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Za nekatere starost ni ni~ drugega kot solzna dolina, ker pomeni 
preobilico pomanjkanja. Se pravi: premalo lepote, premalo mlado-
sti, premalo mo~i, premalo prihodnosti. Ženske se imajo samo zato, 
ker so postale starejše, nenadoma manj rade, mu~ijo se z dvomi 
o sebi in se neprestano primerjajo z drugimi, mlajšimi ženskami. 

Toda poleg mladosti obstajajo še druge stvari, ki lepšajo življenje. 
Najboljša od vseh, na voljo po izredno ugodni ceni, vedno na za-
logi in brez roka uporabnosti, je naša radost do življenja. Izvorna 
radost, navdušenje, vrelec mladosti, ki ne pozna starosti. 

Priljubljena avtorica v tej knjigi pripoveduje o toku ~asa: o spre-
membah, novih možnostih, življenjski radosti … Modra, poeti~no 
napisana knjiga je  navdih za vse ženske, da za~nejo prekipevati od 
življenja.

Petra Urban

Pe
tr

a 
U

rb
an

Sprejeti staranje kot darilo

od življenja
Prekipevati 

P
re

k
ip

e
v

a
ti

 o
d

 ž
iv

lj
e

n
ja

 

Petra Urban se je rodila leta 1957, 
odraš~ala je v Düsseldorfu. Študirala 
je germanistiko in fi lozofi jo. 
Je avtorica številnih romanov, 
kratkih zgodb in knjig o razli~nih 
življenjskih vprašanjih. Vodi tudi 
delavnice kreativnega pisanja in 
pou~uje literaturo na univerzi.

Starati  se – odkrivati  novo živost; 
tvegati  nove doti ke z življenjem; 
svoj obstoj, ne glede na nakopičena 
leta, spremeniti  v množico majhnih 
zadovoljstev, zaradi katerih bomo 
dar življenja doživljale intenzivneje, 
morda preudarneje, vsekakor pa 
globlje.  
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Tokovi veselja

Moj dih se imenuje zdaj.
ROSE AUSLÄNDER

V spominu mi je ostal drobcen stavek, ki ga je izre-
kla bratova prva velika ljubezen, svetlolasa Evelin. 
»Klaus, kako sem videti?« Vprašanje, ki sem ga ne-
nehno poslušala, kadar sem v sobi poleg bratove de-
lala domačo nalogo. Takrat se mi je vprašanje zdelo 
smešno in sem se iz brata norčevala tako, da sem 
stavek citirala kot krilatico. Danes, malo večnost 
kasneje, pa se mi zdi kot pravo ključno vprašanje, 
čudovit primer, kako brezčasno je žensko hrepene-
nje po privlačnosti. Hrepenenje, pri katerem starost 
očitno ne igra nobene vloge, kajti Evelin, ta rosno 
mladi cvet, je štela največ petnajst let. 

Ravno v našem času, ki si obupno prizadeva sle-
diti trendu večne mladosti, je privlačnost pomemb-
na dobrina. In kdove, morda se naša bojazen pred 
staranjem napaja tudi iz globokega strahu v nas, da 
bomo za vedno izgubile svežino, postale neprivlač-
ne v očeh večine ljudi?

Spomnim se, kako zgrožena je bila moja mama, ker 
jo je minevajoči čas, ta »veliki uničevalec«, kot ga 
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imenuje Ovidij, prikazal na videz starejšo, kot je bila 
v resnici. Takrat je morala biti stara okrog štirideset 
let in je v svoji ordinaciji delala s skupino duševno 
zaostalih mladostnikov. Kot vedno je v prostoru vla-
dalo veselo, razposajeno vzdušje. Ko sem pogledala 
skozi vrata, je »veliki Peter« ravno hotel vedeti, koli-
ko je stara moja mama. Komaj ga je spodbudila, naj 
to sam oceni, že se je z velikimi očmi in na široko 
odprtimi usti zagledal vanjo, plosknil z rokami in 
zatulil: »Devetdeset!« In medtem ko so vsi drugi v 
sobi tuleč poskakovali naokrog in sem jaz stala pri 
vratih ter se glasno smejala, se moji mami položaj 
nikakor ni zdel smešen. Njen obraz je bil videti pre-
strašen, popolnoma zgrožen.

