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KNJIGI NA POT 

Sandija sem spoznala davnega oktobrskega dopoldneva leta 2012. Bila 

sem na ne vem kateri konferenci o težavah romske skupnosti in na tej 

konferenci je bil tudi Vinko (tisti, o katerem v knjigi govori Sandi), ki je 

pripravljal prispevek za oddajo Kaj govoriš?. Vinka sem, tako kot večino 

drugih članov Romskega akademskega kluba, spoznala poleti, ko smo v 

romskem naselju Kamenci skupaj izvajali aktivnosti v času poletnega 

tabora za otroke. Zato, ker sem še vedno mnenja, da konference niso 

namenjene samo izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj, ampak 

tudi druženju, sem se, ko me je Vinko pobaral, če bi šla na kavo, povabilu 

z veseljem odzvala. Vinko mi je, medtem ko sva se oddaljevala od 

konferenčne dvorane, rekel: »Veš, nisem sam. Z mano je tudi Sandi.« 

Vprašujoče sem ga pogledala in razmišljala, kdo neki naj bi bil Sandi. 

Še preden mi je Vinko uspel pojasniti, kdo Sandi je, sem pri edini zasedeni 

mizi zagledala mladeniča, ki je radovedno zrl v najino smer. Na obrazu 

mu je počival prešerni nasmeh. Tak, od ušesa do ušesa. Pomislila sem: 

»Čemu pa se ta smehlja kot da je ravnokar na lotu zadel sedmico?« Ko 

sva z Vinkom naredila še tistih par korakov do mize, se je urno postavil 

na noge, iztegnil roko in še malenkost bolj razpotegnil nasmeh: »Sandi.« 

Ošinila sem ga s pogledom, se mu predstavila in sedla. Za moje pojme je 

bil preveč nasmejan, preveč vesel in preveč zgovoren. Odkrito povedano: 

v tistem trenutku ga je bilo na terasi lokala daleč preveč. V naslednjih 

dvajsetih minutah sem uspela o njem izvedeti prav vse, pravzaprav tudi 

tisto, kar me sploh ni zanimalo.  

Prvi vtis? Ni mi bil simpatičen. Niti s od simpatičnega. Mulo se je obnašal 

tako kot da sva prijatelja in se poznava že leta. Mulo, ki je štel dvanajst 
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pomladi manj kot jaz. Po dvajsetih minutah sem se vljudno izgovorila, da 

moram nazaj v konferenčno dvorano, čeprav bi mi v tistem trenutku bolj 

ustrezalo ždeti na toplem jesenskem soncu. Ampak toliko prešernega, 

glasnega smeha, zbijanja šal na svoj in tuj račun ter razglabljanja o 

vsakdanjih neumnostih v tistem trenutku nisem prenesla. 

Minilo je kar nekaj časa, preden sem tega Sandija srečala ponovno. Usoda 

je dodobra premešala štrene in mi ga postavila na pot. Ne, ni bilo naključje 

in ni bil splet okoliščin. Sandi me je namreč naučil, da naključij ni, ker je 

v bistvu vse, kar se ti zgodi, na ključ. Prav v tistem trenutku se ti mora 

zgoditi, ker ti je namenjeno. In Sandi je očitno bil namenjen meni. Da me 

uči velike in majhne stvari. Naučil me je glasnega in srčnega smeha, 

pomena pravega prijateljstva, sprejemanja in dajanja ter še veliko drugih 

pomembnih in nepomembnih reči. 

In danes? Danes je Sandi moj prijatelj. Je rama za jokanje, ko ne gre vse 

po načrtih, odkriti kritik, ko počnem neumnosti, tisti, ki hvali, ko kaj 

naredim dobro in graja, če stvari preveč zapletam. Je moj vodnik na poti 

spoznavanja vseh odtenkov romske skupnosti. 

Kaj pa knjiga? Knjiga je preplet Sandijeve osebne zgodbe in spoznanj, ki 

so ga oblikovala v osebnost kot je danes. Prav osebna zgodba, ki je morda 

res rahlo nenavadna, je tista, ki nas pritegne in nas nauči, da je v življenju 

res vse tako preprosto enostavno, če smo pripravljeni na spremembe. Je 

pisni spomenik reku: Kar te ne pogubi, te okrepi.  

Najverjetneje se sprašujete, kaj je v tej zgodbi tako nenavadnega in 

posebnega, da si zasluži kar dva prevoda in knjižno obliko. Je tako 

nenavadna in posebna kot je najino prijateljstvo. Posebna je zato, ker je 
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Sandi po etnični pripadnosti Rom in ozirajoč se na stereotipe, ki v veliki 

meri govorijo o tem, da je večina Romov nepismenih in brez izobrazbe, 

te stereotipe ruši. Nenavadna pa, ker je ta moj Sandi šele pri trinajstih 

izvedel, da je pripadnik romske skupnosti. 

 

Rahela Hojnik Kelenc 
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Zahvala 

Zahvalil bi se rad vama, draga moja starša in tebi, sestra. Zaradi vas sem 

danes to, kar sem. Brez vašega usmerjanja sam ne bi znal tako dobro 

krmariti po razburkanem morju, ki mu pravimo življenje. Tudi vsem 

ostalim članom ožje in seveda tudi malce širše družine se zahvaljujem. 

Izpostavil bi predvsem tiste, ki me vedno nasmejijo in mi vračajo toplino 

in ljubezen: Natalija, Amanda, Jerneja, Stefani in Veronika. Rad vas 

imam. 

Velika hvala tudi vam, moja druga družina, dragi prijatelji: Vinko, Megi, 

Marcel, Aljoša in Tina. Zaradi vas je vsak dan bolj smešen, bolj vesel, 

bolj zabaven in bolj pisan, sončki. V zadnjih letih sta na mojo pot stopili 

še dve sončici, še ena Megi in z njo Danica. Tudi vama hvala. In hvala 

tudi tebi, moja mala sestrična Melisa. 

In ti, draga moja Rahela, moj glas razuma in strokovnosti, občudujem 

tvoj smisel za humor in sarkazem, ki me, tudi ko se na nebu pooblači, zna 

nasmejati. Hvala ti. 

A največja hvala tebi, moja največja sončica. Ja, tebi, draga Samanta. 

Sploh veš ne, koliko energije mi daješ prav ti, ki me tolikokrat prosiš za 

malček pozitivne energije, a pozabljaš, da v tebi vre ognjenik pozitivne, 

sončkaste energije. Si moje iskreno ogledalo, kakršnega si marsikdo 

lahko le želi. 

Zahvaljujem pa se tudi tebi, ki se z mano pravkar podajaš na pot novih 

dogodivščin. 
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1 Pa začniva 

Še sedaj, ko dejansko pišem te besede, mi gre na smeh, saj se ne zavedam, 

kaj počnem. Pišem zgodbo. In to ne katero koli. To ni neka druga zgodba, 

je moja osebna zgodba. Ja, ja, ni šala. Zakaj sploh napisati zgodbo? Zakaj 

jo napisati v današnjem času, ko ljudje tako ali tako večino svojega časa 

preživijo »online« ali pred množičnimi tehnološkimi dosežki. Ne vem, jo 

pač moram. Tako čutim. Morda bo ta zgodba pomagala tebi, da prideš do 

spoznanja, da je res vse tako preprosto enostavno. Ampak to mi zaupaš, 

ko se bova srečala. Dogovorjeno? 

Zgodba. O čem? O meni, o tebi, o drevesu, ki je v tem jesenskem času 

lepo obarvano, o bralki novic na radiu, o vsem in še čem. Jaz ne vem, kaj 

je tisto, kar bo tebi pri branju mojih besed ostalo v spominu in kaj ti bo v 

tvojem vsakdanu prišlo prav. A prav to je tisto, kar naše dneve dela 

zanimive. Ne vemo, kaj in kako bo, ampak enostavno vemo, da bo. 

Enkrat. In prav je tako. Treba je verjeti. Ne v stvari, ne v ljudi in ne v 

obljube. Verjeti je treba vase! To je edino, kar ostaja zvesto in edinstveno 

nam samim. Ojej, že malce preveč filozofiram! Ne se prestrašiti. Ta 

zgodba je prežeta z veliko ljubezni, smeha, veselja in radosti. Zagotovo 

bom tu in tam napisal tudi kakšno šalo na moj račun, saj je ljudi nasmejati 

in jih spravljati v dobro voljo del mojega neplačanega poklica.  

Zajeten kupček spisanih listov bo nekomu morda odprl oči, pomagal 

spremeniti življenje ali sebe na boljše, pomagal priti do boljše zaposlitve 

ali pa najti boljšega partnerja. Nekomu bo morda narisal nasmeh na obraz 

ali pa le polepšal in skrajšal kakšno minuto ob jutranji kavi. Pravzaprav, 

lahko kavo piješ tudi popoldan, če ti ustreza. Aja, saj res! Skoraj sem 

pozabil. Le kje je moj bonton? Sem Sandi. Tridesetletni (morda malček 



 12 

čez trideset) mladenič iz Prekmurja. A me še ne poznaš? Čudno, jaz pa te 

poznam. Vem kdo si in od kod prihajaš. In glej ga zlomka, prihajaš iz iste 

soseske! Ah, daj no, spomni se malce! Saj ni tako dolgo nazaj, ko sva 

skupaj skakala po Mlečni cesti, se smehljala in trosila zvezdni prah po 

naših prednikih, ki so se nekoč ozirali v nebo upajoč, da tam »zgoraj« 

najdejo odgovor. Vsi smo zvezdni otroci. Popolnoma vsi. Nekateri 

pravijo, da smo angeli. Za druge smo spet kozmična energija, ki se 

neprestano pretaka gor, dol, levo, desno, navzven in navznoter. Vse, kar 

se čuti, smo mi. 

Vsi smo že slišali za zakon privlačnosti, dobro energijo pozitivnih mislih. 

O tem bom pisal tudi jaz, ampak ne podkrepljeno s teoretičnimi osnovami, 

kot to počne večina strokovnjakov za osebnostno rast, ki delijo nasvete in 

pozitivno energijo bralcem ali poslušalcem. Osebno definicij ne prenašam 

dobro, ker tudi sam sebe kot posameznika ne želim definirati. Zato ne 

bom »nakladal«, kaj je zakon privlačnosti, kako ga doseči, kaj z njim 

početi in kako ga prenesti na druge. Nop, pač ne bom. Bom pa o njem 

govoril skozi moje zgodbe, skozi dogodke v mojem življenju, ki so se 

morda zgodili tudi tebi, in tako, čisto po domače razložil, pojasnil in 

utemeljil, da se vse da, če se le želi. Pa, nadaljujva. 
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2 To je Sandi 

Da sem danes živahno bitje, ki seje veselje in smeh kamor koli pride, 

čivkajo že ptički na vejah. Vrnimo se malce nazaj. Ne tako daleč, le dobrih 

trideset let nazaj. V središče prelepe Gorenjske. Pod mogočnimi Alpami, 

kjer žubori Sava, sem svoj prihod na svet naznanil z glasnim jokom. Rodil 

sem se staršema, ki sta z mojim rojstvom dobila nalogo, da me vodita in 

skrbita, da ne bom zašel s prave poti. Pri tem odgovornem delu jima je, 

kolikor se je le dalo, pomagala tudi moja zemeljska sestra. Prišel je še 

mali črni kuža in podoba idealne družinice je bila ustvarjena. Družine, ki 

je ustrezala nekim »čudnim« družbenim standardom. Bili smo družina iz 

klasičnih »pocukranih« ameriških filmov, kjer očka in mama delata, 

otroci pridno hodijo v šolo, v prostem času pa vsi posedajo v naravi ali 

pred hišo in se igrajo s psičkom. Sliši se kot v pravljici, kajne? Vendar ni 

vse tako, kot se zdi na prvi pogled! Marsikdo nosi masko. Masko, da se 

zaščiti pred svetom. Še več! Mnogi imajo okoli sebe postavljen zid, da še 

Trojanci ne pridejo čezenj. Tudi mi smo nosili masko. Dolga leta sta starša 

pred prijatelji in celo pred ožjimi sorodniki nosila masko. Ampak, 

navsezadnje, kdo sem jaz, da bi sodil drugim? Če sta se odločila tako, sta 

se tako odločila. 

Jaz sem pa po drugi strani sprejemal svoje odločitve in živel življenje v 

svojem prečudovitem magičnem svetu, ki je takrat obstajal v moji glavi. 

Niti najboljši prijateljici iz otroštva, Maji, nisem zaupal svojih najglobljih 

misli in želja. Želel sem jih obdržati samo zase. Maja je bila prikupna 

soseda, ki je v bloku živela s starši točno pod nami. Bila je moja edina 

prava spremljevalka prvih trinajst let, dokler se skoraj čez noč nismo 

preselili na drugi konec države. Ampak o selitvi malce kasneje. Otroštvo. 

Bilo je pestro. Kdaj pa kdaj za nekatere še preveč pestro, a zame osebno 
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pravi mali užitek, ki je pozneje malce potihnil, a je potem končno spet 

zažarel in zablestel v vsej svoji luči.  

Sedaj sem kar malce obstal pri pisanju in se skušal spomniti prvega 

dogodka, ki mi je ostal v spominu. Čeprav bežno, se spomnim nekega 

predbožičnega večera. Štel sem tri leta in pol. Vem, da sem pod toplo 

odejo že ždel v postelji. Iz dnevne sobe je bilo slišati smeh, saj so na 

obisku bili družinski prijatelji. Spomnim se, da sem vstal, odprl vrata sobe 

in stopil na hodnik. Na hodniku sem zavil desno, smuknil mimo kopalnice 

in še enkrat desno po malce daljšem hodniku, od koder je prihajal smeh. 

S krmežljavimi očmi sem že iz hodnika v dnevni sobi pri fotelju videl 

ogromno darilo, zavito v temno zeleni papir. Na darilnem papirju so bili 

motivi, a se jih več ne spomnim. Ko sem stopil v dnevno sobo, se sploh 

nisem oziral na mamine besede, češ kaj počnem tako pozno pokonci. K 

sebi me je vabilo darilo, ki se je bleščalo v soju luči. Trmast, kot sem bil 

takrat (pa še zdaj sem), sem, ne da bi se oziral na druge, stopil do zavitega 

paketa, dobesedno potrgal papir, ki je skrival vsebino in videl popolno 

darilo. Pred menoj se je prikazala škatla polna vlakcev, drevesc, tračnic 

in prometnih znakov. Starša sta mi pozneje, ko smo se pogovarjali o tem 

večeru, dejala, da sem si prav ta komplet vlakcev ogledoval v trgovini in 

da sem svojo željo za božič narisal v pismu, ki sem ga za Božička pustil 

na okenski polici.  

Ja, Božiček obstaja. Razčistimo kar na začetku, da obstaja in pika. Saj se 

verjetno spomniš, kako so se ti zasvetile oči, ko naslednje jutro na okenski 

polici več ni bilo pisma, ki je bilo namenjeno možaku v rdeči jakni in 

črnih škornjih. To zgodbo sem omenil z namenom. Zakaj? Mali Sandi je 

verjel v dobrega moža, ki za božič osrečuje vse otroke tega sveta. Prav 

zaradi tega, ker je verjel, da dobri mož obstaja, mu je svojo željo sporočil 
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v pismu. V tistem trenutku mojega otroštva je bil komplet vlakcev največ, 

kar sem si želel. In prav vse se začne s tem. Z drobno mislijo, ki nas 

prešine v trenutku. Misel preraste v željo, ta pa lahko vzplamti, če je tista 

prava, ali ugasne, če ni dovolj močna. Imel sem srečo, da je željo takrat 

prebrala oseba, ki mi jo je lahko uresničila.  

Se pa sprašujem, zakaj tega, ko smo bolj modri, več ne počnemo. Ali se 

v svetu »odraslih«, v katerega smo stopili, tega več ne sme početi? Ali 

več ne verjamemo v uresničitev želja in sanj? Zakaj tega več ne počneš? 

No, odgovori na to vprašanje! Naj te ne bo strah priznati. Bom počakal na 

odgovor. 

Ni odgovora? Morda so samo izgovori? Ni časa, mar ne? Ojej, kako dober 

izgovor. Najboljši na svetu! Ko je treba iskati izgovore za lastna dejanja, 

v trenutku lahko postanemo največji filozofi in psihologi, katerim še 

Freud ne bi bil kos. Zanimivo. Ob tem se mi porodi še eno vprašanje zate. 

Kdaj prenehaš biti otrok s sanjami, v katere si nekoč verjel in jih sanjal z 

odprtimi očmi? Kdaj se nehaš brezskrbno igrati in uživati v slehernem 

trenutku? Tudi ni odgovora. Zanimivo bi bilo to raziskati. Vendar 

nadaljujmo z mojo zgodbo. Morda se tu skrivajo odgovori na prej 

postavljena vprašanja. 

Ko sem dopolnil enajst let, se je naši družini pridružil nov član, 

pravzaprav članica. Na obisk je prišla teta Bolezen, ki je z nami živela 

dolga leta. Našo, na videz popolno, družino je takrat doletela ena največjih 

tragedij, ki lahko doleti človeka. Na svetu je ogromno ljudi, ki točno vedo, 

o čem govorim. Oče je zbolel za multiplo sklerozo. Danes, ko se ozrem 

nazaj, v čas mojega odraščanja, v čas, ko sem začel iskati sebe, se 

spoznavati in odkrivati nov svet v meni, sem po hitrem postopku moral 
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preskočiti vse faze najstništva, ki navadno trajajo leta, in odrasti. Čutil 

sem potrebo, da moram na pomoč priskočiti mami, sestri in navsezadnje 

očetu, ki se mu je svet bliskovito podiral. Nekomu, ki se je od malih 

ljubiteljsko ukvarjal s športom, saj je igral nogomet ter osvajal medalje in 

pokale v namiznem tenisu in varpi, se je življenje obrnilo na glavo. 

Verjamem, da mu ni bilo prijetno. Oče, ki je bil nenehno v pogonu, se je 

moral ustaviti in mirovati. A jaz, ki iz slabih stvari vedno potegnem 

najboljše, sem na koncu temnega predora videl luč.  

Vedel sem, da je očetova bolezen sporočilo. In bilo je. Bolezen je dodatno 

zbližala našo družino ter nas povezala na ravni, ki je druge družine nikoli 

ne dosežejo. Ves kaos, ves direndaj in živžav okoli prilagajanja novemu 

načinu življenja je izoblikoval mene in posledično ljudi okoli mene. Kdo 

ve, mogoče pa danes ne bi bil pol tega, kar sem, če bi živel »normalno« 

najstniško življenje mojih sovrstnikov. Nekaj dni po mojem trinajstem 

rojstnem dnevu sta se starša odločila – prodali bomo stanovanje in se 

odselili nazaj domov, v njihovo rodno Prekmurje.  

Na dan selitve, 24. avgusta 1998, ko je bil tovornjak, poln naših stvari, 

pripravljen na odhod, je napočil trenutek, da zapustim svet, ki sem ga 

poznal. Pustiti za sabo šolo, sosede, prijatelje, svojo sobo in svoje skrite 

kotičke, je bilo nekaj najtežjega, kar sem do tedaj naredil. Me je pa 

izredno presenetilo dejstvo, koliko ljudi se je dejansko prišlo posloviti od 

mene. Pa ne v dobrem smislu. Kaj misliš? Pet, deset? Točno dva. Dva 

prijatelja sta si vzela čas in se tistega dopoldneva prišla posloviti. Vau! 

Na dva posameznika sem v otroštvu vplival in jima bil toliko pomemben, 

da mojega slovesa od domačega kraja nista hotela zamuditi. Hvala vama, 

Miha in Maja.  
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In smo šli. Družina se je z vsem svojim imetjem odpravila na triurno pot, 

novim dogodivščinam naproti. Nikoli ne bom pozabil objokanega obraza 

Maje, ko sem se še poslednjič ozrl skozi zadnje steklo avtomobila. Takrat 

je bil to boleč dogodek, danes pa je to spomin nepopisnega veselja in 

radosti, ker se šele danes zavedam, koliko sem pridobil z našo selitvijo. 

In prav je tako. To naj bo lekcija tudi zate. Zagotovo je trenutno v tvojem 

življenju nekaj, kar te morda žalosti ali te ne osrečuje, a verjemi, da je to 

kljub vsemu dobra stvar, čeprav se ti trenutno ne zdi tako.  

Prav vsaka stvar, pa naj izgleda še tako slaba, je za nekaj dobra. Predvsem, 

ko na njo pogledaš iz drugega zornega kota. Šele takrat ti postane vse 

popolnoma jasno. Naenkrat spregledaš in ugotoviš, da je tudi v največjih 

tragedijah v življenju nekaj pozitivnega. Če sem lahko pri svojih trinajstih 

za seboj pustil ves meni znani svet, se tudi ti lahko odrečeš stvarem, ki v 

tvoje življenje ne prinašajo veselja, sreče in ljubezni. Zakaj vztrajaš v 

razmerjih, za katera veš in čutiš, da niso takšna, kakršna si dejansko želiš? 

Zakaj se ne moreš odreči stvarem, ki jim je že zdavnaj pretekel rok 

uporabe? Ne govorim o dobrotah v hladilniku, govorim o odnosih z 

drugimi. Nič ni težko, ko se enkrat dokončno odločiš. Le sekunda je 

potrebna in gre. Samo od sebe.  

Preselili smo se v majhno vas na Goričkem. Teden dni pred pričetkom 

pouka sem spoznal ravnatelja šole in razrednika. Pri trinajstih letih sem 

zaradi spleta okoliščin bil primoran zapustiti meni edini znani svet in na 

drugem koncu države začeti spoznavati novega. Moram te opomniti, da 

je to bilo v času brez spleta in socialnih omrežij. Obdržati stike s prijatelji 

iz otroštva je bilo nemogoče. Novo okolje, novi ljudje, nova energija. Imel 

sem dve možnosti. Ali se popolnoma zaprem vase ali pa se prepustim toku 

življenja, naj me odpelje, kamor me pač mora. Seveda sem izbral lažjo 
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pot in se zaprl vase. Ker sem si želel pri novih sošolcih in učiteljih 

vzbuditi občutek spoštovanja, sem se začel intenzivno učiti. Dobival sem 

dobre ocene. Zadnji razred osnovne šole sem končal z odličnim uspehom. 

Tisto leto celo kot edini učenec osmega razreda, kar sem si štel v posebno 

čast. »Zlata sredina«, se vedno rad pošalim.  

To, da sem osnovno šolo zaključil z odličnim uspehom, se morda sliši kot 

nič posebnega, dokler ne razkrijem razloga, čemu je to dokaj nenavadno. 

Tudi v srednji šoli mi je šlo pri vseh predmetih, razen pri matematiki, 

dokaj dobro. Kakšnih večjih pretresov ni bilo. Po srednji šoli pa je draga 

gospodična Usoda začela s svojimi izpadi, polnimi humorja. Danes jih še 

predobro razumem in se režim na ves glas. Res je. Usoda ima prekleto 

dober smisel za humor. Ampak do tega dela še pridemo. 

Preživel sem srednjo šolo. Pridobil ogromno, ampak res ogromno znanja 

in en drobcen, mali zaklad. Ime mu je Sanja. Kadar koli pomislim na 

gimnazijo, pomislim na mojo drago Lujzo. To je bil njen vzdevek. Tako 

sem jo klical takrat in ne boste verjeli, tako jo kličem tudi danes. Jaz pa 

sem zanjo bil Štejf. Štejf in Lujza. Po najini zgodbi bodo enkrat zagotovo 

posneli film (smeh). Prava prijateljica v pravem pomenu besede. Zbližala 

naju je skupna ljubezen do španščine. V prvem letniku se je, tako kot jaz, 

vpisala na tečaj španščine. Skupaj s tridesetimi drugimi dijaki. V zadnjem, 

četrtem letniku, sva na španščino hodila le še Sanja in jaz. Vsi ostali so že 

zdavnaj obupali. Dopuščam tudi možnost, da sva midva tako blestela, da 

so se naju ustrašili (smeh). Največ smeha je vedno bilo ob reševanju 

nalog, ki so imele navodilo: »Trabaja en grupo de tres,« kar v prevodu 

pomeni: »Rešujte v skupinah po tri.« Ja, seveda. Če sva bila pa samo dva. 

Prelepi spomini na to obdobje, ni kaj. Sem se pa po gimnaziji zavedel 

nečesa zanimivega, česar prej nisem opazil. Tako na osnovni šoli na 
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Gorenjskem kot v Prekmurju in na gimnaziji, sem v redovalnici vedno bil 

peti po vrsti. In to število je zame tudi danes magično. Pa še srečo mi 

prinaša. Ne vem zakaj, ampak petka je bombastična številka, a ne? Petica 

pa me ni spremljala samo na levi, ampak tudi na desni strani redovalnice, 

za imenom. Seveda pri predmetih, ki so me zanimali in sem jih imel rad. 

Danes mojo roko krasi tetovaža petih zvezdic. Ko se srečava, ti zaupam, 

kakšen pomen ima ta moja tetovaža. Vsaka od zvezdic predstavlja del 

mene. Saj imaš tudi ti svoje magično število, ki ti prinaša srečo ali te 

spremlja na vsakem koraku. Daj no, zakaj odkimavaš z glavo? Tudi 

razmišljati ti ni treba tako močno. Odgovor je ja jasen kot beli dan. No, 

vidiš, se že smehljaš! 
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3 Znaki so povsod 

Znaki so povsod. Ne verjameš? Pa so. Le kdaj pa kdaj je potrebno odpreti 

prelepe očke, se ustaviti za minuto ali dve in se ozreti naokoli. Šele 

kasneje, ko se nekaj že zgodi, se zavemo, da so določeni znaki kazali na 

to, še preden se je zgodilo. Ali se morda spomniš kakšne osebe, besede, 

kraja ali števila, ki jo neprestano videvaš in ne veš kaj pomeni? Kot vsem 

drugim, se tudi tebi to dogaja z razlogom. Le odkriti moraš pomen tega 

ponavljanja. Mogoče se kje skriva kak dogodek. Morda nova ljubezen? 

Vedno, ko slišimo besedno zvezo »nova ljubezen« se nam ustnice 

razvlečejo v skrivnostni nasmešek in v trenutku zažarimo. Vse dokler nam 

razum ne prisoli klofute s svojo skeptičnostjo in nas v sekundi prizemlji. 

In zakaj mu to dovolimo? Če vprašaš mene, ima s tem vsak med nami 

izkušnje. Mislim, da nam je že v otroštvu pokazano, da večino stvari le 

stežka dosežemo, predvsem pa, da se sanje uresničujejo le televizijskim 

junakom in ne nam. Zakaj že? Sedaj pa dobro premisli, ali je življenje 

kogar koli na Zemlji vredno več? Nop. Vsi smo isti, vsi smo krvavi pod 

kožo. 

Znaki nas lahko vodijo, usmerjajo ali zapeljejo s poti. Slednje se zgodi, 

če si znake napačno razlagamo. To se dogaja tudi meni. Še vedno. Čeprav 

sem si znake pogosteje napačno razlagal v preteklosti. Sedaj sam sebe 

poznam že dovolj dobro. Znam ravnati po občutku, znam prisluhniti 

samemu sebi. Ali ti kdaj prisluhneš sebi? Zagotovo. Le vprašati se moraš 

ali pogosteje prisluhneš možganom ali srcu. Jaz v veliki večini primerov, 

predvsem ko gre za večje odločitve, poslušam svoje srce, svoj notranji 

glas. Če o določeni stvari preveč razmišljam, vem, da ni prava zame. Več 

kot razmišljam in tehtam, bolj zmeden postajam in se ne vem odločiti. 
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Danes vem, da je zame najboljše, da se odločim instinktivno, v hipu. 

Prepogosto se je namreč pokazalo, da je moja hipna odločitev bila daleč 

najboljša. 

Pa vendar se včasih le stežka odločimo za nekaj. Še posebej, če z 

odločitvijo kaj izgubimo. Vsi smo že kdaj, čeprav težkega srca, morali 

sprejeti bolečo odločitev. Nekoga smo morali pustiti, da krene s skupne 

poti na novo pot. Saj veš, o čem govorim, mar ne? To je občutek, ko si v 

razmerju in začutiš, da se stvari spreminjajo. Veš, da se je nekaj 

spremenilo, a v danem trenutku ne moreš pokazati na stvar, ki se je 

spremenila. Počutiš se nelagodno. Vse te moti. Začneš se spraševati o 

smislu. Na koncu pa spoznaš, da so se stvari odvile točno tako, kot so se 

morale. Zakaj? Ker smo poslušali srce. Srce oddaja tako mogočno 

energijo, da je slednja skoraj futuristična. Je nekakšen detektor laži in 

vedeževalec obenem. Vse ve. Začuti, ko nam nekdo laže, če nekdo ni 

iskren ali če se pretvarja. A najpomembnejše je, da nas zna posvariti pred 

lastnimi nevarnimi odločitvami. Takrat se v nas prebudi instinkt, ki nas 

ohromi, da ne naredimo koraka v napačno smer. 

Zagotovo se sprašuješ, kaj je instinkt. Ne vem jaz in ne ti. Zavedava pa 

se, da obstaja. Tako kot Božiček. Dejstvo je, da moraš dobro prisluhniti 

samemu sebi in svojemu notranjemu glasu in našel boš rešitev. Ne želim 

povedati, da se v meni skriva mali Sandi, ki na ves glas kriči in me 

opozarja, da česa naj ne naredim. Mogoče pa, kdo ve. Vsak ima v sebi 

vgrajeno varovalo, ki ga obvaruje pred najhujšim. Gre za najmočnejši 

varnostni sistem, ki ga pozna človek. In kodo do njega nosi vsak 

posameznik v sebi. Ko se enkrat odpremo sebi, se bomo odprli tudi svetu. 
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4 Življenjska pot križ kraž 

Danes, ko gledam nazaj, se pogosto sprašujem, po kakšni čudni poti sem 

hodil in ali je ta pot res bila tako čudna, kot se mi zdi. Ni bila. Bila je 

točno takšna, kakršna je morala biti. Danes vem, da sem moral prehoditi 

točno to pot, čeprav se je takrat zdelo presneto težko prenašati vsak 

ovinek, ki mi je na kakršen koli način otežil pot do cilja, ki ga zaradi 

nepreglednih ovinkov pogosto sploh nisem videl. In vedno je tako.  

V danem trenutku zaradi zmede na cesti življenja velikokrat ne vidimo 

čudovitega cilja, kamor smo namenjeni. Navadno ga takoj ne uzremo 

zaradi tega, ker se skriva za nepreglednimi ovinki ter strmimi vzponi in 

padci. Priznam, da sem se na svoji dolgi poti, pravzaprav vsaj na delu poti, 

počutil zelo osamljenega. Sam na dolgi cesti. In na tej cesti sem srečeval 

ljudi. Tudi tebe. Srečati sem moral prav tiste, ki so mi prekrižali pot, me 

na poti spremljali ali me zgolj prehiteli.  

Za lažjo predstavo imej v mislih cesto. Dolgo asfaltno cesto, ponekod 

ravno in monotono, drugod spet polno ovinkov. No, res sta samo levi in 

desni ovinek, ampak, saj veš, kaj mislim. Skratka cesta. Z leve strani me 

prehitevajo ti in drugi, drugič spet jaz prehitevam te in one. In vozim. 

Vozim in vozim. Ob cesti me od časa do časa na različne uvoze in izvoze 

opozarjajo table različnih velikosti, oblik in barv. In danes si se mi na 

uvozu, mimo katerega sem se peljal, pridružil ti. Prav ta trenutek, ko bereš 

te vrstice, se voziš z mano. Skupaj se smejiva, pogovarjava in začudeno 

spogledujeva. Ja, res je. Na uvozu na »mojo« cesto se mi v nekem hipu 

pridružiš in to ne brez razloga. Ne, ne. Z namenom si tukaj prav v tem 

trenutku. Veš, nič ni predano naključju. Tudi to, koga moramo srečati na 

poti našega življenja. Torej se voziva. Kako dolgo? Ne vem. Morda le 
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nekaj kilometrov, morda nekaj sto ali nekaj tisoč njih. In dokler se voziš 

ob meni ali z menoj, skupaj doživljava najino pot. Zagotovo bova enkrat 

prišla do izvoza, na katerem boš ti ali jaz zapeljal stran in odšla bova vsak 

svojo pot. Tako je tudi v življenju. Ljudje pridejo in grejo. Pridejo, so ob 

nas, postanejo del našega življenja, nas spremljajo in ko nastopi čas 

odhoda, odidejo. Pa nič zato. To je del življenja.  

Najpomembneje je, da nas ljudje spremljajo toliko časa, kolikor jim 

dovolimo. Zakaj bi morali dneve preživljati v družbi nekoga, ki nam več 

ni všeč? Velikokrat ljudje zaradi občutka slabe vesti, predvsem pa zaradi 

dejstva, da se nekomu ne zamerijo, raje potrpijo in so tiho. Ampak morda 

je prišel čas, da temu naredimo konec. Ne zaradi drugih, predvsem zaradi 

sebe. O tem malce pozneje. 

Če sem odkrit, moram priznati, da mi je v določenem življenjskem 

obdobju ob strani vedno stala določena oseba. Na začetku moje poti, v 

mojem čudovitem otroštvu, so mi poleg domačih ob strani zagotovo stali 

prijatelji, pravzaprav dva prijatelja, ki sta mi v tistem času vplivala na 

oblikovanje dela mojega današnjega značaja. Postavila sta trdne temelje 

tistim lastnostim, zaradi katerih me ljudje danes morda bolje sprejemajo.  

V najstniških letih mi je na poti delala družbo dobra prijateljica iz 

srednješolskih klopi. Zanjo sem takrat mislil, da je na tem svetu edina, ki 

me razume, podpira in sprejema točno takšnega kot sem. Pozneje pa so 

na mojo cesto življenja stopali vedno novi prijatelji, sončki, ki me 

obkrožajo še danes. Ampak o njih malce pozneje. Lahko rečem le to, da 

danes, ko se ozrem nazaj, vidim, da so v določenem obdobju v moje 

življenje prišli ljudje prav s posebnim namenom, posebnim sporočilom in 

mnogokrat tudi z izzivom, da me naučijo nekaj novega, kar mi bo 
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koristilo. Prav vse, kar se je zgodilo z njimi ali zaradi njih, sem v tistem 

trenutku potreboval. Danes sem jim za vse izkušnje, preizkušnje in izzive 

zelo hvaležen, četudi sem v danem trenutku, ko vse ni šlo po načrtih, bil 

obupan in jezen. 

Torej, naša cesta. Ceste se med seboj križajo, ne? Križišča in krožišča z 

neskončnimi možnostmi uvozov in izvozov ter ostalih priključkov. Kam 

naprej? Katero pot izbrati? Daljšo in previdnejšo ali hitrejšo in 

nevarnejšo? Ne smeš pozabiti, da je namen celotne naše poti prav pot 

sama in vse, kar doživimo na njej, nas oblikuje in zaznamuje. Nič ni 

narobe, če se odločimo za daljšo pot. A nič ni narobe tudi, če se odločimo 

za krajšo. Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo sami in za njo tudi stojimo, 

je pravilna. Če pa si kdaj pa kdaj premislimo in izberemo drugo pot, je 

tudi prav. Zakaj pa ne? Le mi sami vemo kam, kako in predvsem zakaj 

potujemo. Je res? Seveda, da je. Zato se nič ne boj, četudi tvoja cesta ni 

ravna in brez ovir. Ovire bodo vedno. In prav je tako. Ali naša pot ne bi 

bila precej monotona, če na njej ne bi bilo ovir? 

Ovire so več kot dobrodošle. Se ti ne zdi tako? Tudi v avtošoli nam na pot 

postavijo ovire, saj je njihov cilj, da nas izurijo v odlične voznike. In na 

naši življenjski poti je enako. Prav zaradi ovir smo mnogokrat potisnjeni 

v situacije, v katerih se moramo kdaj pa kdaj hitro in »pravilno« odločiti. 

