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Ko otroci končno zaspijo, se utrujena zvaliva na kavč v dnevni sobi, tem svetišču boga 
televizorja, saj je na sporedu najin resničnostni šov. In ničesar nama ni treba početi. 

 NAPISALA: MARIJA REMŠKAR

Lahko se zazibava v prijetno otopelost in spremljava 
vsakdanje življenje, besedne spopade in včasih prave
čustvenedrametistih,kisosebilipripravljenizaščepec
slaveinobljubodenarjaspremenitivstudijskepodgane
in ekshibicionistično pustiti,
da cela Slovenija gleda, kako
počasi, vendar vztrajno žrejo
drug drugega. In tako se ni
treba žreti nama.Medsebojne
zamere lahko potisneva glo
boko pod kavč in raje složno
komentiravaprepirenaekranu.
Insvetjelep.

Nočemreči,da je televizorkrivec številka ena zaodtu
jenost vodnosu.Čistofino se je stiskatinakavču in si
skupaj ogledati kakšen dober film. Nevarno postane
takrat,kosepartnerjabojitaugasnitiTV,kernevesta,kaj
bilahkopočelasamodrugzdrugim.Sajsespomitepes
miBognedaj,dabicrkniltelevizorAdijaSmolarja?Ker,
čeugasnemotelevizor,pridepraznina.Soočimosezod
tujenostjo,najprejsvojolastno,natostistomednamas
partnerjem.Takratsijetrebapogumnopogledativočiin

sezačetiiskrenopogovarjati.Kajčutivadrugdodrugega,
kajsejeprikradlomednaju,kjesvaseizgubilainkakose
lahkoponovnonajdeva.Šedobro,daimamonavoljoše

drugamašila,kotso
otroci,služba,regis
tracijaavtomobilain
drugidelovnipogo
vori.
Inkootrocikončno
zaspijo,seznajdeva
vsak na svojem fo
teljuvsakzasvojim
prenosnikom v na
ročju, ker zdaj lah

ko končno delava vsak za svoj posel tisto, česar nisva
utegnilanareditičezdan.Intakopustiva,danamadelo
ukradešetističas,kibilahkobilnajin.Čas,kobiselahko
povezala, bila intimna, tako v čustvenem kot telesnem
smislu.

Inpotem tisti, kateregadelo se zdiodložljivo,namigne
tistemu,kateregadelosezdineodložljivo,dabisemogoče
lahkomalo pocrkljala. In tisti, čigar delo se zdi neod
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ložljivo,odgovori,damuje
žal,ampakdajezdajzmis
limi čisto nekje drugje.
Drugisepočutizavrnjene
gainzafrustriranega,sigre
v kuhinjo naredit sendvič
ter se še sam popolnoma
zatopivsvojprenosnik,saj
kaj drugega pamu preos
tane.

Vdavnihčasihpredizumomračunalnikainkasnejein
ternetastabilaslužbeniindelovničasjasnejeločena.Že
res, da je včasih kdo v svoji aktovki domov pritovoril
kakšnepapirje,vendarpisarnenisimogelprinestidomov.
Zdaj pa jo lahko, ker se je pojem pisarne zožil na naš
prenosnik ali mobilni telefon. Tako lahko delamo od
koderkoliinkadarkoli.Vednosmodosegljiviinpoveza
nissvetovnimspletom,celonaplažipodpalmo,medtem
kopijemokoktejl, lahkosklepamoposle. Inposledično
senikolizaresneustavimo,umirimoinvpolnostiusme
rimonaseinnaodnosessvojiminajbližjimi.

In ko otroke končno odloživa pri babici z njihovimi
pižamami, zobnimi ščetkami in medvedki ter se lepo
oblečenainodišavljenaodpravivavennavečerjoprazno
vat deseto obletnico
najine poroke, njemu
zazvoni telefon. Grdo
gapogledam.Lahkobi
ga dal vsaj na tiho, če
ga je že moral vzeti s
sabo,kersevedanikoli
ne veš, kdaj se zgodi
kajizrednega.Onpase
celooglasiinkargovoriingovori.Postajamčedaljebolj
slabe volje in spijem že cel kozarec vina, ko se končno
poslovi.Oprosti,draga,resmiježal,ampakklicalješefe,
zdaj sklepamo en nov posel in je bilo res pomembno.
Kislo semu nasmehnem.Nemorem pomagati, ampak
mojedobrorazpoloženjejeskopnelokotpomladnisneg.
  
Tukajgrezapomešaneprioritete.Kajjeboljpomembno;
službaalivašpartnerskiodnos?Trebajepreživeti,odno
silahkopočakajo,bostemordarekli.Tojepodobno,kot

če bi rekli, da
lahko počaka vaš
fikus, ker ga pač
nimatečasazaliva
ti.Tudipartnerski
odnos je živ or
ganizem, ki ga je
trebanegovati.Za
to je zavestno tre
ba postavljati meje 

inrazdelitisvojčasna:časzaslužbo,časzadružino,čas
zanajuinnenazadnječaszase.Preživetjejeeno,prista
janjenasuženjstvopanekajdrugega.Inodvasjeodvis
no,kajbosteizbrali.
  

VČASIH NI BILO ZASLONOV?
Verjetnosobili,vendarnetakoagresivniinzasvojitveni.
Včasihstasezakoncalahkoobvečerihskrilazačasopis
aliknjigo.Aktivnosti,kotsoposlušanjeradia,gramofona
ali vezenje, pa ju niso tako zelo posrkale vase, kot nas
danestelevizoraliračunalnik.Invčasihbogovidnevnih
sobnisobilitelevizorji,ampakklavirji,kaminiingramo
foni.Tipasolahkopričaralinekoromantičnovzdušjein
učinkovaliprejpovezovalnokotpaodtujitveno.

Ampaknamestodabivzdihovalizaminulimičasipred
izumom tehnoloških zaslonov
inmedmrežja,kisomimogrede
prinesli tudi velikodobrega, se
zavedajte,dastevitisti,kiimate
zadnjo besedo. Vsaka od teh
napravimanamrečmajhnotip
kozaizklop.Zatosejihnaučite
uporabljati.Brezslabevesti.
Inpresenečeniboste,kajvsese
lahkozgodi...

“Treba je preživeti, odnosi lahko 
počakajo, boste morda rekli. To je 
podobno, kot če bi rekli, da lahko 
počaka vaš fikus, ker ga pač ni-
mate časa zalivati.”

“Pustiva, da nama delo ukrade 
še tisti čas, ki bi lahko bil najin. 
Čas, ko bi se lahko povezala, bila 
intimna, tako v čustvenem kot 
telesnem smislu.”

“Vsaka od teh naprav ima 
namreč majhno tipko za izklop. 
Zato se jih naučite uporabljati.”

in najiniMidva
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