Takrat njenega odziva nisem mogla razumeti 
in podoživeti njenega strahu. Kasneje pa že. Tedaj 
sem tudi sama prekoračila štirideseto leto in so me, 
medtem ko sem se z mlajšo prijateljico sprehajala 
po bolšjem trgu, vprašali, če je to moja hči. Sicer je 
ženska, ki je to hotela vedeti, sama rekla, da je njen 
vid že izredno slab, a to me ni potolažilo. Opazka 
me je zadela kot puščica. In ta puščica je obtičala, 
skupaj z njo pa tudi zajedljivi občutek: Sveta nebesa! 
– Mar sem res videti tako stara? Videti stara pomeni 
biti neprivlačna. Kajti čas, ta stara »likarica«, kot jo 
imenuje Wilhelm Busch, sicer lahko umiri viharje 
našega življenja, ne more pa zgladiti naših gub. 
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Vse ima svoj čas ...
PRIDIGAR 3,1

Vrelec mladosti, kot ga prikazuje znana slika Lucasa 
Cranacha, na kateri na eni strani vanj vstopa sta-
rost, na drugi strani pa iz njega izstopa mladost, ne 
obstaja, četudi lepotna industrija to obeša na veliki 
zvon in nam hoče natvesti, da ga je našla. Večna 
mladost je in ostaja sen, iluzija, bujna domišljija.

Književnost sicer pozna zanimiv primer nekoga, 
ki se ne stara. Lepi, čudoviti Dorian Gray Oskar-
ja Wilda, bogovom enak, ki je s pomočjo čarovnije 
prišel do večne mladosti. In vendar je vse kaj druge-
ga kot srečni zmagovalec. Ravno nasprotno: je pora-
ženec na celi črti, globoko razdvojen, uboga para, ki 
na koncu uniči sama sebe. Zgolj lepota in mladost 
pač nista zagotovilo za uspelo, srečno življenje.

Toda na srečo poleg mladosti obstajajo še druge 
stvari, ki lepšajo življenje. Najboljša od vseh, dosto-
pna po izredno ugodni ceni, vedno na zalogi in brez 
roka uporabnosti, je naša radost do življenja. Izvor-
na radost, navdušenje, vrelec mladosti, ki ne pozna 
starosti. Čarobni napoj, ki vedno učinkuje. 

Radost do življenja ne pomeni nič drugega, kot 
da se radostimo življenja. Da vsakega od svojih štetih 
dni dojemamo kot neprecenljivo dragoceno darilo. 
In da zato ne počnemo samo stvari, ki smo jih nava-
jene, ves ljubi dan, leto za letom. Ne le nenehno po-

TOKOVI VESELJA
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navljanje refrena. Čarobna beseda se imenuje spre-
memba. Da vedno znova odkrivamo nekaj novega 
v vsakdanu. Da vnašamo barve v bledo enoličnost. 
Ostrimo smisel za raznolikost. Da nikoli ne otopimo. 

Poznala sem žensko, ki je risala skoraj po vsem, kar 
ji prišlo pod roke: na les, na liste koledarja, karton, 
raztrgane lističe. Na moje vprašanje, čemu to počne, 
je odgovorila: »Ker izboljšuje mojo pozornost.« Izre-
dno rada je risala krajíne, ampak nikoli po predlogi, 
vedno samo na samem kraju, iz oči v oči. Kadar sem 
si ogledovala njene slike, sem vedno čutila željo, da 
bi se sprehodila po teh pokrajinah. Na kak topel po-
mladni ali poletni sončni dan, roke bi prekrižala na 
hrbtu, obrnila obraz proti soncu. Uživala bi v brezde-
lju, poslušanju in se nato utrujena od hoje namestila 
na enem od teh čarobnih, brezčasno spokojnih kra-
jev, globoko zadihala, se naslonila nazaj in sanjarila. 
Da bi preprosto samo obstajala, medtem ko bi tiho 
šumela drevesa in šumljali potoki.

Življenje pripada tistemu,
ki ga uživa.

GIACOMO LEOPARDI

Uživati življenje v prvi vrsti pomeni, da ohranjamo 
ostrino čutov, da smo pazljive, pozorne, da vsakda-
njik spremenimo v vedno novo dogodivščino. Da 
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odkrijemo vse tiste drobne zgodbe, ki jih življenje 
zapisuje vanj. 