Odločiti se moramo, kako bomo reagirali, kam bomo zavili, kateri izvoz 

izbrali in najpomembneje, koga bomo vzeli s sabo. Zato se veseli vseh 

križišč in novih poti, ki se rišejo pred tabo. Naj te ne bo strah. Ne podnevi, 

ne ponoči. Le ko pade mrak, ne pozabi prižgati dolgih luči, da si osvetliš 

pot. 
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Jaz vedno pravim: »Ne moreš se izgubiti, če ne veš, kam potuješ.« 

Prepusti se poti, po kateri voziš. Res je, da imamo velikokrat izrisan jasen 

cilj, ki ga želimo doseči. Tega zagotovo tudi dosežemo, če se le 

odpravimo na pot in se sproti odločamo, kako voziti in kam zaviti, saj vse 

poti, dokler le verjamemo, vodijo do našega pravega cilja. Kaj se bo 

dogajalo na poti? Nimam pojma. Danes se s tem več ne obremenjujem. 

Vem samo, da sem, vsaj dokler se vozim in premikam, vsak dan bliže 

svojemu cilju, svojim sanjam. Zagotovo na naši poti pride dan, ko se 

počutimo, kot da je vse okoli nas obstalo in da se stvari nikamor ne 

premikajo. Tudi sam sem to večkrat občutil. Vendar moraš naprej. Vse je 

v gibanju. Vedno se mora nekaj premikati. Morda kdaj pa kdaj res počasi, 

ampak se mora. Nekatere stvari včasih potrebujejo dalj časa, da dozorijo, 

a je na koncu vedno vse tako kot mora biti. 
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5 Pot do sedaj 

In sedaj se pripni. Popeljem te namreč po moji poti. Na njej je bilo do 

danes veliko ovir, levih in desnih ostrih ovinkov in kar nekaj ciljev. Le 

okvirno ti bom orisal sliko poti in ljudi, ki so se mi pridružili na tej poti. 

Ko se danes ozrem nazaj, vidim, da je bilo pravzaprav vse povezano. 

Občutek imam, da je vse in vsakdo bil postavljen na mesto točno ob 

določenem času, v trenutku, ko sem to dejansko potreboval. Toda tako, 

kot so bili drugi postavljeni na mojo pot, sem jaz bil na njihovo. Ko pišem 

te vrstice ter skušam doumeti in povezati to pot v celoto, se kar smejem, 

ker mi je dejansko smešno to, kako je vse bilo povezano v logično celoto. 

Če ne bi spoznal tega, ne bi z njegovim posredovanjem spoznal tistega in 

ne bi delal tam, kjer sem spoznal njega, da mi je predstavil njo, s katero 

sem odpotoval tja, kjer sem spoznal njega, da mi je predstavil njo, ki je 

trenutno moja sopotnica. Vem, hecno se sliši, ampak nekako tako je bilo. 

Vendar dajva malce bolj podrobno z vsemi imeni, kraji in 

dogodivščinami. Vse pripravljeno? Pokovka pečena? Sok? Greva? 

Akcija! 

Pisalo se je leto 2003. Dijaki zadnjih letnikov smo pozno spomladi 

prestrašeno sedli v šolske klopi. Pisala se je matura. Bil sem zelo 

nervozen. Saj veš, tisti občutek, ko veš, da si se učil, a vseeno obstaja 

možnost, da bo v testu nekaj, česar nisi niti pogledal. Ampak k sreči se je 

vse izteklo po scenariju, ki sem ga po tihem pisal. Na veliko začudenje 

sem celo pri matematiki na maturi dosegel oceno, ki je bila višja kot katera 

koli v času šolanja. Matura je bila za mano. Dan razglasitve rezultatov, ko 

smo se trumoma zgrinjali pred ravnateljičino pisarno in posamično 

vstopali v želji, da prejmemo dobre novice, je bil nepozaben. Sošolci, ki 

so prišli pred mano, so iz pisarne prihajali z nasmehom. Še danes skoraj 
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v celoti lahko podoživim občutek pozitivne tesnobe pri srcu. Saj veš, 

tistega, ko ne veš kaj bo, a upaš in nekje globoko v sebi čutiš, da bo dobro. 

Prišel sem na vrsto. Potrkal, odprl vrata, vstopil, sedel na stol in čakal. 

Poleg mene je sedla ravnateljica in ažurno iskala moje ime na seznamu. 

Pričakoval sem neko klišejsko vprašanje ali kakšno spodbudno besedo, 

morda nek uvod preden mi predoči rezultate, kar koli, kar bi zapolnilo 

nekaj sekund trajajočo tišino, ko je iskala moje ime. Tistih deset sekund 

je v meni povzročilo rahlo paniko, saj se mi je tišina zdela predolga. 

Naposled je rekla: »Aha, tu ste. Čestitam, opravili ste.« Segla mi je v roko 

in še preden sem dobro dojel, kaj, kdo, kako, kaj že? Aha, naredil sem. 

Vrnil sem stisk roke, vzel potrdilo in zapustil pisarno z nasmehom kot vsi 

pred menoj. Sošolci, ki so še vedno čakali, so me spraševali: »Si naredil? 

Si?« Sem, sem. Seveda, da sem. Ves vloženi trud je bil poplačan. Tistega 

dne se mi niti sanjalo ni, da mi bo vse znanje, ki sem si ga »nabral« v 

gimnazijskih letih, nekoč prišlo še kako prav.  

Jeseni je napočil čas, da spakiram kovčke in začnem novo življenjsko 

obdobje: pred mano so bila študentska leta. Tako mamljiva, tako 

skrivnostna, lahkotna in nadvse zabavna, vendar tudi stresna. Na 

Pedagoški fakulteti v Mariboru, kamor sem se vpisal na študij angleščine 

in nemščine s književnostjo, sem začel spoznavati nove ljudi in se znašel 

v povsem novih situacijah, ki so predstavljale svojevrsten izziv. Ponovila 

se je zgodba preteklih let. Ko smo se iz Kranjske Gore preselili v 

Prekmurje, sem stopil v popolnoma novo okolje. Naenkrat so pred mano 

bili novi sošolci, novi sosedje, nove situacije. In kot da usoda ne bi 

razumela, da je bilo enkrat dovolj in da te tovrstna preizkušnja, predvsem 

v najstniških letih, dodobra utrdi, sem leto po prihodu v zame popolnoma 

novo okolje ponovno zamenjal vse sošolce, učitelje, situacije. Sedaj, ko 
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sem začel študirati, sem že vedel, kaj me čaka in nad spremembo nisem 

bil več tako osupel. Nekako sem začel dojemati, da mi je očitno res 

namenjeno, da se moram vedno znova znajti v novem okolju, kjer nikogar 

ne poznam. Bodimo odkriti … Eno je, če se odseliš v drugo vas ali mesto 

in še vedno obdržiš ves znani svet v svojem vsakdanu, nekaj popolnoma 

drugega pa je bilo v tistem času, ko še nismo klepetali preko spleta ali 

socialnih omrežij, pustiti ves znani svet za seboj in oditi. V tistem času 

smo stike s prijatelji lahko ohranjali le preko navadnih pisem in 

stacionarnih telefonov. Mimogrede: kdaj si napisal zadnje klasično pismo 

prijatelju, ga dal v ovojnico, nanjo prilepil znamko in ga poslal po pošti? 

Samo vprašam.  

Sam se spomnim, da je selitev na drugi konec države zame pomenila 

strašen konec stare in čudoviti začetek nove zgodbe. To bi rekel danes. 

Takrat pa sem bil mnenja, da se mi je podrl svet. Zato, ker je moj znani 

svet pred mojimi nogami ležal zdrobljen na tisoče koščkov, sem si izbral 

za najstnika najlažjo možno pot: zaprl sem se vase.  

Šele na fakulteti sem skoraj nevede bil prisiljen spopasti z zunanjim 

svetom. A preden sem storil to, sem se moral odpreti samemu sebi, zlesti 

iz mojega oklepa in pasti iz varnega milnega mehurčka, v katerem sem 

lebdel. Vdihniti sem moral zrak novega sveta, ki me je obdajal. Na 

začetku je bilo strašljivo. Poznal nisem nikogar, celo mesta ne. Edina 

znanka je bila pot od stanovanja do fakultete in nazaj. A k sreči je to bilo 

le kratkotrajno obdobje. Ko sem se odprl in pustil ljudem do sebe, ko sem 

se začel pogovarjati in dal ljudem možnost, da pridejo v moj svet ter z 

mano navežejo stike, se je začela sprememba v meni.  
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Prvi meseci v Mariboru so name narediti močan vtis in prepričan sem, da 

je preobrazba, ki sem jo tedaj doživel, vplivala na razvoj vseh dogodkov 

v prihodnjih letih. V gimnaziji sem vedno bil fant iz ozadja, izven središča 

pozornosti. Mislil sem, da bom lažje premagal vse strahove, ki so me 

pestili, če bom tiho in ne bom izstopal. Študentsko življenje pa je prineslo 

vse drugo. Začel sem hoditi ven, se zabavati in ob kavicah na toplem 

jesenskem soncu s sošolci debatirati o smislu življenja. Bil sem bolj 

pogumen in čedalje bolj drzen. Ne razumite me napak. Zame je drznost 

pomenila že to, da sem se družil z meni skoraj neznanci. Šele pri polnih 

osemnajstih, ko sem se preselil v Maribor, sem bil prvič na zabavi do 

zgodnjih ur naslednjega dne. Nov način življenja mi je zelo hitro zlezel 

pod kožo. Pomenil je nekaj novega, nekaj neznanega, a hkrati tako 

mamljivega. Daleč stran od oči staršev, sestre, družine in okolice. Prvič v 

življenju sem se počutil svobodnega, brez okovov, ki sem si jih pred leti 

nadel, da bi me obvarovali pred svetom. Ko sem obiskoval srednjo šolo, 

sem vedno ždel doma. Vsak dan sem takoj po šoli odbrzel v varno zavetje 

znanega sveta, naredil domačo nalogo, se učil, malce gledal televizijo in 

to je bilo to. Kdaj pa kdaj sem si morda privoščil ogled filma v kinu. Moji 

sovrstniki so v tem času vsak konec tedna žurali, hodili v diskoteke, 

različne lokale ali na koncerte. Ker tega v srednji šoli nisem doživel, mi 

je sedaj bilo tuje in novo. Morda sedaj, ko rečem, da so se mi z odhodom 

v Maribor odprle oči, razumeš, kaj želim povedati. Spregledal sem. In to 

je bil šele začetek. Spomladi leta 2004 sem kljub zelo dobrim ocenam vse 

več ostajal doma na Goričkem. Očetu se je zdravstveno stanje izredno 

poslabšalo. Naenkrat je bergle zamenjala hodulja. Nove okoliščine so bile 

zelo stresne za vse. Vsi vpleteni smo morali ubrati nove korake in se 

prilagoditi situaciji. Naslednje leto se več nisem vrnil na fakulteto. 
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Res je, da sem takrat bil mnenja, da se je moje življenje končalo. Mislil 

sem: »To je to. Konec je … Vsega je konec.«. Z mislijo, da se je življenje 

ustavilo, sem obtičal doma. A glej ga zlomka! Če ne bi takrat ostal doma, 

ne bi danes posedoval znanja, ki ga imam. Očetova bolezen je vplivala na 

vse družinske člane in nehote smo se spreminjali, zato sem v sebi čutil 

jezo. Bil sem jezen nase in na hudičevo bolezen, ki se je nepovabljena 

prikradla v naša življenja in postavila naš vsakdan na glavo. Zelo težko je 

bilo gledati očeta, ki je venel. Postajal je ujetnik lastnega doma in lastnega 

telesa. Čutil sem, kako so dan za dnem umirali delčki njegove duše, 

njegovih želja in neizživetih sanj. 

To je bil eden izmed razlogov, da sem pustil študij in ostal doma. V času, 

ko sem bil doma, me je začelo zanimati nekaj, za kar sem mislil, da nikoli 

ne bo v domeni mojega interesa. Vedno bolj me je privlačilo grafično 

oblikovanje ter video in zvočna montaža. Za vse to krivim (beri: se 

zahvaljujem) skupino Bepop. Glasbena skupina, ki je bila ustvarjena 

preko resničnostnega šova, je name naredila tako velik vtis, da sem se 

doma začel snemati. Resničnosti šov je med zvezde izstrelil petčlansko 

glasbeno zasedbo. Bili so mladi, ki so si drznili uresničiti svoje sanje. V 

meni pa so zaiskrili plamen, ki se je razplamtel v ogenj in ta gori še danes.  

Po nasvetu dobrega prijatelja iz srednje šole sem si priskrbel preprost 

program za montažo zvoka. In tu se je začelo. Na plano so privrele otroške 

sanje: »Rad bi pel.« Že kot otrok sem namreč rad prepeval. Doma sem za 

starše in družinske prijatelje pogosto prirejal pevske nastope. Te moje 

sanje so sedaj začele postajati resničnost. Sprva sem snemal le pesmi 

skupine Bepop, kasneje pa še vse ostale.  
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Na začetku tega tisočletja na spletu nisi mogel kar tako najti matrice 

pesmi. Danes je to nekaj samo po sebi umevnega, v tistih časih pa je to 

bila misija nemogoče. Spomnim se, kako in predvsem kolikokrat sem 

poslušal posnetek, ga obdelal po svojih najboljših močeh, dodajal različne 

posebne učinke in se poigraval z nastavitvami tako dolgo, da je bil na 

koncu postal vsaj senca originala. Zaradi amaterske opreme ta še zdaleč 

ni bil dober, toda meni je takrat pomenil vse. Ponosen sem bil nase. Nisem 

le ustvaril nekaj novega, ampak sem se ob tem še veliko naučil. In več kot 

sem se posvečal svojemu novemu hobiju, boljši sem bil. Danes imam teh 

posnetkov malo morje in brez težav bi napolnil kar nekaj zgoščenk. Tudi 

z video montažo sem začel eksperimentirati. V čisto preprostem 

programu so začeli nastajati krajši posnetki z različnimi učinki. Naučil 

sem se, kako se besedilo pripelje na zaslon, kako lahko izgine, kakšen naj 

bo prehod med posnetki … Pri delu sem resnično užival. Tako zelo, da 

sem navdušil tudi ostale. Pri meni so se začele snemati še sestrične in 

sosede. Ni minilo veliko časa, ko se nam je porodila ideja, da bi imeli 

glasbeno skupino in skupaj posneli kakšno pesem. Zakaj pa ne, smo 

mislili. Naš skupni cilj je privedel do tega, da smo se vsak dan družili, 

imeli nastope v moji sobi, vadili koreografijo in celo posneli vokale. V 

roku enega leta smo ustanovili kar dve glasbeni zasedbi: Teenys, v kateri 

sta poleg mene bili še sestrični Amanda in Jerneja, in 40ur s sestrično 

Amando in dvema sosedama. S skupino 40ur smo posneli priredbo tuje 

pesmi, besedilo zanjo pa je napisal sosedin brat. Vedeli smo, da ne pojemo 

dobro, a nam je poleg petja bilo pomembno predvsem naše druženje. 

Ustvarjali smo spomine, ki nam jih nihče ne more vzeti. V svoji 

mladostniški zagnanosti smo posneli deset pesmi in naredili lastni album, 

ki ga imam še danes.  
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Za album pa smo potrebovali fotografije. Opravili smo pravi mali 

»photoshooting« in to kar sredi naše dnevne sobe. Reflektor na tleh, 

pihalnik ob strani, bela stena v ozadju. Seveda sta v vse bila vključena 

tudi večkratno preoblačenje in popravljanje make-upa. V same priprave 

in fotografiranje smo vložili toliko truda, da so naše fotografije res izpadle 

vrhunsko. Fotografirali smo se s popolnoma novim digitalnim 

fotoaparatom, ki ga je mama osvojila v neki nagradni igri. To je bil naš 

prvi digitalni fotoaparat, pravo malo čudo tedanjega časa, saj smo 

fotografije lahko prenašali neposredno na računalnik. Tako, fotografije 

smo imeli. Nekaj sto fotografij, ki jih je bilo potrebno obdelati in urediti. 

Vedel sem, da navadni Slikar na računalniku temu ne bo zadoščal, zato 

sem bil primoran najti drugo rešitev. Spoznavati sem začel program, ki ga 

v 9. različici od tedanje uporabljam še danes. S pomočjo spleta, predvsem 

gledanja raznih posnetkov, sem se naučil osnovnih tehnik grafičnega 

oblikovanja in urejanja slik. Ker je grafično oblikovanje pri meni zbudilo 

interes, mi ni bilo žal v to vlagati časa in truda. Vedel sem, da je delo 

neplačano, a me je vsak končni izdelek navdal s tolikšnim navdušenjem, 

da sem včasih ure in ure presedel pred računalnikom, se učil, ustvarjal in 

svoje znanje iz dneva v dan nadgrajeval. 

Vsak dan, ko sta Monika in Andreja prišli iz šole, smo se dobili pri meni, 

da sem jima pokazal, kako napredujejo naše fotografije. Takšen ali 

drugačen napis, ozadje, učinki, ni da ni. In tako iz dneva v dan, iz tedna v 

teden, iz meseca v mesec. Naš album je bil nared. Ker je Amanda živela 

v Nemčiji, smo se odločili, da naslednjič, ko pride v Slovenijo, 

posnamemo tudi amaterski video spot za našo pesem Usojena sva si. 

Pesem, ki je zaradi našega razglašenega petja bolj spominjala na parodijo, 

je bila balada.  
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Sredi zime, ko je pokrajino pobelil sneg in je temperatura padla globoko 

pod ničlo, smo se odločili, da v gozdu na koncu vasi posnamemo kadre 

za spot. To je bila dogodivščina in pol! Dekleta, ki so v spotu želela 

izgledati kar se da privlačna, so v tankih oblačilih zmrzovala pred kamero. 

Še danes, ko gledam neobdelane kadre, se glasno smejem predvsem iz 

deklet, ki se jim je celo na obrazu videlo, da se borijo z arktičnim mrazom. 

A tedaj smo se vsi trudili, vsi smo si želeli isto. Po nekaj urah snemanja, 

predvsem pa zmrzovanja v zasneženem gozdu, smo se odpravili domov, 

vsak na svoj konec.  

Z montažo videa sem pričel takoj. Gnala me je radovednost, saj sem želel 

čim prej videti končni izdelek. Ker nisem imel digitalne kamere, sem vsak 

posnetek iz fotoaparata moral presneti na računalnik. Med delom sem v 

glavi posnetke že združeval v videospot. Še preden sem začel z montažo, 

sem vedel, kako bo videospot izgledal. Pred računalnikom sem presedel 

ure in ure in delal pozno v noč. Dobil sem grobo različico končnega 

izdelka. Naslednji dan sem komaj čakal, da dekleta pridejo k meni in si 

skupaj ogledamo nastalo mojstrovino. Nikoli ne bom pozabil njihovih 

vprašujočih pogledov, ko so sede čakale, da se zagledajo na 

računalniškem zaslonu. Mislim, da smo si videospot v tisti uri ogledali 

več kot desetkrat. Bili smo navdušeni, predvsem zato, ker smo vse naredili 

sami. Bili smo tako navdušeni, da smo se naokoli hvalili, kako dobro je 

izpadel. 

Usoda je poskrbela, da imamo veliko sorodnikov. Videospot je bilo težko 

poslati vsem, ne da bi katerega izpustil. In če bi nenamerno katerega od 

sorodnikov pozabili, bi užaljenost takoj potrkala na vrata. Zaradi tega sem 

naredil nekaj, kar je vplivalo na nadaljevanje moje življenjske poti. Da bi 

si sorodniki naš videospot lahko ogledali, sem ga naložili na spletno stran. 
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Tistega dne, ko sem video nalagal nanjo, si niti v sanjah nismo 

predstavljali, kaj bo sledilo v prihodnjih tednih. 

Amanda je odšla nazaj v Nemčijo. S sabo je vzela naše pesmi, slike in 

spot. Danes trdi, da si je v Nemčiji vsak dan predvajala naše pesmi, se 

spominjala našega druženja in nas pogrešala. Danes dobro vem, da je 

namen našega druženja bil predvsem ustvarjanje skupnih spominov, a se 

tega takrat nismo zavedali.  

V ozadju pa se je brez naše vednosti nekaj kuhalo. Nekaj, na kar sploh 

nismo pomislili. Videospot je prišel v javnost. Ko sem ga objavil na 

spletni strani, nobeden od nas ni pomislil, da vse, kar objaviš na spletu, 

postane dostopno vsem, ne samo ljudem, katerim si poslal povezavo do 

videospota. Naš amaterski videospot je Slovenija pograbila in so o nas in 

posnetku začeli pisati po različnih spletnih blogih in forumih. Ljudem je 

video bil smešen. Tudi naše petje jim je bilo. Po prvem šoku in 

presenečenju, da je javnost pograbila naš videospot in njega ter nas 

dobesedno trgala po spletu, smo pomislili: če smo vzbudili pozornost, 

dajmo to izkoristiti. Odločili smo se, da izdelamo spletno stran skupine. 

Sam sem se prvič srečal s postavljanjem in izdelavo spletnih strani, a sem 

se želel naučiti tudi tega. Znanje, ki sem si ga pridobil, ko sem izdeloval 

našo spletno stran, mi je dalo temelje, na katerih gradim še danes. Kdo bi 

si mislil!  

Števec na naši spletni strani je iz ure v uro rasel. V prvem dnevu smo 

presegli tisoč ogledov. Postali smo prava spletna senzacija. Čez noč smo 

bili lansirani med zvezde in k sodelovanju sta nas povabili takrat dve 

največji televizijski hiši v Sloveniji. Sprejeli smo ponudbo in gostovali v 

dveh takrat najbolj gledanih zabavnih oddajah tistega časa. Ena od oddaj 
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je bila celo na nacionalni televiziji. Ja, iz obrobja gozda na Goričkem smo 

prišli do nacionalne televizije.  

To, da bom tudi sam stopil pred kamere in stal pod žarometi, tako kot 

moji idoli, ki sem jih gledal v oddajah in po tihem razmišljal, kako lepo 

bi bilo v njihovi koži, je bila izpolnitev mojih najbolj skritih sanj. Ne da 

bi se kaj pretirano pretegnil, se mi je izpolnila želja iz otroštva, iz časa, ko 

je vse bilo tako preprosto.  

Spomnim se, kako smo se hladnega pomladnega dne leta 2003 z 

avtobusom odpravili v Ljubljano. Fotografije povedo vse. Nasmejani 

obrazi, iskrice v očeh. Vedeli smo, da nas niso povabili zaradi našega 

talenta, ampak zato, ker smo bili zaradi amaterskega videospota, 

začinjenega z neubranim petjem, spletna atrakcija. A nam je bilo 

najpomembnejše naše druženje. Vedeli smo, v kaj smo se spustili, zato 

nas mnenje drugih ni zanimalo. To je bil čas, ko smo živeli v nekem 

svojem svetu, takem, v katerem je bilo dovoljeno sanjati in sanjariti. Na 

avtobusni postaji v Ljubljani so nas ljudje prepoznali. Kaj prepoznali! 

Obračali so se za nami in kazali na nas. Z vseh strani si lahko slišal besede 

najstnikov in mladine: »To so tisti iz interneta. To so tisti!« Ja, bili smo 

mi. Tisti iz interneta.  

Izkušnja snemanja oddaje v živo je bila zame neponovljiva in 

neprecenljiva. Cvetel sem od navdušenja, ko sem lahko prvič v živo videl, 

kako poteka delo za kamerami. Mislim, da nismo dojemali, kaj se nam 

dogaja. Kje smo bili? Na televiziji? V živo? Ljudje so nas spremljali? 

Kaj??? Ogled naše spletne strani je poletel v višave. Omeniti moram, da 

takrat ni bilo socialnih omrežij, da bi si preko njih lahko delali reklamo. 

Le tista uboga spletna stran, ki sem jo postavil. 
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O nas so pisali v različnih časopisih, začeli pa so nas vabiti tudi na 

nastope. Našega prvega v Slovenski Bistrici ne bom pozabil. Celo svojega 

varnostnika smo imeli. Kakšni časi! In vse se je dogajalo tako hitro, da še 

sami nismo mogli verjeti, da je to sploh mogoče. Sčasoma smo na nastope 

in intervjuje odhajali le še trije, saj se je Amanda vrnila v Nemčijo. Kmalu 

se je izkazalo, da sta Monika in Andreja čedalje bolj zasedeni s šolo. Le 

jaz sem bil tisti, ki je imel ogromno časa. Kot skupina smo bili vedno 

manj aktivni, a naše prijateljstvo je ostalo. Kljub splošnemu interesu smo 

počasi tonili v pozabo, saj so prioriteto v naših življenjih dobivale druge 

stvari.  

Po tihem sem še vedno hrepenel po tem, da bi nastopal, se pojavljal v 

medijih in pel. Čutil sem, da tega dela svoje zgodbe še nisem izživel. Splet 

okoliščin in poznanstev je pred mene postavil melodijo za mojo prvo 

samostojno pesem, za katero sem napisal tudi besedilo. Poimenoval sem 

jo Migaj. Bila je hudomušna skladbica z lahkotnim poletnim ritmom. 

Internet je ponovno naredil svoje. Pesem sem objavil na spletu in spet so 

me začeli vabiti na nastope.  

Nekega dopoldneva sem pregledoval in odgovarjal na elektronsko pošto. 

Med kupom reklam, neumnih in neumestnih mailov neznancev ter 

sporočil prijateljev sem naletel na mail, ki me je osupnil. Naj omenim, da 

do mojega elektronskega naslova ni bilo težko priti, saj sem ga objavil na 

spletni strani skupine. Priznam, da se danes več ne spomnim imena 

pošiljatelja, a me je vsebina elektronskega sporočila dobesedno vrgla iz 

stola. Lastnim očem nisem mogel verjeti, kaj berem. Najprej sem mislil, 

da zagotovo gre za potegavščino, a k sreči je bila na dnu sporočila 

zapisana tudi številka, kamor naj bi poklical za več informacij. Poklical 

sem. Zvonilo je. Po nekaj dolgih trenutkih se je na drugi strani končno 
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zaslišal moški glas: »Nika Records, prosim.« Ja, dobil sem sporočilo 

založbe, ki mi je ponujala zastopanje na glasbenem trgu. Mene? Res? Si 

predstavljaš mojo osuplost ob njihovi ponudbi? Pred dobrim letom sem 

sedel doma, obupan, ker sem pustil študij, z mislijo, da se je moje življenje 

zagotovo končalo in da so stvari obstale. 

Z odgovornimi sem se dogovoril za sestanek v Ljubljani. Želeli so, da se 

pogovorimo o možnostih sodelovanja. Danes bi na sestanku zagotovo 

reagiral drugače. A takrat ni bilo kančka dvoma, da sodelovanja ne bom 

sprejel. S podpisom pogodbe se je moja skladba uvrstila na seznam 

uvertur za mobilne telefone in melodij za zvonjenje. Priznam, da sem 

takrat tudi sam kupil lastno melodijo, a predvsem zato, da sem se prepričal 

v resničnost dogajanja.  

Pri založbi so bili mnenja, da je napočil čas za novo pesem, ki sem jo 

posnel v lepšem, predvsem pa boljšem studiu s profesionalno opremo v 

Celju. Snemanje v tovrstnem studiu je pomenilo novo izkušnjo. In bila mi 

je izjemno všeč! Poigraval sem se z mislijo, da bi tako lahko nadaljeval. 

V nedogled. Pesem sem premierno predstavil v oddaji, ki se je predvajala 

po vseh lokalnih TV-postajah v Sloveniji. To so bili časi, ko digitalne 

televizije še ni bilo, zato je tovrstno predvajanje pomenilo, da si bil viden 

po celi državi. V prostem času, ki sem ga še vedno imel na pretek, sem 

doma nadgrajeval svoje znanje grafičnega oblikovanja. Izdelovati sem 

začel enostavnejše spletne strani, za to pa je izvedel tudi voditelj in 

urednik zabavne oddaje, v kateri sem se predstavil z novo pesmijo. Kot 

grafični oblikovalec sem začel sodelovati z njim. Z njegovo pomočjo sem 

prišel v družbo ljudi, ki so me usmerili na pot, na katero z veseljem 

zavijem še danes. 
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Torej bom pevec in grafični oblikovalec, sem mislil. Na snemanju 

zabavne televizijske oddaje sem spoznal ansambel, ki je izvajal narodno-

zabavni rock. Pevca te skupine, Boštjana, mi je predstavil voditelj. Dejal 

je, da sem jaz tisti oblikovalec, o katerem mu je pripovedoval. Boštjan, ki 

je bil v tistem času izjemno suhcat in majhen (no, manjši od mene), a zelo 

energičen in živahen, me je prosil za moj elektronski naslov, da ostaneva 

v stiku, če bi v prihodnosti morda obstajala kakšna možnost sodelovanja.  

Minilo je kar precej časa, da sem ponovno slišal zanj. Nekega dne sem na 

elektronski naslov prejel reklamno sporočilo. Teh še danes ne odpiram, 

kaj šele berem, a me je tisto reklamno sporočilo pritegnilo. Da ne bi kdo 

mislil, da zaradi vsebine! Pritegnilo me je zaradi kopice napak v njem. 

Sam sem že od nekdaj pristaš pravilnega pisanja, saj menim, da je 

slovenski jezik tako lep, da mu delamo krivico, ko ga kazimo s 

pravopisnimi in slovničnimi napakami. In te opazim tudi, če jih ne želim. 

To moje sokolje oko mi danes pri delu pride še kako prav. A o tem, kaj 

počnem danes, kasneje. 

Torej, berem reklamno sporočilo in pred mojimi očim se pojavljajo 

presledki pred vejicami, povedi brez končnih ločil ali brez velike 

začetnice na začetku. »O ti mili bog,« sem si mislil: »Kdo pošilja taka 

sporočila naokoli?« Ker je pod besedilom bila prilepljena povezava do 

uradne spletne strani, sem kliknil nanjo. Iz čiste radovednosti. Kot 

izdelovalca spletnih strani me je zanimal design, oblika, barve, postavitev 

… Morda bi na spletni strani dobil kakšno novo idejo za nadaljnje 

ustvarjanje. Ampak … Če sem popolnoma odkrit, me je, da sem kliknil 

na spletni naslov, prisilil kup slovničnih in pravopisnih napak. Stran se je 

počasi naložila in na strani pred mano se je odprla lesena ploščica z 

napisom glasbene agencije Sonys. Rubrike so kar lebdele nekje po 
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zaslonu, malce levo, malce desno. Nekaj besedila je bilo barvnega, nekaj 

črnega, nekaj je bilo napisanega z malimi, nekaj z velikimi črkami in ob 

vsej tej kaotični parodiji je bilo kar tja v en dan nametanih še nekaj 

fotografij. Spomnil sem se, da se mi je Boštjan na snemanju oddaje 

samozavestno pohvalil, kako »hudo« spletno stran bo imel, saj mu jo 

izdeluje kup priznanih oblikovalcev. Saj si lahko zamišljaš moje 

začudenje, ko sem ugotovil, da je spletna stran Boštjanova in da jo je 

sodeč po njegovih besedah ustvaril kup priznanih oblikovalcev. 

Kvečjemu je spletna stran spominjala na študentsko oglasno desko, ki so 

jo nadobudni študentje naredili »barvito«. Ne pretiravam.  

Že od nekdaj brez dlake na jeziku, a dobronamerno povem svoje mnenje, 

če se nekatere stvari lahko popravijo in naredijo boljše. S tem namenom 

sem pisal tudi Boštjanu. Pač, nisem mogel iz svoje kože. V tistem času 

sva bila le znanca, zato je moje sporočilo bilo sila uradno. Glasilo se je 

nekako tako: »Veseli me, da se dela promocija, lepo, da se podpira 

slovensko glasbo, a spletna stran bi lahko bila boljša. Če smem, bi ti kot 

izdelovalec spletnih strani morda priporočal …« In tako naprej. Čisto v 

mojem stilu. Če se odločim dati konstruktivno kritiko, mimogrede 

omenim, kako bi jaz naredil določeno stvar. Predvsem pa poudarim, da to 

lahko naredim, ker imam izkušnje. Dejstvo je, da ljudje ne vedo, kaj vse 

znaš. Prav zaradi tega je potrebno povedati, kakšne kompetence in 

izkušnje imaš. Kaj se lahko zgodi? A ti lahko kaj vzamejo? Nop. Najhuje, 

kar se ti lahko zgodi je, da te zavrnejo. A tudi tega ne boš vedel, če ne 

poskusiš.  

Na Boštjanov odgovor z zahvalo nisem dolgo čakal. Razložil mi je, da je 

stran še vedno v nastajanju in natresel še kup drugih argumentov, zakaj 

spletna stran izgleda tako kot študentska oglasna deska, ki je bila deležna 
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vandalskega napada. Saj vemo, kam pes moli taco, a ne? Kakor koli že. 

V mailu mi je Boštjan predlagal, da bi se srečala in pogovorila o 

možnostih sodelovanja, saj je uvidel, da obvladam osnove grafičnega 

oblikovanja in urejanja spletnih strani.  

Bil je začetek aprila leta 2008. Dobila sva se v Murski Soboti, pri 

slaščičarni nasproti avtobusne postaje. Če si iz Prekmurja, zagotovo veš, 

o kateri slaščičarni govorim. Saj veš, tista čez glavno cesto, kjer je 

brezplačno makadamsko parkirišče. Z njim je prišla njegova takratna 

zaročenka, ki je večino srečanja molčala. Z Boštjanom sva se dogovorila, 

da njegovo spletno stran preuredim, v zameno pa se bo on dogovoril z 

dotičnimi ljudmi za mojo promocijo in kakšen nastop tu in tam. Ker sem 

spletne strani res delal z velikim veseljem, sem privolil. Zavedal sem se, 

da večina glasbenih dogovorov v današnjem času poteka po načelu ti 

meni, jaz tebi. Roka roko umije.  

Toda stran ni bila preurejena tako hitro. Splet okoliščin je pač nanesel 

tako. Le nekaj dni po najinem sestanku se je zgodilo … Mama je doživela 

srčni infarkt. Strah, kaj bo z mamo, se je zažrl v nas. Z očetom sva ostala 

sama. Sestra je z družino živela v drugem kraju, zato je odgovornost, da 

poskrbim za hišo, predvsem pa za očeta, padla name. Mamo so iz 

murskosoboške bolnišnice še isti dan prepeljali v mariborsko, kjer so ji 

očistili arterije oziroma vene (ne vem točno), ki so blokirale nemoten 

dostop krvi do srca oziroma od njega. Bilo je hudo. Begalo me je na tisoče 

vprašanj, na katera nisem našel odgovorov. Kaj če bo tako? Kaj če ne bo 

tako? Kako bom potem, če bo to in ono? Izkušnja je bila nekaj 

najstrašnejšega, kar sem do tedaj izkusil. Negotovost, ki sem jo občutil, 

me je dušila. Zažrla se je globoko v moje misli in me počasi dušila. Če se 

ti je kaj podobnega že zgodilo, potem zagotovo veš, kako strašen zna biti 
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občutek. Strah človeka v trenutku popolnoma paralizira, srce in duša se 

umakneta, tako da ne čutiš ničesar, v glavi pa se razplamti orkan 

negativnih misli in črnih scenarijev. Čim večjo pozornost strahu nameniš, 

tem večji je. Danes vem, da je strah namišljen. Ljudje ga v negotovih in 

neprijetnih situacijah stopnjujemo do te mere, da ne najdemo več izhoda. 

Če dovolimo, da na nas vpliva še okolica, dobimo čudovit recept za 

panično obnašanje. 

Mama je dva tedna bila v bolnišnici, tretji teden pa je začela s terapijo v 

bližnjem zdravilišču. Ker smo od zdravilišča oddaljeni nekaj manj kot 

dvajset kilometrov, je sklenila, da bo konec tedna preživela doma, saj 

takrat terapije ni. Bil je petek, 16. maja. Mislim, da je bil čas kosila, ko se 

je na domače dvorišče pripeljala mama. Vidno utrujena in nekoliko bleda 

je stopila v hišo. Naša Lara, mešanka med pudljem in španjelom, je od 

veselja, ko je mama stopila v hišo, začela cviliti. Ati je bil pomirjen, saj 

se je vrnila domov. Pa tudi sam sem lažje zadihal. Vse je izgledalo kot 

pred mesecem dni. Čutil sem, kako se življenje počasi vrača v stare 

tirnice. A kako sem se motil! Tistega popoldneva nisem niti slutil, kaj bo 

prinesla noč.  

