
Če mislite, da se življenje z upoko-
jitvijo konča, se motite. Lep vzgled 
je rojena Prlečka Štuhečeva, ki bo 
kmalu dopolnila 81 let. Duhovita, 
nasmejana in polna energije je pred 
dnevi v rojstnem kraju, v tomaževski 
krajevni knjižnici, predstavila svojo 
prvo pesniško zbirko. Čeprav je boj-
da imela veliko treme, je lepo števi-
lo obiskovalcev navdušila s svojimi 
preprostimi in iskrenimi izpovedmi, 
pokončno držo in optimizmom. »V 
veselje mi je, da se je zbralo toliko 
ljudi na predstavitvi moje male knjiži-

ce Iz mojega srca. Pesmi so nastajale 
same od sebe, v moji duši, in morala 
sem jih zliti na papir,« je skromno na-
govorila zbrane in priznala, da sta za 
izdajo knjige res potrebna pogum in 
volja. K temu jo je nagovorila vnuko-
va žena Andreja, ki je zbrala razne na 
roke zapisane lističe in beležke, jih 
pretipkala ter uredila pesniško zbir-
ko. V njej najdemo okoli 80 kratkih in 
preprostih pesmi, ki opevajo njeno 
mladost, ljubo domačo dolino, ljube-
čo mater, brate in sestre … 

Prvo napisala v bolnici
Navdih za pesmi je dobila v težkem 

obdobju. Takrat je na vse, kar ji je 
prišlo pod roke, zapisovala po večini 
otožne pesmi. »Prvo pesem sem na-
pisala okrog leta 2002, ko sem prista-
la v bolnišnici, na infekcijskem oddel-
ku v Mariboru. Obiskov nisem smela 
sprejemati, bila sem sama. Vse dni 
sem zrla v sivo steno izpred mene, 
za katero sta umrla moja zlata mama 
in leto dni mlajši brat Ivan. Vzela sem 
servieto in nanjo zapisala pesem o 
bratu. Kar šlo je iz mene. Takrat sem 
napisala kar nekaj otožnih pesmi. A 
v mojem življenju je bilo tudi veselje, 
bilo je vsega,« pravi Anica. 

Z možem seje veselje
Otožnim pesmim, ki so na začetku 

zbirke, sledi tudi nekaj spominskih, 
družbenih in priložnostnih pesmi, 
zbirko pa zaključuje povsem v svo-
jem stilu, s šaljivimi pesmimi in misli-

mi, ki na svojevrsten način opisujejo 
njeno vedro naravo ter ljubezen do 
sveta in življenja. Še posebej rada 
opeva svojo drago Prlekijo, kamor se 
po 65 letih z veseljem vrača. Skupaj 
z možem Jankom sta si blizu njene 
domačije v Lahoncih kupila vikend 
in ni ga lepšega, ko v zgodnjih jutra-
njih urah, kot sama pravi v najlepšem 
delu dneva, po tihem odceplja iz pos-
telje in uživa ob pogledu na naravo in 
poslušanju žvrgolenja ptic. 

Anica pa navdušuje tudi s svojim 
pozitivizmom in veseljem do življe-
nja. Čeprav so bili nekoč težki časi; 
s komaj 15 leti je odšla v Maribor s 
trebuhom za kruhom, pravi, da je 
danes srečna in da kljub vsemu kaj 
dosti v svojem življenju ne bi spre-
menila: »Rada bi zaživela še eno 
življenje. Mogoče bi le kaj malega 
drugače zasukala, recimo, da bi na-

daljevala šolanje …« Sicer pa na je-
sen življenja uživa skupaj z možem 
ob glasbi, ki predstavlja pomemben 
del življenja njune družine. Janko pri 
skoraj 88 letih še vedno z veseljem 
raztegne meh, tudi ob tej priložnosti 
ga je, Anica pa zraven zapoje. Po-
leg slovenskih narodnih pesmi rade 
volje zapojeta tudi kakšno »njeno« 
pesem. Za prijetno presenečenje 
so tokrat poskrbele še tomaževske 
ljudske pevke, ki so ob tej priložnosti 
uglasbile Aničino pesem Pri Svetem 
Tomažu in jo ganile do solz.

Kljub skoraj 81 letom pa ima Anica 
še nekaj načrtov. Morda bo izdala še 
kakšno pesniško zbirko, zapisala je 
že kakih 20 novih pesmi. Morda pa 
tudi knjigo s svojimi spomini do 15. 
leta starosti, ki jih je na roke zapisala 
ob upokojitvi.

Ob 80. rojstnem dnevu izdala prvo pesniško zbirko
Anica Štuhec, ki izvira iz Lahoncev iz občine Sveti Tomaž, že dolga leta pa živi v Mariboru, je kljub svojim letom mladostna, bi-
strih misli in polna energije. Najbrž vse pove, da je pri 80. rojstnem dnevu izdala svojo prvo pesniško zbirko, v katero je, kot pravi, 
zapisala vse, kar ji je narekovalo srce.

Foto: MH

Vedra Anica Štuhec z voditeljico Matejo Hržič
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