Na primer: vsakič, ko zapustim hišo, me z bližnje 
avtobusne postaje skoraj napade ogromna stena za 
plakatiranje, preprosto nemogoče jo je prezreti. In 
rada opazujem, kako se klavrni vsakdanjik trmasto 
bôde s tem lepim slepilom. Odražanja plakatne ste-
ne, ob katerih se marsikdaj namuznem, občasno pa 
tudi zamislim.

Pred časom je tam na klopi sedela stara ženska, na-
slonjena na plakat, z rokami, oprtimi na palico. Za 
njenim hrbtom je brhka svetlolaska reklamirala Okto-
berfest v Münchnu. Iz nje so veli veselje, živost, privlač-
nost in seveda mladost. Pa vendar se mi je zdela slika 
cvetoče marjetice sama po sebi nekoliko dolgočasna, 
nedomiselna. Zanimiva je postala šele zdaj, ko ji je 
vsakdanjik starost – v pravem pomenu besede – nežno 
položil na srce. Glava stare ženske je namreč kot samo-
umevno počivala med čudovitimi oblinami dekolteja 
na plakatu. Pogled, ki me je spravil v dobro voljo. 

Reklama in radost do življenja na žalost ne gresta 
vedno z roko v roki. Plakati z reklamami v našem 
mestu se mi od časa do časa zdijo kot gromozanski 
vodnjak, iz katerega na naše ulice nenehno vre mla-
dost. Kjerkoli že smo in kamorkoli gremo, povsod 
nas opazujejo mladi, sijoče lepi obrazi. Starosti na 
reklamnih plakatih skoraj ni videti.

Če nočemo popolnoma izgubiti radosti ob stara-
nju, je dobro, da se temu zapeljivcu ne pustimo fru-
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strirati. In zato lahko pomaga, da sámo reklamo na 
videz postaramo, tako da njeno vsebino vzamemo 
pod drobnogled. Tega reklama ne mara. Me pa že.

Uživati življenje pa ne pomeni le tega, da uživamo 
v vsakdanjiku, temveč da znotraj tega vsakdanjika ve-
dno uživamo tudi same s seboj. Da se razvajamo. Da 
ljubeče ravnamo s sabo. So dnevi, ko poskušam po-
polnoma zavestno spustiti vse visoko zastavljene zah-
teve, ki jih postavljam sama sebi, odvreči vse ideale, 
ki mi rojijo po glavi. Svoji podobi v ogledalu že navse-
zgodaj zagotovim, da je dobro natančno tako, kot je. 

Ker je veselje bistveno povezano s čutnostjo, v naše 
življenje priteka skoraj samodejno, kadar poleg 
svojega duha ljubeče obdarujemo tudi telo. Da ga 
ne razvajamo samo tako dolgo, dokler je mlado in 
napeto kot na reklamnih plakatih, temveč pazimo 
nanj tudi in predvsem takrat, ko začne kazati prve 
in morda tudi že druge sledi uporabe. Da ga brezpo-
gojno cenimo, ker je naša najdragocenejša lastnina. 
Da ga skrbno hranimo, negujemo, mu privoščimo 
dovolj gibanja in počitka, ga oblačimo in urejamo 
po svojem okusu. Vse to ne sme biti vprašanje sta-
rosti. Oblačenje, negovanje in urejanje je lahko ne-
kaj čudovito osrečujočega. »Pokazati svojo boljšo 
plat,« je imela navado reči moja stara mama, ki je 
bila skromna, nezahtevna ženska, pridna kot čebe-
la. V mojem spominu še vedno diši po kvašenem 
pecivu, vidim jo, vselej stoječo ob ognjišču, kako na-
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laga drva na ogenj, razgreba žerjavico, menja železne 
obroče pod težkimi lonci. In vse to vedno v gospo-
dinjski halji. Življenje v halji. Pa vendar so obstajale 
preobrazbe, prav neverjetne metamorfoze, ki sem se 
jim kot otrok močno čudila: kadar je oče naznanil, 
da se bomo odpravili na izlet, da se bomo vsi skupaj 
odpeljali na jezero v Thülsfeldu, takrat je napočil 
eden izmed teh trenutkov. Takrat je stara mama iz-
ginila v spalnico, in ko se je vrnila, je gospodinjsko 
haljo nosila pod roko, oblečena pa je bila v kostim 
in snežno belo bluzo. Včasih si je omislila celo klo-
buk in zlato broško na ovratniku. 