Zvečer, preden sem odšel spat, sem v sobi, ki sem jo preuredil v neke 

vrste domačo pisarno, gledal skozi okno. Bilo je toplo. Okno je bilo 

priprto in slišalo se je šelestenje listja. V bližini se je oglasila sova. Skovik 

je prihajal iz sosednjega gozda. Zvenel je strašljivo. Romi namreč 

verujemo, da sovin skovik nakazuje, da se nekje v bližini potika Smrt, ki 

bo odpeljala nekoga s tega sveta. Si začuden? Misliš, da si narobe prebral 

ali da sem se jaz zmotil, ko sem napisal mi, Romi? Ne, nisi! Po etnični 

pripadnosti sem Rom. A o tem kasneje. Srce mi je poskočilo. Vame se je 

naselil občutek tesnobe in strahu, da se bo nekaj zgodilo mami. Prestrašil 
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sem se svojih misli, saj je mama šele pred nekaj urami prišla iz 

zdravilišča. Ampak … Tukaj je bil tudi ati. Kaj pa če bo on? Oba sta 

bolna. Zgodi se lahko marsikaj.  

Odpravil sem se v posteljo, vendar zaspati nisem mogel. Misel na sovo in 

na to, kaj se lahko zgodi, mi ni dala miru. V hiši je bila smrtna tišina, 

zunaj popolna tema. Nikjer ni bilo niti trohice svetlobe. Naenkrat sem 

ugotovil, da ne slišim šelestenja listja. A zaslišal sem nekaj drugega. 

Zvok, ki ga do tistega trenutka nisem poznal, a sem vedel, od kod prihaja. 

Zaslišal sem svoje srce, ki je utripalo tako močno in tako glasno, da sem 

imel občutek, da je zunaj telesa. Oblila me je vročica, zagrabila me je 

panika. Vedel sem. Nekaj je narobe. Vstal sem in odšel do spalnice 

staršev. Odprl sem vrata in tiho poklical mamo. Zbudila se je in s strahom 

v glasu vprašala, kaj je. Razložil sem ji, da mi srce premočno in veliko 

prehitro bije. Celo tako močno, da me boli v prsih. Prosil sem jo, da me 

odpelje k dežurnemu zdravniku. Sredi noči sva se odpravila proti mestu.  

Dežurni zdravnik mi je naredil EKG, ki ni kazal nič dobrega. Zaradi tega 

so me napotili v bolnišnico, a tam je EKG bil še slabši. Obenem se mi je 

v višave dvignil tudi krvni tlak. Srce je še vedno neustavljivo hitro in 

podivjano bilo. Celih 156 utripov na minuto so namerili. Zadržali so me 

v bolnišnici. Prva noč je bila grozljiva. Priklopljen na različne aparate, ki 

so merili vse, kar se je izmeriti dalo, sem ležal na intenzivni negi, kjer je 

tri tedne pred mano ležala mama. Tisto noč nisem zatisnil očesa. Proti 

jutru so se misli umirile, srce je začelo biti počasneje, svet pa se je ustavil. 

Že drugič. 
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6 Ko se ustavi svet 

Kaj, če je to to? Kaj, če je to vse, kar sem doživel v življenju? Mar ti ni 

žal, da nisi kdaj pa kdaj bolj užival življenja in danega trenutka? Taka 

vprašanja so mi rojila po glavi celo noč. Danes vem, da sem se tisto noč 

zbudil. To je bila noč, ko sem obrnil novo stran svojega življenja. Danes 

vem, da sem takrat začel zares živeti. Naredil sem prvi korak na poti po 

kateri hodim še danes. 

V bolnišnici sem ostal skoraj tri tedne, saj so na desni strani srca našli 

luknjico, ki mi je povzročila nevšečnosti. Vzrok, da je luknjica nastala, so 

pripisali stresu. Povedali so, da so moje črne misli, strah in panika zadnjih 

tednov privedli do fizične poškodbe na srcu. Si lahko misliš? Moje 

dotedanje gledanje na svet se je spremenilo in dobilo novo perspektivo. 

Izgledalo je nekako tako, kot da bi se tektonska plošča med potresom 

premaknila in vplivala na relief pokrajine. Mama je zaradi mojega stanja 

prekinila rehabilitacijo, vendar mi je zatrdila, da je moje zdravje 

pomembnejše in da se sama dobro počuti.  

Splet dogodkov in okoliščin je poskrbel, da sem na svet okoli sebe začel 

gledati drugače. Če sem odkrit, nisem začel gledati drugače na svet, 

ampak nase in na svoja dejanja. Triindvajset let sem slepo sledil željam 

staršev, ubogal in bil več kot vzoren fant. Nikoli nisem ponočeval, pil ali 

kadil. »Pa me poglej sedaj,« sem si mislil. Ko sem ležal na bolniški 

postelji in se smilil samemu sebi, sem vedel, da bo nekaj potrebno 

spremeniti. Občutek, ki ga ne znam opisati z besedami, je bil tako močen, 

da sem si preprosto rekel: »DOVOLJ JE!« Tisti trenutek sem se odločil, 

da v svoje življenje vnesem spremembe. Nisem vedel kako, a vedel sem, 

da so spremembe potrebne. Če se ne bom spremenil, me bodo naslednjič 
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namesto v bolniško sobo, odpeljali nekaj nadstropij nižje, v bolnično 

hladilnico. Takrat sem tako razmišljal. It's now or never – Sedaj ali nikoli. 

V meni je v trenutku zažarela iskrica, ki je potihoma tlela in čakala 

trenutek, da se bo razplamtela. Morda pa je moj iracionalni strah to iskrico 

prekrival in ji preprečeval, da zaneti plamen, ki danes gori v meni. Skoraj 

vsak dan sta me prišla obiskat mami in ati. Tretji dan, ko sem v bolnišnici 

že malce prihajal k sebi, me je mami vprašala, če mi naj kaj prinese. Še 

sam ne vem zakaj, a edino kar sem si želel imeti, sta bila zvezek in 

svinčnik. Oboje mi je mami ob naslednjem obisku tudi prinesla. Čas v 

bolnišnici sem preživel tako, da sem risal sončne zahode na tisoč in en 

način ter pisal pesmi. Pa ne v slovenščini, ampak v španščini. Resda je 

minilo že pet let, odkar sva z moj Lujzo obiskovala tečaj španščine, a na 

moje začudenje so iz mene verzi v španščini dobesedno vreli. Med prvimi 

sem napisal pesem »Las lagrimas«, ki jo je leto po nastanku uglasbil in 

zapel eden boljših pevcev na Štajerskem. V pesmi sem razkril svoje 

najbolj globoke misli in čustva, ki so se tedaj prebudila v meni. Napisal 

sem, kako sem živel življenje, ki ga nisem želel živeti, zato sedaj jočem 

za vsakim trenutkom, ki ga nisem izkoristil. Saj ti pravim, zbudil sem se. 

Vsa čustva, ki sem jih skrival v sebi, so prišla na plan. Risbe, ki sem jih 

risal, pa so odražale skriti nemir. Sončnemu zahodu se je kmalu pridružil 

jezdec, ki je jahal proti zahodu. Sončni zahod je nakazoval konec nekega 

obdobja v mojem življenju, jezdec pa je bil moj stari Jaz, Sandi, ki ga več 

ni bilo. Celo medicinsko osebje je bilo navdušeno nad mojimi risbami. 

Ena od medicinskih sester mi je rekla, da mi bo prinesla sliko hčere, da jo 

bom narisal. Po dolgih treh tednih so me odpustili iz bolnišnice. Končno 

sem bil doma. Domača postelja, domače okolje, hladilnik z domačimi 

dobrotami. To je to! 
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Tekom mojega bivanja v bolnišnici sem preko telefonskih pogovorov in 

sporočil spoznaval Boštjana. Veliko sva se pogovarjala in načrtovala 

najino sodelovanje. Prav zaradi tega, ko sem prišel v domačo oskrbo, 

nisem dolgo počival. Spletna stran glasbene agencije je bila zelo hitro 

postavljena. Prvi odzivi so bili odlični. Zadovoljen sem bil jaz, zadovoljna 

je bila stranka in zadovoljni so bili obiskovalci.  

Ena od ponudb glasbene agencije je bila tudi sodelovanje v tedenski 

glasbeni oddaji na eni od lokalnih radijskih postaj na Štajerskem. Čeprav 

je bila prva oddaja posneta, ko sem bil v bolnišnici, sem izrazil željo, da 

bi morda tudi jaz kdaj pripravil kak prispevek za oddajo. Mislim, da sem 

to povedal bolj v šali kot zares. Morda pa sem globoko v sebi želel, da bi 

bil voditelj neke radijske oddaje. Vsi nastopi in pojavljanje v medijih so 

dobili nov pomen. Boštjan je mojega predloga bil vesel. Ponudil mi je 

pripravo in vodenje tedenske glasbene oddaje.  

Ker v tistem času še nisem imel svojega avtomobila, sem v Maribor 

velikokrat odšel z avtobusom, domov ali vsaj do Murske Sobote pa me je 

odpeljal Boštjan. Studia na radiu se spomnim še danes. Tudi začetne 

treme, ko sem sedel pred mikrofon in pogledal tehnika, ki mi je namignil, 

da lahko začnem. Polurna oddaja, ki je čez dobro leto postala enourna, se 

je imenovala Glasbeni svet. Začela se je predvajati na sedmih radijskih 

postajah po Sloveniji in zame je bila nekaj posebnega. Ustvarjal sem jo z 

velikim veseljem. Mineval je čas in pred mikrofonom sem postajal vedno 

bolj domač. Spoznal sem veliko ljudi iz sveta glasbe, tudi znane slovenske 

glasbenike, s katerimi sem se začel družiti. Delo voditelja glasbene oddaje 

mi je omogočilo, da sem začel obiskovati razne koncerte po Sloveniji. 

Začel sem uživati. Nisem se več oziral na to, če smem ali ne, in se 

spraševal, kaj bodo drugi rekli. Na stežaj sem si odprl vrata v svet in stopil 
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skozi njih. Z Boštjanom, ki je v sklopu glasbene agencije poučeval tudi 

igranje diatonične harmonike, sem velikokrat obiskal tudi Primorsko. 

Tekom sodelovanja in skupnega ustvarjanja sva postala res dobra 

prijatelja. Medtem ko je on poučeval igranje na harmoniko, sem jaz 

odkrival kraje po Primorski. Največkrat naju je pot odnesla v Novo 

Gorico ali Koper in tja pogosto zahajam še danes. Užival sem v tem 

mojem »izletkanju«. Ni mi bilo težko zgodaj zjutraj v Murski Soboti sesti 

na vlak in se odpeljati do Ljubljane, od koder sva skupaj z Boštjanom 

nadaljevanja pot na Primorsko. To je bilo res magično leto. Počutil sem 

se kot turist. Odkrival sem lepote Slovenije in spoznaval različne ljudi.  

Leto je minilo, sledilo mu je novo. Znanje o postavljanju spletnih strani 

in grafičnem oblikovanju se je poglabljalo, poznanstva širila, glasbena 

oddaja je postala priljubljena, moje življenje pa lepše in bolj veselo. 

Boštjan, ki je bil nekoč član priljubljenega narodno-zabavnega ansambla, 

me je nekoč zaradi spleta okoliščin (ne po naključju) predstavil enemu od 

bivših članov zasedbe, Marjanu. Po najinem prvem srečanju, ki je bilo 

namenjen predvsem dogovarjanju o sodelovanju z agencijo, sem na svoj 

elektronski naslov prejel Marjanovo sporočilo, misleč, da ga morda 

zanima še kakšna podrobnost s srečanja. A sem se motil. Njegove besede 

so me presenetile. Med drugim je na samem začetku sporočila napisal: 

»Začutil sem, da ti moram pisati.« Prebral sem še enkrat. Prav, človek je 

začutil, da mi mora pisati. Bral sem naprej: »Si čudovita duša.« Tedaj me 

je trditev presenetila, danes pa dobro vem, kaj je želel s tem povedati. A 

takrat sem bil presenečen. Nekdo, ki sem ga »poznal« iz Boštjanovih 

zgodb in dejansko videl le enkrat, me je začutil. Čutil sem, da mu lahko 

zaupam. Odgovoril sem, ker vedno odgovarjam ljudem, ki si vzamejo čas, 

da mi pišejo. Pogovor sva nadaljevala najprej preko mailov, nato pa še 
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preko sporočil na mobitelu. Nekega dne me je Marjan vprašal ali rad 

berem knjige. Rekel sem, da sem do sedaj prebral le tistih nekaj, ki so bile 

obvezne v šoli, kar pomeni, da nisem nek strastni bralec. Ironija, a ne? Še 

posebej, če pomislim, da sedaj pišem svojo zgodbo. Povedal mi je, da je 

tudi on imel v življenju podobno obdobje kot jaz. Tudi sam se je počutil 

ujetega v svetu drugih in dejansko ni živel svojega življenja, ampak 

življenje, ki mu ga je krojila okolica. Vse se je spremenilo, ko je prebral 

knjigo Celestinska prerokba. Rekel je, da bi bilo dobro, če bi si knjigo 

izposodil in jo prebral, saj mi jo toplo priporoča. V nekem trenutku sem 

pomislil, da je v tej knjigi morda res zapisano nekaj, kar mi bo koristilo. 

Če obstaja možnost, da še malce izboljšam svoj vsakdan, pa ja ne bo nič 

narobe. Po dolgem času bom celo prebral knjigo. Ja, to pa bo napredek! 

Marjan me je opomnil, da je knjiga napisana tako dobro, da jo lahko bereš 

kot zgodbo, ali pa se prepustiš, da te odpelje na duhovno potovanje. Že 

od nekdaj me je privlačilo vse, kar je mistično in skrivnostno. Pripoved o 

knjigi me je tako prevzela, da sem se že naslednji dan včlanil v lokalno 

knjižnico, si izposodil knjigo in odšel domov. Takrat sem v svoji dnevni 

sobici imel star naslanjač. Bil je obrabljen svetlo rjav fotelj, ki smo ga 

pripeljali iz Kranjske Gore.  

Zvečer sem se udobno zleknil vanj in začel brati knjigo. Tako zavzeto, da 

sem pozabil na uro. V knjigi sem našel sebe. Bolj kot sem bral, več mene 

je bilo na straneh. Kot da sem glavni protagonist. S pomočjo knjige sem 

začel spoznavati svet energij, svojo notranjo moč in čarobno stran 

življenja. Prvič sem se srečal z izrazom zakona privlačnosti. Zgodba me 

je prisilila k razmišljanju in analiziranju mojega življenja, mojih dejanj in 

besed. Tisti večer sem naredil drugi korak na poti, po kateri hodim še 

danes. 
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7 Moč je v meni 

Kar sem prebral v knjigi, je v tistem času na nek način sovpadalo z mojim 

življenjem. Avanturističnih zgodb v knjigi se bežno spomnim, a 

najpomembnejšega sporočila ne bom pozabil nikoli. Knjiga govori o 

energiji. Moji energiji. Tvoji energiji. Naši energiji. Šele knjiga mi je 

odprla oči, da sem se sprijaznil z dejstvom, da vse, kar se dogaja meni, 

izhaja iz mene. Tako dobre kot tudi slabe stvari. Pomislil sem, da za moje 

spodrsljaje morda res iščem izgovore in valim krivdo zanje na druge. 

Danes mi je jasno, da za moje napaki ni kriv nihče drug, le jaz sam. Jaz 

sem tisti, ki je sprejel odločitev, da kaj naredim ali pa ne. Ta ugotovitev 

mi je dala misliti. Mogoče je k temu pripomogla tudi moja bujna 

domišljija in moja obsedenost z magičnim. Dejansko sem si predstavljal 

žarečo iskro, ki tli v meni in me polni z energijo. To je moja duša, moje 

bistvo, iz katerega črpam energijo. Začutil sem, da je moč v meni. A kako 

za vraga priti do nje? Kako črpati energijo iz te magične krogle, ki še 

najbolj spominja na svetlečo zvezdo? Preprosto. Le zaupati moraš. Verjeti 

v to, da se moč res skriva v tebi. Zaupati vase pomeni, da si brez kančka 

strahu in dvomov, ko sprejemaš odločitve. Preplaviti te mora »tisti« dober 

občutek in notranji glas ti mora zašepetati: »To je to.« Morda se sliši 

neumno, a je res. V vsakem od nas se skriva ta magična krogla, ki kar 

čaka, da začneš črpati njeno neskončno moč. A pri tem moraš biti izjemno 

previden, saj moč lahko izrabiš za slabe namene. Moč je nevtralna. Moč 

v nas ni ne dobra, ne slaba.  

Da si boš lažje predstavljal, ti bom skušal zadevo predstaviti na primeru. 

Zagotovo se ti je že zgodilo, da te je nekaj do sedaj razburilo tako, da ti je 

srčni utrip v sekundi poskočil v višave. Nekako tako, kot da bi ti vbrizgali 

injekcijo adrenalina. V tistem trenutku si imel občutek, da lahko, če bi 
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bilo potrebno, premakneš goro. Takšna jeza se je namreč razplamtela v 

tebi. Je res? Pa tudi obratno. Če se je nekdo poškodoval in si bil poleg, je 

v trenutku v tebi bilo toliko moči, da si kljub temu, da morda ne moreš 

videti krvi, nesebično priskočil na pomoč. A glej ga zlomka! Ta moč ni 

prišla kar od »nekje«. Prišla je od čisto blizu. Skrivala se je v tebi in samo 

čakala na pravi trenutek, da jo uporabiš. Sedaj zagotovo veš, kaj sem hotel 

povedati, ko sem govoril o uporabi lastne moči, mar ne? Sedaj bova 

morda morala narediti kratek premor. Prišel je namreč čas, da začneš 

razmišljati, se morda malce sprehodiš, nadihaš svežega zraka, nekaj poješ 

in poiščeš moč v tebi.  

M O Č   J E   V   T E B I. 

Že deluje? Se nekaj dogaja? Nekaj se, a ne veš, kaj. Ampak bistvo je, da 

se. Le zaupaj. Jaz danes vem, da imam moč v sebi. Nadaljujva.  

Ko sem prebral knjigo, sem postal bolj pozoren na svet okoli sebe. Iskal 

sem znake, o katerih sem bral v knjigi. Znake, da je res vse povezano in 

znake, ki kažejo na to, da smo na pravi poti. Znaki se velikokrat pokažejo 

v osebah, ki jih srečujemo na naši poti. Saj veš, cesta … Poleg znakov pa 

sem začel razmišljati tudi o energiji, o moji prisotnosti v fizičnem svetu. 

Že od nekdaj sem verjel, da smo vsi del neke večje energije in da smo 

med seboj na tek način tudi povezani. Prav zaradi tega lahko vplivamo 

eden na drugega. Bodimo odkriti, vsaka akcija ima svojo reakcijo. Kot 

najstnik sem ljudem velikokrat ustregel popolnoma spontano. Če je bilo 

potrebno pomagati, sem to naredil. Če me je nekdo prosil za uslugo, sem 

mu ustregel. Samoumevno je bilo, da nikoli nisem rekel ne. Vsi so vedeli, 

da bom vsakič, ko me bodo prosili za uslugo, pa naj je ta bila še tako 

neumna, rekel da. Nekateri posamezniki v mojem življenju so to začeli 
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presneto dobro izkoriščati. Le kako ne bi, saj je Sandi bil tako dobra 

dušica, da je naredil vse, kar se ga je prosilo. Šele ko sem prebral knjigo 

Celestinska prerokba, sem ugotovil, da so me nekateri izkoriščali. Saj 

verjetno veš, kako je, ko nekomu stojiš ob strani, mu pomagaš in se 

razdajaš, ko te več ne potrebuje, pa se dela, da te ne pozna. Ta občutek 

imam v mislih. Se sprašuješ, zakaj nikoli nisem rekel ne? Ker se človeku 

nisem želel zameriti. A sčasoma sem uvidel zmoto. Zabredel sem že tako 

daleč, da sem drugim usluge delal le zato, da me ni razžiral občutek 

krivde, če bi jih zavrnil. Na koncu pa sem bil jezen. Toda, na koga sem 

dejansko bil jezen? Na človeka, ki me je izkoriščal? Ne. Jezen sem bil 

nase, ker sem drugim dovolil, da me izkoriščajo. Začutil sem, da je prišel 

čas, da temu naredim konec.  

R E K E L   S E M   » N E«. 

Za vse nas ima NE izjemno negativen prizvok, pa vendarle je 

enakovreden besedi DA, ki jo vsi tako radi slišimo. Spomnim se, da sem 

prvič v življenju rekel NE sestri. Vsi vemo, kakšne razsežnosti lahko dobi 

tak ne. Občutek krivde, stopnjevan na stoto potenco krat tri. Enostavno 

mi je en dan prekipelo. Nisem si dovolil nadaljnjega izkoriščanja. Moč v 

meni je spregovorila in rekla NE! V trenutku, ko sem izustil: »Ne, ne 

bom,« je obraz sestre razpotegnilo v nerazpoznavno grimaso, pogovor pri 

mizi pa je zamrl. Še danes, ko sestro zavrnem, naredi enako grimaso in 

vedno znova me njen izraz spravi v smeh. Tudi pri drugih je tako. Ko 

rečeš ne, ne veš, ali oseba, ki si jo zavrnil, izraža jezo, strah ali zgolj veliko 

začudenje, kako si sploh drzneš reči ne. Ampak rečem. Preprosto NE. 

Povem tako kot vse drugo. Zaradi enega ne ni še nihče umrl. In ti? Se še 

vedno bojiš nekomu reči NE le zato, da se mu ne bi zameril? Poskusi že 
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danes nekomu reči ne. Ko ga boš zavrnil, se bo vnel plamen ogorčenja. A 

pomiri se. Reči ne je nekaj popolnoma normalnega.  

A ni boljše, da smo s človekom, ki nas prosi za pomoč, iskreni? A ni lažje 

reči ne takoj, kot pa kasneje iskati dober izgovor, da nam česa ni treba 

narediti? Resnica osvobaja. Vedno je in vedno bo. Danes sploh nimam 

slabe vesti, če nekoga zavrnem. Enostavno povem ne ali pa odvrnem, da 

obljubiti ne morem ničesar, ker v danem trenutku res ne vem, če bom 

lahko stvar izpeljal ali ne. Verjemi mi, da je veliko bolje reči ne kot pa 

obljubiti nekaj, česar ne boš mogel uresničiti. Potem je občutek še slabši. 

Zatorej se nič ne boj, enostavno reči ne. Oseba, ki jo boš zavrnil, bo v 

trenutku prebolela bolečino zavrnitve.  

Danes zavestno oddajam pozitivno energijo in se trudim, da stvari, o 

katerih razmišljam, tudi občutim. Ugotovil sem, da s pozitivnim odnosom 

do sveta vsaj del tega prenesem na sočloveka. Črnogledi ljudje, ki se 

zapirajo pred svetom, bodo nas poiskali, ko nas bodo potrebovali. Ne 

silimo v njih. Bodimo realni, tudi jaz in ti sva nekoč bila zaprta pred 

svetom. Skrivala sva se za nevidnim mogočnih obzidjem, ki naju je 

varovalo pred vsem slabim. A tako kot je visoki zid varoval je tudi zapiral 

vrata vsega dobrega v naše življenje. Energija mora krožiti. Vsaka stvar 

se premika in tudi energije se morajo pretakati in čistiti brez naše 

vednosti. Pri meni je ta proces bil dolgotrajen, saj sem moral počistiti 

podstrešje, se soočiti z vsemi temnimi madeži na mojem srcu in končno 

odvreči staro šaro tja, kamor spada. Iz mojega življenja. Tako sem naredil 

prostor za nove stvari. In ker sem se zavestno odločil, da bodo te dobre, 

so sčasoma na mojo poti začele stopati tako dobre stvari kot osebe. A 

samo od sebe, verjemi, ni prišlo prav nič. Če ne bi sam naredil prvega 

koraka, bi še danes stal ob cesti. Saj veš, tam na odstavnem pasu ali celo 
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na počivališču in gledal, kako se vsi ostali vozijo mimo. Spoznal sem, da 

sem jaz in samo jaz edini šofer mojega avtomobila in le jaz sprejemam 

odločitve, kam in kdaj zaviti. Vse je stvar odločitve. Če se odločiš svojo 

čarobno moč uporabljati v dobre namene, bodo taki tudi rezultati. Upam 

si trditi, da "zlobni" ljudje doživijo le trenutek navidezne sreče, ko 

nekomu storijo nekaj slabega. Medtem pa ostali sončki, ki vlagamo in 

delamo z ljubeznijo in veseljem, žanjemo sadove harmonije teh 

sončkastih energij še dolgo, dolgo, dolgo ... In potem? Ponovimo 

postopek. Zgodi pa se, da morda res storimo nekaj z dobrim namenom, a 

rezultat našega prizadevanja ni takšen, kakršnega bi si želeli. Moraš 

vedeti, da se vse zgodi z razlogom. Četudi se kaj zalomi, ne obupaj in ne 

vrzi puške v koruzo. Tudi Thomasu Edisonu, ki je izumil žarnico, je izum 

sprva spodletel. Več kot tisoč poskusov je naredil, preden je žarnica 

zasvetila in svetila, ne da bi pregorela. In veš, kaj si je človek mislil? Da 

ni iznašel le načina, kako narediti žarnico, ampak tudi tisoč načinov, kako 

je ne narediti. Malce smešno, a resnično. Zato tudi ti ne smeš obupati pri 

prvem poskusu, če ti spodleti. Poskusi še enkrat. Zakaj misliš, da 

govorimo, da se človek uči na napakah? Zato. In če spodleti? Poskusiš še 

enkrat! In potem? Še enkrat. Prišel bo trenutek, ko bo tudi tebi žarnica 

zagorela. 
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8 Ovire na poti 

Pa nadaljujva z mojo zgodbo. Kmalu po tistem, ko sem prebral 

Celestinsko prerokbo, sem želel vedeti več. Ugotovil sem, da knjigi 

sledita še dve nadaljevanji. Tudi ti sta name naredili močan vtis. Začutil 

sem, da sem se prebudil. Iz okolja sem začel črpati le še informacije, ki 

so mi koristile. Namensko sem izbiral, kaj od slišanega ali videnega bom 

obdržal v spominu in kaj ne.  

Tega obdobja v mojem življenju se rad spominjam. Postajal sem vedno 

bolj miren in pomirjen. Okolico sem sprejemal takšno, kakršna je, brez 

slehernega namena, da bi kogar koli želel spremeniti ali se vpletati v 

njegovo življenje. Na trenutke sem postal celo malce sebičen. Po zelo 

dolgem času sem sebe postavil na prvo mesto. Kapnilo mi je! A me bo 

kdo sploh maral, če sam sebe ne bom imel rad? Kdo mi bo želel dobro, če 

sam sebi tega ne bom privoščil? Nihče.  

V prvi vrsti smo vsi posamezniki, šele nato, na podlagi skupnih interesov, 

tvorimo družbo. Slednja pa zna do nas pogosto biti precej neizprosna. 

Vsaj tako mislimo. Verjamem, da v veliki večini primerov Usoda na našo 

pot ne postavi ničesar, česar ne bi znali premagati. Vsaka ovira se na prvi 

pogled zdi zastrašujoča. V prvem trenutku se je prestrašimo, saj je na naši 

poti do cilja nismo pričakovali. A že v naslednji sekundi začnemo 

analizirati novonastalo situacijo. Veliko ljudi v trenutku, ko se pred njimi 

pojavi vprašanje, ali naj pot nadaljujejo ali je bolje, da odnehajo, izberejo 

slednje. Predvsem zato, ker se jim zdi preveč »težko«, da bi se ubadali z 

oviro, ki je s seboj prinesla kopico vprašanj in dvomov. Raje se obrnejo, 

odnehajo ali celo zavijejo s poti, polni izgovorov, zakaj ne želijo 

nadaljevati. Kaj pa jaz? Jaz sem doumel, da so ovire na našo pot 
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postavljene iz dveh razlogov. Prvi je ta, da nas nekaj naučijo. Drugi pa 

popolnoma preprost. Da nam na naši življenjski poti ni dolgčas.  

Bodimo realni. Kako presneto dolgočasno bi bilo življenje, če bi nam 

vedno vse šlo po maslu! Tako pa nas življenje, ko naletimo na oviro, 

prisili, da dvignemo »tazadnjo«, s sebe otresemo prah, se postavimo 

pokonci in nadaljujemo. Ko v trenutku padca analiziramo oviro, se nam 

ta zdi velika, široka, našpičena, težka, strašna, in še bi lahko našteval. Kaj 

narediti? Mimo nje ne moremo. Tukaj je. Stoji pred nami. Najbolje je, da 

si jo pobliže ogledamo in še podrobneje analiziramo. Na hrbtni strani, tik 

ob spodnjem robu, na levi strani opazimo majhno, za prst veliko etiketo. 

Na njej pa le tri besede. Malce prašna je ta etiketa, ker je že daljši čas 

nihče ni opazil in prebral navodila. Potrebno je odstraniti umazanijo, ki 

zakriva jasen napis na etiketi: 

»N A J D I  D R U G O  P O T.« 

Poglej, poglej. Najdi drugo pot! Ti šment! Pa res. Zakaj se tega nismo 

domislili prej? Če skozi, mimo, pod ali nad oviro ne morem, ker je 

prevelika, da bi jo kamorkoli premaknil, očitno res moramo najti drugo 

pot. Ozrite se. Okoli vas je tristo šestdeset stopinj možnosti in pestre 

izbire. Ko to ugotovimo, moramo začeti slediti svojemu srcu. In glej ga 

zlomka! V trenutku, ko izberemo drugo pot, ki je morda res daljša in 

bomo do cilja hodil dlje kot smo predvidevali, se ob pogledu nazaj le 

nasmehnemo, saj vidimo, da je ovira za nami in v daljavi počasi izginja. 

Občutek nami veleva: »Kar brez skrbi, nasmeh na usta, glavo pokonci in 

gremo!« Zato ti polagam na srce še enkrat: ne prestraši se ovir, ki ti jih 

ljubo življenje postavi na pot. Na celotno stvar moraš pogledati z drugega 
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zornega kota. Mogoče se kje skriva kakšno navodilo, kako premagati 

oviro. Saj so znaki vendarle vsepovsod, mar ne?  

Tudi sam sem se v preteklosti že velikokrat soočil s stvarjo, ki mi je v 

danem trenutku predstavljala nepremagljivo oviro. A glej ga zlomka. 

Danes je več ni na moji poti. Še več! Pustil sem jo daleč, daleč zadaj. Tudi 

sam sem pogosto hotel obupati, ker se mi je v določenem trenutku ovira 

zdela tako gromozanska, da nisem bil zmožen pogledati čez njo. A sem 

se umiril. Prej ali slej sem se umiril. In ko sem to storil, sem umu dovolil, 

da najde drugo pot. Tudi s pomočjo znakov, ki so bili vedno prisotni. Ni 

nujno, da bo vedno tako, a nasvet ali idejo, kako premagati oviro, lahko 

pogosto dobiš prav od osebe, ki ti v danem trenutku prekriža pot. Nikoli 

ne veš. Le prepustiti se moraš. Na tem mestu bi ti predstavil moje 

»sončkasto«, ultra pomirjujoče pravilo, ki v stresnih situacijah pride še 

kako prav. To je pravilo treh sekund. Zagotovo se sprašuješ, kaj mislim s 

tem. Ničesar drugega kot to, o čem pravilo govori. 

P R A V I L O  T R E H  S E K U N D. 

Jaz ga uporabljam vedno, ko ne dovolim, da bi odreagiral čustveno, 

prehitro. Ko ti bo hudo in se ti bo na pot postavljena ovira zdela prevelik 

zalogaj, si vzemi tri sekunde. Zgodi se čudež. V teh treh sekundah se 

lahko zgodi marsikaj, a najpomembneje je, da se v teh treh sekundah 

pomiriš. Zaradi tega posledično ubereš tudi drugo pot, se odločiš drugače 

in nadaljuješ. Te tri sekunde lahko spremenijo nadaljnji potek dogodkov. 

Življenje se sestoji iz mnogih odločitev. Te odločitve nas vodijo po naši 

poti. Malce levo, malce desno.  
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Verjemi, da po treh sekundah vedno zagledaš novo možnost. Ovira takrat 

postane manjša in manj strašna. Ko jo premagaš in se čez čas ozreš nazaj, 

se le nasmehneš in se čudiš, kako se ti je pred časom prav ta ovira zdela 

nepremagljiva, sedaj pa je le še prašen spomin v vzvratnem ogledalu. 

Knjige, ki mi jih je predlagal Marjan, so mi odprle oči, pomenile so mi 

vrata v nov način življenja. Do tistega trenutka sem vedno imel občutek, 

da na svet okoli sebe gledam skozi okno, a me v tem svetu, ki ga opazujem 

iz varne razdalje, ni. Pretekli so meseci.  

Poleti sem prejel zelo zanimivo sporočilo. Čedalje bolj sem bil vpet v svet 

medijev, zato sem hotel seči vedno više. Ker sem se tisto pomlad prijavil 

na resničnosti šov, sem dobil povabilo na avdicijo. Na povabilo sem se z 

veseljem odzval, a niti sanjalo se mi ni, kaj mi bo ta avdicija prinesla. No, 

povem ti, da v resničnostnem šovu nisem bil. Še ne. Vendar nikoli ne reci 

nikoli.  

Ob koncu poletja je v Ljubljani, na eni od komercialnih televizij, potekala 

avdicija. Bilo nas je ogromno. Žiriji sem se predstavil, pokazal, kaj znam 

in poln upanja odšel iz stavbe televizijske hiše. Z avdicije sem odšel 

naduto samozavesten, prepričan, da me bodo zagotovo izbrali. Pravzaprav 

se mi je slednje zdelo samoumevno. A me niso. Vzrok sem izvedel kmalu 

po avdiciji.  

Ko sem zapuščal poslopje, sem pogledal na uro, računajoč, koliko časa 

imam do odhoda vlaka. Nameraval sem še malce tavati po mestu, nekaj 

pojesti in se počasi odpraviti do železniške postaje. A mi je pot na 

parkirišču pred televizijsko hišo prekrižal znanec iz Murske Sobote. 

Zapletla sva se v klepet in povedal mi je, da je tudi on bil na avdiciji. Ker 
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se je odpravljal proti domu, me je povabil, naj se mu pridružim. 

Nekajurno čakanje na vlak in kosilo v mestu sta mi v trenutku postala 

odveč, zato sem povabilo, da se mu pridružim, z veseljem sprejel. Na poti 

sva se veliko pogovarjala. Kaj točno, se več ne spomnim. Zapomnil sem 

si le eno samo samcato poved. Bila je pomembna informacija, ki je 

vplivala na razvoj dogodkov v naslednjih letih. Pravzaprav na dogodke 

vpliva še danes.  

Znanec mi je, vedoč, da ustvarjam glasbeno oddajo, omenil, da prihodnji 

teden na radiu v Murski Soboti, kjer dela kot tehnik, organizirajo avdicijo 

za nove moderatorje programa. Priznam, da se ne spomnim, ali je bila 

avdicija za moderatorje ali novinarje, v glavnem, bila je avdicija. Sam 

nisem vedel, kaj naj pričakujem. Pomembno mi je bilo, da gre za delo na 

radiu, delo pred mikrofonom. Bil je ponedeljek ali morda torek. Mogoče 

je bila sreda ali celo četrtek. Prišel sem v stavbo, kjer je potekala avdicija. 

Prišel sem na radio. In to ne na kateri koli radio. Prišel sem na romski 

radio. Aja, saj res. A nisem omenil? Po očetovi strani se v meni pretaka 

romska kri. Res. In četudi imam modre oči, svetle lase in porcelanasto 

belo polt, sem pol Rom. V času, ko tega, da sem Rom, nisem hotel priznati 

niti samemu sebi, kaj šele okolici, je moj zunanji izgled bil več kot 

dobrodošel. Pa tudi tipičnega romskega priimka nimam. Pravzaprav nič 

na meni ne kaže na to, kaj se skriva v meni. Preden pa nadaljujem zgodbo 

o teku dogodkov po avdiciji, naj orišem, kako sem izvedel, da sem Rom.  

Ko smo se preselili v Prekmurje, sem vedel, da se selimo v vas, kjer se je 

rodil moj oče. Vedel sem, da tu živijo moja babica, stric in dve teti z 

družinami. Pa ne v isti hiši. Vsak zase, na svojem. Kot najstnik, ki je 

vedno bolj pogrešal svoj edini pravi dom daleč na Gorenjskem, sem tako 

ali tako imel preveč težav že s prilagajanjem na novo okolje brez 
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prijateljev, kaj šele, da bi lahko bil mirno prenesel dejstvo, ki so mi ga tik 

pred začetkom šolskega leta servirali domači. Kar tako, mimo grede. Kaj 

sem pa spraševal!  

