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Mi protektis mian infanon 
 

Ĉu mi estas fiera? Mi ne certas. Ĉiu tago estas lukto kontraŭ propra malperfekteco. Kaj 

mi volus ke ĉio estu perfekta. Sed ne estas. Ne estas perfekta. Sed, kiam mi pli reale rigardas 

min kaj kiam mi aŭskultas, ne aŭdas, sed ankaŭ vere aŭskultas homojn kiuj ĉirkaŭas min, mi 

haltas kaj ekpensas: do kion mi postulas de mi mem? 

Kun ĉiuj laŭdoj de miaj profesoroj mi findiplomiĝis en ne tiom facila fakultato, 

kunlaborantoj ŝatas aŭskulti mian opinion. Oni diras ke mi bone laboras. Ili ne havas ideon pri 

malsano kiun mi portas. Tamen, tio ne estas fonto de mia fiero, tio estas nur eterna lukto kaj 

deziro ke estu pli bone.  

Profunde en mi estas la fiero pri mia infano. La fiero pri la tago kiam mi akiris forton kaj 

kun eteta pakaĵeto en flava lankovrileto fuĝis de la edzo. En la nokton. Mi ne povis resti. Mi 

toleris humiligojn pri propra senkapableco, sed mi ne volis ke li pelu min aŭskulti ploron de 

mia infano. Ĉar li devas esti la unua. Ne. Tion mi ne permesis al li. Ĉu mi estas fiera? Mia 

korpo permesis ke ĝin loĝigu grava diagnozo, sed mia kapo ne. Mi protektis mian infanon. 

Mian nun jam plenkreskan infanon.  

 

Željka Anić, simpla stomatologino, patrino de belega (jam plenkreska) filino 
 
 
 

La 17-an de januaro 2015 
 

 

 

 

 

 

Zaštitila sam svoje dijete 
 

Jesam li ponosna? Nisam sigurna. Svaki dan je borba s vlastitom nesavršenošću. A ja bih 
htjela da je sve savršeno. A nije. Nije savršeno. Ali opet, kad malo realnije pogledam sebe i 
kad čujem, ne poslušam, nego stvarno i čujem ljude koji me okružuju, stanem i pomislim: pa 
što ja to tražim od sebe? 



Uz sve pohvale svojih profesora završila sam ne tako lagan fakultet, suradnici vole 
poslušati moje mišljenje. Kažu da lijepo radim. Pojma nemaju o bolesti koju nosim. Ipak, nije 
to izvor mog ponosa, to je samo vječna borba i želja da bude bolje. 

Duboko u meni je ponos mojim djetetom. Ponos na dan kada sam smogla snage i s 
majušnim zamotuljkom u žutoj dekici pobjegla od supruga. U noć. Nisam mogla ostati. 
Izdržala sam ponižavanja o vlastitoj nesposobnosti, ali nisam htjela da me natjera da slušam 
kako moje dijete plače. Jer on mora biti prvi. Ne. To mu nisam dopustila. Jesam li ponosna? 
Moje tijelo je dopustilo da ga naseli teška dijagnoza, ali moja glava ne. Ja sam zaštitila svoje 
dijete. Svoje sada već odraslo dijete. 

 

Željka Anić, obična stomatologinja, mama prekrasne kćeri 

17. siječnja 2015. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se vi ne provas, vi certe ne sukcesos 
 

Estas malfacile ekspliki eĉ al mi, des pli al aliaj, kial al mi, kiel persono pri kiu ĉiuj diras ke 

ŝi movos la ĉielon kaj teron por plenumi la celon, estas tiel malfacile elekti iun situacion por 

klare diri pri kio mi vere fieras. 

Kiu estas la forto kiu puŝis min ĉiam en la vivo por ke mi elektu altajn kaj malfacile 

atingeblajn celojn –la fakultaton kiun oni konsideras malfacila, kaj krome mi kombinis ĝin 

kun multe da kromaj aktivecoj? Tiu forto puŝas ke mi facile ĉion solvu kaj dume, ĝuste kiel 

diras Olga, mi ne ekpensas ke tio estas io speciala, io admirinda. 

Ĉu tio estas respondeco en mia gena kodo aŭ zodiaka signo Virgo aŭ ambicio kiun mi 

ankaŭ ricevis denaske? Mi ne scias. 