Če se danes spomnim nanjo, se mi zdi, da je ni-
sem nikoli videla nositi hlač. Hlače so bile moška 
zadeva. Njena boljša plat pa je bila prvinsko ženska. 

Sama prav rada opazujem ženske, ki se ne glede 
na svojo visoko starost rade lepo uredijo. Enkrat 
sem ob pogledu na ženo, ki sem jo srečala, skoraj za-
jokala od ganjenosti. Nisem mogla odtrgati pogleda 
od nje in njena podoba se mi je neizbrisno vtisnila 
v srce. Pod roko je držala mladega moškega – morda 
je bil njen vnuk ali morda osebni negovalec – in 
se sprehajala ob Renu. Bilo je nedeljsko popoldne. 
Sončno, krasno vreme. Izletniški promet. Izletniški 
parnik. Nešteto sprehajalcev in še več kolesarjev, 
skoraj vsi v trenirkah ali oblačilih za prosti čas. Le-
žerno, lagodno življenje. Počitnice pač. 

In sredi njih ta globoko sključena, mala oseba, ki 
je trudoma držala glavo pokonci. Glavo s snežno be-
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limi lasmi, s »častno krono« (Psalm 16,31), kot bere-
mo v Svetem pismu. Vendar v mojih očeh starka ni 
bila videti kot kraljica samo zaradi te častne krone, 
ki je bila pri njej narejena iz tankih, v figo spetih las. 
Tak vtis je naredila predvsem zaradi energije, ki jo 
je izžarevala, zaradi dostojanstva, s katerim je nosila 
svojo čudovito modro-belo obleko v slogu narodne 
noše, v kitastem vzorcu pleteno jopico in majhno 
torbico, ki se je skladala z oblačili. Ne glede na vi-
soko starost in upognjen hrbet je bila v celoti lepa, 
naravnost čudovita pojava. Najboljše pri tem pa je 
bilo, da je z radostjo, ki jo je podarila sebi, obdarila 
tudi okolico. To se je dalo razbrati z obrazov, pogle-
dov tistih, ki so stali okrog nje. Smehljaj, kimanje, 
šušljanje. Brez dvoma je bila v tistem sončnem ne-
deljskem popoldnevu prava kraljica src. 

Tudi same se lahko v vsakem trenutku doživljamo 
kot kraljice, če se imamo rade in se cenimo, če smo 
ne glede na videz in starost zadovoljne s svojo podo-
bo ter pri tem sledimo svojim pristnim željam glede 
lepote in skladnosti. K sreči živimo v družbi, v kate-
ri se lahko oblačimo in urejamo po lastnem okusu 
in – kar je izredno pomembno! – glede na trenutno 
razpoloženje. In ni nam treba prenašati, da nam pri 
tem kdorkoli soli pamet.

Živo se še spominjam neukročenih hipijevskih 
časov, ki so narekovali razpuščene lase, dolga krila 
in ohlapne bluze. Čas, v katerem sem morala kdaj 
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pa kdaj tudi ubogati starše in obleči nekaj »spodob-
nega« ter splesti lase v kito. In zelo dobro se tudi 
spominjam, kako neznosna, kako neprijetna sem 
znala biti v položajih, ko so me na takšen način 
ukrotili in preoblekli. Oblačilo je kot druga koža, 
v katero smuknemo. In prav zares ni dobro, če se v 
svoji koži slabo počutimo.

Zagotovo obstajajo pomembnejše stvari, kot je 
zunanjost. Vendar pa energijo, ki se pretaka v nas, 
kadar ljubeče skrbimo zase, izžarevamo tudi na-
vzven. In kar izžarevamo, ni zgolj lepota, ki obstaja 
povsem neodvisno od starosti, temveč je tudi oti-
pljiva radost. In otipljiva radost je neposreden stik 
z življenjem.

Hildegarda iz Bingna je svoje prvo delo poimeno-
vala Scivias, kar v prevodu pomeni »Spoznaj poti«. 
V oklepaju bi se lahko dodalo: poti do blagra, do 
vere, do zdravja, do svetlobe. Ne glede na to, kako 
različno opisuje te poti, imajo vendarle vse nekaj 
skupnega: vse so tlakovane z radostjo. Z radostjo, ki 
nas, ne glede na starost, približa življenju in s tem 
tudi Stvarniku. 

Bog je ustvaril svet,
ne bom se Mu izneverila.
Hočem ga užiti.