Vsa ta leta smo enkrat ali celo dvakrat letno obiskali sorodnike v 

Prekmurju in na Štajerskem. Navadno ob dnevu mrtvih in za veliko noč. 

Večino časa pa smo takrat preživeli pri očetovi mami. Pred mano so v 

času obiska vsi govorili v prekmurskem dialektu, in verjemi mi, da je 

moja takratna gorenjščina le stežka dešifrirala prekmurske besede. A 

nikoli, res nikoli nisem slišal niti ene romske besede. Očetovi sorodniki 

so se v romščini pogovarjali le, ko nas ni bilo v bližini. V vseh trinajstih 

letih ni bilo nobenega indica, da so Romi, kar je pomenilo, da sem Rom 

tudi jaz.  

Ko smo se vrnili in ustalili nedaleč stran od babice, pa sem tu in tam slišal 

kakšno besedo, ki je zvenela čudno. Ni bila angleška, ne nemška, še 

madžarska ne. Nekega poznopoletnega toplega dne je oče, ki je takrat 

uporabljal bergle, sedel pred babičino hišo. Bil je res lep dan. Poleg njega 

je sedela ena njegovih sester. Pogovarjala sta se o Romih, sosedih, 

sorodnikih, popolnoma vsakdanje stvari. Ker me je njun pogovor 

pritegnil, sem se približal. V tistem trenutku sem nekaj pripomnil. Ne 

spomnim se kaj, a zagotovo je bil nek stereotip o Romih, saj mi je teta že 

v naslednjem trenutku servirala: »Saj smo mi tudi Romi. Nisi vedel?«  

Če bi se tisti trenutek pogledal v ogledalo, tudi lastnega odseva ne bi videl, 

saj sem najverjetneje bil bel kot stena, tako da bi se kar zlil z njo. Možgani 

so mi delali kot nori. Priznam, da sem se pošteno prestrašil, ker nisem 

vedel, kaj naj to pomeni. Kdo so pravzaprav Romi? Edino, kar sem o njih 

vedel, je bilo to, kar sem videl po televiziji. Umazani, revni ljudje, ki 
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živijo kar tako, malo tu, malo tam, s kopico lačnih in umazanih otrok. 

Same slabe stvari. A to sem videl po televiziji in o tem se je govorilo. 

Toda … Mi nismo bili ne umazani, ne lačni in ne revni, pa tudi samo eno 

sestro sem imel! A kljub temu, da mi je notranji občutek govoril, da je vse 

v redu, da ni razloga za paniko, me je nekaj žrlo. Skrbelo me je, kako to 

prikriti prijateljem, novim sošolcem, novemu okolju. Ali ni bilo dovolj, 

da sem se preselil v novo okolje? Je bilo potrebno sedaj še to? Vsi se me 

bodo izogibali. Sklenil sem, da je najbolj modro molčati. Pač ne bom 

govoril o svojem poreklu. Danes, ko gledam nazaj, mi postaja vedno bolj 

jasno, zakaj sem se, ko smo se preselili v Prekmurje, zaprl vase in večino 

časa posvetil učenju. V svojem svetu sem se počutil varnega, saj me nihče, 

če mu nisem pustil blizu, ni spraševal o mojem poreklu. S tem, da sem bil 

v šoli uspešen, pa sem rušil skoraj ponarodeli stereotip o tem, da Romi ne 

morejo biti uspešni v šoli in da niso zmožni dokončati šolanja. 

Spomnim se, da sem enkrat skrivoma poslušal svojo botro, ko je govorila 

romsko. Čeprav mi je zatrjevala, da romsko ne le, da ne govori, pač pa 

tudi ne ve, sem jo ujel na laži. Zaplet sva rešila z nasmehom in ne vem 

zakaj, počutil sem se bolje. Že takrat se je v meni prebudil interes, da bi 

poslušal zgodbe ljudi, ki so del moje zgodovine, del mojega naroda. 

Znotraj družine sem sčasoma sprejel dejstvo, da je moje poreklo del mene 

in da tega ne morem spremeniti. Da sem o tem začel govoriti javno, pa je 

moralo preteči še kar precej časa. Pravzaprav je k temu veliko pripomogla 

avdicija na romskem radiu in splet okoliščin po njej. 

Prostori romskega radia so se nahajali v kletnih prostorih. Predstavil sem 

se in povedal, da sem prišel na avdicijo za radijskega moderatorja. 

Počakati sem moral nekaj minut, saj so v prostoru opravljali razgovor z 

drugim kandidatom. Nato sem na vrsto prišel jaz. V prostoru, ki je 
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spominjal na manjšo sejno sobo, so na eni strani mize sedeli meni neznani 

ljudje. Na drugi strani je bil prostor zame. Po uvodni predstavitvi sem 

povedal, da že ustvarjam glasbeno oddajo na lokalnem štajerskem radiu 

in da imam nekaj izkušenj tudi z nastopanjem v medijih, prišel pa sem z 

željo po novih izkušnjah in izzivih. Avdicija se je bližala koncu. Urednica 

radia je kolege vprašala, ali ima še kdo kakšno vprašanje. Vsi so odkimali. 

Potem pa se je oglasil fant temnejše polti, vranje črnih las in čokoladno 

rjavih oči ter rekel, da ima vprašanje zame. Z resnim izrazom na obrazu 

se je zazrl vame in me vprašal, kako bi odreagiral v romskem naselju, v 

katerem mi nihče ne bi bil pripravljen dati izjave, saj se Romi neradi 

medijsko izpostavljajo. Pozabil sem, kaj sem v tistem trenutku odgovoril, 

a predvidevam, da je moj odgovor bil ustrezen. Že naslednji dan so me 

namreč poklicali z radia, da v lahko v ponedeljek, če sem zainteresiran, 

začnem delati.  

Ooooo … Delam na radiu! Bomba. Super. Prvi dan sem spoznal tehnika, 

urednico, ostale novinarje pa tudi vodstvo te velike organizacije, ki pod 

svojih okriljem še vedno skrbi za informiranje pripadnikov romske 

etnične manjšine. Danes vem, da sem na ta radio enostavno moral priti. 

Vsa vprašanja o lastni identiteti, romski kulturi in preteklosti, tudi moji, 

so prav tukaj dobila odgovor. Spoznavati sem začel preteklost mojih 

novih prijateljev, sodelavcev pa tudi sebe. Druga polovica mojega bistva, 

ki je nisem poznal in sem jo zaradi takšnih in drugačnih prepričanj skrival 

globoko v sebi, je začela dobivati smisel. S fantom, ki je s takim veseljem 

postavil še zadnje vprašanje na avdiciji in me, odkrito povedano, postavil 

pred dejstvo, kaj lahko v sklopu dela pričakujem, sem se na radiu še 

najbolj ujel. Vedno nasmejan, poln energije, žarečih oči in norih idej 

začinjenih s kančkom zdravega humorja je vsak dan prihajal delat. Vinko 
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je bil pravi sonček, vrelec pozitivne energije in zelo hitro je postal Vinkec. 

Povedal mi je, da je član društva, ki združuje romske intelektualce, ki se 

ukvarjajo predvsem z izobraževanjem Romov. Ko sem zaslišal 

izobraževanje in Romi je v meni nekaj preskočilo. Vedel sem, kar začutil, 

če sem odkrit, da bi član tega društva želel postati tudi jaz. A kar tako se 

nisem hotel vsiliti. Počakal sem na pravi trenutek. Prišel je zelo hitro, saj 

me je Vinko sam povabil k sodelovanju.  

Na radiu sem začel delati septembra in še eno leto je moralo preteči, da 

sem se odločil, da se ponovno vpišem na fakulteto. Želja, da bi študiral, 

je v meni tlela kar dolgo, le poguma nisem zbral tako hitro, predvsem po 

zadnji izkušnji ne. Ampak nič za to. V tem času sem že razumel, da se vse 

zgodi z razlogom. Vedel sem, da bo prišel trenutek, ko bom pripravljen 

znova sesti v šolske klopi.  

Prišla je zima. Leto 2009 se je poslavljajo, delo na radiu je postalo del 

mojega vsakdana. Opravljal nisem več le dela novinarja, ampak sem 

postal tudi voditelj jutranjega programa. Bil sem eden tistih, ki so jutranji 

program na romski radio vpeljali. Na ta dosežek sem ponosen še danes. 

V tistem času mi je neizmerno podporo kot izjemna prijateljica in 

zaupnica nudila sončnica Valerija, za kar sem ji hvaležen še danes.  

Februarja leta 2010 mi je Vinko omenil, da se pripravlja nek večji projekt, 

ki bo zaposloval tudi romske intelektualce. Delalo naj bi se z romskimi 

otroki, partner v projektu pa naj bi bil tudi Romski akademski klub. To je 

bilo tisto društvo, o katerem mi je Vinko ves čas govoril. Predlagal je, da 

se srečamo s takratno predsednico Romskega akademskega kluba in se 

osebno pogovorimo o projektu, aktivnostih in možnostih sodelovanja. 
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 9 Ko prijatelji postanejo družina 

V topli slaščičarni sredi mesta nas je pričakala ona. Dekle krajših črnih 

las, nežnega, milega, a hkrati resnega obraza, ki je z zanimanjem čakalo, 

da me spozna. O njej sem vedel le to, da je Vinkova sestrična, da se 

zavzema za Rome in da nadvse rada spoznava romske intelektualce. 

»Zdravo. Sandi sem. Me veseli.« sem rekel prvi in ji segel v roko. 

»Zdravo, Samanta.« s stiskom roke je vrnila pozdrav. Aha, to je torej 

Samanta. Vse zgodbe o tem, kdo je Samanta, so sedaj dobile živo podobo. 

Še nismo dobro naročili kave, že sta ste Vinko in Valerija odpravila kadit. 

Oba s Samanto sva na račun kadilcev v trenutku imela kup pripomb. Prav 

te pripombe pa so postavile temelj lepega sončnega prijateljstva, ki traja 

še danes. 

Minili so tedni. Sneg je skopnel, nad naše kraje pa je z južnimi vetrovi 

prišlo sonce in ogrelo še najbolj hladne ljudi. Pomlad je čas, ko člani 

Romskega akademskega kluba pripravljamo aktivnosti v okviru festivala 

romske kulture Romano čhon. Tako je še danes, dobrih 8 let kasneje. S 

članstvom v društvu so v moje življenje začele prihajati nove osebe. 

Vrstniki s podobnimi pogledi na svet ter z enakimi željami in cilji. Kot 

vsako leto, je tudi aprila 2010 v sklopu festivala potekal koncert, ki še 

danes obeležuje zaključek festivalskega dogajanja. Koncert je bil v 

Ljubljani in to prav na moj rojstni dan. Obenem je dogodek pomenil moje 

prvo »uradno« druženje z ostalimi člani RAK-a. Zanimivo, mar ne? Na 

koncertu sem spoznal eno izmed ustanovnih članic društva, ki je takrat že 

bila novinarka na nacionalnem radiu. Danes je moja sodelavka. Ampak 

gremo počasi. Krog se je počasi sklenil in vedel sem, da bi v takšni družbi 

rad ostal.  
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Projekt, pri katerem je sodeloval tudi Romski akademski klub je bil 

odobren in meni se je ponudila možnost zaposlitve za čas trajanja 

projekta. Četudi sem delo na radiu naravnost oboževal, je to bilo le 

honorarno. Uvidel sem, da tako dobre priložnosti kot je polna zaposlitev 

na projektu, ne bo hitro na spregled. Delo sem brez oklevanja sprejel. To 

pa je pomenilo le eno. Moje delo na romskem radiu se je moralo 

zaključiti. Podal sem se na novo, razburljivejšo pot. Le mesec preden sem 

se formalno zaposlil na projektu, sem honorarno začel delati kot novinar 

v romski oddaji na nacionalnem radiu. To je pomenilo, da se delo 

povezano z radiem ni zaključilo v celoti. Še vedno sem se oglašal v eter, 

le da redkeje kot prej.  

Delo na projektu je v moje življenje prineslo nove obraze, tiste, ki me 

obkrožajo še danes. Projekt in želja, da dosežemo s svojim delom dobre 

rezultate, sta nas združila in povezala. Kmalu sem ugotovil, da delam s 

prijatelji. Mi nikakor nismo bili samo sodelavci, saj nas je družilo veliko 

več kot zgolj delo. Včasih je to znal biti pravi trn v peti. Toda tako hitro, 

kot je prišlo kdaj pa kdaj do kakšnega spora, je prišlo tudi do sprave. Z 

veseljem se še danes ozrem na delo, ki smo ga opravljali v romski 

skupnosti in za romsko skupnosti, predvsem za otroke. V tem času se je 

moja samozavest dvignila, postajal sem pogumnejši, odločnejši in 

drznejši. V svoji koži sem se dobro počutil. Bil sem vesel in izpolnjen. To 

je to. Vedno, polagam ti na srce, vedno, ko misliš, da več ne more biti 

boljše, je lahko.  

Obrnili smo novi list na koledarju, si postavili nove cilje in dali nove 

obljube. Meni in mojim sodelavcem se je ponudila nova priložnost. Člane 

Romskega akademskega kluba so povabili, da se udeležijo svetovnega 

romskega festivala Khamoro v Pragi. V okviru festivala so se namreč 
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odvijale tudi mladinske izmenjave za mlade Rome, to pa je bila priložnost 

za nas Rakovce. Bili smo povabljeni, in ker se povabila ne zavrne, smo 

šli. 

S še tremi izbranci in vodjo slovenske ekipe sem se odpravil na večurno 

potovanje. Nisem vedel, kaj naj pričakujem. Prvič sem šel od doma za 

toliko časa. Enako, kot sem pred leti prvič svobodno zadihal, sem sedaj 

zadihal svobodneje kot kadar koli poprej. Čarobno in skrivnostno mesto 

je vabilo. Mesto ljudi iz vseh vetrov z dolgo zgodovino. Izmenjave se je 

poleg slovenske ekipe udeležilo precejšnje število mladih Romov iz štirih 

evropskih držav, tako da smo dodobra napolnili sobe v enem od praških 

hotelov. Mestni vrvež, ki ga ni bilo mogoče primerjati z umirjenostjo 

domačega kraja, me je prevzel. Nove osebe, novi izzivi, nove zgodbe. 

Užival sem v slehernemu trenutku. Prepustil sem se toku. Nova 

prijateljstva so kar klicala po druženju in zabavi. Dnevi so bili dinamični 

in delovni, saj smo skozi različne igre in delavnice spoznavali sami sebe. 

Uvideli smo, kdo smo, od kod prihajamo in kaj nas združuje. Ob koncu 

pa prišli do prekrasnega zaključka, da vsi pripadamo isti kulturi. Večeri 

so bili namenjeni sprostitvi, zabavi, dolgim pogovorom, druženju in 

koncertom. Čarobno mesto je pokalo po šivih. Za to pa je bila kriva naša 

pozitivna energija. Ko se odpreš sebi, se odpreš tudi svetu. V Pragi sem 

začutil, da sem prvič v življenju pokazal svoj pravi jaz. Bil sem Sandi, bil 

sem Slovenec in bil sem Rom. To je bilo to. Občutek popolnosti in 

celovitega sprejemanja samega sebe. Točno takšnega kot sem. Brez 

olepšav, brez maske. A to je bil šele začetek.  

Po devetih dneh druženja z mladimi Romi iz cele Evrope je napočil čas 

slovesa. Večer pred odhodom smo vsi iz slovenske ekipe bedeli pozno v 

noč. Povzemali smo dogodke in opisovali občutke preteklega tedna. V 
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tisti noči sem se presmejal več kot v celem svojem življenju do tedaj. Naša 

soba je bila prežeta s toliko pozitivne energije, da bi z njo lahko osvetlili 

mesto.  

Na zaključnem gala večeru nisem mogel zadržati solz ob slovesu od novih 

prijateljev. Solze sreče in slovesa so tekle v potokih. Deset dni sem se 

družil z mladimi Romi iz različnih evropskih držav in se od njih naučil 

veliko tudi o sebi, o svojem poreklu in identiteti, ki mi je postajala vedno 

bolj domača. Po vrnitvi v Slovenijo je v nas še nekaj časa zevala praznina 

praške izkušnje, a kmalu so se naša življenja znova vrnila v vsakdanji tok 

dela in druženja. Čas je hitro mineval, včasih morda celo prehitro. Naša 

druženja niso bila omejena le na osemurni delovnik, saj smo bili skupaj 

tudi vse popoldneve in večere. Postali smo nerazdružljivi. Naše 

prijateljske vezi so iz dneva v dan postajale močnejše. Povezani smo bili 

tako močno, da smo se pogosto razumeli kar brez besed. Upam, da imaš 

tudi ti v svoji bližini nekoga, ob katerem se počutiš varno in si z njim 

povezan tako močno, da lahko trdiš, da je del tvoje nove družine. Zame 

so to postali moji Rakovci, ki so me toplo sprejeli medse.  

Vsak dan v našem življenju ni obsijan s soncem. Tako je tudi prav. 

Pogosto pa šele po dežju začnemo ceniti sončne dni. Samanto je v tistem 

času pestilo deževno obdobje. Ugotovila je, da potrebuje nekaj, kar ji bo 

dalo dodatni zagon za premagovanje ovir. Odšla je na predavanje. Pa ne 

na katero koli predavanje, ampak na predavanje o motivaciji in 

uresničevanju svojih sanj. Obisk predavanja je le bežno omenila. 

Predvidevam, da se je najverjetneje malce bala našega odziva, saj o tej 

temi ni nikoli spregovoril nihče med nami. Tudi sam nisem obešal na 

veliki zvon, da sem o iskanju samega sebe in uresničevanju sanj prebral 

že kar nekaj knjig in da sem prav s pomočjo slednjih pri sebi dosegel 
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velike premike. Motivacijska delavnica jo je napolnila z energijo in novim 

upanjem. Nekega večera, ko sva ostala sama, mi je o tem začela razlagati 

s takšno zavzetostjo, da sem ji zaupal, da sem o tem tudi sam prebral kar 

nekaj knjig in da se mi svita, o čem govori. Predlagala mi je, da se 

prihodnji mesec skupaj udeleživa delavnice v Murski Soboti.  
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10 Dobre vile res obstajajo 

Po odkritem pogovoru s Samanto sem se odločil, da se naslednjega 

predavanja udeležim skupaj z njo. Bil sem poln pričakovanj. O 

posameznikovi energiji in moči njegovih misli sem do tedaj bral le v 

knjigah. Tokrat pa bo o tem govoril nekdo, ki se s tem ukvarja. Priznam, 

da sem, preden sem se dokončno odločil, da grem s Samanto na 

predavanje, malce pobrskal po spletu, kdo neki je ta Dobra vila Maja, ki 

bo v Murski Soboti predavala. Takoj ob prihodu v knjižnico, kjer je 

potekalo predavanje, naju je s širokim nasmehom in iskrico v očeh 

pozdravila prav ona, Dobra vila Maja. Že ob samem prihodu, stisku roke 

in pozdravu sem začutil nekaj. Nekaj toplega, dobrega in ljubeznivega. 

Počutil sem se kot otrok, ki ga obišče Božiček. Nestrpno sem čakal 

začetek predavanja.  

Maja se je predstavila in nam opisala sosledje dogodkov, ki so vplivali na 

izbor vzdevka Dobra vila. Govorila je zelo hitro, a tako razumljivo in 

energično, da je iz zasanjanosti prebudila celo tiste, ki so meditirali v kotu 

zadnje vrste. Če bi lahko opisal, kaj se je ti dve uri dogajalo v meni, bi 

rekel, da sem bil deležen najsilovitejšega ognjemeta, ki je osvetlil temno 

nebo ob pričetku novega leta. Med predavanjem so se moje ustnice kar 

same razvlekle v širok nasmeh. Razumel sem, o čem govori Maja. Ona 

pa je vedno znova pogledovala proti meni. Začutil sem njeno energijo in 

vedel, da je ona začutila mojo. To je potrdila, ko je v nekem trenutku 

pogledala proti meni in z nasmeškom dejala: »Evo ga! Ta že ve. Ta ima 

že vse naštudirano.« »Res je, Maja. Res je.« sem mislil, ko sem ji smeje 

prikimal. Tekom predavanja sem imel občutek, da sem edini poslušalec, 

ki se oglaša. Ostali so bili zadržani. Ko je Maja razlagala o angelih 

vodnikih, ki nas spremljajo v fizičnem svetu in o znakih, ki nas usmerjajo 
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na naši poti, sem vedel o čem govori. Tudi danes, ko pišem te vrstice in 

si v spomin prikličem Majine besede, vem, da je vse tako preprosto 

enostavno, če se le odločimo. Po predavanju sem Maji povedal, s čim se 

ukvarjam. Ker je tudi sama mnenja, da ljudi vedno spoznaš z nekim 

namenom, sva se hitro uskladila in pogovorila o morebitnem sodelovanju.  

S Samanto sva po predavanju odšla na kavo. To je kasneje postal najin 

mali ritual, na katerem sva slišano še enkrat predebatirala. Na poti do 

lokala se mi je zgodil preblisk. Preblisk v moji glavi. Kot bi se spominjal 

nečesa, kar se je zgodilo. Naenkrat sem pred sabo zagledal veliko 

dvorano, ki je imela sedeže postavljene v rahel nagib. Govorniški oder je 

bil postavljen levo od osrednjega odra in malce privzdignjen. Na odru pa 

je stala Maja. Samanti sem povedal o preblisku, ta pa mi je odvrnila, naj 

o tem govorim z Majo naslednji teden, ko se bomo srečali v Mariboru. 

Morda pa to nekaj pomeni.  

Naslednji teden sva se s Samanto odpravila v Maribor na dogovorjeno 

srečanje z Majo. Povabila naju je, ker je želela, da dorečeva še nekaj reči 

glede najinega sodelovanja. Nismo dolgo sedeli, ko sem se končno 

opogumil in Maji povedal o mojem preblisku. Z nasmeškom na obrazu 

sem ji povedal, da sem v tej dvorani videl tudi njo, a takega odgovora 

nisem pričakoval. Najprej je omenila, da je pred nekaj dnevi res iskala 

dvorano, v kateri naj bi predstavila svojo prvo knjigo. Sam sem ji sedaj 

opisal dvorano, ki jo je najela, a zanjo ni povedala še nikomur. Poudarila 

je, da sem se očitno tako močno povezal z duhovnim svetom, da sem s 

tem že naredil korak v prihodnost.  

Maja je na svojih predavanjih pogosto opisovala dimenzije, ki obstajajo. 

Govorila je o naših dušah in o tistih, ki so fizični svet že zapustile. V 
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bistvu smo tudi mi, čeprav smo fizično še prisotni, zgolj svetlobna 

energija, ki je povezana z drugimi svetlobnimi energijami. Tako ali 

drugače. In tako, kot smo povezani med seboj v fizičnem svetu, smo 

povezani tudi s tistimi, ki so ta svet že zapustili. Povezani pa smo tudi s 

spiritualnimi vodniki, ki nas vodijo po naši poti. Pri Maji sem se tako 

rekoč prvič srečal z izrazi, ki so opisovali moje dogajanje v glavi in srcu. 

Prvič so vsi ti izbruhi v meni dobili ime. Povedala je jasno in enostavno 

ter izbrala besedo kreirati. Obožujem to besedo. Mi smo kreatorji, 

ustvarjalci lastnega življenja. Le zaupati moramo vase in ne pustiti 

dvomu, da se pritihotapi v nas. Če se za nekaj odločimo, pomeni, da v to 

verjamemo in želimo izpeljati. Kot sem že tolikokrat omenil … Za kar 

koli se odločiš, je ta odločitev pravilna, dokler je tvoja. Tako, kot mi ne 

moremo vplivati na druge, tudi drugi ne morejo vplivati na nas, ali pa še 

huje, načrtovati, kako bomo mi živeli. Od Maje sem dobil neopisljivo 

količino moči. Tudi sama je dejala, da namesto mene ne more narediti 

sprememb v mojem življenju. Lahko pa me zbudi iz globokega spanca, ki 

mi preprečuje, da dosežem svoj maksimalni potencial pri uresničevanju 

sanj. Pa še res je, mar ni?  

Spomnim se trenutka … Ne vem kdaj je bilo, vem samo, kje sem bil in s 

kom sem govoril. Bil sem na sprehodu. Na potki, po kateri se še danes 

vsak dan sprehajam s psom. Naenkrat sem začutil. V meni je zagorela 

magična krogla ljubezni. Ljubezni do samega sebe. Občutil sem mir, 

veselje, nepojmljivo srečo, da živim, da obstajam. Letel sem na oblakih. 

Sedaj res vem, kaj to pomeni. Zares sem letel. Občutek, da obstajaš tu in 

»tam«, spodaj in zgoraj. Povsod pa ljubezen. In koga sem imel na 

telefonski liniji? Seveda, Samanto. Poznala me je tako dobro, da je že po 

glasu presodila, da se nekaj dogaja. Ona je tista, ki mi je prva rekla, Sandi 
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Sonček. Ti si sonček. Ona. Moje kristalno čisto ogledalo je spregovorilo. 

Ja, res sem sonček. Pozitivček. Ogromen nasmeh na ustih nosim. Zato 

sem Sonček. To je bil dan, ko sem se znova rodil. Zares rodil, obrnil list. 

Sedaj sem jaz glavni in edini šofer na poti svojega življenja. In povem ti, 

fenomenalno je.  
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11 In bilo je konec 

Leto je švignilo naokoli. Tudi konec sveta smo preživeli 12. decembra 

2012. Žarek svetlobe, toplote in energije sem vedno močneje oddajal 

okolici. Ljudje, ki so mi želeli slabo ali se niso v moji družbi počutili 

dobrodošli, so sami spakirali kovčke in se obrnili na svojo pot. Jaz pa sem 

krenil naprej po svoji poti s tistimi, ki so v rokah imeli enak kompas kot 

jaz.  

Toda zima je pred našo družino postavila novo oviro. Atijevo zdravje je 

vedno bolj pešalo. Multipla skleroza je v kratkem času izjemno 

napredovala. Nekaj faz je dobesedno preskočila. Kaj hitro smo bili več v 

bolnišnici kot doma. A neizmerna in brezpogojna ljubezen do očeta nas 

je vodila in držala pokonci. Dnevi so prehajali v tedne, tedni v mesece. 

Mi pa smo živeli med bolnišnico in domom. Bolezen je izbruhnila tako 

silovito, da je revežu opešal celo imunski sistem. Začele so se pojavljati 

rane, preležanine in kmalu telo fizično več ni moglo dohajati vseh 

sprememb, ki jih je prinesla dolgoletna bolezen. A vseeno je upanje 

ostajalo. Skupaj smo preživeli božič, vendar nihče med nami ni niti 

pomislil, da bo to naš zadnji skupni. Novo leto sva z mamo pričakala 

sama, saj je ati znova bil sprejet v bolnišnico. Prišla je pomlad. Moj rojstni 

dan in kmalu za njim še atijev.  

Junija se je večina šolarjev že veseli bližajočih se počitnic, toda pri nas 

razloga za veselje nismo našli. V bolnišnici smo vsak dan spraševali, kako 

je z atijem in vedno smo bili deležni enakega odgovora: »Pripravite se na 

najhujše«. Minil je že skoraj mesec, odkar je bil sprejet na infekcijski 

oddelek. V sobi je bil sam. Iz dneva v dan je v času obiskov, ko smo 

prihajali k njemu, govoril manj. Njegov pogled, namenjen mami je izražal 
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večno ljubezen. V njegovih očeh sem videl marsikaj, a strahu ni bilo moč 

opaziti. Bil je torek, 16. julija 2013. Na poti iz Ljubljane sem razmišljal 

ali naj po dolgem in napornem dnevu zavijem z avtoceste in ga grem 

obiskat ali pa naj počakam do naslednjega dne. A me je nekaj gnalo. Ko 

sem zavil z avtoceste, sem, namesto domov, zavil proti bolnišnici. Tam je 

bila že ena od tet z možem. Objokana je slonela nad atijevo posteljo. 

Slišalo se je le piskanje aparatov in šelestenje listja pred bolnišnico. Ko 

sem stopil v sobo, mi je teta dejala, da ati samo spi in da ni spregovoril 

niti besede. Približal sem se postelji in ga šepetajoče poklical: »Ati.«. 

Odprl je oči in me pogledal. Videl sem, da trpi hude bolečine. Iz 

njegovega pogleda nisem mogel razbrati, kaj mi želi povedati.  

Teta in stric sta se poslovila in zapustila sobo. Ostala sva sama. Niti ne 

vem, koliko časa sem ostal. Pripovedoval sem mu o svojem dnevu, o 

pripetljajih v službi in o novem psu, ki že pridno čuva hišo. Vse, samo, da 

ga malček zamotim. Ker so njegove veke postajale težke, sem ga vprašal, 

ali bo spal. Komaj vidno je prikimal. Dejal sem mu, da ga bom pustil 

spati, da si odpočije in da se vidiva jutri, ko bom prišel z mamo na obisk. 

Odprl je oči in komaj slišno zamomljal: »V redu.« Odvrnil sem mu: »V 

redu kot na Bledu.« To je bil njegov odgovor, ko se je želel pošaliti. 

Nasmehnil se je in zaprl oči. Odšel sem.  

V sredo sva ga obiskala skupaj z mamo. Z nama je bila tudi nečakinja. 

Spal je. Hoteli smo ga zbuditi, da bi nas videl, da morda izmenjamo nekaj 

besed in mu delamo družbo. Zaman. Oči ni odprl. Zdravila, morfij, 

utrujenost telesa in bolezen so terjali svoje. Zanj je bil napor, da bi odprl 

oči in se zbudil iz globokega spanca, prevelik. Odšli smo. Dan kasneje se 

nama je z mamo pridružila sestra. Ati je spal. Njegova polt je bila iz dneva 

v dan bolj siva. Stali smo ob njegovi postelji. Mama ga je držala za roko 
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in tiho šepetala njegovo ime. Poskusila sva tudi jaz in sestra, a naš trud je 

bil zaman. Ati je globoko spal. Opazili smo le, da je malce premaknil prste 

na desni roki in ko je mama njegovo ime zašepetala še enkrat, se je malce 

nasmehnil. Nasmeh, ki je trajal dobre tri, štiri sekunde. Potem so se 

ustnice znova povesile.  

Kakšno minuto za tem smo vsi opazili, kako mu je iz desnega očesa po 

licu spolzela solza. Solza. Tako preprosta stvar je za nas bila znak, da nas 

ati še vedno sliši in se zaveda, da smo ob njem. Ostali smo kakšno uro. 

Prva ga je poljubila mama, in mu dejala, da jutri spet pride. Odšla je skozi 

steklena vrata. Iz sobe sem videl, kako na stopnicah čaka name in na 

sestro. Tudi sestra se je poslovila in zapustila sobo. V sobi sem ostal sam. 

Ne spomnim se, ali sem ga poljubil na lice ali ne. Sklonil sem se nad 

njegovo desno uho in mu rekel, kar sem čutil: »Nič ne bo narobe, če 

izpustiš, ati. Vse bo v redu.«. Pogledal sem ga, kako nepremično leži in 

spi. Sestra je že bila pri mami in naenkrat sta izginili iz mojega vidnega 

polja. Jaz pa sem se pri vratih še enkrat obrnil proti atiju in glasno rekel: 

»Rad te imam.« Zaprl sem vrata in odšel za mamo in sestro. To noč je 

sestra spala pri nas. Glavna tema pogovora zvečer je bil ati. Obujali smo 

spomine na Kranjsko Goro in razne pomembnejše dogodke. Kmalu smo 

se odpravili spat, saj nas je naše življenje med bolnišnico in domom 

izčrpavalo. 

Dan se še ni dobro začel, ko sem iz pritličja zaslišal mamin jokajoč glas, 

ko naju je s sestro budila. Telefona, ki je zvonil nekaj minut nazaj, nisem 

slišal. Klicali so iz bolnišnice. Ponoči, okoli ene ure zjutraj, je ati za vedno 

zaspal. Konec, ki smo ga čakali vsi, je prišel. V sedemnajstletni bitki z 

boleznijo je ati to noč postal poraženec. Izgubil sem očeta. Enega od 

mojih zemeljskih vodnikov, nekoga, ki mi je tako kot mama, dal življenje.  
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Ko izgubiš starša, pa čeprav se na to pripravljaš tedne, je hudo. Občutka 

se ne da opisati. In temu je sledil še težji del. Obvestiti sorodnike, da je 

oče umrl. Sam sem javil le nečakinji in teti. Nečakinja je, ko se je javila 

na telefon, že slutila, zakaj jo kličem, saj je ura res bila zgodnja. Jokala je 

kot še nikoli, moje srce pa je razpadlo na drobne koščke. Nato sem 

poklical teto na Gorenjskem. Z njo sva spletla posebno vez, saj je bila ob 

meni mojih prvih trinajst let. Spomnim se, da sem že želel odložiti telefon, 

saj nihče ni dvignil telefonske slušalke na drugi strani. Naenkrat se je tiho 

oglasila: »Halo?« »Teta, ati je umrl.« sem s hlipajočim glasom komaj 

izustil. Slišal nisem ničesar drugega, kot glasen jok in adijo, ki ga je 

izustila. Mi trije pa smo se hitro oblekli in odpeljali v bolnišnico, da še 

poslednjič vidimo atija.  

Ko smo se v sobi poslavljali, me je prešinilo, da dejansko gledam samo 

telo, da to več ni on. Pred nami je bil težek konec tedna in še težji začetek 

naslednjega. Gledati številčno družino, zbrano na pogrebu tistega vročega 

ponedeljkovega popoldneva, ni bilo lahko. Na pogreb so prišli celo atijevi 

prijatelji iz drugega konca Slovenije in to me je res ganilo. Solze so mi 

nekontrolirano tekle po licih. Zazrl sem se v daljavo nad hrib, kjer je stala 

kapelica. Naenkrat sem zaslišal atijev glas in njegovo zadnjo besedo: »V 

redu.« Vedel sem, da je to on. Sporočil mi je, da je sedaj z njim vse v 

redu. Počutil sem se pomirjenega in naenkrat je zapihal hladen vetrič. 

Rekel sem mu: »Adijo.« Dober mesec po atijevi smrti je pred mano bil še 

en konec. Konec projekta, pri katerem je Romski akademski klub 

sodeloval. Naše triletno delo se je bližalo h koncu. In del ekipe, ki je 

projekt uspešno privedla do konca, sem bil tudi jaz. Od sodelavcev, ki so 

mi v teh treh letih postali prijatelji, sem se veliko naučil. Skupaj pa smo 

dokazali, da zmoremo in da smo kos tudi velikim in zahtevnim projektom. 
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Za nas ni ovir, so le izzivi, katerim s skupnimi močmi lahko kljubujemo. 

Kljub temu, da se je uradni del projekta končal, smo tisti ta »pravi« ostali 

tesno povezani. Toda … Vsak konec za sabo potegne nov začetek. In tudi 

tokrat ni bilo nič drugače. 
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12 Danes … 

Ne glede na vse doživete in preživete konce, je bila pred mano še ena 

pomembna preizkušnja. Zadnji letnik dodiplomskega študija in diploma. 

Kljub temu, da sem tik pred vpisom v zadnji letnik ostal brez očeta in 

zaposlitve, sem bil osebno toliko močen, da sem vedel, da mi bo študij 

uspelo dokončati, če bom verjel vase in sebi, pa čeprav sem bil vpisan na 

fakulteto v Novi Gorici. Zmogel sem. Še več. V letu, ko sem zaključeval 

študij, sem vzporedno opravil tudi šolanje za govorca na nacionalnem 

radiu in si pridobil licenco. Z nacionalnim radiem sem sodeloval že kar 

nekaj let, in sicer kot novinar za romsko oddajo. Jaz, ki sem se šele pred 

nekaj leti soočil z dejstvom, da tudi v mojih žilah teče romska kri. A želja 

po delu na radiu je bila tako velika, da mojemu egu ni dovolila, da 

premaga željo srca.  

