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BOŽIČ
Čez nekaj dni bo tukaj Božič. Za mene je to najlepši družinski praznik. Od kar se spomnim, je
bil vedno lep, prijeten, miren, blag, čaroben. Tudi če je šlo še malo pred njim vse narobe, če
so se med nami v družini pojavile napetosti in iskre, se je na ta večer vse izravnalo, pogladilo,
pozabilo. Iskrilo se je samo še tisto najlepše: jaslice, lučke, božično drevo, naše oči, smeh. Bil
je čas za molitev, igro, veselje, dobro hrano, prijetno zaspanost in utrujenost, ki smo jo hoteli
in morali premagati, da smo lahko odšli k polnočnici. Božič je tako močan praznik, da ugasne
celo orožje tam, kjer sicer divjajo vojne.
Prav bi bilo, da bi vsi otroci in vsi ljudje lahko doživeli pravi mir, ki ga ta praznik prinaša.
Žal pa je na svetu in tudi v Sloveniji še veliko ljudi, ki jim ta mir ni dan, ki ga ne sprejmejo, ki
se jih ne dotakne. Še vedno veliko ljudi živi v stalnem strahu, nenehni negotovosti,
nesprejetosti. Čeprav Božič lahko ustavi boje na frontah, boji za zaprtimi vrati stanovanj še
vedno divjajo tudi na božični dan. Ob vsaki konkretni zgodbi nam je težko, še posebej, ker ni
v naših močeh, da bi pomagali.
Že velikokrat smo slišali, da ne moremo spreminjati drugih, da lahko spreminjamo samo sebe.
Zato lahko tudi poskrbimo, da bomo sami in naša družina lepo doživeli praznike.
Ko sem se poročila, sem s seboj prinesla navado in prepričanje, da je treba pred prazniki vse
temeljito pospraviti in počistiti. To sem nekaj let tudi počela. Rezultat je bil, da sem bila vedno
utrujena in tečna, pospravljeno pa pri majhnih otrocih tako nikoli ni bilo do konca.
Potem pa mi je moja tašča enkrat rekla, da je tudi sama delala podobno, dokler ni prišla do
zaključka, da je čas, ki ga med prazniki preživimo s svojimi otroki in možem/ženo veliko bolj
dragocen, kot vse "zdrgnjene" omare in ploščice in da ni nič narobe, če kakšna stvar ni čisto
na svojem mestu. Od takrat je pred prazniki malo »POBRCALA« pod omare in v omare,
dragoceni čas pa posvetila družini.
Tudi sama sem poskusila in moram reči, da mi je filozofija predprazničnega »BRCANJA« pod
omare in v omare zelo hitro postala všeč. Sedaj so tudi otroci že veliki in pomagajo »BRCATI«
še oni.
Ne gre za to, da bi nam bilo vseeno, če je stanovanje za Božič zapackano, razmetano in
umazano. Gre za to, da ne porabimo vsega časa za to, da bomo stanovanje očistili brezhibno,
pri tem pa v družino prav med prazniki velikokrat vnesli še slabo voljo.
Ko bomo stari in se bomo ozirali nazaj, se bomo, če le ne bomo čisto dementni, gotovo spomnili
posebnega leta 2020. Sigurno pa se ne bomo spominjali, kako nam kljub hitenju pred Božičem
ni uspelo generalno pospraviti kotnih omaric v kuhinji in oprati vseh zaves, pa če bomo imeli
še tako brezhiben spomin. Nihče od nas ne bo nikoli obžaloval tega, da je v svojem življenju
premalo časa posvetil čiščenju.
Prav tako pa nihče od nas ne bo nikoli obžaloval časa, ki ga je (preveč) posvetil svojim otrokom
in svojemu zakoncu, pa čeprav bi bili noč in dan skupaj.
Zato skupaj z otroci pred Božičem malo »POBRCAJMO« pod omare in v omare in si naredimo
lepe praznike, ki nas bodo vse napolnili z veseljem,
upanjem in mirom in ki se jih bomo radi s
hvaležnostjo spominjali.
NAJ VAM BO V VAŠIH DRUŽINAH MED PRAZNIKI
SKUPAJ LEPO IN VSE DOBRO VAM ŽELIMO V
NOVEM LETU.
Si pišemo ponovno v letu 2021.
Irena Zajec

