Ali sem drama king?
Mogoče se ti zdi, da se meni
nikoli ne zgodi nič hudega, da
nikoli ne dvomim vase, da se
nikoli ne počutim
manjvrednega, nesposobnega,
zgubo… da se nikoli ne
znajdem v drami, da nisem
nikoli drama queen oziroma
drama king…
Zadnjih 14 dni to kar pogosto
čutim, pa ne zato, ker bi se mi
zgodilo kaj res tako hudega,
pač ker so nekateri dogodki uspeli dvigniti nekatere otroške občutke iz globokega
nezavednega in pozabljenega. Čeprav ne želim ničesar skrivati in se ničesar ne
sramujem (no, nekaterih mojih reakcij in odzivov ter drame se malo že sramujem,
ampak si dovolim tudi to), se še ne počutim dovolj varno in ne čutim še, da je proces
zaključen, zato v tem trenutku pišem o podrobnostih samo do neke meje.
Te dni se veliko sprašujem, koliko res stojim na svojih nogah, koliko pa moja sreča,
samozavest, gotovost vase… sloni na drugih, na odzivu drugih, na rezultatih mojega
dela, na tem, kaj moje bivanje in delovanje povzroča drugim. Ne vem točno, kje je
zdrava meja, do kam se opirati na zunanje stvari, če sploh obstaja zdrava meja,
ampak želim si biti povezan z zunanjim svetom, hkrati pa stabilno sloneti na nečem,
kar ni odvisno od drugih. Želim sloneti na nečem, kar sem jaz, npr. moj duh, moja
duša, moje srce, moj trebuh, ki ga doživljam kot čarovniški kotel, v katerem čaram in
ustvarjam vsakodnevno realnost zase in vse, ki ste z mano.
Še posebej, ko sem ranljiv in negotov, me iskreno mnenje zadovoljne stranke, kot
tole Dunjino mnenje od včeraj, opomni, da svet ni samo drama, strahovi in dvomi, ki
jih trenutno čutim, pač pa da sem veliko več, če uspem pogledati širše, okraj
trenutne nevihte, trenutne temne noči duše.
Ko me preplavijo neprijetni občutki, ki pridejo iz nekje globoko v meni, takrat ne
vem, kdo in kaj sem in takrat prepoznavam svojo vrednost po kakovosti mojih del, po
sledi, ki jo puščam v svetu in verjetno je tudi to varljivo in nestabilno, toda nekaj
malega pa je na tem, da drevo spoznaš po njegovih sadežih in četudi drevo misli, da
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je nepomembno, nevredno, nesposobno, če pogleda svoje sadove, ve, da ti občutki
niso cela resnica, pač pa dojemanje sebe preko starih ran in bolečin, ki pa realno
sliko precej popačijo. In mogoče je namen teh procesov, teh dvomov vase ravno to,
da znam čutiti, ceniti in prepoznati sebe kot celoto tudi, ko me prekrivajo starimi
vzorci in bolečine, ki se želijo dvigniti in podzavesti in se preko zavesti preobraziti v
moč, samozavest, jasnost in mir.
Želim ti ravno prav drame :)
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