Tudi diplomiral sem. Celo kot prvi v generaciji, pa čeprav sem na 

fakulteto prihajal občasno in bil le redko prisoten na predavanjih. Nekateri 

so mi povedali da so začudeni, da sem študij sploh dokončal, saj sem 

Rom, za njih pa večinoma velja, da ne končajo niti osnovne šole. A jaz na 

to gledam popolnoma drugače. Diplomiral sem, ker sem sam želel 

diplomirati. V svoj študij sem vložil veliko truda, časa in energije, ker je 

bila to moja odločitev. Verjel sem vase in v svoje zmožnosti. Ampak moj 

občutek, da zmorem, se ni končal. Danes sem vpisan na podiplomski 

študij in odštevam mesece do zagovora magistrske naloge. Kot prvi v širši 

družini dvainštiridesetih bratrancev in sestričen po očetovi strani, se bom 

lahko pohvalil z laskavim nazivom.  

In kaj poleg tega, da študiram, počnem danes? Danes sem novinar na 

nacionalni televiziji in radiu zaposlen za nedoločen čas. Vsak dan pletem 
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zgodbe za poslušalce in gledalce, najraje zgodbe o Romih doma in po 

svetu.  

To poglavje, ki ga ravnokar prebiraš, je nastalo štiri leta po tem, ko sem 

napisal vse, kar si prebral. Moje besede so čakale, da dozorijo. Prav to 

leto so morale ugledati luč sveta in se pojaviti v tiskani obliki samo zate. 

Vsaka stvar potrebuje svoj čas. Jaz verjamem v to, da je moja zgodba 

morala počakati na prečudovito spomladansko sonce, da dobi svojo 

končno obliko. Ko se ozrem nazaj, ne morem verjeti, koliko lepega se mi 

je zgodilo v teh štirih letih. Spoznal sem kopico čudovitih ljudi in odkril 

peščico čarobnih krajev. Uresničil sem si veliko otroških želja! Nedolgo 

nazaj sem obiskal celo New York. O njem sem sanjal že kot majhen otrok.  

Danes med drugim tudi predavam po Sloveniji. O romski kulturi, ki jo še 

vedno raziskujem in z veseljem odkrivam vse njene odtenke, ki me 

povezujejo s petnajstimi milijoni Romov po vsem svetu. In veš kaj je tisto 

najpomembnejše: našel sem ljubezen. Pravo ljubezen v sebi, znotraj sebe 

in ta se je manifestirala tudi tam, kjer jo marsikdo le redko doživi. <3  

Vse, kar velikokrat vidimo na velikem platnu, na televiziji ali pa beremo 

v knjigah, je mogoče. Ta čarobnost, ta poosebljena sreča, ki ji rečemo 

ljubezen, obstaja. In košček je podarjam tudi tebi. 
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13 Sončkasto naprej 

Nevihtni oblaki so z dežjem sprali boleče trenutke in jih odplaknili v 

preteklost, od tam pa v sedanjost segajo le še lepi in topli spomini. Šele 

nekaj mesecev po atijevi smrti sem začutil, da ga ni več med nami. Vsaj 

v fizični obliki ne. V duhovnem svetu pa me spremlja, kamor koli grem. 

Tudi danes pazi name. Dogaja se mi, da na sprehodu, doma ali v avtu, na 

sebi začutim pogled. Ne prestrašim se ga. Pomirjen sem in počutim se 

varnega. Čutim ljubezen. 

Odkar atija ni med nami, se mi dogaja čudna reč. Pogosto, ko pogledam 

na uro, ta prikazuje isti čas. Navadno je to 9.11, 20.12 in 23.23. Zanimivo, 

ne? Malce sem se pozanimal, saj me je zanimalo, kaj neki naj bi ta števila 

pomenila. Če jih povežemo z numerologijo, so to angelska števila. 

Razlaga pravi, da se tedaj v moji bližini nahaja angel, duša nekoga, ki pazi 

name. Kaj pa je tvoj znak? Zagotovo je tam, le pogledati moraš s srcem 

in padel ti bo v oči. Prepogosto znake jemljemo za samoumevne, a tukaj 

so, ker nam želijo nekaj povedati.  

Danes, ko se ozrem nazaj, vidim, kako so v moje življenje stopale osebe 

z namenom, da me usmerijo na pravo pot. Vse pa se je začelo s tremi 

dekleti iz soseščine in s snemanjem pesmi v domači sobi. Če povzamem: 

če ne bi posneli pesmi, ne bi pristal v medijih. Tako ne bi nastopal na 

oddaji, kjer sem spoznal Boštjana. Ta me je pripeljal do Marjana, ki mi je 

predstavil knjigo, ki me je zbudila. Če ne bi poznal Boštjana, ne bi začel 

delati glasbene oddaje na radiu, kjer sem si pridobil prve izkušnje z delom 

na radiu, zaradi katerih sem postal novinar na romskem radiu. Tam sem 

spoznal Vinka, ki me je predstavil Samanti in drugim članom Romskega 

akademskega kluba. Z njegovim posredovanjem sem dobil zaposlitev in 
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spoznal svojo lastno kulturno identiteto. In če ne bi spoznal Samante, ne 

bi spoznal Dobre vile Maje, ki me je dokončno zbudila iz globokega sna. 

Ker sem imel izkušnje pri delu na radiu, sem pristal na nacionalnem radiu 

in tukaj delam še danes. Vse je povezano, vidiš? 

Zatorej, vedi, da res obstaja nekaj, kar nikoli ne zataji. Tvoja lastna 

intuicija, tvoje srce, ki te vedno vodi po pravi poti. Le brez dvomov moraš 

biti in zaupati srcu in sebi. Verjemi, da se bo prava pot kar sama od sebe 

odprla pred teboj. Pa čeprav boš kdaj pa kdaj naletel na oviro, vztrajaj in 

ovira bo čedalje manjša. Ko odmisliš težave in skrbi, ki ti odžirajo 

dragoceno energijo, se stvari razrešijo same po sebi. Kot magija. Puf.  

Ne skrbi. Tudi če se katera želja ne uresniči in kakšen načrt izjalovi, moraš 

vedeti in verjeti, da se vsaka stvar zgodi z namenom. Če se nekaj ne 

uresniči, še ne pomeni, da si tega ne zaslužiš, to pomeni le, da ti stvar ni 

bila usojena v tistem trenutku. Če ti je določena stvar namenjena, bo ta na 

tvojo pot postavljena vedno ob pravem času in na pravem mestu. Tako 

kot jaz.  

Danes sem zate tu. Jutri bo morda nekdo drug. Usoda ima presneto dober 

smisel za humor. Kaj dober, odličen! Samo smejati se moramo znati, pa 

je takoj bolje. Ne verjameš? Poskusi. Deluje. Preverjeno! Vse in vsakdo 

je tu, ker mora biti. Pa čeprav samo zato, da te usmeri v pravo smer, da ne 

skreneš s poti. Tu je. Zahvali se za vse, tako za dobro kot za slabo. Sprejmi 

in odidi naprej. Prepusti se toku. Zadihaj. Odpri oči. Sprejmi v svoje 

življenje vse, kar ti je dano. Uči se. Smej se. Joči. Veseli se. Zaupaj vase. 

In ne pozabi, da za vsako težavo rešitev že nosiš v sebi. V tebi se skriva 

odgovor na vse. Zato prisluhni srcu. Preprosto enostavno: zaživi. 



 80 

  



 81 

2018  



 82 

 

  



 83 

Sunčev sadržaj  

 

1 Počnimo ............................................................................... 91 

2 To je Sandi ........................................................................... 93 

3 Znakovi su posvuda ........................................................... 100 

4 Životni put – križ-kraž ........................................................ 102 

5 Dosadašnji put ................................................................... 106 

6 Kada svijet zastane ............................................................ 123 

7 Snaga je u meni ................................................................. 128 

8 Prepreke na putu ............................................................... 133 

9 Kada prijatelji postanu obitelj ........................................... 142 

10 Dobre vile zaista postoje ................................................. 147 

11 I bio je kraj ....................................................................... 151 

12 I danas… ........................................................................... 156 

13 Sunčano naprijed ............................................................. 158 

 

 

 

 

 

 



 84 

  



 85 

Knjizi u susret 

Sandija sam upoznala davnoga listopadskoga prijepodneva 2012. godine. 

Sudjelovala sam na, ne znam kojoj po redu, konferenciji o problemima 

romske nacionalne manjine, i na toj konferenciji je bio i Vinko (onaj o 

kojem u knjizi govori Sandi). On je pripremao prilog za emisiju ''Što 

govoriš?''. Vinka sam, kao i većinu članova Romskoga akademskoga 

kluba upoznala tijekom ljeta, u romskom naselju Kamencima, kada smo 

provodili aktivnosti u sklopu ljetnog kampa za djecu.  

Pošto još uvijek mislim da konferencije nisu mjesta, samo za dobivanje 

novih znanja i razmjenu iskustava, već i za druženja, prihvatila sam 

Vinkov poziv na kavu. Vinko mi je, kada smo napuštali konferencijsku 

dvoranu, rekao:'' Znaš, nisam sam. Sa mnom je i Sandi.'' Znatiželjno sam 

ga pogledala i razmišljala, tko bi ipak mogao biti Sandi. 

Već prije nego mi je Vinko uspio objasniti tko je Sandi, ugledala sam 

mladića koje je sjedio kod jedinog zauzetog stola. Radoznalo je promatrao 

u našem smjeru. Na licu mu se smjestio veseli osmijeh. Od uha do uha. 

Pomislila sam:'' Zašto se ovaj tako smije, kao da je dobio sedmicu na 

lotu?''. Kada smo se približili stolu, ustao je, pružio ruku i još se više 

nasmjehnuo: ''Sandi.'' Ošinula sam ga pogledom, predstavila se i sjela. Za 

moje poimanje je bio previše nasmijan, suviše veseo i previše 

razgovorljiv. Otvoreno rečeno: u tom se trenutku na terasi lokala previše 

isticao. U sljedećih dvadeset minuta sam o njemu uspjela saznati baš sve, 

zapravo i ono što me uopće nije niti zanimalo. 

Prvi dojam? Nije mi bio simpatičan. Balavac, pun sebe, ponašao se kao 

da smo prijatelji i da se poznajemo godinama. Bio je dvanaest godina 
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mlađi od mene. Nakon dvadesetak minuta, uljudno sam se ispričala, da se 

moram vratiti u konferencijsku dvoranu, iako bi mi ugodnije bilo stajati 

na toplom jesenskom suncu. Ali toliko veselog, glasnog smijeha, pričanja 

viceva na svoj i tuđi račun i razglabanja o svakodnevnim glupostima, tada 

nisam mogla podnijeti. 

Prošlo je neko vrijeme, kada sam ponovno susrela Sandija. Sudbina je 

dobro ispremiješala karte i ponovno smo se sreli. Ne, nije bilo slučajno, a 

ni splet okolnosti. Sandi me, naime, naučio, da sve što se dogodi, nije 

slučajno, već tako mora biti. Baš u tom trenutku, tako treba biti, jer ti je 

suđeno. I Sandi mi je očito bio suđen, da me nauči male i velike stvari. 

Naučio me kako se glasno i od srca smijati, što znači pravo prijateljstvo, 

primanje, davanje i još mnogo važnih i nevažnih stvari. 

I danas? Danas je Sandi moj prijatelj. On je rame za plakanje, kad ne ide 

sve prema planu, otvoreni kritičar, kada radim gluposti. Onaj koji 

pohvaljuje kada učinim dobro, buni se, kada previše kompliciram. Sandi 

je moj vođa, na putu otkrivanja svih tajni romske zajednice. 

A što s knjigom? Knjiga je isprepletena osobnih pričama i spoznajama, 

koje su ga oblikovale u sadašnju osobnost. Baš osobna priča, koja je 

možda malo neobična, no privuče nas i nauči, da je u životu sve naprosto 

jednostavno, ako smo spremni na promjene. Kao što je jednom netko 

rekao:'' Što te ne slomi, to te ojača.'' 

Najvjerojatnije se pitate, što je u toj priči tako neobičnoga i posebnoga, 

da zasluži knjigu i prijevod na čak dva jezika? Ona je tako neobična i 

posebna kao i naše prijateljstvo. Posebna je zato, što je Sandi po 

nacionalnoj pripadnosti Rom i ne obazire se na stereotipove, koji u velikoj 
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mjeri govore o tome da je većina Roma nepismenih, već ih ruši. Neobična 

po tome, što je Sandi tek s trinaest godina saznao da je pripadnik romske 

nacionalne manjine. 

 

Rahela Hojnik Kelenc 
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Zahvala 

Rado bi se zahvalio Vama, moji dragi roditelji i sestro. Zbog Vas sam 

danas, to što jesam. Bez Vaših riječi i usmjeravanja, ne bi znao tako dobro 

kormilariti po uzburkanom moru, kojemu kažemo život. Zahvaljujem se i 

svima ostalima užim i malo širim članovima obitelji. Istaknuo bi 

ponajprije one osobe, koje me uvijek nasmiju i uzvraćaju mi toplinu i 

ljubav. Natalija, Amanda, Jerneja, Stefani i Veronika. Volim vas. 

 

Veliko hvala i vama, moja druga obitelji, dragi prijatelji: Vinko, Megi, 

Marcel, Aljoša i Tina. Zbog vas je svaki dan smješniji, veseliji, zabavniji 

i šareniji, sunašca moja. U posljednjim godinama su na moj put stale još 

dvije sunčice, još jedna Megi, s njom još i Danica. I vama isto hvala. 

Hvala i tebi moja mala sestrično, Melisa. 

 

I ti draga Rahela, moj glas razuma i stručnosti, obožavam tvoj smisao za 

humor i sarkazam, koji me, i kada se na nebu naoblači, nasmije. Hvala ti. 

 

Najveća hvala ide tebi, draga sunčice. Da, tebi, draga Samanta. Uopće 

ne znaš, koliko energije mi daješ upravo ti, koja me toliko puta moliš za 

trunčicu pozitivne energije, a zaboravljaš da u tebi gori plamen sunčeve 

energije. Hvala ti za iskreno ogledalo, kakvo mnogi samo mogu poželjeti. 

 

Zahvaljujem se i tebi, koji sa mnom, upravo sada, krećeš na put novih 

pustolovina. 
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1 Počnimo 

Sada, kada zapravo pišem ove riječi, smiješno mi je, jer zapravo nisam 

svjestan što radim. Pišem priču. I to ne bilo kakvu. To nije nekakva druga 

priča, to je moja osobna priča. Zašto je napisati u današnje vrijeme? Zašto 

je uopće napisati? Zašto je napisati sada, kada mnogo ljudi, ionako većinu 

svojega vremena provodi ''on-line'' ili na liniji ili je pritisnuta pred 

mnogim tehnološkim dostignućima. Ne znam, jednostavno moram. Tako 

se osjećam. Možda će ta priča pomoći tebi, da dođeš do spoznaje, kako je 

sve uistinu tako naprosto jednostavno. No, ti ćeš mi se povjeriti, kada 

ćemo se susresti. Dogovoreno?  

 

Priča? O čemu? O meni, o tebi, o drvu, koje je u ovo jesensko vrijeme 

lijepo obojano, o spikerici vijesti na radiju, o svemu i svačemu. Ne znam 

što je to, što će tebi kod čitanja mojih riječi ostati u sjećanju i što će ti 

dobro doći u tvojoj svakodnevici. Upravo je to, ono što naše dane čini 

zanimljivima. Ne znamo što će biti, ali jednostavno znamo da će biti. 

Jednom. I upravo je tako. Treba vjerovati. Ne stvarima, ne ljudima, ne 

obećanjima. Treba je vjerovati u sebe! To je jedino što ostaje vjerno i 

jedinstveno nad nama samima. A joj, već malo previše filozofiram. 

Nemojte se prestrašiti. Ova je priča prožeta s puno ljubavi, smijeha, 

veselja i radosti. Sigurno ću napisati i kakvu šalu na svoj račun, jer je 

smijeh i uveseljavanje ljudi, dio moje neplaćene profesije. 

 

Omotana hrpa ispisanih listova papira možda će nekome otvoriti oči, 

pomoći promijeniti život ili sebe nabolje, pomoći pronaći bolji posao ili 

naći boljega partnera. Nekome će nacrtati osmijeh na licu ili samo 

uljepšati ili skratiti kakvu minutu uz jutarnju kavicu. Zapravo, kako ti 
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paše. Kavu možeš piti i popodne. Oh, da, uistinu. Skoro sam zaboravio. 

Gdje li je zapravo moj bonton? Ja sam Sandi. Tridesetogodišnji mladić 

(možda malo više) iz Prekmurja. Još me ne poznaješ? Čudno, ja tebe 

poznajem. Znam tko si i odakle dolaziš. Ti vrapca, dolaziš iz susjedstva. 

Ah, daj, no, sjeti se malo, no. Nije ni bilo tako davno, kada smo skupa 

skakali po Mliječnoj stazi, smijali se i sipali zvjezdanu prašinu na sve naše 

pretke, koji su se nekada ogledali u nebo u vjerovanju, da će tamo ''gore'' 

pronaći odgovor. Svi smo mi djeca zvijezda. Baš svi. Neki kažu da smo 

anđeli. Za druge smo opet kozmička energija, koja se neprestano pretače 

gore, dolje, lijevo, desno, van i unutra. Sve što se osjeća, smo svi mi. 

 

Svi smo već čuli o zakonu privlačnosti, pozitivnoj energiji, pozitivnim 

mislima. O tome ću pisati i ja, ali ne na tako striktno teoretski i 

profesionalno, kao što to radi većina književnika, koji savjete i dobru 

energiju dijele putem svojih riječi. Osobno, definicije ne podnosim dobro, 

kao što ni sam sebe, kao pojedinca, ne želim definirati. Zato neću govoriti 

što je zakon privlačnosti, kako ga postići, što s njim raditi i kako ga 

prenijeti na druge. ''Nop'', baš neću. Pričat ću o njemu kroz svoje priče, 

preko svojih dogodovština, koje su se možda dogodile i tebi, i tako, baš 

po domaće komentirati, pojasniti i utemeljiti, da se sve može, ako se baš 

hoće. Nastavimo dalje. 
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2 To je Sandi 

Da sam danas živahno biće, koje sije veselje i smijeh kamo god dođe, 

pjevaju već ptice na grani. Vratimo se malo unatrag. Ne tako daleko, samo 

dobrih trideset godina unatrag, u središte prelijepe Gorenjske. Ispod 

snažnih Alpa, gdje žubori Sava, glasnim se plačem javio Sandi. Rodio 

sam se roditeljima, koji su bili poslani na taj prekrasan svijet, zato da me 

vode i brinu, da ne skrenem s pravog puta. Pri tom vrlo zahtjevnom poslu 

je, koliko se god dalo, pomagala i moja zemaljska sestra. Došao je i mali 

crni psić, i slika idealne obitelji, bila je ostvarena. Obitelji koja je bila u 

skladu s nekim ''čudnim'' društvenim standardima. Obitelji kao u 

američkim filmovima, gdje mama i tata rade, djeca redovito dolaze u 

školu, a u slobodno vrijeme sjede u prirodi, pred kućom ili se igraju sa 

psićem. Zvuči kao u bajci, zar ne? Međutim nije sve tako, kako se čini na 

prvi pogled. Mnogi nose masku. Masku, da se zaštite pred svijetom. Još 

gore, mnogi imaju oko sebe postavljen zid, da niti Trojanci ne bi mogli 

proći kroz. I mi također nosimo masku. Dugo godina su roditelji pred 

prijateljima, čak i pred užom rodbinom, nosili masku. Ali, nakon svega, 

tko sam ja, da bi sudio drugima zbog njihovih odluka. Ako su se tako 

odlučiti, odlučili su. 

 

Ja sam, po drugoj strani, prihvaćao svoje odluke i živio svoj život u 

svojem prekrasnom čarobnom svijetu, koji je tada postojao samo u mojoj 

glavi. Niti Maji, najboljoj prijateljici iz djetinjstva, nisam povjerio svoje 

najdublje misli i želje. Želio sam ih zadržati samo za se. Maja je bila lijepa 

susjeda, koja je s roditeljima živjela u stanu ispod nas. Bila je moja jedina 

prava pratnja prvih trinaest godina, sve dok se, skoro preko noći, nismo 

preselili na drugi kraj države. Ali o selidbi, malo kasnije. Djetinjstvo. Bilo 
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je zabavno. Ponekad i previše zabavno, ali za mene osobno, pravi mali 

užitak, koji je kasnije malo utihnuo, a zatim konačno, ponovno zažario i 

zasjao u svojem pravom svjetlu. 

 

Sada, kada sam malo stao pri pisanju i probao sam se sjetiti prvog 

događaja, koji mi je ostao u sjećanju. Iako u magli, sjećam se jedne badnje 

večeri. Imao sam tri i pol godine. Znam da sam već bio omotan u toplu 

deku u krevetu. Iz dnevne sobe se čuo smijeh, jer su u posjetu bili 

obiteljski prijatelji. Sjećam se, da sam ustao, otvorio vrata i stao u hodnik. 

U hodniku sam skrenuo desno, šmugnuo pored kupaonice i još jednom 

desno, po malu duljem hodniku, odakle je dopirao smijeh. S krmežljivim 

očima sam još iz hodnika, u dnevnoj sobi pored fotelje, vidio ogromni 

poklon zamotan u tamnozeleni papir. Na ukrasnom papiru su bili motivi, 

ali ih se nažalost ne sjećam. Kada sam ušao u dnevnu sobu, uopće se 

nisam obazirao na mamine riječi, da je već jako kasno i zašto sam još 

budan. Previše me privlačio poklon koji se sjajio u kutu. Tvrdoglav, kakav 

sam tada bio (još uvijek jesam), odmah sam stao pored poklona, doslovce 

sam potrgao papir, koji je skrivao iznenađenje i vidio savršeni poklon. 

Preda mnom se stvorila kutija puna vlakića, drveća, tračnica i prometnih 

znakovima. Roditelji su mi kasnije, kada smo razgovarali o toj večeri, 

rekli, da sam takav komplet vlakića nagledavao u trgovini, i da sam svoju 

želju za Božić nacrtao i u pismu, koje sam ostavio na prozorskoj klupčici 

za Djeda Mraza. 

 

Da, Djed Mraz postoji. Raščistimo to odmah na početku, da postoji i 

točka. Vjerojatno se sjećaš, kako su ti samo zasjale oči, kada na 

prozorskoj klupčici više nije bilo pisma, koje je bilo namijenjeno djedici 

u crvenom kaputu i crnim čizmama. Taj događaj sam namjerno 
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spomenuo. Zašto? Taj mali Sandi vjeruje u dobroga djedicu, koji za Božić 

usrećuje djecu cijeloga svijeta. Baš zbog toga jer je znao da dobri djedica 

postoji, mu je svoju želju poslao pismom. U tom trenutku mojega 

djetinjstva je bio komplet vlakića najveće blago, koje sam ikada mogao 

poželjeti. I sve počinje s tim. Sa malom misli, koja nas presječe u trenutku. 

Misao preraste u želju, koja se može rasplamsati, ili ako želja nije prava, 

ugasne jer nije dovoljno snažna. Imao sam sreću, da je želju tada pročitala 

osoba, koju ju je mogla ostvariti. 

 

Stoga se pitam, kada smo pametniji, više to ne činimo. Ili se u svijetu 

''odraslih'', u koji smo stupili, to više ne smije činiti? Ili više ne vjerujemo 

u ostvarenje želja i snova? Zato to više ne činiš? No, odgovori na to 

pitanje. Ne boj se priznati. Pričekat ću na odgovor. 

 

Nema odgovora? Možda su to samo izgovori? Nema vremena, zar ne? O 

joj, kako dobar izgovor. Najbolji na svijetu. Kada je treba tražiti izgovore, 

u tom trenutku postanemo najveći filozofi i psiholozi, kojima ni Freud ne 

bio ravan. Zanimljivo. U isto mi se vrijeme, za tebe, postavlja još jedno 

pitanje. Kada prestaneš biti dijete sa snovima, u koje si nekad vjerovao i 

sanjao s otvorenim očima? Kada se prestaneš bezbrižno igrati i uživati u 

svakom trenutku? Isto nema odgovora. Zanimljivo bi bilo istražiti. Ipak, 

nastavljamo s mojom pričom. Možda se tu skrivaju odgovori na prije 

postavljena pitanja. 

 

Kada sam navršio jedanaest godina, našoj se je obitelji pridružio novi 

član, zapravo članica. U posjet je došla teta Bolest, koja s nama živjela 

mnogo godina. Našu, do tada na oko savršenu obitelj, pogodila je jedna 

od najvećih tragedija, koja može pogoditi čovjeka. Na svijetu je mnogo 
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ljudi, koji točno znaju, o čemu govorim. Oče je obolio od 

multipleskleroze. Danas, kada se osvrnem unatrag, u vrijeme svog 

odrastanja, u vrijeme kada sam počeo tražiti sebe, se upoznavati i otkrivati 

novi svijet u meni, po hitnom sam postupku morao preskočiti sve faze 

odrastanja, koje obično traju godinama, i odrasti. Osjetio sam potrebu, da 

moram priskočiti u pomoć majci i sestri i naposljetku ocu, kojemu se 

svijet odjednom srušio. Nekome tko se s ljubavlju bavio sportom, jer je 

cijeli svoj život igrao nogomet, skupljao medalje i pehare u stolnom 

tenisu, svijet se je okrenuo naglavačke. Vjerujem da mu nije bilo ugodno. 

Otac, koji je neprestano bio u pokretu, morao se zaustaviti i mirovati. A 

ja, koji iz slabih stvari izvučem najbolje, vidio sam svjetlo na kraju tunela.  

 

Znao sam da je očeva bolest poruka. Bolest nas je povezala na svim 

razinama, koje druge obitelji nikada ne postignu. Sav kaos, komocija, 

okolo prilagodbe novom načinu života me je oblikovalo, a posljedično i 

ljude oko mene. Tko zna, možda danas ne bilo polovice toga, što sam, 

kada bih živio ''normalni'' tinejdžerski život svojih vršnjaka. Nekoliko 

dana nakon trinaestog rođendana su se roditelji odlučili – prodat ćemo 

stan i preselit ćemo se natrag doma, u njihovo rodno Prekmurje. 

 

Na dan selidbe, 24. kolovoza 1998., kada je kamion pun naših stvari bio 

spreman za odlazak, došao je taj trenutak, da napustim svijet, kojeg sam 

poznavao. Ostaviti za sobom školu, susjede, prijatelje, svoju sobu i svoje 

skrivene kutke, bilo je nešto najteže što sam do tada napravio. Izuzetno 

me iznenadila činjenica, ali ne u dobrom smislu, koliko se zapravo ljudi 

došlo pozdraviti i oprostiti od mene. Što misliš? Pet, deset? Točno dva. 

Dva prijatelja su uzela vrijeme i toga su se popodneva došli oprostiti od 
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mene. Na dva pojedinca sam u djetinjstvu utjecao i bio im toliko značajan, 

da na moj odlazak nisu htjeli zakasniti. Hvala vam, Miha i Maja. 

 

Otišli smo. Obitelj se je sa svom svojom imovinom, uputila na trosatni 

put, prema novim pustolovinama. Nikada neću zaboraviti Majin uplakan 

obraz, kada sam posljednji put pogledao kroz stražnje automobilsko 

staklo. Tada je to bilo bolno događaj, a danas je samo sjećanje neopisivog 

veselja i radosti, jer tek sada znam, koliko sam dobio našim preseljenjem. 

Dobro je bilo tako. To neka bude lekcija i tebi. Sigurno je u tvojem životu 

nešto što je možda žalosti ili ne usrećuje, ali vjeruj, to je unatoč svemu 

dobra stvar, premda ti se trenutno ne čini tako.  

 

Upravo svaka stvar, pa neka izgleda jako slabo, za nešto je dobra, 

ponajprije, ako na nju pogledaš iz drugog zornoga kuta. Tek tada ti 

postane potpuno jasno. Najednom progledaš i ustanoviš, da je najvećim 

tragedijama vlastitom životu, nešto pozitivno. Ako sam kod svoje 

trinaeste godine, za sobom ostavio cijeli poznati svijet, možeš se i ti odreći 

stvarima, koje u tvoj život donose veselje, sreću i ljubav. Zašto si uporan 

u vezama za koje znaš i osjećaš, da nisu takve, kakve zapravo želiš? Zašto 

se ne odrekneš stvarima, kojima je već davno prošao rok upotrebe? Ne 

govorim o namirnicama u hladnjaku, govorim o odnosima prema 

drugima. Niša nije teško, samo se treba jednom odlučiti. Potrebna je samo 

sekunda i tada sve ide samo od sebe.  

 

Preselimo se u malo selo na Goričkom. Tjedan dana prije početka nastave 

sam upoznao ravnatelja škole i razrednika. S trinaest godina sam, zbog 

spleta okolnosti, napustio meni poznat svijet i krenuo na drugi kraj 

Slovenije. Moram te upozoriti da je to bilo u vrijeme bez interneta i 
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društvenih mreža. Održati kontakte s prijateljima iz djetinjstva, bilo je 

gotovo nemoguće. Nova okolina, novi ljudi, nova energija. Imao sam 

dvije mogućnosti. Da se u potpunosti zatvorim u sebe ili da se prepustim 

tijeku života, neka me nosi, kamo me treba. Naravno da sam izabrao lakši 

put i zatvorio se u sebe. Pošto sam htio kod novih prijatelja iz razreda i 

profesora pobuditi osjećaj poštovanja, počeo sam vrlo intenzivno učiti. 

Dobivao sam bolje ocjene. Posljednji razred osnovne škole završio s 

odličnim uspjehom, te godine, kao jedini učenik osmoga razreda, što mi 

je bila posebna čast. ''Zlatna sredina'', uvijek se rado našalim.  

 

Nakon srednje škole je moja gospođica Sudbina počela sa svojim šalama, 

koje danas jako dobo razumijem i smijem se u sav glas. Istina je. Sudbina 

ima iznimno dobar smisao da humor.   

To da sam osnovnu školu završio s odličnim uspjehom se možda ne čini 

nešto posebno, dok ne otkrijem razlog zbog kojeg to baš nije uobičajeno. 

U srednjoj školi sam bio solidan iz svih predmeta, osim iz matematike. 

Većih potresa, nije bilo. Nakon srednje škole je draga gospođica Sudbina 

počela sa svojim šalama, koje danas jako dobo razumijem i smijem se u 

sav glas. Istina je. Sudbina ima iznimno dobar smisao da humor. No, to 

toga dijela ćemo još doći. 

 

Preživio sam srednju školu. Usvojio sam puno, ali zaista puno znanja i 

jedan sićušno blago. Ime mu je Sanja. Kako god pomislim na gimnaziju, 

pomislim na moju dragu Lujzu. To joj je bio nadimak. Tako sam je zvao, 

nećete vjerovati, još uvijek je tako zovem. Ja sam za nju bio Štef. Štef i 

Lujza. Prema našoj priči će jednom vjerojatno snimiti film (smijeh). Prava 

prijateljica, u pravom smislu te riječi. Povezala nas je zajednička ljubav 

prema španjolskom jeziku. U prvom razredu srednje škole se je, kao i ja, 
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s još ostalih trideset učenika upisala na tečaj španjolskog. U zadnjem, 

četvrtom razredu, smo na španjolski hodali samo Sanja i ja. Svi su već 

odavno odustali. Moguće se da smo nas dvoje bili tako dobri, da su nas se 

prepali (smijeh). Najviše smijeha je bilo kod rješavanja zadataka koje su 

imale uputu: ''Trabaja en grupo de tres.'', što u prijevodu znači: Rješavajte 

u skupinama po tri. Da, naravno. Bili smo samo dvoje. Prelijepe 

uspomene na to razdoblje, nema što. Nakon gimnazije sam počeo biti 

svjestan nečega zanimljivoga, nečega što prije nisam opazio. U vrijeme 

školovanja u osnovnoj školi na Gorenjskoj i u Prekmurju, ali i u gimnaziji, 

u imeniku, uvijek sam bio pod rednim brojem pet. I još danas, to je za 

mene sretan i bajkovit broj. Ne znam zašto, no petica je bombastičan broj, 

zar ne? No, mene petica nije uvijek pratila u ocjenama baš kod svih 

predmeta koje sam obožavao, ali sam uvijek, baš uvijek, u obje osnovne 

škole, i u srednjoj, bio peti po redu u imeniku. Ta moja petica me uvijek 

pratila, već od samoga uključivanja u obrazovni sustav. Danas moju ruku 

krasi pet tetoviranih zvjezdica. Kada ćemo se sresti, odat ću ti tajnu što 

znači ta tetovaža. Svaka od zvjezdica predstavlja dio mene. Vjerojatno i 

ti imaš čarobni broj, koji ti donosi sreću ili te prati na svakom koraku. Daj 

no, zašto okrećeš glavom? Ne moraš niti tako snažno razmišljati. Odgovor 

je jasan kao dan. No, vidiš da se već smješkaš. 
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3 Znakovi su posvuda 

Znakovi su posvuda. Ne vjeruješ? Ipak jesu. S vremena na vrijeme je 

potrebno otvoriti prelijepe očice, zaustaviti i osvrnuti se uokolo. Tek 

kasnije, kada se nešto dogodi, shvatimo da su nam već prije znakovi 

pokazivali da će se to dogoditi. Ili se možda sjećaš kojih osoba, riječi, 

krajeva, ili brojeva, koje neprestano vidiš i ne znaš što znače? Sigurno se 

nešto događa s razlogom. Kao i svim drugima, tako se i tebi događa s 

razlogom. Samo moraš otkriti značenje toga ponavljanja. Možda se skriva 

kakav datum, tko zna. Možda čak i nova ljubav? Ah, kad čujemo sintagmu 

riječi ''nova ljubav'', usne nam se rašire u zagonetni smiješak i počinjemo 

se rumeniti, sve dok nam razum ne opali pljusku sa svojom skepsom i 

prizemlji nas u sekundi.  

 

I zašto to dozvolimo? Ako mene pitaš, svatko od nas, s tim ima iskustva. 

Mislim da nas je već s odgojem, bilo pokazano da se većina stvari teško 

postigne, ponajprije da se snovi ostvaruju samo televizijskim junacima, a 

ne i nama. Zašto? Je li bilo koji život na svijetu vrjedniji od drugoga? 

''Nop'. Svi smo isti, svi smo krvavi ispod kože. 

 

Znakovi nas mogu voditi, usmjeravati ili nam pomoći da skrenemo s puta. 

Skretanje s puta se dogodi, samo ako znakove krivo protumačimo. To se 

meni događa. Još uvijek. Iako sam češće, znakove krivo protumačio u 

prošlosti. Sada već sam se bolje poznajem, znam se voditi osjećam, znam 

poslušati samoga sebe. Poslušaš ti kad samoga sebe? Zasigurno. Samo 

pitati se trebaš, da li češće poslušati razum ili srce. Ja se u većini slučajeva, 

ponajprije kada su u pitanju teže odluke, odlučim poslušati svoje srce, 

svoj unutarnji glas. Ako o određenoj stvari predugo razmišljam, znam da 
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nije prava za mene. Razmišljam i važem li dulje, sve više postanem 

zbunjen i na kraju ne mogu odlučiti. Sada znam da je najbolje da odlučim 

instinktivno, u trenu. Prečesto se pokazalo da su moje trenutne odluke, 

bile daleko najbolje. 

 

No ipak se nekada teško odlučim za nešto. Ponajviše ako s odlukom nešto 

izgubim. Svi smo, iako teška srca, morali prihvatiti tešku odluku. Nekoga 

smo trebali ostaviti, da skrene sa zajedničkog puta, na novi put. Sigurno 

znaš o čemu govorim, zar ne? To je ono kad si u vezi, a osjećaš da se 

stvari mijenjaju. U srcu osjećaš da se nešto promijenilo, ali u danom 

trenutku ne možeš pokazati prstom na pravu stvar koja se promijenila. 

Ipak osjećaš i da znaš da je. Osjećaš se nelagodno. Sve te smeta, počinješ 

se pitati o smislu. Na kraju uvijek shvatimo da su se stvari dogodile točno 

tako kao što se i morale. Zašto? Jer smo poslušali srce. Srca odašilje 

snažnu energiju, da je ona gotovo futuristička. Ona je kao nekakav 

detektor laži i proricatelj budućnosti u jednom. Sve zna. Osjeća kada nam 

netko laže, kada netko nije iskren i pretvara se. Najbolji je dio kada nas 

upozori kod nekakvih opasnih odluka. Tada u nas udari ogromni instinkt, 

koji nas onesposobi da ne napravimo korak u krivom smjeru. 