Sed jen, mi rememoris unu okazon de antaŭ, nun jam, multaj jaroj. Devus tio esti 

mallonge post mia diplomo kiam mia sep jarojn pli aĝa fratino jam havis du filinojn du kaj 

kvin jarojn aĝajn. Estis vintra sezono, tre malvarma kaj plena de neĝo. Mi ne memoras kial ĉi-

foje ni du solaj kun tiuj du knabinoj sidis en aŭtomobilo kaj forveturis al Zagorje al vinberejo, 

al vitejkabano de la paĉjo. Kaj ankaŭ kial ni tiel neprudente decidis veturi per aŭtomobilo ĝis 

la supro de la monto, malgraŭ la danĝeraj veteraj kondiĉoj, anstataŭ lasi la aŭtomobilon ĉe la 

montopiedo kaj daŭrigi piede. Simple, en tiu momento ni ne komprenis kiel malbonaj 

kondiĉoj estas sur tiu arbara vojo per kiu ni ekiris. 

La fratino, kiel pli aĝa kaj pli sperta ŝoforino, estis ĉe la stirrado, tio krome estis ŝia 

familia aŭtomobilo, kaj mi kun knabinoj komforte lokis min sur la malantaŭa sidejo. Sur la 

asfaltitaj ŝoseoj ĉio estis en ordo, ili estis bone purigitaj, sed apenaŭ ni devojiĝis de la ĉefa 

ŝoseo, ĉio ŝanĝis. La vojo estis kovrita per glacio, kaj ĉirkaŭ ni la neĝo, arbaro kaj „nenie viva 

animo“. Sur unua pli granda deklivo kaj vojkurbiĝo la aŭtomobilo komencis gliti kaj fratino ne 

plu havis kontrolon. Ĉiuj provoj por resti sur la vojo kaj daŭrigi supren rezultis per 

nekontrolita glitado kaj danĝera kliniĝo. Sur tiu malvasta vojo ni eĉ ne povis reen. La fratinon 

kaptis paniko. Mi sensukcese trankviligis ŝin, kaj tiam, en unu momento mi decidis ke mi 

prenos la stirradon kaj malgraŭ nekompareble malpli da ŝofora sperteco preni la kontrolon. 

Mi kalme sidis ĉe stirrado kaj provis ĉiujn samajn manovrojn kiel ŝi antaŭ mi, sed ankaŭ 



kun sama rezulto. Aŭtomobilo glitis en ĉiuj eblaj flankoj kaj mi neniel povis direkti ĝin. Sed 

mia stoikeco kaj fido en la sukceson donis al mi forton por novaj provoj, el kiuj unu baldaŭ 

estis la ĝusta. Ni sukcesis eltiriĝi kaj daŭrigi al montsupro kaj nia dometo sur ĝi. 

Nur post kiam la malbono pasis, nur kiam mi komprenis ke ni sukcesis kaj keĉio estos en 

ordo, mia animo forkuris en la pinton de la piedo. Ĉiuj eblaj scenaroj pasis tra mia kapo, en 

kia danĝero ni kondukis nin kaj tiujn du etajn infanojn, ĉio ke povis okazi al ni, sed, bonŝance 

kaj pro mia persisto kaj fido  - tamen ne okazis. 

Mi pensas ke tio estas la respondo kiel mi eltenas la defiojn kiel en la ofica, tiel ankaŭ en 

la privata vivo. Kiam mi estas sur la vojo al konkreta celo, mi ne laciĝas per timo kiel mi venos 

al ĝi kaj kio povus iĝi malbone. Mi direktas ĉiujn miajn fortojn al la plenumo de la planita celo 

kaj el io ĉerpas la forton por persisti ĝis la fino. 

Mi ne scias de kie venas tiu kapablo, ŝajne, kiel oni diras, bonŝanco favoras la 

aŭdaculojn, ĉar vere en la vivo – oni devas aŭdaci. Se vi ne provas, vi cetre ne sukcesos. Kaj 

ŝajne tio estas la afero de la ekzerco, trejnado. Sukceso donas forton por nova sukceso, kaj 

tiel la sukceso kun la tempo iĝos kutimo. Mi pensas ke mi povas prave konkludi: stoikeco, 

pozitiva sintenado kaj  la memfido movas la ĉielon kaj la teron! Kaj pri tio mi vere fieras.  

 

Vesna Hitrec, inĝenierino, atestita gvidantino de projektoj , la persono havanta 

multajn aliajn titolojn, panjo kaj edzino 

La 13-an de novembro 2014 

 
 

 

 
Ako ne pokušaš, sigurno nećeš uspjeti 

 

Teško mi je objasniti i sebi, a kamoli drugima, zašto mi je kao osobi za koju svi kažu da će 

ako treba pomaknuti planinu i ispuniti zadani cilj, tako teško izdvojiti neku situaciju kojom 
bih mogla slikovito reći na što sam ja to stvarno ponosna. 

