegobe 
in jih, otrobe neporabne, odposlali v deželo 
Eldorado, iz katere se je gospodična Kunigunda 
po dolgi odsotnosti vrnila enako lepa in mlada, kot 
je bila odšla, in nič ne de, če ji manjka pol tistega, 
kjer sedi – če se ne vidi, je vse lepo in prav. Besede 
so pletenina, s katero pregrneš, česar nočeš 
videti, ali pa odstreš golo telo, ki ga zvijajo krči in 
krotovičijo zgibki in trzaji, ter golo dušo, ponižano 
in popljuvano ali pa vzcvetelo na lastnem 
pogorišču. To, kar je med dvema, je pravzaprav 
zaprto za štirimi ali še več zidovi, mrkimi stenami, 
in ko gresta na sprehod, je tančičast šal, ki 
plapola bodisi za okras bodisi varuje pred vetrom, 
prispodoba nežne vezi med njima ali luknjičavega 
odnosa, ki ga bo močnejši piš raztrgal, ga preklal 
na dvoje. Tako je resnica zavita v šal …

(Motivi iz Lokev v maju 2008. Iz: Bližine in daljine 
nežne pajčevine.)

A. Šet
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