 

Sigurno se pitaš što je instinkt. Ja ne znam, a ne znaš ni ti. Ipak, oba znamo 

da postoji. Kao i Djed Mraz. Trebaš poslušati sebe samoga i svoj unutarnji 

glas. Ne želim reći da se u meni skriva još jedan mali Sandi koji u meni 

na sav glas viče. Moguće, tko zna. Činjenica je da unutar sebe imamo 

ugrađen osigurač. U pitanju je najsigurniji sigurnosni sustav kojega 

poznaje čovjek. Lozinku za njega ne nosi svaki pojedinac u sebi. Kada se 

jednom otvorimo sebi, otvorit ćemo se i svijetu. 
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4 Životni put – križ-kraž 

Danas, kada gledam unazad, često se pitam, po kakvom čudnom putu sam 

išao i je li taj put bio tako čudan, kako mi se čini. Nije bio. Bio je točno 

takav, kakav je trebao biti. Danas znam, da sam trebao proći točno taj put, 

iako mi se činilo vražje teško podnositi svaku krivinu, koja je na bilo koji 

način otežala put do cilja, kojega zbog nepreglednih krivina uopće nisam 

vidio. I uvijek je tako. 

 

U danom trenutku zbog nesigurnosti na cesti života, često ne vidimo 

prekrasan cilj, kamo smo krenuli. Možda ga odmah i ne vidimo jer se 

skriva iza nepreglednih zavoja i strmina uspona i padova. Priznajem da se 

po svom dugom putu, zapravo na dijelu puta, osjećao usamljeno. Sam na 

dugoj cesti. I na toj cesti sam susretao ljude. Tebe također. Susretati sam 

morao upravo te koji su mi prekinuli put, pratili me dalje ili me čak 

prestigli. 

 

Za lakšu predodžbu imaj u mislima cestu, Dugu asfaltiranu cestu, 

ponegdje ravnu i monotonu, drugdje opet punu zavoja. Ipak su samo lijevi 

i desni zavoj, no, znaš što mislim. Ukratko cesta. S lijeve strane me 

prestižu ti i drugi, poslije prestiže ja tebe i druge. I vozim. Vozim i vozim. 

Uz cestu me s vremena na vrijeme putokazi različitih oblika i boja 

upozoravaju na ulaze i izlaze. I na tom ulazu mi se pridružuješ ti, baš u 

ovom trenutku, kada čitaš ove retke, voziš se sa mnom. Zajedno se 

smijemo, razgovaramo i začuđeno se pogledavamo. Da istina je. Na ulazu 

u ''moju'' cestu uključiš ti i to ne bez razloga. Ne, ne. S namjerom si tu baš 

u ovom trenutku. Znaš, ništa nije prepušteno slučaju. Pa i to da se moramo 

susresti na putu našega života. Znači, vozimo se. Kako dugo? Ne znam. 
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Možda samo nekoliko kilometara, možda nekoliko stotina ili tisuća. Do 

kada se voziš sa mnom ili uza me, zajedno proživljavamo naš put. 

Zasigurno ćemo stići do izlaza na kojem će netko od nas skrenuti i svatko 

će nastaviti svojim putem. Isto tako je i u životu. Ljudi dolaze i odlaze. 

Dođu, su uz nas, postanu dio našega života, prate nas i kada stigne vrijeme 

odlaska, otiđu. Ništa zato. To je dio života. 

 

Najvažnije od svega je, da nas ljudi prate toliko vremena koliko im 

dopustimo. Zašto bi vrijeme trebali provoditi i u društvu nekoga, koji više 

nego očito, na nas ne djeluje pozitivno. Puno puta ljudi zbog savjesti, 

ponajviše zbog činjenica da se nekome ne zamjerimo, radije trpimo i 

šutimo. Ali možda će doći trenutak kada ćemo s time završiti, no ne zbog 

drugih, nego zbog sebe. O tome malo kasnije. 

 

Ako sam iskren, moram priznati da je uz mene u određenom životnom 

razdoblju, bila određena osoba. U prvom dijelu, u mojem prekrasnom 

djetinjstvu, su pored obitelji, uz mene, zasigurno bili prijatelji, zapravo 

dva prijatelja koji su svojim društvom i prijateljstvom pomagali 

oblikovati dio moje današnje osobnosti. Postavili su čvrste temelje vrlina 

zbog kojih me ljudi, danas možda bolje prihvaćaju.  

 

U tinejdžerskim godinama je uz mene bila dobra prijateljica iz školske 

klupe. Za nju sam tada mislio, da je jedina osoba na svijetu koja me 

razumije, podupire i prihvaća točno takvoga kakav jesam. Kasnije su na 

moj životni put iznova dolazili novi prijatelji, sunašca, koji me okružuju 

i danas. O njima ćemo malo kasnije. Jedino mogu reći, da danas kada 

razmišljam o prošlosti, vidim da su u određenom razdoblju u moj život 

došli ljudi s posebnom svrhom. S posebnim porukama, a puno puta i s 
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izazovom da me nauče nečemu novome što će mi koristiti u životu. Baš 

sve što se s njima ili zbog njih, bilo mi je u tom trenutku potrebno. Danas 

sam im, za sva iskustva, teška iskušenja i izazove, vrlo zahvalan, premda 

nije sve išlo po planu. Bio sam očajan i ljut. 

 

Znači, naša cesta. Ceste se međusobno sijeku, zar ne? Raskršća i kružni 

tokovi s beskonačno mnogo mogućnosti ulaza i izlaza, ali i drugih 

sporednih ulica. Kamo dalje? Kojim putem krenuti? Duljim i sigurnijim 

ili kraćim i opasnijim? Ne smiješ zaboraviti da je svrha cijelog našeg 

putovanja ono samo i sve što doživimo na putu nas oblikuje i obilježuje. 

Nije pogrešno odabrati dulji put. No nije ni pogrešno, odaberemo li kraći 

put. Svaka odluka koju sami prihvatimo i iza nje stojimo, ispravna je. Ako 

li se ikada predomislimo i odaberemo drugi put, isto je u redu. Zašto ne? 

Mi sami znamo kamo, kako i ponajprije zašto putujemo. Istina? Naravno 

da je. Zato se ne boj ničega, iako tvoja cesta nije ravna i bez prepreka. 

Prepreka će uvijek biti. Dobro da je tako. Ne bi li naša cesta bila 

monotona, ako na njoj ne bi bilo prepreka. 

 

Prepreke su više nego dobro došle. Ne čini li ti se tako? U autoškoli nam 

na put postavljaju prepreke, a njihov je cilj da nas izuče u odlične vozače. 

Na našem životnom putu je isto tako. Upravo zbog prepreka, stavljeni 

smo u situacije u kojima se moramo povremeno brzo i ''ispravno'' odlučiti 

kako ćemo reagirati, kamo skrenuti, koji izlaz odabrati i ono najvažnije, 

koga ćemo povesti sa sobom. Zato se veseli svih raskršća i novih putova 

koji se crtaju ispred tebe. Neka te ne bude strah. Ni po danu ni po noći. 

Samo pazi, nemoj zabraviti upaliti duga svjetla kada padne mrak, da 

osvijetliš svoj put. 
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Volim kazati:'' Ne možeš se izgubiti, ako ne znaš kamo ideš.'' Prepusti ce 

cesti po kojoj voziš. Istina da je mnogo puta imamo jasno označen cilj 

koji želimo postići. To ćemo vjerojatno i postići, ako krenemo na put, 

putem odlučujemo kako voziti i kamo skrenuti, jer sve ceste, dokle 

vjerujemo, vode do pravog cilja. Što će se zbivati na tom putu? Nemam 

blage veze, ali se danas s time niti ne opterećujem. Znam samo, da dokle 

se vozim i krećem, svaki dan sam bliže svom cilju, svojim snovima. 

Vjerojatno na našem putu dođe dan kada se osjećamo da je sve stalo i se 

nikamo ne pomičemo. Ja sam se više puta isto tako osjećao. Ipak moraš 

dalje. Sve je u kretanju, uvijek se moraš kretati, premda nekad i sporo, ali 

moraš. Za neke stvari je potrebno i više vremena da sazriju, je ipak na 

kraju sve kako treba biti. 
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5 Dosadašnji put 

Sveži se. Vozit ću te po mom putu. Pošto je na mom dosadašnjem putu 

bilo puno prepreka, lijevih i desnih oštrih zavoja i nekoliko ciljeva, 

otprilike ću ti opisati putove i ljude koji su mi se na njima pridružili. Kada 

se osvrnem u prošlost, vidim da je sve zapravo međusobno povezano. 

Imam osjećaj da je baš svatko stavljen, u vrijeme, na mjesto, kada sam ga 

trebao. 

Kako su oni biti stavljeni na moj put, tako sam i ja na njihov. Kada piše 

ove retke i pokušavam shvatiti i povezati put u jednu smislenu cjelinu, 

sam sebi se smijem, kako je sve međusobno povezano. Ako to ne bi 

shvatio, ne bi shvatio da je to bilo tamo, gdje sam upoznao njega, da me 

upoznao s njom, koja je trenutno moja suputnica. Znam da smiješno 

zvuči, ali bilo je nekako tako. Pobliže ću ispričati o svim imenima 

krajevima i doživljajima. Sve spremno? Kokice pečene? Sok? Idemo? 

Akcija! 

 

Bila je 2003. Godina. Kao maturanti, smo u kasno proljeće prestrašeno 

sjeli u školske klupe. Pisali smo maturu. Znam da sam bio vrlo nervozan. 

Znaš onaj osjećaj kada si učio, ali ipak postoji mogućnost ,da će u ispitu 

biti nešto što nisi niti pogledao. Na sreću je sve bilo kako je trebalo biti. 

Na veliko čuđenje sam i iz matematike na maturi dobio ocjenu, koji je 

bila veća od bilo koje u vrijeme školovanja. Baš mi je bilo smiješno. 

Matura je iza mene. Dan objave rezultata, kada smo se u skupinama 

okupljali pred ravnateljičinim uredom i pojedinačno ulazili, sa željom da 

dobijemo dobre vijesti, nikada neću zaboraviti. Svi ispred mene su izlazili 

nasmijanih lica. Kada se prisjetim, još uvijek u sebi, u cijelosti, doživim 

osjećaj pozitivne tjeskobe pri srcu. Znaš onaj osjećaj, kad ne znaš što će 
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biti. Došao sam na red. Ušao sam, sjeo na stolac i čekao. Pored mene je 

sjedila ravnateljica i ažurno tražila moje ime na popisu. Očekivao sam 

klišeizirano pitanje ili ohrabrujuću riječ, možda kakav uvod u objavu 

rezultata, bilo što da bi ispunilo tišinu, kada je tražila moje ime. Tih deset 

sekundi je u meni izazvalo napad panike, jer je tišina bila predugačka. 

Konačno je rekla: ''Aha, tu ste. Čestitam, položili ste. 

 

Pružila mi je ruku prije nego sam shvatio što, tko, kako, što već? Aha, 

položio sam. Uzvratio sam stisak ruke, uzeo potvrdu i izašao iz ureda sa 

širokim osmjehom na licu, kao i svi prije mene. Prijatelji, koji su još 

uvijek čekali u redu su me pitali:'' Položio si? Jesi li? Jesam, Jesam. 

Naravno da jesam. Sav se moj trud isplatio. Toga dana nisam ni sanjao da 

će mi sve znanje, koje sam prikupio tijekom gimnazijskog školovanja, 

itekako dobro doći. 

 

Ujesen je došlo vrijeme da spakiram kovčege i počnem novo životno 

razdoblje. Preda mnom su bili studentski dani. Tako zavodnički, tako 

misteriozni, kao i nadasve zabavni, no ipak i stresni. Na Pedagoškom 

fakultetu u Mariboru, gdje sam upisao studij engleskog jezika i 

njemačkog jezika i književnosti, počeo sam upoznavati nove ljude i našao 

se u potpuno novim situacijama, koje su predstavljale svojevrstan izazov. 

Opet se je ponovila priča iz prošlosti. Kada smo se preselili iz Kranjske 

Gore u Prekmurje, našao sam se u potpuno novoj sredini. Najednom su 

preda mnom bili novi kolege, novi susjedi, nove situacije.  

 

Kao da sudbina jednostavno nije razumjela, da je bilo dosta i da se takvo 

iskušenje, ponajprije u tinejdžerskim godinama, svakako ureže u sjećanje. 

Već godinu nakon dolaska u novu okolinu, ponovno sam promijenio sve 
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suškolce, učitelje, situacije i to kada sa upisao gimnaziju. Sada kada sam 

započeo sa studijem, znao sam što me čeka i nad promjenom već nisam 

toliko uzbuđivao. Počeo sam shvaćati da mi je bilo suđeno, da se iznova 

moram naći u novoj okolini, gdje nikoga ne poznajem. Budimo iskreni, 

da je jedno kada se preseliš u drugo selo ili mjesto, i još uvijek zadržiš sav 

poznati svijet u svojoj svakodnevnici, a da je nešto sasvim drukčije bilo u 

ono vrijeme, kada se još nismo dopisivali putem interneta ili socijalnih 

mreža, ostaviti sav poznati svijet i otići. U ono vrijeme smo kontakt s 

prijateljima mogli ostvariti samo putem pisama i fiksnih telefona. Pitanje: 

Kada si posljednji put napisao obično pismo prijatelju, stavio ga u 

kuvertu, zalijepio poštansku marku i poslao ga poštom? Samo pitam? 

 

Sjećam da je selidba na drugi kraj države, za mene značila strašan kraj i 

prekrasan početak nove priče. To bi rekao danas. Tada sam mislio da mi 

se srušio svijet. Baš zbog toga jer se cijeli moj poznati svijet razbio u 

tisuće komadića, za tinejdžera sam odabrao najlakši put – zatvorio sam se 

u sebe. 

 

Tek na fakultetu sam se, gotovo nesvjesno, bio prisiljen suočiti s 

unutarnjim svijetom. Prije nego li sam to učinio, morao sam se otvoriti 

samom sebi, izaći iz malog pjenušavog mjehurića u kojem sam lebdio. 

Trebao sam udahnuti, zrak novog svijeta, koje me okruživao. Na početku 

je bilo prestrašno. Nikoga nisam poznavao, niti ljude, niti grad. Jedino što 

sam poznavao, bio je put od stana do fakulteta i natrag. Na sreću je to bilo 

relativno kratko razdoblje. Kada sam se otvorio i ljudima dopustio pristup 

sebi, kada sam počeo razgovarati s drugima i davao im mogućnost da 

dođu u moj svijet i uspostave kontakt sa mnom, u meni se dogodila 

promjena.  
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Prvi mjeseci u Mariboru su na mene imali velik utjecaji i čim dulje, bio 

sam uvjeren da je preobrazba, koju sam tada doživio, utjecala na razvoj 

događaja u sljedećim godinama. U gimnaziji sam uvijek bio dječak u 

pozadini, izvan središta pozornosti. Mislio sam da ću lakše pobijediti sve 

strahove, koji su me tištali, ako budem tiho i neću ništa govoriti. 

Studentski život, donio je nešto sasvim drugo. Počeo sam izlaziti, 

zabavljati se na kavicama i na toplom jesenjem suncu, s kolegama 

raspravljati o smislu života. Bio sam sve hrabriji i odvažniji. Nemojte me 

krivo razumjeti. Za mene je odvažnost značila već to da sam se počeo 

družiti, za mene sa skoro neznancima. Tek prvi puta sam nakon 

napunjenih osamnaest godina, kada sam preselio u Maribor, bio na 

izlasku do ranih jutarnjih sati. Nov način života mi je brzo ušao pod kožu. 

Nešto novo, nepoznato, a istovremeno primamljivo. Daleko od očiju 

roditelja, sestre, obitelji i okolice. Po prvi puta sam se u životu osjećao 

slobodan, bez okova, koji sam stavio pred nekoliko godina, da bi me 

sačuvali od vanjskog svijeta. Kao srednjoškolac, bio sam uvijek kod kuće. 

Svaki sam se dan vratio iz škole, napisao domaću zadaću, učio, malo 

gledao televiziju, i to je bilo sve. Ponekad sam možda priuštio izlazak u 

kino. Moji vršnjaci su izlazili u disko klubove, razne lokale i na 

koncerte… To u srednjoj školi nisam doživio, zato mi je sve to bilo strano. 

Možda shvaća, što želim reći, da su mi se tek po dolasku u Maribor, 

otvorile oči. Progledao sam. To je bio tek početak. U proljeće 2004. 

godine sam, unatoč dobrim ocjenama, ostajao kod kuće na Goričkom. 

Očevo zdravstveno stanje se znatno pogoršalo. Najednom je štaku 

zamijenila hodalica. Nove okolnosti su za sve bile vrlo stresne. Svi 

uključeni smo se morali prilagoditi novom načinu života. Sljedeće se 

godine nisam vratio na fakultet.  
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Istina da je da sam tada mislio, da je moj život završen. Mislio sam: '' To 

je to. Kraj je… Sve je gotovo.'' Zapeo sam doma s mišlju da se je život 

zaustavio. Ako tada ne bi ostao doma, danas ne bi imao znanje koje 

posjedujem. Očeva bolest je utjecala na životni tijek cijele obitelji. Sam u 

sebi sam osjetio ljutnju. Bio sam ljut na sebe i na vražju bolest, koja se je 

nepozvana prikrala u naše živote i naglavce okrenula našu svakodnevicu. 

Vrlo je teško bilo gledati oca, koje više nije mogao utjecati na razvoj 

situacije i postao je zatvorenik svojeg vlastitog doma i tijela. Osjećao sam 

kako su dan za danom umirali komadići njegove duše, njegovih želja i 

neproživljenih snova.  

 

To je bio jedan od razloga, zašto sam napustio studiranje i ostao kod kuće. 

U vrijeme kada sam bio doma, počelo me je zanimati nešto za što sam 

mislio da me nikada neće zanimati. Sve više me je privlačilo grafičko 

oblikovanje, video i zvučna montaža. Za sve to krivim (čitaj: zahvaljujem 

se) skupini Bepop. Glazbena skupina koja je nastala iz reality showa, 

toliko je utjecala na mene da sam kod kuće počeo snimati. Reality show 

je u zvijezde vinuo peteročlanu glazbenu skupinu. Bili su mladi, koji su 

se osudili ostvariti svoje snove. U meni je, iskra zapalila plamen, koji se 

rasplamsao u vatru i gori još i danas. 

 

Prema savjetu dobroga srednjoškolskog prijatelja, nabavio sam 

jednostavan program za montažu zvuka. Tu je sve počelo. Dječji snovi su 

došli na vidjelo: ''Želio bi pjevati.'' Već kao dijete sam volio pjevati. Kod 

kuće sam za roditelje i obiteljske prijatelje često priređivao glazbene 

nastupe. Moji su snovi konačno postajali stvarnost. Najprije sam počeo 

snimati pjesme skupine Bepop, a zatim i sve ostale. 
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Početkom ovoga tisućljeća na internetu nisi mogao pronaći matrice 

pjesama. Danas je to uobičajeno, dok je u ono vrijeme to bilo gotovo 

nemoguća misija. Sjećam se koliko sam puta poslušao svoju snimku, 

obrađivao je što najbolje znam, dodavao različite efekte i poigravao se s 

postavkama toliko dugo kada konačno ne bi sličio originalu. Zbog 

amaterske opreme nije bio ni blizu originalu, a meni je tada značio sve. 

Bio sam ponosan na sebe, jer sam stvorio nešto novo, a uz to sam i puno 

naučio. Što sam se više posvetio svom hobiju, to sam bio bolji. Danas 

imam mnoštvo tih snimaka i bez problema bih mogao snimiti nekoliko 

cd-a. Video montažom sam također počeo eksperimentirati. U vrlo 

jednostavnom programu za montažu počele su nastajati kraće snimke s 

različitim efektima. Naučio sam kako se tekst postavi na ekran, kako 

nestane, kakav će biti prijelaz između snimaka… U radu sam prilično 

uživao i to tako da sam oduševio i druge. Kod mene su počele snimati 

sestrične i susjede. Došli smo na ideju da bi mogli imati glazbeni bend i 

zajedno snimiti neku pjesmu. Zašto ne, pomislili smo. Naš zajednički cilj 

nas je doveo do toga, da smo se svakodnevno družili. U sobi smo imali 

nastupe, vježbali koreografiju, čak smo i snimili vokale. U roku godine 

dana, osnovali smo čak dva glazbena sastava. Teenys, u kojem su osim 

mene bile dvije sestrične Amanda i Jerneja i 40 sati sa sestričnom 

Amandom i dvije susjede. Sa sastavom 40 sati smo snimili i adaptaciju 

strane pjesme, riječi za nju je napisao susjedin brat. Znali smo da ne 

pjevamo dobro, ali nam je najvažnije bilo druženje. Stvarali smo 

uspomene koje nam nikome ne može uzeti. Još više… Bili smo tako 

ambiciozni da smo napravili deset pjesama i snimili vlastiti album, koji 

imam još danas. Za album smo trebali fotografije. Napravili smo vlastiti 

''photoshooting'' i to usred naše dnevne sobe. Reflektor na podu, ventilator 

sa strane, bijeli zid u pozadini. Naravno, da su uz to bila uključena i 
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višestruka preoblačenja i popravljanje make-upa. U same pripreme i 

fotografije smo uložili toliko truda da su ispale vrhunske. 

 

Fotografirali smo se s potpuno novim digitalnim fotoaparatom, kojeg je 

mama dobila na nagradnoj igri. To je bio naš privi digitalni fotoaparat, 

pravo malo čudo onoga vremena, jer smo fotografije mogli neposredno 

prenositi na računalo. Tako. Fotografije smo imali. Nekoliko stotina 

fotografija je bilo potrebno preurediti. Znao sam da običan Paint na 

računalu neće biti dovoljan, pa sam bio prisiljen pronaći drugo rješenje. 

Počeo sam upoznavati program kojeg i danas koristim u devetoj verziji. 

Pomoću interneta, ponajprije gledanja raznih videa, naučio sam osnove 

grafičkog oblikovanja i uređivanje fotografija. Pošto me je to tada 

veselilo, nije mi bilo žao vremena i truda. Znao sam da radim besplatno, 

ali me je svaki završeni rad ispunio tolikom energijom, da sam ponekad 

satima sjedio za računalom, učio i svoje znanje nadograđivao iz dana u 

dan. 

 

Svaki dan, kada su Monika i Andreja stigle iz škole, došle su k meni. A 

ja sam im pokazao kako napreduju naše fotografije. Takav ili drukčiji 

natpis, pozadina, učinci… I tako iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, iz 

mjeseca u mjesec. Naš album je bio spreman. Pošto je Amanda živjela u 

Njemačkoj, dogovorili smo se, da ćemo snimiti amaterski spot za pjesmu 

Suđeni smo si, kada sljedeći put stigne u Sloveniju. Pjesma koja je zbog 

našeg pjevanja više ličila na parodiju, a bila je balada. 

 

Usred zime, kada je krajolike zabijelio snijeg i temperatura se spustila 

duboko ispod nule, odlučili smo da u šumi snimimo kadrove za spot. To 

je bila pustolovina i pol. Djevojke koje su u spotu željele izgledati dobro, 
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u tankim su se kostimima smrzavale pred kamerom. Još danas kada 

gledam neobrađene kadrove, smijem se, kako im se i na licu vidjelo da se 

bore s polarnom hladnoćom. No svi smo se trudili, svi smo željeli isto. 

Nakon sati snimanja i glasnog smijanja u snježnoj šumi, krenuli smo 

svatko svojoj kući. 

 

S montažom videa sam krenuo odmah. Tjerala me je moja znatiželja, jer 

sam što prije htio vidjeti konačni uradak. Pošto nisam imao digitalne 

kamere, svaki sam snimljeni kadar trebao prenijeti na računalo. Tijekom 

prenošenja materijala, u glavi sam posložio snimke u videospot. Još prije 

montaže sam znao kako će izgledati videospot. Pred računalom sam sjetio 

satima i radio do kasno u noć. Dobio sam grubu verziju konačnog uratka. 

Sljedeći dan sam jedva dočekao da sve tri djevojke dođu k meni i da 

zajedno vidimo snimljenu majstoriju. Nikad neću zaboraviti njihove 

pitajuće poglede, kada su čekale da se vide na zaslonu računala. Mislim 

da smo spot pogledati više od deset puta tijekom jednog sata. Bili smo 

oduševljeni, ponajprije zato što smo to mi sami ostvarili. Naokolo smo se 

hvalili kako je dobro ispao naš videospot. 

 

Sudbina je htjela da imamo puno rodbine. Videospot je bilo teško poslati 

svima, a da nekoga ne zaboravite. Ako bi smo koga od rodbine 

nenamjerno izostavili, bi uvrijeđen odmah pokucao na vrata. Baš zbog 

toga sam napravio nešto, što je ucrtalo novi smjer, na mom putu. Kako bi 

ga naša rodbina mogla vidjeti, postavili smo ga na web stranicu. Taj dan 

kada sam spot postavljao na web stranicu, niti sanjali nismo što će se 

dogoditi u narednim tjednima. 
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Amanda se vratila u Njemačku. Sa sobom je uzela naše pjesme, 

fotografije i spot. Danas tvrdi da je svaki dan u Njemačkoj puštala naše 

pjesme, sjećala se našega druženja i da smo joj nedostajali. Svrha našega 

druženja je bilo i stvaranje zajednički uspomena, iako toga tada nismo bili 

ni svjesni.  

 

Ipak se u našoj pozadini, bez našega znanja, nešto kuhalo. Nešto na što 

nismo ni pomislili. Video spot je došao u javnost. Kada sam video obavio 

na web stranici, ni pomislio nisam da će postati dostupan svima, a ne samo 

ljudima kojima sam poslao poveznicu. Naš amaterski video spot, je 

Slovenija razgrabila i o videu su počeli pisati po raznim internetskim 

blogovima. Ljudima je video bio smiješan, kao i naše pjevanje. Po prvom 

šoku smo pomislili, ako smo pobudili poroznost, idemo je iskoristiti. 

Odlučili smo izraditi web stranicu benda. Po prvi puta sam se susreo sa 

izradom internetske stranice i postavljanjem, ali sam to želio naučiti. 

Moja upornost i znanje, koje sam dobio kod izrade internetske stranice, 

dali su mi temelje koje nadograđujem i danas. Tko bi pomislio da ćemo u 

jednom danu imati više od tisuću pregleda na našoj stranici. Postali smo 

prava internet senzacija. Preko noći smo bili lansirani među zvijezde i 

zajedničkom sudjelovanju su nas pozvale dvije najjače televizijske kuće 

u Sloveniji. Prihvatili smo ponudu i sudjelovali, u ono vrijeme, u dvije 

najgledanije dnevne emisije. Jedan od emisija je bila čak i nacionalnoj 

televiziji. Da, od rubnog šumskog dijela Goričke došli smo do nacionale 

televizije. 

 

Spoznaja da ću i sam stupiti pred kamere i stati ispred svjetla reflektora, 

kao moji idoli, koje sam gledao u emisijama i tiho razmišljao. Ne da bi se 

previše trudio, želja iz djetinjstva mi se, kada je sve bilo tako jednostavno. 
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Sjećam se, kada smo hladnog proljetnog jutra 2003., krenuli autobusom 

u Ljubljanu. Fotografije govore sve.  Nasmijani obrazi i iskre u očima. 

Znali smo da nas nisu pozvali zbog našeg talenta, već zbog amaterske 

snimke začinjene s nepretencioznim pjevanjem, koja je bila internet 

atrakcija. Nama je još uvijek, najvažnije bilo naše druženje. Znali smo u 

što se upuštamo, a mišljenje drugih nas nije previše zanimalo. To je bilo 

vrijeme kada smo živjeli u nekom svojem svijetu, takvom u kojem je bilo 

dozvoljeno sanjati i sanjariti. Na autobusnoj postaji u Ljubljani, su nas 

ljudi prepoznali. Što prepoznali, okretali su se za nama i pokazivali 

prstom u nas. Sa svih strana smo mogli čuli riječi tinejdžera i mladih: ''To 

su oni s interneta. To su ti.'' Da bili smo mi. Oni s interneta. 

 

Iskustvo snimanja emisije uživo je za mene bilo neponovljivo i 

neprocjenjivo iskustvo. Cvao sam od oduševljenja, kada sam mogao prvi 

puta u životu mogao vidjeti kako se odvija rad iza kamera. Mislim da 

nismo niti shvaćali što nam se događa. Gdje smo bili? Na televiziji? U 

živo? Ljudi su nas gledali? Što??? Posjećenost naše strane se digla u 

nebesa. Moram vas podsjetiti da tada nije bilo društvenih mreža, da bi se 

preko njih reklamirali. Samo ona jadna internetska stranica koju sam 

postavio. 

 

O nama su pisali različiti časopisi, počeli su nas pozivati na različite 

nastupe Naš prvi nastupu i to onaj u Slovenskoj Bistrici, nikad neću 

zaboraviti. Čak smo imali i vlastitog zaštitara. Koje vrijeme! Sve se 

događalo tako brzo, da ni sami nismo mogli vjerovati, da je to moguće. S 

vremenom nas je na intervjue odlazilo samo troje, jer je Amanda preselila 

u Njemačku. Uskoro je postalo jasno da su Monika i Andreja bile sve više 

zauzete srednjom školom. Jedino ja sam bio taj koji je imao vremena na 
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pretek. Skupina je uskoro utonula u zaborav, a naše je prijateljstvo ostalo 

do danas. Usprkos velikom općem interesu, uskoro smo potonuli u 

zaborav, jer su prioritet u našim života dobivale druge stvari.  

 

Potajno sam još uvijek maštao o tome da bi pojavljivao u medijima i 

pjevao. Osjetio sam da taj dio priče još nisam proživio. Splet okolnosti i 

poznanstava je pred mene stavio melodiju, za moju prvu solo pjesmu, za 

koju sam napisao i stihove. Zvala se Gibaj. Bila je to smiješna skladbica, 

lakih nota s poletnim ritmom. Internet je ponovno učinio svoje. Pjesmu 

sam postavio na internetsku stranicu i počeli su me pozivati na nastupe. 

Jedno popodne sam pregledavao i odgovarao na elektroničku poštu. I 

između mnogo reklama, glupih i neumjesnih e-mailova i poruka prijatelja, 

naletio sam na mail koji me osupnuo. Reći ću da do mog e-maila nije bilo 

teško doći jer je bio objavljen na internetskoj stranici. Priznajem, da se 

danas ne sjećam imena pošiljatelja, ali me sadržaj elektronske pošte 

doslovce bacio sa stolca. Vlastitim očima nisam mogao vjerovati što 

čitam. Prvo sam mislio da je šala, ali je na sreću na kraju bio telefonski 

broj, koji mogu nazvati za više informacija. Nazvao sam. Zvonilo je. 

Nakon nekoliko trenutaka sam sa druge strane čuo muški glas. ''Nika 

Records, izvolite.'' Da, dobio sam poruku izdavačke kuće da bi me 

zastupala na estradi. Mene? Zaista? Možete si predstavljati moju 

zapanjenost nakon njihove ponude? Prije manje od godine dana sjedio 

sam doma, očajan, jer sam prestao studirati, sa spoznajom da je moj života 

završen i da su sve stvari stale.  

 

S odgovornim sam dogovorio sastanak u Ljubljani. Htjeli su se dogovoriti 

o mogućnostima suradnje. Danas bi na sastanku sigurno postupio 

drukčije. No tada nije bilo ni trunčice sumnje da suradnju ne bi prihvatio. 
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S potpisom ugovora se je moja skladba našla na popisu uvertira za 

zvonjavu na mobilnim telefonima. Priznajem da sam tada i sam kupio 

svoju melodiju, ponajviše zato, da se uvjerim u stvarnost događanja. 

 

Kod izdavačke kuće su mislili da je vrijeme za objavu nove pjesme, koju 

sam snimio u ljepšem, boljem studiju , s profesionalnom opremom, u 

Celju. Snimanje u studiju takve vrste, za mene je značilo novo iskustvo. 

Pjesmu sam premijerno izveo u emisiji, koja se emitirala na svim 

lokalnim televizijskim postajama u Sloveniji. U slobodno vrijeme, kojega 

sam još uvijek imao na pretek, kod kuće sam nadograđivao svoje znanje 

grafičkog oblikovanja. Počeo sam izrađivati jednostavnije internetske 

stranice. Za to je saznao voditelj i urednik zabavne emisije, u kojoj sam 

predstavio svoju novu pjesmu. Kao grafički dizajner, počeo sam 

surađivati s njim. Njegovom pomoći, došao sam u društvo s ljudima koji 

su me usmjeravali na put, na koji s veseljem skrenem još i danas. 

 

Znači, bit ću pjevač i grafički dizajner, mislio sam. Na snimanju zabavne 

televizijske emisije sam upoznao bend koji je izvodio narodno-zabavni 

rock. Boštjana, pjevača tog benda, mi je predstavio voditelj televizijske 

emisije. Rekao mu je da sam ja taj dizajner o kojim mu je govorio. Boštjan 

je u to vrijeme bio iznimno mršav i sitan (no, manji od mene), a vrlo 

energičan i živahan. Molio me je za e-mail adresu, da ostanemo u 

kontaktu, ako bi slučajno postojala mogućnost suradnje. 

 

Prošlo je mnogo vremena kada sam ponovno čuo za njega. Jednog dana 

sam na e-mail dobio promidžbenu poruku. Takve poruke ne otvaram ni 

danas, a kamoli da ih čitam. Ipak me je ta poruka privukla na čitanje. Da 

ne bi tko pomislio da me zaintrigirala zbog sadržaja! Privukla me je zbog 
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mnogo pogrešaka. Odavno sam pristalica pravilnog pisanja, barem 

mislim da je slovenski tako lijep jezik, da bi bio zločin kada ga 

kažnjavamo s pravopisnim i gramatičkim pogreškama. Opazim ih i kada 

ne želim vidjeti. To moje oko sokolovo mi i danas dobro dođe u 

obavljanju posla. A o tome što radim danas, nešto kasnije. 

 

Znači, čitam reklamnu poruku i pred mojim očima se pojavljuju 

razmacima ispred zareza, rečenice bez interpunkcijskih znakova na kraju 

i bez velikog početnog slova. '' O moj Bože'', mislio sam u sebi. Tko šalje 

takve reklame uokolo? Pošto je ispod poruke bila poveznica na 

internetsku stranicu, kliknuo sam na nju. Iz čiste radoznalosti. Kao 

dizajnera web stranica me je zanimao dizajn, oblik, boje, raspored… 

Možda bi na takvoj stranici bio nekakvu novu ideju za daljnje stvaranje. 

Ali… Ako samo potpuno iskren, da kliknem na web stranicu, prisililo me 

je pregršt pravopisnih i gramatičkih pogrešaka. Stranica se je polako 

učitala i preda mnom se pojavila drvena pločica s natpisom glazbene 

agencije Sonys. Rubrike su lebdjele po zaslonu, malo lijevo, malo desno. 

Nešto teksta je bilo u boji, nešto crnoga, nešto je pisalo s malim, nešto 

velikim slovima. U tom svoj kaotičnoj parodiji, bilo je tamo postavljenih 

još nekoliko fotografija. Sjećam se kako mi se Boštjan na snimanju 

emisije pouzdano pohvalio, kako vražje dobru stranicu će imati, jer mu je 

izrađuje skupina poznatih dizajnera. Vjerojatno možeš zamisliti moje 

čuđenje, kada sam shvatio da je internetska stranica Boštjanova i da mu 

je prema njegovim riječima izradila skupina priznatih dizajnera. Štoviše, 

internetska je stranica podsjećala na obojanu studentsku oglasnu ploču 

koju su izradili nadobudni studenti. Ne pretjerujem. 
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Pošto već odavno, bez dlake na jeziku, dobronamjerno, kažem svoje 

mišljenje, da se neke stvari mogu napraviti bolje, pisao sam i Boštjanu. 

Jednostavno nisam mogao iz svoje kože. U to vrijeme smo bili samo 

poznanici, zato sam mu poslao poruku koje je bilo vrlo službena. 

 

Glasila je nekako ovako: ''Raduje me da se radi promocija, lijepo da se 

podupire slovenska glazba, a internetska stranica bi mogla biti bolja. Ako 

smijem, kao web dizajner bi ti možda preporučio…''Čisto u mom stilu. 