HILDEGARDA IZ BINGNA

TOKOVI VESELJA





Veselje do potovanja

»Glej, da v njem se razvedrimo, svet odprt je v vse stra-
ni,« lahko preberemo v Goethejevi Popotni pesmi (orig. 
»Wanderlied«). In pri Eichendorffu, prav tako v eni 
od popotnih pesmi (orig. »Der frohe Wandersmann«): 
»Komur Bog hoče izkazati pravo naklonjenost, tega 
pošlje v širni svet …« V ta nadvse opevani širni svet 
je dolgo lahko odhajala samo ena polovica človeštva: 
pregovorno močnejši spol. Moški so že od nekdaj po-
tovali, po kopnem in po vodi, s konjem in peš. Od 
nekdaj so bili avanturisti, pustolovci, osvajalci. Ženske 
so medtem ostajale doma. Cela stoletja. Zakaj? Mar 
niso hrepenele po daljnih deželah? Mar niso poznale 
koprnenja po tujini? Hlepenja po tem, da bi končno 
videle, vonjale, okusile nekaj drugačnega? Jih veselje 
do potovanja ni mamilo pod prostrano milo nebo?

Iz zgodovine je razvidno, da se je njihova de-
javnost prebudila šele konec 18. in na začetku 19. 
stoletja, torej v času, ko so se s pospeševanjem in-
dustrializacije in z gradnjo železnic na splošno iz-
boljšale potovalne možnosti. Prvič so ženske usme-
rile pogled v daljavo. Niso več hotele potovati samo 
z branjem knjig ali s prstom po zemljevidu, hotele 
so dejansko potovati, vzeti zares, kar oznanja Ida 
Hahn-Hahn, ena prvih žensk, ki so veliko prepoto-
vale: »Potujem, da bi živela.«
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Ravno za ženske v sredini življenja je lahko po-
membno in dobrodejno, da odprejo vrata in se preda-
jo svežemu vetru, da se osvobodijo ustaljenih navad, 
se odprejo novemu in pustijo, da jih to novo napolni. 

»Živim naj, praviš! Živeti to življenje?
Potem mi tudi povej: čemu? za koga? za kaj?«
»Zase! Za življenje!«

WOLFGANG BORCHERT

Poznam žensko, ki je v nadvse srečnem, več kot pol 
stoletja trajajočem zakonu izgubila moža. Bila je 
globoko strta in vsi so se bali, da mu ne bi iz žalo-
sti in skrbi kar prehitro sledila v grob. Ampak niti 
slučajno! V svoji globoki veri je tudi v tem težkem 
položaju imela občutek, da je varovana, varna in v 
dobrih rokah ljubečega Stvarnika. Kot je sama rada 
rekla, je z zadoščenjem gledala na »zakon, v katerem 
je veliko prepotovala«. Z možem sta bila nenehno 
na poti. In ker jo je tudi zdaj nezadržno vleklo v 
svet, je bilo prvo dejanje, ki ga je storila po pogrebu, 
nakup novega, manjšega avta. Pred prvo krajšo vo-
žnjo je bila zelo razburjena. Zanjo je bilo nekaj ne-
običajno novega, da se je na pot odpravljala sama. 
In tako je najprej obiskovala otroke in vnuke v bli-
žnji okolici. Nato je razširila obzorje, obiskala kraje, 
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ki jih je že dolgo želela videti, mesta, v katerih so 
jo pritegnile slavne znamenitosti. Z vsakim izletom 
je postajala drznejša in samozavestnejša, pogled je 
usmerjala v nove daljave. Komaj se je vrnila domov, 
že je naznanjala nove načrte. In tudi v vsakdanu je 
bila nenadoma bolj »na rajži« kot v hiši. »Življenje 
je tam zunaj,« je govorila in se vedla kot »nedostoj-
na starka« iz istoimenske zgodbe Bertholda Brechta 
(orig. »Die unwürdige Greisin«). Kajti tudi ona si 
je – kot literarna starka v knjigi – prenehala kuhati 
kosilo in je namesto tega raje vsak dan jedla v dru-
gi restavraciji. »Stranpoti,« so rekli nekateri, »nove 
poti,« je dejala ona. 

Starati se: vzeti si čas za nove izkušnje, ponuditi 
prostor hrepenenju, potovati, oditi z vetrom v da-
ljavo, oditi proč, da bi videle, duhale in okušale kaj 
drugega kot običajno, ovohavati zrak za obzorjem. 

