Vremenska s(e)kir(i)ca

Ljubezni vremensko nenaklonjeni mesec

»Pomlad« se imenuje tudi trzinska fontana, ki so jo postavili leta 2008 in je delo
akademskega kiparja in slikarja Metoda Frlica. Skoznjo lahko pogledamo tudi
takole, takrat ko ne obratuje. (Foto: Miha Pavšek)

Za nami je veliki traven ali cvetnik, osrednji mesec meteorološkega
spomladanskega trojčka. Tudi letošnjega bomo tako kakor lanskega
pomnili po mokrem in dokaj hladnem ter za sonce nekoliko prikrajšanem vremenu. Temperature so bile enake ali pa celo malo pod dolgoletnim povprečjem (1991–2010), kar je v zadnjih letih prej izjema kot
pravilo. Zaradi podnebnih sprememb in posledičnega dviga temperatur imamo večinoma opraviti z nadpovprečnimi vrednostmi. Zato
nas taki »odkloni« kar nekoliko presenetijo, a nekdaj so bili sestavni
del normalnega letnega »valovanja« temperatur. V zadnjih desetletjih
beležimo večinoma presežne, pogosto tudi rekordne temperaturne
vrednosti za tiste kazalnike, ki beležijo toplotne značilnosti vremena. Kakor koli že, morda pa letošnja letina le ne bo tako slaba, saj
»meseca maja dosti dežja, v jeseni dosti blaga«. In če pogledamo še
malo bolj naprej, »dež v maju, tolst je božič«. Ena od starih vremenskih
modrosti pravi tudi, da naj bi bil junij suh, če je maj moker. Prva polovica najsvetlejšega meseca v letu tega ni potrdila, saj nas je že prvi
teden pošteno namakalo; morda pa se nam kresnik ali rožnik odkupi
v nadaljevanju?
Vreme in protikoronski ukrepi niso bili minuli mesec nič kaj naklonjeni ljubezni. Morda tisti na daljavo, pisemski, e sporočilni in kdove še
kakšni – mokrota, hlad, pomanjkanje sonca in poldrugi meter dolga
varnostna razdalja ji vsekakor niso bili v prid. Upati je, da ne bomo
tudi v nadaljevanju ostali pri platonski ljubezni (uganili ste, imenuje
se po grškem filozofu Platonu, 427–347 pr. n. št., sicer Aristotelovem
učencu), natančneje tisti, kjer ni dotikov in telesnih odnosov. Poudarek pri tej vrsti ljubezni ni na površ(i)n(sk)osti, kjer imamo opravka
predvsem z izmenjavo pogledov, lahko tudi dotikov in skromnim besedičenjem. Platonsko ljubezen opisujejo kot ideal čiste ljubezni brez
»umazane« spolnosti, saj je temelj te ljubezni hrepenenje in idealiziranje ljubljene osebe. Vendarle pa tovrstna ljubezen ne seže globoko
oziroma ne gane čustev toliko, da bi govorili o metuljčkih zaljubljenosti ali o kakšni resni naklonjenosti. Na kratko, nekaj simpatije ali
še bolj po domače – malo sem, malo tja. Ste se kdaj vprašali, zakaj
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je prav maj najpogosteje označen kot mesec ljubezni? Odgovor tiči v
dejstvu, da nas narava prav ta mesec v letu z vsem, kar se ji »dogaja«,
kliče in spodbuja k ustvarjanju novega življenja. To je sicer le en vidik
ljubezni, ki je veliko več od partnerske in družinske. V širšem smislu lahko ljubimo svoje prijatelje, rastline, živali, naravo v splošnem,
pa tudi umetnost, delo, kulturo in na koncu ves svet. Morda nas je
prav letošnja pomlad zaradi posebnih okoliščin navdihnila, da bomo
tudi ljubezen začeli dojemati bolj celostno, tudi na račun nekaj časa
odsvetovanega druženja in stikov. V naši kulturi ob besedi ljubezen
največkrat pomislimo na zaljubljenost; k temu so najbolj pripomogli
sodobni mediji. Ti nam jo prikazujejo kot romantično zamaknjenost,
ki nam bo izpolnila vse želje in potrebe.
Ko zaljubljenost mine, pa počasi opazimo vse pomanjkljivosti partnerja, in če se iz zaljubljenosti ne razvije prava ljubezen, se razočarani odvrnemo od njega in iščemo nov objekt zaljubljenosti. Če v
svojem življenju ne doživljamo prave ljubezni, hrepenimo po njej, in
kolikor večje je naše pomanjkanje, toliko večja so pričakovanja in smo
se še prej pripravljeni ujeti v past lastnih čustev. V pomanjkanju smo
namreč pripravljeni privoliti v marsikaj, kar bi mnogi imeli za popolnoma nesprejemljivo. Če želimo izpolnjujočo zvezo, moramo imeti radi
najprej samega sebe, predvsem toliko, da se ne spuščamo v odnose,
za katere je že vnaprej jasno, da nas ne bodo osrečili. Po drugi strani
pa moramo biti dovolj samozavestni in trdni ter ne smemo podleči
paniki, ker nas nihče ne bo maral. Vsak sam je najbolj odgovoren za
lastno srečo. Ali drugače povedano: nihče drug nas ne more osrečiti. Zmotno je mišljenje, da je naša sreča odvisna od vedenja drugih,
ki naj bi zadovoljili naše morebiti tudi nezrele potrebe; tako smo na
najboljši poti, da postanemo odvisni od odnosov. Odvisnosti pa že v
temelju niso dobre, tudi tiste, povezane z vremenom, ki hočeš nočeš
vpliva na razpoloženje in počutje ljudi in torej posredno tudi na njihovo čustvovanje. Tokrat nas je zaneslo malo stran od vremena, pa nič
zato. Koga pa sploh še zanimata dve tretjini dni v maju s padavinami,
pričakovano hladni in mokri ledenjaki in nekoliko z zamudo polulana
Zofka ter od puščavskega prahu in finega peska umazan sneg v visokogorju, ki ga še vedno lahko opazujemo? Se mi je zdelo, da nikogar,
zato se le prepustite ljubezni. V teh časih jo potrebujemo tudi druge
mesece v letu, zdaj še toliko bolj kot kadar koli prej!
VREMENSKA POSTAJA OŠ TRZIN (maj 2020)
Kazalec

Podatek

Povprečna temperatura zraka (°C)

14,6

Najvišja temperatura zraka (°C)

26,1

Najnižja temperatura zraka (°C)

3,3

Največja dnevna T amplituda (razlika maks./min. T, v °C)

20,0 (23,3,/3,3)

Število dni s padavinami ≥ 0,2 / ≥ 2 / ≥ 20 mm)

20 / 11 / 2

Največja dnevna količina padavin (mm)

27,4

Mesečna količina padavin (mm/h)

117

Količina padavin v letu 2020 (mm/h)

291

Najvišja hitrost vetra (km/h) / smer

45/JJV

Št. toplih dni
(maksimalna dnevna T zraka ≥ 25 °C)

3

Meteorološki podatki za Trzin za maj 2020. Celoten arhiv je dostopen na spletnem naslovu http://trzin.zevs.si (meni Statistika). Vir: Vremenska postaja OŠ
Trzin (CZ Trzin).
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