Ako se odlučim na konstruktivnu kritiku, usput spomenem, kako bi ja 

napravio određenu stvar. Ponajprije pa istaknem, da to mogu napraviti, 

jer imam iskustva. Činjenica je, da ljudi ne znaju što sve znaš napraviti. 

Baš zbog troga je važno da istakneš kakve kompetencije i iskustva 

posjeduješ. Što se može dogoditi? Mogu li ti nešto uzeti? Ne. Najgore što 

ti se može desiti je, da te odbiju. No, to nećeš znati, ako ne probaš. 

 

Na Boštjanov odgovor, sa zahvalom, nisam dugo čekao. Objasnio mi je 

da je stranica još uvijek u izradi i nabrojio još mnogo argumenata zašto 

izgleda kao studentska oglasna ploča, koja je žrtva vandalskog napada. 

Znamo kome pas pruži šapu, zar ne? Kao bilo, da bilo. U e-mailu mi je 

Boštjan predlagao da se nađemo i dogovorimo o mogućnostima suradnje, 

jer je shvatio da imam znanja i iskustva u osnovama grafičkog 

oblikovanja i uređivanja internetskih stranica. 

Bilo je to početkom travnja 2008. Susreli smo se u Murskoj Soboti, kod 

slastičarne, nasuprot autobusne postaje. Ako si iz Prekmurja, sigurno znaš 

o kojoj slastičarni govorim. Već znaš, ona, preko glavne ulice, gdje je 

besplatno šljunčano parkiralište. S njim je došla i tadašnja njegova 

zaručnica, koja je većinu vremena šutjela. S Boštjanom smo se dogovorili 

da preuredim njegovu web stranicu u zamjenu da će se on s dotičnim 
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ljudima dogovoriti za moju promociju i poneki nastup. Pošto sam web 

stranice izrađivao s radošću, pristao sam. Bio sam svjestan da većina 

glazbenih dogovora, u današnje vrijeme, ide po načelu ti meni, ja tebi. 

Ruka ruku mije. 

 

Stranica nije bila preuređena tako brzo. Splet okolnosti je doveo do toga. 

Nekoliko dana nakon našeg sastanka se dogodilo ovo… Mama je 

doživjela srčani udar. Strah, što će biti s mamom, ušao je u nas. S ocem 

smo ostali sami. Sestra je s obitelji živjela u drugom kraju, zato je 

odgovornost da se pobrinem za kuću i ponajprije oca, pala na mene. 

Mamu su iz bolnice u Murskoj Soboti, prevezli u mariborsku bolnicu, 

gdje su joj očistili arterije, odnosno vene (ne znam točno), one koje su 

blokirale neometan dotok krvi do srca, odnosno iz njega. Bilo je loše. 

Proganjalo me je tisuću pitanja. Na koja nisam pronašao odgovor. Što ako 

će biti tako? Što ako neće biti tako? Što ću tada, ako će biti ono ili ovo? 

Iskušenje je bila nešto najstrašnije, što sam do tada iskusio. Nesigurnost, 

koju sam tada osjećao, me je polako gušila. Ako ti se nešto sličnoga već 

dogodilo, znaš kakav strašan je to osjećaj. Strah čovjeka u trenutku u 

potpunosti paralizira, srce i duša ne odmaknu, tako da ništa ne osjećaš. U 

glavi ti se stvori oluja negativnih misli i crnih scenarija. Čim strahu daješ 

veću pozornost, to je veći. Danas znam, strah je imaginaran. U ljudima se 

u nesigurnim i neugodnim situacijama tako nagomila, da više ne 

pronalazimo izlaza. Dozvolimo li da na nas još utječe i okolina, dobijemo 

odličan recept za panično ponašanje. Mama je u bolnica provela dva 

tjedna. Treći tjedan je počela s terapijom u obližnjem lječilištu. Pošto smo 

od lječilišta udaljeni manje od 20 kilometara, mama se dogovorila da će 

vikendom biti doma, jer tada nije bilo terapija. Bio je petak 16. svibnja. 

Mislio da je bilo vrijeme ručka kada se mama dovezla u dvorište. Vidno 
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umorna i blijeda je ušla u kuću. Naša Lara, mješanka pudlice i koker 

španijela, od veselja je cvilila kada je mama ušla u kuću. Tata je bio sretan 

što se vratila kući, a i sam lakše disao jer je sve izgledalo kao prije. 

Izgledalo je da će se život postepeno vratiti na stare ustaljene putove. 

Kako li sam pogriješio! Toga popodneva nisam ni slutio što će se dogoditi 

u noći. 

 

Uvečer, prije spavanja sam u sobi, koju sam preuredio u neku vrstu 

kućnog ureda, gledao kroz prozor. Bilo je toplo. Otvoreni prozor, čulo se 

šuštanje lišća drveća u dvorištu. U blizini se je oglasila sova. Sova je 

dolazila iz susjedne šume. Zvučalo je strašno. Romi naime vjerujemo, da 

dobro ste pročitali, ja sam Rom, o tome ću govoriti kasnije, da sova 

sugerira da se negdje u blizini nalazi smrt i da će odnijeti jedan život s 

ovoga svijeta. Srce mi je zatitralo. U mene je uselio osjećaj tjeskobe i 

straha da će se nešto dogoditi mojoj majci. Prestrašio sam se svojih misli, 

ipak je mama prije nekoliko sati stigla iz lječilišta. Ipak… Tu je i tata. Što 

ako će on? Oboje su bolesni, moglo bi se dogoditi svašta.  

 

Legao sam u krevet, no nisam mogao zaspati. Pomisao na sovu i na to što 

bi se moglo dogoditi, nije mi dalo mira. U kući je bila smrtna tišina, a vani 

potpuna tama. Nigdje ni je bilo ni trunka svjetla, najednom sam shvatio 

da ne čujem šuštanje lišća. Začuo sam nešto drugo. Zvuk, kojeg do toga 

trena nisam poznavao, a znao sam otkud dolazi. Začuo sam svoje srce, 

koje je lupalo tako jako i glasno da sam imao osjećaj da je izvan tijela. 

Oblio me znoj, uhvatila me je panika. Znao sam. Nešto nije u redu. Ustao 

sam i došao do spavaće sobe roditelja. Otvorio sam vrata i potiho pozvao 

mamu. Probudila se je i sa strahom u glasu upitala, što je. Objasnio sam 

da mi srce prejako i brzo lupa. Gotovo tako jako da me boli u prsima. 
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Molio sam je da me odvede dežurnom liječniku. Usred noći smo se uputili 

k dežurnom liječniku. 

 

Dežurni liječnik mi je napravio EKG, koji nije pokazao ništa dobro. 

Uputili su me u bolnicu, a tamo je EKG bio još lošiji. Srce je još uvijek 

lupalo nezaustavljivo brzo i divlje. Izmjerili su čak 156 otkucaja u minuti. 

Zadržali su me u bolnici. Prva noć je bila prestrašna. Priključen na 

različite aparate, koji su mjerili sve što se je izmjeriti moglo. Ležao sam 

na intenzivnoj njezi, gdje je prije tri tjedna ležala moja mama. Te noći, 

nisam ni oka sklopio. Pred jutro su mi se misli smirile, srce je počelo 

kucati sporije, svijet je zastao. Već drugi puta. 
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6 Kada svijet zastane 

Što ako je to, to? Što ako je to što sam doživio u životu? Nije li ti žao što 

nisi više uživao u životu do danoga trenutka? Takva pitanja su mi dolazila 

napamet tijekom cijele noći. Danas znam da sam se te noći ponovno rodio. 

To je bila noć kada sam okrenuo novu stranicu svojega života. Danas sam 

svjestan, da sam tada uistinu počeo živjeti. 

 

U bolnici sam ostao gotovo tri tjedna. Na desnoj strani srca su našli 

rupicu, koja mi je prouzročila probleme. Uzrok da je rupica nastala, 

pripisali su stresu. Rekli su da su moje crne slutnje, strah i panika zadnjih 

tjedana doveli do fizičkog oštećenja srca. Možeš si zamisliti? Moj 

dosadašnji pogled na svijet se promijenio i dobio novu perspektivu. 

Izgledalo je nekako tako, kao da bi se tektonska ploča tijekom potresa 

pomaknula i utjecala na reljef pokrajine. Mama je, zbog moga stanja, 

prekinula rehabilitaciju, uvjeravala me je da je moje zdravlje važnije i da 

se dobro osjeća. 

 

Splet okolnosti je učinio, da sam na svijet oko sebe počeo gledati drukčije. 

Ako sam potpuno iskren, nisam na svijet počeo gledati drukčije, već na 

sebe i svoje postupke. Dvadeset i tri godine sam slijepo slijedio uzore 

svojih roditelja, bio sam poslušan i bio više nego uzorno dijete. Nikada 

nisam bančio, pio ili pušio. Pogledaj me sada, pomislio sam. Osjećaj koji 

ne mogu opisati riječima, bio je toliko snažan, da sam samome sebi 

rekao:'' Dosta je!'' U tom sam trenutku odlučio da u svoj život uvodim 

promjene. Ako se ne ću promijeniti, sljedeći put će me umjesto u bolničku 

sobu, odvesti nekoliko katova niže, u bolničku hladnjaču. Tako sam tada 

razmišljao. It's now or never – Sada ili nikada. U meni je u tom trenutku 
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zasjala iskrica, koja je tiho tinjala i čekala na trenutak, kada će se 

rasplamsati. Možda je moj iracionalni strah tu iskricu prekrivao i nije joj 

dozvoljavao, da zapali plamen, koji danas gori u meni. Skoro svaki dan 

su me tata i mama posjećivali. Treći dan, kada sam u bolnici polako 

dolazio k sebi, me je mama pitala, da li nešto trebamo da mi donese. Još 

sam ne znam zašto, ali jedino što sam želio imati je bila bilježnica i 

olovka. Donijela mi ih je mama kod sljedećeg posjeta. Vrijeme u bolnici 

sam proveo tako da sam crtao zalaske sunca na tisuću i jedan način i posao 

pjesme, no ne na slovenskom, nego na španjolskom. Istina, prošlo je već 

pet godina, otkako sam sa svojom Lujzom išao na španjolski. Na moje su 

čuđenje, stihovi doslovno izvirali iz mene. Među prvima sam napisao 

pjesmu ''Las lagrimas'', odnosno Suze, koju sam uglazbio i zapjevaju ju je 

jedan od boljih štajerskih pjevača. U pjesmi sam otkrio svoje najdublje 

misli i osjećaje koji su se tada probudili u meni. Napisao sam, kako samo 

živio život, koji nisam htio živjeti, zato sada plačem za svakim trenutkom 

koji nisam iskoristio. Govorim ti, ponovno sam se rodio. Sve osjećaje koje 

sam skrivao u sebi, sam izbacio iz sebe. Moji crteži su odražavali 

sakriveni nemir. Zalasku sunca se uskoro pridružio jahač, koji je jahao 

prema zapadu. Mislim da je taj jahač bio moj stari Ja, Sandi, kojega više 

nije bilo. Zalazak sunca je pokazivač na kraj jednoga mojeg životnog 

razdoblja. Čitavo medicinsko osoblje je bilo oduševljeno mojim crtežima. 

Jedna od medicinskih sestara je rekla, da će donijeti fotografiju svoje 

kćerke, da je nacrtam. Nakon duga tri tjedna, su me pustili kući. Konačno 

sam bio doma. Domaći krevet, okolina, hladnjak s domaćim delicijama. 

To je to. 

 

Tijekom boravka u bolnici, sam preko telefonskih razgovora i poruka 

upoznavao Boštjana. Mnogo smo razgovarali i planirali našu zajedničku 
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suradnju. Baš zbog toga nisam dugo mirovao, otkako sam došao na kućnu 

njegu. Internetska stranica glazbene agencije je bila vrlo brzo postavljena. 

Prvi odjeci su bili odlični. Bio sam zadovoljan, zadovoljna je bila stranka 

i posjetitelji su također bili zadovoljni. 

  

Jedna od ponuda glazbene agencije, bila je sudjelovanje u tjednoj emisiji 

na jednom od lokalnih radio postaja u Štajerskoj. Iako je prva emisija bila 

snimljena kada sam bio u bolnici, izrazio sam želju da bi možda i ja 

izradio kakav prilog za emisiju. Mislim da sa to rekao više u šali, nego 

istini. Možda sam duboko u sebi uistinu želio, da bi bio voditelj neke 

radijske emisije. Svi nastupi i pojavljivanje u medijima su imali novi 

značaj. Boštjan se veselio mom prijedlogu. Ponudio mi je pripremu i 

vođenje tjedne glazbene emisije. Pošto u to vrijeme nisam imao vlastiti 

automobil, u Maribor sam otputovao autobusom. Doma, ili barem do 

Murske Sobote, me je dovezao Boštjan. Studija na radiju se sjećam još i 

danas. Početne treme, kada sam sjedio pred mikrofon i gledao u tehničara, 

koji mi je dao znak da krenem jer je snimanje počelo, također. Emisija se 

zvala Glazbeni svijet. Polusatna emisija je kroz godinu dana postala 

jednosatna. Počela se je prenositi na sedam radijskih postaja po Sloveniji 

i za mene je bila nešto posebno. Stvarao sam je s posebnim veseljem.  

 

Prolazilo je vrijeme i pred mikrofonom sam se udomaćio. Upoznao sam 

mnoge ljude iz svijeta glazbe, kao i mnoge poznate slovenske pjevače, s 

kojima sam se družio. Posao voditelja glazbene emisije mi je omogućio 

da sam počeo posjećivati različite koncerte po Sloveniji. Počeo sam 

uživati. Nisam se više obazirao smijem li ili ne, pitajući se, što će reći 

drugi. Otvorio sam vrata širom u svijet i ušao kroz njih. S Boštjanom, koji 

je u sklopu glazbene agencije poučavao sviranje dijatoničke harmonike, 
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puno sam puta posjetio Primorsku pokrajinu. Tako sam, kada je on 

poučavao sviranje harmonike, po sedam ili više sati dnevno, upoznavao 

krajeve po Primorskoj pokrajini. Najčešće nas je put doveo u Novu Goricu 

ili Koper, kamo danas često navratim. Uživao sam u svojem 

izletničarenju. Nije bilo teško, rano ujutro, sjesti na vlak u Murskoj Soboti 

i putovati do Ljubljane. Tamo me je čekao Boštjan. Zajedno smo putovali 

na Primorsku. To je uistinu bila čarobna godina. Osjećao sam se kao turist 

u vlastitoj državi. Otkrivao sam svijet i upoznavao različite ljude.  

 

Godina je prošla. Došla je nova. Znanje o internetskim stranicama i 

grafičkom oblikovanju je ojačalo, poznanstva širila, glazbena emisija je 

postala popularna, a moj život ljepši i veseliji. Boštjan, koji je nekad bio 

član poznatoga narodno-zabavnoga ansambla me je jednom predstavio, 

zbog spleta okolnosti (ne slučajno), jednom od bivših članova – Marjanu. 

Nakon našega prvoga susreta, koji je bio namijenjen ponajprije dogovoru 

za rad s agencijom, na svoj sam e-mail primio Marjanovu poruku, misleći 

da ga nešto zanima glede našega susreta. Pogriješio sam. Njegove riječi 

su me iznenadile. Između ostaloga je na početku napisao:'' Osjetio sam da 

ti moram pisati. Pročitao sam još jednom. Dobro, čovjek je osjetio da 

mora pisati. Čitao sam dalje. ''Mislim, da si jedna prekrasna duša.'' Tada 

me je tvrdnja iznenadila, danas pa dobro znam što je htio reći. Netko koga 

sam ''poznavao'' iz Boštjanovih priča i zapravo vidio samo jednom, me je 

osjetio. Osjetio sam da mu mogu vjerovati. Odgovorio sam, jer uvijek 

odgovorim ljudima koji uzmu vremena da mi pišu. Razgovor smo 

nastavili putem e-mail poruka, a kasnije i putem sms poruka na mobitelu. 

Jednoga dana me je Marjan pitao volim li čitati knjige. Rekao da sam do 

sada pročitao samo nekoliko, i to onih koje su bile obavezne u školi, što 

znači da nisam nekakav strastveni čitač. Ironija, zar ne? Naročito, skoro 
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pomislim da sada pišem svoju priču. Ispričao mi je da imao slično životno 

razdoblje kao i ja. Sam se osjećao zatočenoga u svijetu drugih i da zapravo 

nije živio svoj život, nego život, koji mu je krojila okolina. Sve se je 

promijenilo kada je pročitao Celestinsko proročanstvo. Rekao mi je, da bi 

bilo za mene da posudim knjigu i da je pročitam, jer mi je toplo 

preporučuje. Jednom sam pomislio, da možda ipak piše nešto u toj knjizi, 

što će mi koristiti. Nakon dugo vremena sam čak i pročitao knjigu. Da to 

je napredak! Marjan me je podsjetio da je knjiga tako dobra, da je čitaš 

kao priču ili se prepustiš da te odvede na duhovno putovanje. Oduvijek 

me je privlačilo sve što je bilo mistično i tajnovito. Priča u knjizi me je 

tako preuzela, da sam se sljedeći dan učlanio u lokalnu knjižnicu, posudio 

sam knjigu i otišao kući. Tada sam u svojoj sobici još imao i stari 

naslonjač. Bila je istrošena smeđa fotelja, koju smo dovezli iz Kranjske 

Gore. 

 

Navečer sam se udobno smjestio u fotelju i počeo čitati knjigu. Tako 

oduševljeno, da sam zaboravio na vrijeme. Čim sam je dulje čitao, 

pronalazio sam sebe samoga u više dijelova. Kao da sam bio glavni lik. 

Pomoću knjige sam počeo upoznavati svijet energije, svoju unutarnju 

moć i čarobnu stanu života. Prvi sam se puta susreo s izrazom zakona 

privlačnosti. Priča me je prisilila na razmišljanje i analizu mojega života, 

postupaka i riječi, Te večeri sam napravio drugi korak na putu kojem 

kročim još i danas. 
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7 Snaga je u meni 

Što sam pročitao u knjizi, se na neki način poklopilo s mojim životom. Ne 

sjećam se avanturističkih dogodovština u toj knjizi, a ono najvažnije 

zapamtit ću zauvijek. Knjiga govori o energiji. Mojoj energiji, tvojoj 

energiji, našoj energiji. Tek mi je knjiga otvorila oči, da sam se suočio s 

činjenicom, da sve što se događa proizlazi iz mene. Kako dobre tako i 

tako i loše stvari. Pomislio da za svoje neuspjehe tražim izgovore i 

prebacujem krivnju na druge. Danas mi je jasno da za moje pogreške nitko 

nije kriv, osim mene. Ja sam taj koji je odlučio da učinim nešto ili ne. Ta 

tvrdnja me je nagnala na razmišljanje. Možda je tome doprinijela moja 

bujna mašta i opsjednutost s čarobnim i magičnim. Zapravo sam si 

predstavljao iskru koja tinja u meni i čim dulje, jače me puni energijom. 

To je moja duša, moje biće iz kojega crpim energiju. Osjetio sam je moć 

u meni. No, kako dovraga doći do nje? Kako crpiti energiju iz te magične 

kugle, koja još najbolje podsjeća na svjetleću zvijezdu? Jednostavno. 

Samo moraš vjerovati. Vjerovati u to da se snaga skriva u tebi samome. 

Vjerovati u sebe znači da bez trunke straha i sumnje, kada donosiš odluke. 

Preplaviti te mota ''taj'' dobar osjećaj i unutarnji glas ti mora šapnuti: ''To 

je to.'' Možda zvuči glupo, ali je istina. U svakome od nas, skriva se 

čarobna kugla koje čeka, da iz nje počinjemo crpiti beskonačnu moć. Ali 

kod toga moraš biti vrlo iznimno oprezan, jer je možeš iskoristiti za loše 

stvari. Snaga je neutralna. Snaga u nam nije ni dobra niti loša. 

 

Kako bi ti što lakše predstavio, pokušat ću ti objasniti na primjeru. 

Sigurno ti se dogodilo da te jednom nešto tako razljutilo, da su ti otkucaji 

srca poskočili u nebo. Osjećaj, kao da ti netko ubrizgao dozu adrenalina. 

U tom trenutku si imao osjećaj da možeš pomaknuti planinu. Takva ljutnja 



 129 

se rasplamsala u tebi. Istina? Suprotno također. Ako se je netko ozlijedio 

i ti si bio pored, odnekud je u tebe ušla takva moć da si, unatoč tome da 

ne možeš vidjeti krv, nesebično priskočio u pomoć. I pogledaj ga sad. Ta 

snaga nije došla od nekuda. Došla je iz blizine. Skrivala se je u tebi i samo 

čekala prvi trenutak da je upotrijebiš. Sada sigurno znaš što sam htio reći 

kada govorim o upotrebi vlastite moći, zar ne? Sada ćemo možda morati 

napraviti kratak odmor. Došlo je vrijeme da počneš razmišljati ili da malo 

prošećeš, udišeš svjež zrak, nešto pojedeš i potražiš snagu samome sebi. 

 

S N A G A   J E   U   T E B I. 

 

Već djeluje? Nešto se zbiva, a ne znaš što? Ali suština je, da se pokreće. 

Vjeruj. Danas znam da imam Snagu u sebi. Krenimo dalje.  

 

Kada sam pročitao knjigu, s većim zanimanjem sam promatrao svijet oko 

sebe. Tražio sam znakove o kojima sam čitao u knjizi. Znakove, da je sve 

uistinu povezano i znakove koji pokazuju, da smo na pravom putu. 

Znakovi se često pojavljuju u osobama koje susrećemo na našem putu. 

Sjećaš se, cesta… Uza znakove, također sam počeo razmišljati o energiji, 

o mojoj prisutnosti na svijetu. Vjerujem, i još sam odavno vjerovao, da 

smo svi mi dio neke veće energije i da smo na neki način međusobno 

povezani. Baš zbog toga možemo utjecati jedan na drugoga. Budimo 

iskreni, svaka akcija ima svoju reakciju. Nema akcije, iz koje nešto ne 

nastaje. Bilo što da je to. Kao tinejdžer sam pristupio spontano i pomogao 

im. Ako je bilo gdje bila potrebna pomoć, pomogao sam. Zatrebala je 

nekome pomoć, pomogao sam mu. Molio me za uslugu, učinio sam to. 

Očigledno je bilo, da nikada nisam rekao ne. Svi su znali da ću pristati, 

ako će me moliti za uslugu, pa kako glupa ona bila. Neki pojedinci u mom 
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životu su to znali prokleto dobro iskorištavati. Tek nakon što sam pročitao 

knjigu Celestinsko proročanstvo, sam shvatio da su me neki počeli 

iskorištavati, i to oni kojima nisam rekao ne i s veseljem im pomagao. 

Sigurno znaš, kako je kada si nekome potpora, pomažeš mu i mučiš se, a 

kada ne treba, više te ne prepoznaje. Eto takav osjećaš imam u mislima. 

Sigurno se pitate zašto nikada nisam rekao ne? Jer se čovjeku nisam htio 

zamjeriti. S vremenom sam shvatio tu pogrešku. Došao sam do toga da 

sam drugima radio usluge, samo zato jer sam imao grižnju savjesti, ako 

bi rekao ne. Nakraju sam bio izuzetno ljut. Na koga sam zapravo bio ljut? 

Na čovjeka koji me iskorištavao? Ne. Ljut sam bio na sebe, jer dozvolim 

drugima da me iskorištavaju. Osjeti osam da je došlo vrijeme da s tim 

završim. 

 

R E K A O   S A M   ''N E''. 

 

Za sve nas, riječ NE ima vrlo često negativan prizvuk, a ipak je 

jednakovrijedna riječi DA, koju svi rado čujemo. Sjećam se kada sam po 

prvi put sestri rekao NE. Svi znamo kakve posljedice taj NE može imati. 

Osjećaj krivnje, s potencijom na stotu puta tri. Jednostavno mi je jedan 

prekipjelo. Nisam dozvolio daljnjeg iskorištavanja. Snaga u meni je 

progovorila i rekla NE. U trenutku kada sam izustio tu prekrasnu riječ, je 

lice s druge strane napravilo neprepoznatljivu grimasu, razgovor kod stola 

u trenutku je prestao. Još danas, kada sestri ne udovoljim, nepravi istu 

grimasu i uvijek iznova, taj me izraz lica nasmije. Kod drugih je isto tako. 

Kada kažeš ne, ne znaš da li osoba koju si odbio izražava ljutnju, strah ili 

veliko čuđenje, ako se usudiš reći ne. No ipak, izgovorim, Jednostavno 

NE. Izgovorim kao i sve drugo. Zbog jednoga ne, još nitko nije umro. A 

ti? Bojiš li se još uvijek nekome reći ne samo zato da se mu ne zamjeriš? 
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Probaj još danas nekome reći ne. Kada nekoga molimo za pomoć već 

unaprijed očekujemo da će pristati. Kada te netko odbije se zapali plamen 

ogorčenja. Smiri se. Reći ne je nešto sasvim normalno. 

 

Nije li možda najbolje da smo sa čovjekom koji moli za pomoć iskreni? 

Nije li lakše reći nego kasnije izmišljati izgovore da nešto ne trebamo 

učiniti? Istina oslobađa. Uvijek i uvijek će oslobađati. Danas uopće 

nemam problem s time da bi nekome rekao ne. Jednostavno kažem ne ili 

pak odgovorim, da ne mogu obećati da ću nešto moći učiniti ili ne. Vjeruj 

mi da je puno bolje reći ne, nego obećati nešto što kasnije ne možeš 

ispuniti. Tada je osjećaj još lošiji. Stoga se ne boji jednostavne reći ne. 

Osoba koju ćeš odbiti, će u trenutku preboljeti bol odbijanja. 

 

Danas svjesno isijavam pozitivnu energiju i trudim se da stvari o kojima 

razmišljam i osjetim. Spoznao sam, postupam li dobronamjerno, s 

pozitivnom energijom prema nekomu, vjeruj da će se barem djelić svoje 

pozitivne energije prenijeti na čovjek, ako će taj biti sposoban da preuzme 

dio moje dobre energije. Ljudi koji postupaju negativno i zatvaraju se pred 

svijetom, sami će nas potražiti, ne silimo u njih. Budimo realni, ti i ja smo 

nekada bili zatvoreni pred svijetom, skrivali se iza nevidljivih zidova, koji 

su nas štitili pred svim lošim oko nas. Kako je visoki zid čuvao i zatvarao 

vrata od svega dobroga, da uđe u naš život. Energija treba kružiti. Svaka 

stvar se kreće i energija se mora lijepo mijenjati i čistiti, i to bez našega 

znanja. Kod mene je taj proces bio nešto dugotrajniji, da sam očistio krov, 

suočio se sa svim tamnim i lošim madežima u mom srcu i konačno 

pospremio i bacio staru stvar, tamo kamo spada. Iz mog života. Tak osam 

oslobodio prostor za nove stvari. Jer sam se savjesno odlučio da će to biti 

dobre stvari za mene, uistinu su na mojem putu počele koračati dobre 
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stvari i dobre osobe. Vjeruj, da samo od sebe, nije došlo baš ništa. Ne bi 

li sam napravio prvi korak i učinio nešto za to, još danas bi stajao uz rub 

ceste ili na traci za zaustavljanje ili možda čak na odmorištu uz autocestu 

i samo gledao kako svi voze pored mene. Shvatio sam da samo ja, i jedino 

ja, jedini vozač svojeg automobila i da samo ja donosim odluke, kako i 

kada skrenuti. Sve je stvar odluke. Odlučiš li čarobnu moć upotrebljavati 

za dobre stvari, takvi će biti i rezultati. Usudim se tvrditi da ''zlobni'' ljudi 

samo dožive trenutak prividne sreće, koju nekome žele, naprave nešto 

loše. Istovremeno pa ostala sunašca koja ulažemo i radimo s ljubavlju i 

veseljem, žanjemo plodove harmonije te sunčeve energije još dugo, dugo, 

dugo… i tada? Ponovimo postupak. Dogodi se i da možda stvarno 

učinimo nešto dobro za nekoga s dobrom svrhom i rezultata nije takav 

kakvog bi htjeli. Moraš znati da se sve događa s razlogom. Ako rezultat 

našega rada nije takav kakav bi željeli, već je takav, kakav mora biti. Puno 

puta kod ljudi nešto krene po zlu. Misle da su radili dobronamjerno, s 

dobrom energijom i rezultat nije dobar, ljudi odustanu i bace puške u 

kukuruz. Znaš li da i Thomasu Edisonu, koje izumio žarulju, prvi puta 

nije uspjelo. Napravio je više od tisuću pokusa, prije nego što je prva 

žarulja zasvijetlila i ostala uključena, ne da bi izgorjela. Znaš li što je on 

mislio? Ne samo da je pronašao način kako izraditi žarulju, već je našao 

tisuću mogućnosti kako ne se ona ne može izraditi. Malo smiješno, ali 

istinito. Zato nikada ne posustaj po prvom pokušaju, ako ti koja stvar 

isprva ne uspije. Probaj još jednom. Zašto misliš da govorimo da čovjek 

uči na greškama. Evo. Zato. I tada? Probaš još jednom? I tada? Još 

jednom, Doći će trenutak kada će i kod tebe prva žaruljica zasvijetliti. 
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8 Prepreke na putu 

Nastavimo s mojom pričom. Ubrzo nakon što sam pročitao Celestinsko 

proročanstvo, želio sam saznati još. Saznao sam da postoje još dva 

nastavka knjige. Na mene su također ostavila snažan dojam. Osjetio sam 

da sam se probudio. Iz okoline sam počeo crpiti samo informacije  koje 

su mi koristile. Namjerno sam odabrao, što od ću od onoga što sam vidio 

i čuo, čuvati u sjećanju, a što ne. 

 

Tog se razdoblja u svojem životu rado sjećam. Postajao sam sve mirniji i 

smireniji. Okolinu sam prihvatio takvu, kakva je, bez svrhe, da bi bilo 

koga želio promijeniti ili se upletati u njihov život. Na trenutke sam 

postao čak malo i sebičan. Nakon dugo vremena, sebe sam postavio na 

prvo mjesto. Streslo me ! Hoće li me itko voljeti, ako sam sebe neću? Tko 

će mi željeti dobro, ako sam sebi to ne želim. Nitko. 

 

U prvom redu smo svi pojedinci, tek nakon zajedničkih interesa, 

postanemo prijatelji. Prijateljstvo pa zna biti do nas često biti nepravedno. 

Barem tako mislimo. Vjerujemo da je u većini primjera Sudbina na naš 

put ne postavi ništa, što ne bismo mogli pobijediti. Svaka se prepreka na 

prvi pogled čini zastrašujuća. U prvom se trenutku prestrašimo, jer se na 

putu do cilja pojavila, a nismo je očekivali. Već nakon nekoliko sekundi, 

krećemo analizirati novonastalu situaciju. Puno se ljudi, kada se pred 

njima pojavi pitanje, hoće li nastaviti put ili će odustati, odustaju. 

Ponajprije zato jer se čini ''teško'' da su se borili s preprekom koja se sa 

sobom donijela puno pitanja i nedoumica. Radije se okrenu, prestanu ili 

čak skrenu s puta, puni izgovora, zašto ne žele nastaviti. A što ja? Ja sam 

shvatio da su prepreke na naš put postavljene iz dva razloga. Prvi je taj, 
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da nas nešto nauče. Drugi je potpuno jednostavan. Da nam na našem 

životnom putu nije dosadno. 

 

Budimo realni. Kako prokleto dosadan bi bio život kako mi nam uvijek 

sve išlo kao po loju! Tako nas je život, kada naiđemo na prepreku, prisilo 

da se postavimo na stražnje noge'', sa sebe otresemo prašinu, se 

podignemo i krenemo dalje. Kada u trenutku pada analiziramo prepreku, 

se nam ona čini velika, široka, našiljena, teška strašna, i još bi lako 

nabrajao kakva. Što učiniti? Pored nje ne možemo. Tu je. Stoji pred nama. 

Najbolje da je bolje pogledamo i još detaljnije analiziramo. Na još su 

samo tri riječi. Malo je prašnjava ta etiketa, jer nitko dulje vrijeme nije 

primijetio i nije pročitao upute. Potrebno ju je pročitati, a skriva jasan opis 

na etiketi. 

 

'' N A Đ I   D R U G I   P U T.'' 

 

Pogledaj, pogledaj. Nađi drugi put. Ti vrapca. Zašto se toga nisam 

dosjetili ranije? Ne možemo li kroz, ispod, ili iznad prepreke, jer je 

prevelika da bi je bilo gdje pomaknuo, očigledno mora naći drugi put. 

Okrenite se. Okolo vas je krug od 360 stupnjeva različitog odabira. Kada 

to shvatimo, moramo slijediti svom srcu. U trenutku kada izaberemo 

drugi put, koji je možda dulji i do cilja ćemo dulje hodati nego što smo 

mislili, se o pogledu iza samo nasmijemo, jer vidimo da je prepreka iza 

nas i u daljini postupno nestaje. Osjećaj nam govori: ''Samo bez brige, 

osmijeh na usta, glavu gore i idemo! Zato ti pokazujem na srce još jednom 

i kažem: ne prestraši se prepreka, koja ti je život postavio na put. Samo 

moraš na određenu stvar pogledati iz drugoga zornoga kuta. Možda se 
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gdje skrivaju upute kako pobijediti prepreku. Ipak su znakovi posvuda, 

zar ne? 

 

I ja sam se u prošlosti puno puta suočavamo sa stvari, koja mi je u danom 

trenutku, bila nepremostiva prepreka. Danas je više nema na mom putu. 

Bolje je! Ostavio sam je daleko, daleko iza sebe. Često sam i sam htio 

odustati, jer mi se prepreka u danom času činila tako ogromna, da nisam 

bio stanju pogledati preko nje. No, smirio sam se. Prije ili kasnije sam se 

umirio. Kada sam to napravio sam umu omogućio da pronađe drugi put. 

Isto i pomoću znakova koju su bili stalno prisutni. Nije važno hoće li 

uvijek biti tako, ili savjet ili ideju kako preskočiti prepreku, možda dobiješ 

od osobe s kojom se u danom trenu susretneš. Nikad ne znaš. Samo se 

trebaš prepustiti trenutku. Na tom mjestu bi ti predstavio moje ''sunčano'', 

ultra umirujuće pravilo, koje ti u stresnim situacijama može pomoći. To 

je pravilo tri sekunde. Sigurno se pita što pod tim mislim. Baš ništa drugo, 

nego to o čemu to pravilo govori. 

 

P R A V I L O   T R I J U   S E K U N D I. 

 

Koristim ga uvijek, kada ne dozvoljavam da bi reagirao osjećajno, 

prebrzo. Kada će ti biti loše i kada će na putu pojaviti prepreka, koja će bi 

biti preveliki zalog, koristi pravilo tri sekunde. Dogodi se čudo. U te tri 

sekunde se može dogoditi svašta, a najvažnije je da se u tri sekunde smiriš. 

Zbog toga posljedično vidiš i drugi put, odlučiš se drukčije i nastaviš. Te 

tri sekunde mogu promijeniti daljnji tijek događaja. Život se sastoji od 

mnogo odluka. Te odluke nas vode po našem putu. Malo lijevo, malo 

desno. 
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Vjeruj mi, nakon tri sekunde uvijek ugledaš novu mogućnost. Prepreka 

nekada postaje manja i manje strašna. Kada je prođeš i nakon nekog 

vremena se okreneš unazad, samo se nasmiješ i čudiš se, kako se ti je prije 

nekog vremena upravo ta prepreka činila nepremostiva, a sad je samo prah 

i pepeo. 

 

Knjige koje mi je predložio Marjan, otvorile su mi oči, značile su mi 

ulazak u nov način života. Do tog sam trenutka uvijek imao osjećaj, da na 

svijet oko sebe gledam kroz prozor, a da mene nema u tom svijetu, koji 

gledam iz sigurne udaljenosti. Prošlo je nekoliko mjeseci. 

 

Bilo je ljeto kada sam primio vrlo zanimljivu poruku. Bio sam sve više i 

više uključen u svijet medija i zato sam htio postići još više. Pošto sam se 

tog proljeća prijavio u reality show, dobio sam poziv na audiciju. Na poziv 

sam se s veseljem odazvao, a nisam ni sanjao što će mi ta audicija donijeti. 

No kažem ti, u reality showu nisam bio. Još ne. No nikad ne reci nikad.  