Potovati ne pomeni, da se moramo nujno odpra-
viti v eksotične dežele, temveč v prvi vrsti pomeni 
to, da pustimo znano za seboj. Da se odpremo no-
vemu in pustimo, da nas navdahne. To nam lahko 
uspe ne le v daljnih deželah, temveč tudi v domačih 
logih. Popolnoma vseeno je, kam nas vleče, kam se 
pustimo gnati: potovanje je dvojna pustolovščina. 
Kajti kadar potujemo, ne odkrivamo samo sveta, 
temveč tudi same sebe. Drugače povedano: potova-
nje, ne glede na to, kam nas vodi, nas vedno vodi 
tudi v našo lastno notranjost. Potovati pomeni, da 
se odpremo v dvojnem pomenu besede. 

VESELJE DO POTOVANJA
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Poznala sem umetnico, žensko z veliko družino, 
ki jo je vse njeno dolgo življenje oživljalo vneto in 
navdušujoče hrepenenje po daljnih in tujih deželah. 
Vse do smrti je pod posteljo vedno imela shranjen 
popolnoma pripravljen nahrbtnik. »Če me ponoči 
pokličeš in rečeš, da greva, bo zadostoval samo en 
gib in že bom pripravljena.« Ob enem mojih zadnjih 
obiskov v njenem ateljeju mi je pokazala nekatere 
svoje popotne dnevnike, pisane zvezke, nabito polne 
skic, risb in akvarelov. Fotografij ni marala. »Foto-
grafiranje je, kot bi zaustavil življenje,« mi je dejala, 
»življenja pa se vendar sploh ne da ustaviti.« Poto-
vala je vse do visoke starosti. Pri tem jo je vedno 
znova vleklo na vse strani neba. »Moje življenje,« je 
govorila, »je nenehni preporod, neprestano spremi-
njanje, sprejemanje vedno novih razpoloženj.« Bila 
je izredno hvaležna možu in otrokom, da so pokazali 
razumevanje in ji dopustili, da je lahko hodila po tej 
svoji poti, ki je bila zanjo tako pomembna. Na poto-
vanjih je pogosto iskala odgovore na vprašanja: Kdo 
sem? Kam me je doslej vodilo življenje? Kam hočem iti?

Potovanje ni nikoli nekaj površinskega, potova-
nje gre vedno v globino. Na tujem moramo namreč 
sebe poznati bistveno bolje, kot je to potrebno v 
okolju, ki smo ga vajene. 

Prijateljica mi je povedala, da je bila pri njej – 
tako kot, mimogrede, tudi pri slavni Simone de Be-
auvoir – življenjska kriza povod, da se je čisto sama 
odpravila na pot v pogorje. In tako kot pisateljica 
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je tudi sama izkusila, da so jo osama in nemajh-
ne pustolovščine, ki jih je pri prečkanju slapov in 
drugih ovir morala prestati, spremenile. Ob vrnitvi, 
tako mi je zaupala, je dejansko imela občutek, da je 
drugačna, da je samozavestnejša, ker je pridobila to 
zanjo tako pomembno izkušnjo, da se lahko stood-
stotno zanese nase. 

Na potovanjih imamo priložnost, da na sebi od-
krivamo popolnoma nove odlike. Ta odkritja so lah-
ko dragocena izkušnja v kriznih obdobjih ali tudi v 
obdobjih, v katerih se, zaradi katerihkoli razlogov 
že, ne maramo preveč.

Kako nam lahko uspe izboljšati mnenje o sebi? 
Potujmo! Razvijajmo pogum za zaupanje – za za-
upanje Bogu, za zaupanje vase. Potovanje torej ni le 
čudovita priložnost za odkrivanje sveta, temveč tudi 
za odkrivanje sebe. V težkih življenjskih položajih 
je za nas lahko dobrodejno, če pripravimo nahrb-
tnik, torbo ali kovček in odrinemo. Da takrat, ko 
se počutimo utesnjene, ko nam življenje ne pusti 
dihati, dobesedno pobegnemo, si podarimo prgi-
šče svobode. Svoboda hkrati pomeni, da zapustimo 
varno zavetje domačega ognjišča. In da prerežemo 
tudi »popkovino« z mobilnim telefonom! 

Da boš, ovir in teže prost,
v življenju šele odkril sladkost.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

VESELJE DO POTOVANJA




