
Življenje 

 

Življenje. To je nepozabno potovanje.  

Črtica utripa na ekranu, ko napišem ta dva stavka. Čakam. Čakam na neko 

razsvetljenje. Se pa istočasno ne zavedam, da nepozabno življenje živim.  

Ob tej misli se posmehnem in zmajem z glavo.  

»Neverjetno,« pomislim. Kako neverjetno klišejsko se vse skupaj sliši. A, žalostni del 

je, da je vse res. Kdor si je izmislil te klišeje, je imel nekaj pameti. Imel je prav.  

 

Življenje je nepozabno potovanje. Razčlenimo: življenje je  pot, potka, makadamska 

cesta, če želite. Lahko je tudi avtocesta ali večpasovnica. Ta cesta ima ovinke, blage, ostre, in 

razpotja. A na tej cesti ne rabiš GPS-a, ne zemljevida, ker ne poznaš cilja. Lahko se samo 

premikaš naprej v svojem avtu. Pelješ se in pelješ. Ob cesti vidiš druge ljudi in prijazno 

ustaviš. Spoznaš svoje prijatelje in skupaj nadaljujete pot. Nekateri bodo vmes zapustili tvoj 

avto in nadaljevali sami, hitreje ali počasneje od tebe ali pa zavili v drugo smer.  Zapeljal boš 

na hrib in se kmalu spustil v dolino, kjer je vse temno in kjer ne moreš najti stikala za luč. 

Prijatelji ti ga pomagajo najti in nikoli ne ostaneš predolgo v temi ali sam. In nadaljuješ pot. 

Novi sopotniki pridejo, stari odidejo, nekateri ostanejo za vedno, nekateri samo kratek kos 

poti.  

Ko je avto izmučen, brez bencina, ga nekateri še vedno tiščijo naprej. Ne vem, kaj se 

dogaja v njihovih glavah v tem trenutku. Ali mislijo, da se bo bencin sam od sebe dolil? Ali da 

bo njihov avto razvil nekakšen sistem, da mu nikoli več ne bo treba dolivati goriva? Ne vem, 

ampak nekaj je jasno. Ti se potiskajo do roba. Mogoče se tega niti ne zavedajo, a uničujejo 

svoj avto. Uničujejo sebe.  

Nekateri imajo veliko prtljage v prtljažniku. Preveč. Vso tisto kramo morajo spraviti 

ven. Olajšati morajo avto. Drugače bo avto »crknil«. Mi lahko zapustimo avto in nadaljujemo 

peš, a nihče nas ne bo pobral. Ker smo nevidni. 

A tam, na obzorju, vidim ljudi, ki tečejo proti tistemu avtu. V rokah imajo bencin. To 

so prijatelji. Prijatelji, ki ti stojijo ob strani in ti pomagajo popraviti avto, da lahko nadaljuješ 

pot. Ti prijatelji ti bodo pomagali znebiti se odvečne prtljage.     



Pot je lahko pusta, siva, meglena ali sončna, igriva in vesela. A na to tvoji sopotniki ne 

vplivajo. Na to vplivaš ti. Ker je to nenazadnje tvoj avto, tvoja cesta in tvoje nepozabno 

življenje.  

 

tvoj sopotnik 

 