Koja je to sila koja me u životu uvijek tjerala da odabirem visoke i teško dostupne ciljeve 
– fakultet koji se smatra teškim u kombinaciji s puno dodatnih aktivnosti, da sve to s lakoćom 
rješavam, a da pri tom, baš kako Olga kaže, i ne pomislim da je to nešto posebno, nešto 



čemu bi se itko trebao diviti. 

Je li je to odgovornost koja mi je u genetskom kodu ili treba pripisati horoskopskom 
znaku djevice ili ambicioznost koju sam također rođenjem dobila? Ne znam. 

No evo, sjetila sam se jedne zgode od prije, sad već, puno godina. Moralo je to biti 
nedugo nakon moje diplome dok je moja sedam godina starija sestra već imala dvije kćeri od 
dvije i pet godina. Bilo je zimsko doba, vrlo hladno i puno snijega. Ne sjećam se više zašto 
smo taj put nas dvije sasvim same s te dvije curice sjele u auto i otputovale u Zagorje u 
vinograd do tatine kleti. Kao ni zašto smo tako nerazumno odlučile otići autom do samog 
vrha brda usprkos opasnim vremenskim uvjetima, umjesto da ostavimo automobil u 
podnožju i odemo dalje pješice. Jednostavno, taj čas nismo shvaćale koliko su loši uvjeti na 
toj šumskoj cestici  kojom smo se uputile. 

Sestra je, kao starija i iskusnija vozačica, bila za volanom, uostalom bio je to njezin 
obiteljski auto, a ja sam se s curicama udobno smjestila na stražnjem sjedalu. Po asfaltiranim 
cestama bilo je sve u redu, bile su dobro očišćene, no čim smo skrenule s glavne ceste, sve se 
promijenilo. Put je bio prekriven ledom, a oko nas snijeg, šuma i nigdje žive duše. Na prvoj 
većoj uzbrdici i zavoju auto je počeo proklizavati i sestra više nije imala kontrolu nad njim. Svi 
pokušaji da ostanemo na putu i nastavimo uzbrdo završili su nekontroliranim klizanjem i 
opasnim naginjanjem. Na tom uskom putu nismo mogle više ni nazad. Sestru je zahvatila 
panika. Bezuspješno sam je smirivala, i tada, u hipu donijela sam odluku da ću ja za volan i 
usprkos neusporedivo manjem vozačkom iskustvu preuzeti kontrolu. 

Smireno sam sjela za volan i pokušavala sve one iste manevre kao i ona prije mene, ali i 
s istim rezultatom. Auto je klizao na sve moguće strane i nikako nisam mogla ovladati njime. 

No moja hladnokrvnost i vjera u uspjeh davali su mi snage za nove pokušaje, od kojih je 
uskoro jedan bio onaj pravi. Uspjele smo se izvući i nastaviti do vrha brda i naše kućice na 
njemu.  

Tek nakon što je najgore prošlo, tek kad sam shvatila da smo uspjele i da će sve biti u 

redu, moje su se noge „odsjekle”. Prošli su mi kroz glavu svi mogući scenariji, u kakvu smo 
opasnost dovele i to dvoje malene djece, sve ono što nam se moglo dogoditi, ali, eto, srećom 
i mojom upornošću i vjerom – ipak nije. 

Mislim da je to odgovor kako izlazim na kraj s izazovima kako u poslovnom, tako i 
privatnom životu. Dok sam na putu do određenog cilja, ne zamaram se strahom kako ću do 
njega doći i što bi sve moglo krenuti po zlu. Usmjerim sve svoje snage na ispunjenje 
zacrtanog cilja i od nekud crpim snagu da izdržim do kraja. 

Ne znam od kuda mi ta sposobnost, možda, kao što kažu, sreća prati hrabre jer zaista u 
životu – treba se usuditi. Ako ne pokušaš, sigurno nećeš uspjeti. A možda je to stvar vježbe, 
treninga. Uspjeh daje snagu za novi uspjeh, i tako uspjeh s vremenom postane navika. Mislim 
da mogu s pravom zaključiti: hladnokrvnost, pozitivan stav i vjera u sebe, planine pomiču! I 
na to sam stvarno ponosna. 

 

Vesna Hitrec, inženjerka, certificirana voditeljica projekata i nositeljica brojnih drugih 
titula, mama i supruga 

13. studenoga 2014. 



Tiu rakonto estis prezentita dum la 14-a renkontiĝo de 

esperantlingvaj verkistoj kaj tradukistoj en Hrašćina 

17.09.2016. 

 
 

 

 


