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Barve doživetij, 
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Okoliščine zares določajo naš pogled. 
doživetja so kot voda, ki jo pijemo. 
zdrava, čista kot studenec, svetlikajo-

ča se voda bistrih izkušenj, kot so nesebič-
na in po sebi dajajoča se ljubezen, prijatelj-
stvo, ki ga ne zamegli zob časa, nežnost, ki 
je ne opraska duh stoletij, ki hrepeni po po-
trditvah in ne žarenju.
doživetja, burna in vroča kot brazilska noč, 
nepričakovana, polna v svoji popolnosti, dr-
zna, nepremišljena in večno zapisana v spo-
min. doživetja, ki trgajo telo in 
zarežejo v dimlje, ustavijo dih in 
prestrašijo srce. Silna strast, sil-
na jeza, ko strasti ni več ali ko lju-
bljeno bitje odmakne prisotnost. 
Silna moč, ki preseva telo, je pa-
leta barv, ki nas obarva v tonu 
strasti, vroče, nevarne, nepremi-
šljene, boleče.
doživetja prevare za našim hrb-
tom, a vendar pred nosom, tako hladna, 
tako natančna, kot kirurški rez, odstrani-
jo vsako sled sonca, ko prepoznamo, da so 
nas prevarali tisti, ki nam pomenijo največ. 
obarvajo nas svinčeno, hladno, sivkasto ze-
leno, trdno in mučno, tako spolzko in bru-
talno se zarežejo energije izdaje in gnusa v 
dušo, ki si izdaj ni zaslužila.
doživetje poletja, brezskrbnosti, lahkotno-
sti, leta ptic večnosti, ki so tu od nekdaj, kot 
plahutajoča senca na tleh vročega poletja, 
puhteče vročine asfalta, ki opominja, da se 
poletje le želi dajati, dajati po želji biti da-
rovan, biti darovana. Ljubiti in biti ljubljen, 
ljubljena. Mehki občutki večnosti, kot da je 
ravno tukaj, pred nami. zavedanje, da je le 
konec potovanja končno konec iskanja. pot 

je v tem poletju jasna, vse je sestavljeno. a 
že naslednji trenutek paleta starih doživetij, 
novih strasti, razočaranj, iskanj in vnovičnih 
hrepenenj zažene nov krog. resda na višji 
ravni, a podobnosti je preveč …
in vnovično novo poletje zamaje dvom o re-
šitvi, ki je prav pred nami. a leta povedo, da 
se paleta čustev vrti kot letni časi, med po-
mladjo, poletjem, jesenjo in zimo … danes 
vem vse, jutri spet nič. pride ona, pride on, 
pride čas, pride smer, pride priložnost, od-

ideta čar in žar. in spet smo tu, pred vno-
vičnim iskanjem tistega presežka, ki nas je 
opomnil, da ni pomembna ne oblika ne vse-
bina, pač pa mi, ki vse to doživljamo.
Vsi okušamo podobne okuse in izkušnje, 
doživetja in priložnosti, ki nas oblikujejo v 
barve, oblike, jaze in ege, imena in priimke, 
pozicije moči in nemoči, zasebno srečo ali 
nesrečo, v izreden um ali v lenobno bitje, ki 
sanja sanje, da jih morda nekoč, nekje, z ne-
kom doživi. V igri vetra v laseh boema, ki se 
ne spomni več, kako ji je bilo ime, ve le, da 
je edina in da jo želi najti, a ker je svet velik 
in lep, morda ni niti potrebno, da jo išče. Naj 
pride sama nazaj, sama, kot reka, pot, svet 
in sreča. Brez truda, le prepuščajoč se silam, 
ko in če pridejo.

rodi se umetnost. V nekem trenutku časa 
se rodi umetnost dotika, pogleda, prenosa 
znanj, intuicije in iluzij, resnice in prevar. V 
nekem čudnem nejasnem naključju vsemir-
ja se zgodi ljubezen, čistejša od misli in hi-
trejša od poljuba, trdnejša od diamanta in 
trdna kot dana beseda samuraja.
Seveda, nekje so sanje, dom naših notranjih 
doživljanj in barv, ki jih želimo žareti. Hre-
penenj, za katera se trudimo. in ta svet, ta 
notranja intima živosti nas poveže v čudna 

naključja, prek padcev in na-
pak, v tiste hecne dogodke, ki 
se ne bi smeli zgoditi, a se zgo-
dijo, in bog usode pokima. pri-
šel je čas.
z razlogom, da nas doživetja 
vrnejo nazaj, k izvoru vsega, 
kar je dobrega v nas, se kalimo.
Vse tiste, ki zares želimo lete-
ti skupaj, povezuje usodna si-

la bogov, včasih ljubezni, drugič časa, tretjič 
resnice, četrtič umetnosti, da zaplešemo v 
soju notranjega ognja, ki žari in spreminja.
zato je december pravljični čas. ker smo pri-
pravljeni. pripravljeni na čudež, harmonijo, 
pravljičnost in sanje. Morda smo bili ravno 
decembra zreli, da se dvignemo v sebi, zno-
traj sebe uredimo nered in počistimo hišo 
uma, duha in spomina.
zato, da bi srca žarela. zato, da bi um brnel 
v melodiji vesolja. zato, da bi prepoznali, da 
smo veliko več kot zgodbe, ki jih pripovedu-
jemo. izkušnje, ki nas nagradijo, drugič spet 
oropajo, in spomin, ki nas muči ali hrabri. 
Smo več, veliko več od sanj in doživetij. in 
v prvih mesecih novega leta vam želim, da 
odkrijete, zakaj. 

»Pa saj veste, da je za 
ljubezen potreben le pogum. 

Pogum in nič več.«


