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Zgodi se covid-19. Z vsakim novim 

dejstvom se novi sloj pajčevine potrga. 
Sprašujemo se, kaj je res in kaj ni. Kdo se 

izmišljuje in kdo govori resnico? Kje so 
teorije zarote? Kdo je na čigavi strani?

Dokler smo se lahko skrivali za ekrani, 
s sinonimi ali skrivnimi imeni, pripe-
timi v igre besed neke vroče razprave, 
ob takem ali drugačnem statusu in ob 
ostalih mimikrijah, ki jih družbeni 
prostor omogoča, je še šlo. Družbe-
na, kulturna in najbolj intimna oseb-
na realnost so ohranjale kontinuiteto. 
Kontinuiteto, ki jo je omogočal videz 
stvari. Zaviti v “normalnost”, o kateri 
so se spraševali le redki, ki so bili za 
svoje uvide izločeni ali zapuščeni, pro-
izvajajoč številna neravnovesja, smo se 
ob covidu-19 sesedli vase. Videz stvari 
je domala lahko skril in prevredno-
til vse. Videz je omogočal navidezno 
pretvorbo nečistega v čisto, lažnega v 
resnično in slabega v dobro. Ta iluzija 
videza je povzročala številne napetosti 
v odnosih, ki so funkcionirali ravno 
zaradi takšnih umetnih tančic. Iluzija 
embalaže, pokrova ali le zunanjega slo-
ja je že dodobra načela zdrave sredice 
odnosov. Ko se ljudje pričnejo družiti 
le zato, da se pokažejo, da so, da pri-

padajo nečemu, kar je višje od njih … 
in ko prenehajo slediti svoji notranji 
lepoti, prično izgubljati. Žar. Moč. Za-
vest. In ko izgubimo tisto tvorno, prič-
nemo izgubljati na vseh ravneh.

Zgodi se covid-19. Z vsakim novim 
dejstvom se novi sloj pajčevine potrga. 
Sprašujemo se, kaj je res in kaj ni. Kdo 
se izmišljuje in kdo govori resnico? 
Kje so teorije zarote? Kdo je na čigavi 
strani? Ali politika covid-19 izrablja za 
lastne interese ali pa je interes global-
nega kapitala takšen, da dovoli zapira-
nje držav? Kdo sploh vidi stvari takš-
ne, kot so? Kakšna so realna dejstva in 
iskrene interpretacije? Domala prvič v 
zgodovini so se zgodila takšna sinhro-
na zapiranja, kjer so bile reakcije držav 
zares podobne. Zakaj, čemu? Le kdo je 
zadaj ? Kako bomo živeli naprej? Za-
kaj se moramo izogibati drug drugega? 
Zakaj, zakaj, zakaj, zakaj?

Mnogo nejasnosti. Mnogo vprašanj. 
Na številna smo že dodobra odgovo-
rili, a porajajo se nova. Morda je co-
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vid-19 zares prišel naključno v eter. 
Seveda kot posledica nekega bivanja 
nas ljudi, ki smo že zdavnaj izigrali 
nivoje in ritme naravnega reda stvari. 
In tu smo, da se dvignemo nad omeji-
tve, ki nas niso več vredne. Seveda nam 
samo razumevanje pojma zavesti lahko 
koristi, saj smo se sposobni učiti iz las-
tnih napak in soustvarjati nove svetove 
tam, kjer se stari niso še niti končali. 
Tako kot še ne moremo govoriti o novi 
normalnosti, prav tako še ne moremo 
pozabiti na staro. In ločnica, ki raz-
dvaja eno in drugo, je naš um. Naša 
notranja zavest. Naša sposobnost, da 
prepoznamo, kakšna je naša vloga. 
Prek empatije, iskrenega sočutenja in 
iskanja iskrivega odnosa lahko spre-
menimo smer zvezd.

Iskrivost, ki se je v letu 2020 zariso-
vala na obzorjih, se je prelevila enkrat 

v ogenj, ki je grozil, da nas bo požgal. 
Spet drugič v iskro, ki je le še tlela, 
komaj vidna in brleča … Kot zadnje 
upanje, ko smo opazovali svet, ki se je 
naenkrat odel v črno. Umirjanje ljudi, 
krste, zapiranje držav in neskončna ve-
riga vprašanj, na katera nismo pozna-
li odgovorov. In smo se, strmeč drug 
drugemu v oči med policami živilskih 
trgovin, spraševali, ali je zares konec 
vsega … In iskre so pričele utripati 
takoj, ko so v očeh sočloveka zaznale 
toplino. In tisto bližino, ki ostaja. Ki 
ohranja. Ki gradi. Ki polni. Vsak zase 
smo prepuščeni le svojim mislim in 

spominom. Skupaj v družbi in s sreče-
vanji pa lahko najdemo srečo. Sreča, ti-
sto opevano čustvo, potrebuje najmanj 
dvojino, da se bistri, širi in množi.

In tako prihajamo v zadnje obdobje 
leta 2020. To bo v kolektivni zavesti še 
dolgo ostalo živo, opozarjajoč na vse 
silnice, ki jih je v nas odprlo. Ko smo 
si nadeli maske na obraz, so številne 
pričele padati.

Bog poskrbi za red duš, za urejenost 
vseh srečevanj, povezovanj, nadgraje-
vanj, za prostore poljubov in objemov, 
razprav in iskanj … Za zlitje nasprotij 
in uigravanje v enost. Za moč, ki se 
raztopi v objemu nežnosti, in za ne-
dolžnost, ki omili še takšno grobost. 
Vera, ki se prične tam, kjer se razlogi 
za delovanje končajo, zahteva premik 
izven poznanega. Morda je bilo leto 
2020 ravno to.

Gibanje izven poznanega.
Naj nas leto 2021 blagoslovi, objame 

in potolaži. Radi se imejmo! Srečno 
srčno 2021 nam želim! 

Ko smo si nadeli 

maske na obraz, 

so številne 

pričele padati.
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