 

Na kraju ljeta je na jednoj komercijalnoj televiziji bila audicija. Bilo nas 

ogromno puno. Žiriju sam se predstavio, pokazao što znam i pun nadanja 

otišao iz zgrade televizijske postaje. S audicije sam otišao iznimno pun 

samopouzdanja, uvjeren da će se sigurno odabrati. Zapravo sam gotovo 

bio siguran u odabir. No nisu me odabrali. Uzrok sam saznalo uskoro 

nakon audicije.  

 

Kada sam napuštao zgradu, pogledao sam na sat, računajući koliko 

vremena ima do polaska vlaka. Namjeravao sam još malo lunjati po 

gradu, nešto pojesti i polako krenuti do željezničke postaje. No na 

parkiralištu i ispred tv kuće, susreo sam znanca iz Murske Sobote. 
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Razgovarali smo i rekao mi je da on također bio na audiciji. Pošto je 

krenuo doma, me pozvao da krenemo zajedno. Višesatno čekanje na vlak 

i ručak u gradu, odjednom su mi postali nepotrebni, zato sam poziv za mu 

se pridružim s veseljem prihvatio. Na putu smo mnogo razgovarali. Što 

točno, ne sjećam se. Zapamtio sam samo jednu, jedinu stvar. Bila je to 

informacija koja je utjecala na razvoj događaja u sljedećim godinama. 

Zapravo utječe još i danas. 

 

Poznanik je, znajući da vodim glazbenu emisiju, spomenuo da je sljedeći 

tjedan na radiju u Murskoj Soboti, gdje radi kao tehničar, audicija za nove 

voditelje programa. Priznam da se sjećam je li bila audicija za voditelje 

ili novinare, bila je audicija. Ni nisam znao što mogu očekivati. Važno je 

bilo da se ide za posao na radiju, posao pred mikrofonom. Bio je 

ponedjeljak ili možda utorak. Možda je bila srijeda ili čak četvrtak. Došao 

u zgradu gdje je bila audicija. Došao samu radiju postaju. Ne u bilo koji 

radio. Došao u romski radio. Ah, da. Nisam spomenuo? Po očevoj strani, 

po mojim žilama, teče romska krv. Iako imam plave oči, svjetlu kosu i 

porculansku put, ja sam napola Rom. U vrijeme kada to, da sam Rom, 

nisam htio priznati samome sebi, a kamoli drugima je moj vanjski izgled 

bio dobrodošao. Niti tipično romsko prezime nemam. Zapravo ništa ne 

pokazuje na to, što se skriva u meni. Prije nego nastavim priču o razvoju 

događaja na audiciji, opisat ću, kako sam saznao da sam Rom. 

  

Kada smo se preselili u Prekmurje, sam znao da selimo u selo gdje se 

rodio moj otac. Znao sam da tu žive moja baka, stri i dvije tete s 

obiteljima. Pa ne u istoj kući. Svaki posebno, na svome. Imao sam oko 13 

godina kada smo se preselili. Kao tinejdžer, kojemu je nedostajao svoj 

jedini pravi dom na dalekoj na Gorenjskoj, sam imao tako ili tako previše 
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problema s prilagođavanjem na novu okolinu bez prijatelja, a kamoli da 

bi mirno prihvatio činjenicu koju su mi tik pred početak školske godine 

servirali domaći. Kao ono usput. Što sam uopće pitao!  

 

Sve te godine smo jednom ili dva put godišnje posjetili rodbinu u 

Prekmurju i na Štajerskoj. Obično za Sve svete ili Uskrs. Puno vremena 

smo tada provodili kod očeve majke. Preda mnom su za vrijeme posjeta 

svi govorili prekmurski dijalekt, i vjeruj mi, da moj tadašnji gorenjski jer 

vrlo teško dešifrirao prekmurske riječi. No nikada, baš nikada nisam čuo 

romsku riječ. Očeva rodbina je razgovarala romski kada mi nismo bili u 

blizini. U trinaest godina nije bilo nijedne naznake da su Romi, što je 

značilo da sam Rom i ja. 

 

Kada smo se vratili i nastanili nedaleko bakine kuće, ponekad sam čuo 

koju riječ koja mi je zvučala čudno. Nije bila engleska, ne njemačka, pa 

niti mađarska ne. Jednoga kasnoljetnoga dana je otac, koji ja tada koristio 

štake, sjedio ispred bakine kuće. Bio je stvarno lijep dan. Pored njega je 

sjedila jedna od njegovih sestara. Razgovarali su o Romima, susjedima, 

rođacima, potpuno svakodnevne stvari. Pošto me je njihov govor 

privukao, približio sam se. U tom sam trenutku nešto komentirao. Ne 

sjećam se što, a sigurno nekakav stereotip o Romima, jer mi je teta u 

sljedećem trenutku servirala:'' Pa i mi smo isto Romi. Nisi znao?'' 

 

Ako bi se u tom trenutku pogledao u ogledalo, ne bi vidio ni vlastiti obraz, 

sigurno sam bio bijeli kao zid, kao da sam se stopio s njim. Mozak mi je 

radio sto na sat. Priznajem da sam se pošteno prestrašio jer nisam znao 

što to treba značiti. Tko su zapravo Romi? Jedino što sam znao o njima je 

to što sam vidio na televiziji. Prljavi, siromašni ljudi, koji žive samo tako, 
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malo tu, malo tamo, s hrpom gladne i prljave djece. No… Mi nismo bile 

niti prljavim niti gladni, niti siromašni i imao sam samo jednu sestru. 

Unatoč tome da mi je unutarnji osjećaj govorio da je sve u redu, da nema 

razloga za panike, nešto me je mučilo. Brinulo me je kako to sakriti pred 

prijateljima, novim suškolcima, novoj okolini. Nije li bilo dovoljno da 

sam se preselio u novu okolicu? Je bilo potrebno još i to? Svi će me 

izbjegavati. Odlučio sam da je najbolje šutjeti. Neću govoriti o svojem 

porijeklu. Danas mi postaje sve jasnije zašto sam se, kada smo se preselili 

u Prekmurje, zatvorio u sebe i većinu vremena posvetio učenju. U svojem 

svijetu sam se osjećao sigurno, jer me nitko, ako ga nisam pustio blizu, 

nije pitao mom porijeklu. S time da sam uspješan sam rušio skoro sve 

stereotipe da sam Rom, da Romi ne mogu biti uspješni u školi i da ne 

mogu završiti školu. 

 

Sjećam sam kako sam kradomice slušao svoju kumu kada je govorila 

romski. Iako mi je tvrdila da romskim ne govori, pa niti ne govori, uhvatio 

sam je u laži. Zaplet smo riješili s osmijehom i ne znam zašto, osjećao 

sam se bolje. Već tada se u meni pobudio interes da bi poslušao priče 

ljudi, koji su dio moje prošlosti, dio moga naroda. Unutar obitelji sam 

prihvatio činjenicu, da je moje porijeklo dio mene i da to ne mogu 

promijeniti. Da sam o tome počeo javno govoriti, moralo je proći dosta 

vremena. Zapravo je tome pripomogla audicija na romskom radiju i splet 

okolnosti nakon nje. 

 

Prostori romskog radija su se nalazili u podrumskim prostorijama. 

Predstavio sam se i rekao da sam došao na audiciju za romsko voditelja. 

Trebao sam pričekati nekoliko trenutaka jer su provodili razgovor s 

drugim kandidatom. Tada sam došao na red. U prostoriji koja je 
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podsjećala na manju sobu za sjednice, su na jednoj strani stola sjedili meni 

nepoznati ljudi. Na drugoj strani je bilo mjesta za mene. Po uvodnom 

predstavljanju, rekao sam da već vodim glazbenu emisiju na lokalnom 

štajerskom radiju i da imam nešto iskustva s nastupima u medijima te da 

sam došao sa željom za novim iskustvima i izazovima. Audicija se je 

približavala kraju. Urednica radija je pitala ima li još netko kakvo pitanje. 

Svi su kimnuli da nemaju. Tada se javio dečko tamnije puti, gavransko 

crne kose i smeđih očiju i rekao da ima pitanje za mene. S ozbiljnim 

izrazima na licu se je zagledao u mene i pitao, kako bi reagirao u romskom 

naselju, u kojem mi nitko ne bi bio spreman dati izjave jer se Romi ne 

vole medijski eksponirati. Zaboravio sam što sam tada odgovorio, a misli 

da je moj odgovor bio prikladan. Već sljedećeg dana su me s radija nazvali 

da mogu doći na posao, ako sam zainteresiran već u ponedjeljak. 

 

Ooooo… Radim na radiju! Bomba. Super. Prvi dan sam upoznao 

tehničara, urednicu, ostale novinare kao i vodstvo te velike organizacije, 

koja pod svojim okriljem još uvijek brine za informiranje pripadnika 

romske nacionalne manjine. Danas znam da sam na taj radio jednostavno 

morao doći. Sva pitanja o mojem identitetu, romskoj kulturi i prošlosti, i 

mojoj isto, su baš ovdje dobila odgovor. Počeo sam upoznavati prošlost 

mojih novih prijatelja, suradnika i sebe. Druga polovica mojega bića, koje 

nisam poznavao te je skrivao u sebi ispred drugih i drukčijih uvjerenja, 

počela je dobiti smisao. S dečkom, koji je s takvim veseljem postao 

pitanje na audiciji i da me je iskreno postavio pred činjenicu, što na poslu 

mogu očekivati, sam se najbolje slagao. Uvijek nasmijan, pun energije, 

sjajnih očiju i s ludim idejama začinjenih s dozom zdravoga humora, svaki 

je dan dolazio na posao. Vinko je bio pravo sunce, izvor pozitivne energije 

i vrlo brzo je postao Vinkec. Rekao mi je da je član društva koje okuplja 
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romske intelektualce, koji se ponajprije bave obrazovanjem Roma. Kada 

sam čuo obrazovanje i Romi u meni je nešto poskočilo. Znao sam, osjetio, 

ako sam iskren, da bi član toga društva postao i ja. No nisam se htio samo 

tako ugurati. Pričekao sam na pravi trenutak. Došao je vrlo brzo, jer Vinko 

me je sam pozvao na sudjelovanje.  

 

Na radiju sam počeo raditi u rujnu i još jedna godina je morala proći, da 

sam se odlučio, da upišem fakultet. Želja, da bi studirao, je u meni tinjala 

jako dugo, samo nisam smogao hrabrosti tako brzo, ponajprije zbog 

posljednjeg iskustva. No ništa zato. U to vrijeme sam razumio da se sve 

dogodi s razlogom. Znao sam da će doći pravi trenutak, kada ću biti 

spreman ponovno sjesti u školske klupe. 

 

Došla je zima. Slavio se doček 2009. godine. Posao na radiju je postao 

moja svakodnevica. Nisam radio samo posao novinara, već sam bio i 

voditelj jutarnjeg programa. Bio sam jedan od onih koji su uveli jutarnji 

program na romskom radiju. Na to postignuće sam još i danas ponosan. 

U to vrijeme mi je neizmjernu potporu, kao iznimna prijateljica i žena 

koja je vjerovala u mene, davala sunčica Valerija, za što sam joj zahvalan 

i danas. 

 

U veljači 2010. mi je Vinko spomenuo da se priprema neki veći projekt 

koji će zapošljavati i romske intelektualce. Radilo bi se s romskom 

djecom, partner na projektu pa bi bio Romski akademski klub. To je bila 

udruga o kojoj je Vinko stalno govorio. Predložio je da se sastanemo s 

tadašnjom predsjednicom Romskoga akademskoga kluba i da osobno 

razgovarao o projektu, aktivnostima i mogućnostima suradnje.  
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9 Kada prijatelji postanu obitelj 

U toploj slastičarni usred mjesta nas je čekala ona. Djevojka kratke crne 

kose, nježnoga, miloga, a istovremeno ozbiljnog lica, koje je sa 

zanimanjem čekalo, da me upozna. O njoj sam znao samo to da je 

Vinkova sestrična i da se zauzima za Rome i da bi rada upoznala romske 

intelektualce. ''Zdravo. Ja sam Sandi. Raduje me.'' Rekao sam prvi i pružio 

joj ruku. ''Zdravo, Samanta,'' sa stiskom ruke uzvrati pozdrav. Aha, to je 

znači Samanta. Sve priče o Samanti su sada bile jasne i dobivale su 

smisao. Još nismo ni naručili kavu, već su Vinko i Valerija otišli van 

pušiti. Oboje smo na pušače, u tom trenutku, imali puno primjedbi. Baš 

te primjedbe su postavile temelje sunčanog prijateljstva, koje traje još i 

danas. 

 

Prolazili su tjedni. Snijeg je okopnio, nad naš kraj se je s jugom došlo 

sunce i zagrijalo i najhladnije ljude. Proljeće je vrijeme, kada članovim 

Romskoga akademskoga kluba pripremaju aktivnosti u okviru festivala 

romske kulture Romano čhon, Tako je i danas, dobrih osam godina 

kasnije. Sa članstvom u društvu su u moj život počeli dolaziti novi ljudi. 

Vršnjaci sa sličnim pogledima na svijet i jednakim željama i ciljevima. 

Kao svake godine, tako se je i u travnju 2010., u sklopu festivala, 

održavao koncert, kojim kao i danas obilježava završetak festivalskih 

događanja. Koncert je bio u Ljubljani i to baš na moj rođendan. Ujedno je 

događaj značio, moje prvo ''službeno'' druženje s ostalim članovima 

RAK-a. Zanimljivo, zar ne? Na koncertu sam upoznao jednu od 

osnivačica društva, koja je tada bila novinarka na nacionalnom radiju. 

Danas je moja suradnica. Ali, idemo polako. Krug se polako zatvorio i 

znao sam da bi u takvomu društvu ostao. 
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Projekt, u kojem je sudjelovao i Romski akademski klub, bio je odobren 

i meni se pružila mogućnost zaposlenja za vrijeme trajanja projekta. 

Premda sam posao na radiju obožavao, to je bio samo honorarni posao. 

Shvatio sam da tako dobre prilike, kao što je zaposlenje na puno radno 

vrijeme na projektu, neće dugo biti na vidiku. Prihvatio sam bez 

razmišljanja. To je značilo samo jedno. Moj posao na romskom radiju 

morao je završiti. Krenuo sam na novi, uzbudljiviji put. Samo mjesec dana 

prije nego sam se zaposlio na projektu, samo honorarno počeo raditi kao 

novinar u romskoj emisiji, na nacionalnom radiju. To je značilo da posao 

povezan s radijskim eterom nije u potpunosti završio. Još uvijek sam se 

javljao u eter, no sada rjeđe nego prije. 

 

Rad na projektu je u moj život donio nova lica, ona, koja me okružuju još 

i danas. Projekt i želja da postignemo sa svojim radom dobre rezultate, su 

nas ujedinili i povezali. Uskoro sam shvatio da radim s prijateljima. Mi 

nikako nismo bili samo suradnici, ipak nas je povezivalo puno više nego 

sam posao. Ponekad je to znao biti trn u peti. Kako brzo je došlo do bilo 

kakvog svađe, došla je i do pomirenja. S veseljem se sjećam posla koji 

smo obavljali u romskoj zajednici i za romsku zajednicu, ponajprije za 

djecu. U tom vremenu se je moja samopouzdanje povećalo i postao sam 

hrabriji, odlučniji i odvažniji. U svojoj koži sam se dobro osjećao. Bio 

sam veseo i ispunjen. To je to. Uvijek stvarno vjerujem srcu, uvijek kada 

misliš da ne može biti bolje, može biti bolje.  

 

Okrenuli smo novu stranicu na kalendaru, postavili nove ciljeve i dali 

nova obećanja. Meni i mojim suradnicima se ponudila nova mogućnost. 

Članove Romskoga akademskoga kluba su pozvali na festival Khamoro 

u Pragu. U okviru festivala su se naime odvijale i razmjene za mlade 
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Rome, to je bila prilika za nas članove RAKA-a. Bili smo pozvali, a pošto 

se poziv ne odbija, otišli smo. 

 

S još tri odabrana člana i vođom slovenske ekipe, krenuo sam na višesatno 

putovanje. Nisam znao što mogu očekivati. Prvi puta sam otišao od kuće 

na toliko vremena. Jednako kao što sam prije nekoliko godina počeo 

slobodno disati, sada sam prodisao još slobodnije nego ikada prije. 

Čarobni i tajnoviti grad je dozivao. Grad ljudi sa svih strana s bogatom 

poviješću. Na razmjeni je, osim slovenske ekipe, sudjelovao veliki broj 

mladih Roma iz četiri europske države, tako da smo solidno napunili sobe 

u jednom od praških hotela. Gradska vreva, koju nije bilo moguće 

uspoređivati s mirnoćom domaćega kraja, me je obuzela. Nove osobe, 

novi izazovi, nove pustolovine. Uživao sam u svakome trenutku. 

Prepustio sam se tijeku događanja. Nova prijateljstva su samo pozivala na 

druženje i zabavu. Dani su bili dinamični i radni, jer smo kroz različite 

igre i radionice upoznavali sami sebe. Shvatili smo, tko smo, otkud 

dolazimo i što nas povezuje. Na kraju smo došli do prekrasnog zaključka 

da svi pripadamo istoj kulturi. Večeri su bile namijenjene opuštanju, 

zabavi, dugim razgovorima, druženju i koncertima. Čarobni grad je pucao 

po šavovima. Za to je kriva naša pozitivna energija. Kada se otvoriš sebi, 

otvoriš se i svijetu. U Pragu sam osjetio, da sam po prvi puta pokazao 

svoje ja. Bio sam Sandi, Slovenac i bio sam Rom. To je bilo to. Osjećaj 

potpunosti i cjelovitog prihvaćanja samoga sebe. Točno takvog kakav 

jesam. Bez uljepšavanja i maske. To je bio tek početak. 

 

Nakon devet dana druženja s mladim Romima iz cijele Europe, došlo je 

vrijeme rastanka. Večer prije odlaska smo svi iz slovenske ekipe bili 

budni do duboko u noć. Saželi smo zbivanja i opisivali osjećaje prošloga 
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tjedna. Te noće sam se nasmijao više nego u cijelom životu do tada. Naša 

soba je bila osvijetljena s toliko pozitivne energije da s njome mogli 

osvijetliti cijeli grad. 

 

Na završnoj gala večeri nisam mogao suzdržati suze, na rastanku, od 

novih prijatelja. Suze sreće i rastanka tekle su u potocima. Deset dana sam 

se družio s mladim Romima iz različitih europskih država i od njih se 

naučio puno i o sebi, svojem porijeklu i identitetu, s kojim sam se pomalo 

udomaćio. Nakon povratka u Sloveniju nas je još neko vrijeme držalo 

praško iskustvo, a uskoro su se naši životi ponovno vratili u 

svakodnevicu, radne obveze i druženja. Vrijeme brzo prolazilo, ponekad 

i prebrzo. Naša druženja nisu bila ograničena samo na osmosatno radno 

vrijeme jer smo bili skupa svako popodne i navečer. Postali smo 

nerazdvojni. Naše prijateljske veze su iz dana u dan postajale sve snažnije. 

Povezani smo bili tako jako da smo se često razumjeli i samo s pogledom. 

Nadam se da i ti imaš u blizini nekoga s kim se osjećaš sigurno i s kim si 

povezan tako snažno da može tvrditi da je dio tvoje nove obitelji. Za mene 

su to postali moji Rakovci, koji su me toplo prihvatili među njih. 

 

Svaki dan u životu nije baš suncem obasjan. Tako i treba biti. Često, tek 

nakon kiše počinjemo cijeniti sunčane dane. Samantu je u to vrijeme 

držalo kišovito razdoblje. Shvatila je da joj je potrebno nešto, što bi joj 

omogućilo dodatni poticaj, za prevladavanje prepreka. Otišla je na 

predavanje. Ne na bilo kakvo predavanje, već na predavanje o motivaciji 

i ostvarenju vlastitih snova. Da polazi na predavanja, samo je usput 

spomenula. Pretpostavljam da će se najvjerojatnije malo bojati naše 

reakcije, jer nitko nikada nije govorio o ovoj temi među nama. Nisam 

govorio na sva zvona da sam u traženju sebe i ostvarenju svojih snova 
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pročitao već nekoliko knjiga i da sam upravo pomoću njih kod sebe 

doživio pomak. Motivacijska radionica ju je napunila s energijom i 

novom nadom. Jedne večeri, kada smo ostali sami, mi je o tome govorila 

s takvim oduševljenjem da sam joj se povjerio da sam o tome pročitao 

više knjiga i da razumijem o čem govori. Predložila mi je da sljedeći 

mjesec zajedno sudjelujemo na radionici u Murskoj Soboti.  
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10 Dobre vile zaista postoje 

Po otvorenom razgovoru sa Samantom, odlučio sam da ćemo zajedno 

sudjelovati na sljedećem predavanju. Bio sam pun očekivanja. O energiji 

pojedinca i snazi njegovih misli sam do tada čitao samo u knjigama. Sada 

će o tome govori netko tko se s time bavi. Priznajem da sam prije konačne 

odluke o tome hoću li ići sa Samantom predavanje, malo ''prosurfao po 

netu '', tko je ta Dobra vila Maja, koja će predavati u Murskoj Soboti. 

Odmah po dolasku u knjižnicu, gdje je bilo predavanje, nas je sa širokim 

osmjehom i iskrom u očima pozdravila baš ona, Dobra Vila Maja. Već pri 

samom dolasku, stisku ruke i pozdravu sam nešto osjetio. Nešto toploga, 

dobroga i ljubaznoga. Osjećao sam se kao dijete, kada ga posjeti Djed 

Mraz. Nestrpljivo sam čekao početak predavanja. 

 

Maja se je predstavila i opisala nam slijed događanja, koji su utjecali na 

odabir nadimka Dobra Vila. Govorila je vrlo brzo, a tako razumljivo i 

energično, da iz je pospanosti probudila čak i one koji su meditirali u 

zadnjem redu. Ako bi mogao opisati što se je događalo u meni dva sata, 

rekao da sam sudjelovao u najsnažnijem vatrometu koji je osvijetlio 

tamno ponoćno nebo na dočeku Nove godine. Tijekom predavanja su se 

moje usne samo raširile u široki osmijeh. Razumio sam o čemu Maja 

govori. Ona je uvijek iznova pogledavala prema meni. Osjetio sam 

njezinu energiju, a znao sam je ona osjetila i moju. To je potvrdila, kada 

je u jednom trenutku pogledala prema meni i s osmijehom rekla: ''Evo ga! 

On već zna. Taj već ima sve naučeno.'' Tijekom predavanja sam imao 

osjećaj da sam jedini slušatelj koji se javlja. Ostali su bili suzdržani. Lak 

i kada je Maja govorilo o anđelima vođama, koji nas prate u fizičkom 

svijetu i o znakovima koji nas usmjeravaju na našem putu, sam znao o 



 148 

čemu govori. Čak i danas, kada piše ove retke i sjetim se Majinih riječi, 

zna da je sve naprosto jednostavno, samo ako se odlučimo. Nakon 

predavanja sam rekao Maji sa čime se bavim. Ona je isto mišljenja, da 

ljude uvijek upoznaš s nekom svrhom. Brzo smo se uskladili i dogovorili 

moguću suradnju. 

 

Sa Samantom smo nakon predavanja otišli na kavu. To je kasnije postao 

naš mali ritual, na kojem smo, još jednom, prodiskutirali što smo čuli. Na 

putu do lokala se mi se dogodio bljesak. Bljesak u mojoj glavi. Kao da bi 

se sjećao nečega, što se već dogodilo. Najednom sam pred sobom ugledao 

veliku dvoranu, koja je sjedala imala postavljena u koso. Govorničko 

mjesto je bila postavljeno lijevo od središnje pozornice i malo povišeno. 

Na pozornici je stala Maja. Samanti sam ispričao o bljesku, pa mi je 

odgovorila neka o tome razgovaram s Majom sljedeći tjedan, kada ćemo 

se susresti u Mariboru. Možda ipak nešto znači.  

 

Sljedeći tjedan sam sa Samantom uputio u Maribor na dogovoreni susret 

s Majom. Ona nas je pozvala jer je htjela da dogovorimo detalje našega 

suradnje. Nismo dugo sjedili, kada sam konačno Maji ispričao o bljesku 

koji mi se dogodio. S osmjehom na licu, rekao sam da sam u dvorani vidio 

i nju, ali takav odgovor nisam očekivao. Najprije mi je ispričala da je 

stvarno prije nekoliko dana tražila dvoranu u kojoj bi predstavila svoju 

prvu knjigu. Rekao sam joj i opisao dvoranu, koju je iznajmila, a za nju 

još nije nikome ispričala. Istaknula je, da sam očito tako čvrsto povezan 

sa duhovnim svijetom, da sam već napravio korak unaprijed u tom smislu. 

 

Maja je na svojim predavanjima često opisivala dimenzije koje postoje. 

Govorila je o našim dušama i o onima koje su fizički napustile svijet. U 
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stvari smo i mi, premda fizički, još prisutni, samo svjetlosna energija, koja 

je povezana s drugim svjetlosnim energijama. Tako ili drukčije. Isto tako 

kao što smo u svijetu međusobno fizički povezani, povezani smo s onima 

koji su nas već napustili. Povezani smo s našim spiritualnim vođama koji 

nas vode po našem putu. Kod Maje sam se, takoreći, po prvi put susreo s 

izrazima koji su opisivali moje događanje u glavi i srcu. Po prvi su puta 

te erupcije u meni dobile ime. Rekla je jasno i jednostavno, i izbrala riječ 

kreirati. Obožavam tu riječ. Mi smo kreatori, stvoritelji vlastitoga života. 

Samo moramo vjerovati u sebe i ne pustiti sumnji da se ne uvuče u nas. 

Ako se za nekoliko trenutaka odlučimo, znači da u to vjerujemo i želimo 

napraviti. Ako što sam već puno puta spomenuo… Za što god se odlučiš 

je ta odluka pravilna, dokad je tvoja. Kao da mi ne možemo utjecati na 

druge, drugi ne mogu utjecati na nas ili još gore, određivati kako ćemo 

živjeti. Od Maje sam dobio neopisivu količinu snage. Također je rekla da 

ne može promijeniti nešto u mom životu umjesto mene. Može me 

probuditi iz sna, koji mi smeta, da ne dosegnem maksimalni potencijal 

kod ostvarenja snova. Istina je, zar ne? 

 

Sjećam se trenutka…. Ne znam kad je to bilo, znamo samo, s kim sam 

bio i o čemu smo razgovarali. Bio sam u šetnji. Na puteljku po kojem se 

svaki dan šećem psa. Osjetio sam nešto. U meni je zagorjela čarobna 

kugla ljubavi. Ljubavi do sebe samoga. Osjetio sam mir, veselje, 

nepojmljivu sreću, da živim, da postojim. Letio sam u oblacima. Sada zna 

što to znači. Stvarno sam letio. Osjećaj da postojiš tu i tamo, gore i dolje, 

a posvuda ljubav. I koga sam imao na telefonskoj liniji? Naravno, 

Samantu. Tako dobro me je poznala, da je po glasu prepoznala što se 

događa. Ona je ta, koja mi je prva rekla. Sandi Sunce. Ti si sunce. Ona. 

Moja kristalno čisto ogledalo je progovorilo. Da, uistinu sam sunce. 
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Pozitivac. Nosim ogroman osmijeh na licu. Zato sam Sunce. To je bio 

dan, kada sam se ponovno rodio. Stvarno rodio, okrenuo novi list. Sada 

sam glavni i jedini vozač na putu svoga života. I kažem ti., fenomenalno 

je. 
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11 I bio je kraj 

Godina je proletjela. Preživjeli smo i smak svijeta 12.12.2012. Još jače 

sam odašiljao sjaj svjetla, topline i energije u okolinu. Ljudi koji su mi 

željeli loše, a nisu se u mom društvu osjećali dobrodošlo, spakirali su 

kovčege i krenuli svojim putem. Ja sam krenuo dalje po svom putu, s 

onima koji su u rukama imali isti kompas kao i ja. 

 

Zima je pred našu obitelj postavilo novu prepreku. Očevo zdravlje je bilo 

sve slabije. Multipla skleroza je u kratkom vremenu sve više 

uznapredovala. Nekoliko faza je takoreći preskočila. Ubrzo smo, bili više 

u bolnici nego kod kuće. Neizmjerna i bezuvjetna ljubav prema ocu nas 

je vodila i držala budne. Dani su prelazili u tjedne, tjedni u mjesece. Mi 

smo živjeli između bolnice i kuće. Bolest je toliko napredovala da je 

jadniku oslabio obrambeni sustav. Rane su se počele pojavljivati, a tijelo 

je uskoro postalo fizički nesposobno nastaviti prihvaćati sve promjene 

koje je prouzročila dugotrajna bolest. Nada je svejedno ostala. Zajedno 

smo proživjeli Božić, a niti nam se sanjalo nije da će to naš zadnji 

zajednički. Novu godinu samo mama i ja dočeli sami, jer je otac završio 

u bolnici. Došlo je proljeće. Rođendan mi je bio ubrzo, a uskoro i očev. 

 

U lipnju se većina školaraca veseli praznicima koji uskoro stižu, a kod nas 

razloga za veselje nismo pronašli. U bolnici smo svakodnevno pitali, kako 

je s ocem i uvijek smo čuli isti odgovor: ''Pripremite se na najgore.'' Prošlo 

je skoro mjesec dana otkako je zaprimljen na infekcijski odjel. Sam je bio 

u sobi. Iz dana u dan je, za vrijeme posjeta govorio sve manje i manje. U 

njegovim očima sam vidio svašta, a strah se nije mogao opaziti. Bio je 

utorak 16. lipnja 2013. Na putu iz Ljubljane sam razmišljao, da li nakon 
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dugog i napornog dana skrenem s autoceste i idem posjetiti oca, ili neka 

pričekam do sljedećeg jutra. No nešto me je tjeralo. Kada sam skrenuo s 

autoceste, sam umjesto prema kući, skrenuo prema bolnici. Tamo je već 

bila jedna od teta s mužem. Uplakana je bila nagnuta nad očevim 

krevetom. Čulo se je samo pištanje aparata i šuštanje lišća pred bolnicom. 

Kada sam ušao u sobu, teta mi je rekla da tata samo spava i da nije 

progovorio niti riječi. Približio sam mu se i šaptom rekao: ''Tata.'' Otvorio 

je oči i pogledao me. Znao sam da trpi nesnosne bolove. Iz njegova 

pogleda nisam mogao razabrati što mi želi reći. 

 

Teta i tetak su se oprostili i napustili sobu. Ostali smo sami. Ne znam 

koliko vremena sam ostao. Govorio sam mu kako sam proveo dan o 

peripetijama na poslu i o novom psu koji čuva kuću. Sve samo da ga malo 

privučem pažnju. Kada su njegovi kapci postali teški, pitao sam ga, želi li 

spavati. Jedva vidljivo je kimnuo glavom. Kazao sam mu da ću ga ostaviti 

spavati, neka odmori i da se vidimo sutra, kada ću mamom doći u posjet. 

Otvorio je oči i jedna čujno zamumljao: ''U redu''. Odvratio sam mu:'' U 

redu, kao na Bledu.'' To je bio njegov odgovor kada se želio našaliti. 

Nasmjehnuo se i zatvorio oči. Otišao sam. 

 

U srijedu smo ga posjetili zajedno s mamom. S nama je došla i nećakinja. 

Spavao je. Htjeli smo ga probuditi, da nas vidi i da izmijenimo nekoliko 

riječi i da mu pravimo društvo. Uzalud. Oči nije otvorio. Lijekovi, morfij, 

umorno tijelo i bolest su učinili svoje. Za njega je bio preveliki napor da 

bi otvorio oči, probudio se iz dubokog sna. Otišli smo. Sutradan nam se 

pridružila i sestra. Tata je opet spavao. Njegova put je iz dana u dan bivala 

sve crnja. Stajali smo uz krevet. Mama ga je držala za ruku i tiho šaptala 

njegovo ime. Opazili smo da je samo malo pomaknuo prste na desnoj ruci 
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i kada je mama još jednom zašaputala njegovo ime, malo se osmjehnuo. 

Osmijeh koji je trajao dobre tri, četiri sekunde, a tada su se usnice 

ponovno opustile. 

  

Nakon nekoliko smo minuta svi primijetili da mu je iz desnoga oka 

potekla suza. Tako jednostavna stvar nam je dala do znanja, da nas tata 

još uvijek čuje i da je svjestan da smo uz njega. Mama ga je prva poljubila 

i rekla mu da ćemo ga sutra opet posjetiti. Otišla je kroz staklena vrata. Iz 

sobe sam vidio da na stepenicama čeka na mene i sestru. Sestra se isto 

oprostila i napustila sobu. Ostao sam jedino ja. Ne sjećam se jesam li ga 

poljubio u lice ili ne. Nagnuo sam se na njegovo desno uho i rekao mu što 

sam osjećao:'' Ništa se neće dogoditi ako napustiš, tata. Sve će biti u redu.'' 

Pogledao sam ga kako nepomično leži i spava. Sestra je bila već kod 

mame i najednom ih više nisam vidio. Kod vrata sam se još jednom 

okrenuo prema ocu i glasno rekao. ''Volim te.'' Zatvori osam vrata i otišao 

za mamom i sestrom. Te je noći sestra prespavala kod nas. Glavna tema 

razgovora uvečer, bio je tata. Probudili smo sjećanja na Kranjsku Goru i 

druge važne događaje. Ubrzo smo krenuli na spavanje, jer nas je život 

između bolnice i kuće iscrpljivalo.  

 

Dan još nije ni počeo kada sam iz prizemlja začuo majčin plačući glas, 

kad nas je probudila. Telefon, koje je prije nekoliko minuta zvonio, nisam 

čuo. Zvali su iz bolnice. Jedan sat poslije ponoći je tata zauvijek zaspao. 

Došao je kraj, koji smo svi čekali. Nakon sedamnaestogodišnje borbe s 

bolešću, tata je noćas izgubio. Izgubio sam oca. Jednoga od mojih 

zemaljskih vođa, nekoga tko mi je kao mama, dao život. 
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Kada izgubiš roditelja, premda se na to pripremaš tjednima, je teško. 

Osjećaj se može opisati. Tome slijedi još teži dio. Obavijestiti rodbinu, da 

je tata umro. Ja sam javio samo teti i nećakinji. Nećakinja je, kada se javila 

na telefon, već slutila zašto je zovem, jer je bilo još rano. Plakala je, kao 

nikada do sada. Srce mi se potrgalo na komadiće. Zatim sam nazvao tetu 

na Gorenjsku. S njom sam bio u posebnoj vezi, jer bila uz mene do 

trinaeste godine. Sjećam se, da sam već želio spustiti slušalicu, jer se nitko 

nije javljao na drugoj strani. Najednom se tiho javila:'' Halo?'' ''Teta, tata 

je umro'', jedva sam izustio jecajućim drhtavim glasom. Nisam čuo ništa 

drugo, samo glasan plač i doviđenja koje je izustila. Nas troje smo se brzo 

obukli i odvezli u bolnicu, da još jednom vidimo tatu. 

 

Kada smo se u sobi opraštali od njega, presjeklo me je, da ustvari gledam 

samo tijelo i da to više nije on. Pred nama je bio težak kraj tjedna i još teži 

početka sljedećega. Nije bilo lako gledati brojnu obitelj, okupljenu na 

sprovodu, toga vrućega popodneva u ponedjeljak. Na sprovod su čak došli 

i očevi prijatelji s drugoga kraja Slovenije. To je me uistinu dirnulo. Suze 

su nekontrolirano tekle niz obraze. Zagledao sam se u daljnju na brijeg 

gdje je stajala kapelica. Najedanput sam čuo očev glas i njegove zadnje 

riječi:'' U redu.'' Znao sam da je to on. Poručio mi je da je njim sve u redu. 

Bio sam smiren i najednom je zapuhao hladan povjetarac. Rekao sam mu: 

''Zbogom.'' Mjesec dana nakon očeve smrti preda mnom je bio još jedan 

završetak. Završio je projekt, u kojem je sudjelovao Romski akademski 

klub. Naš trogodišnji posao se približavao završetku. Bio sam dio tima 

koji je uspješno proveo projekt. Od suradnika koji su tri godine bili moji 

prijatelja sam puno naučio. Zajedno smo dokazali da se možemo nositi s 

velikim i zahtjevnim projektima. Za nas nije bilo prepreka, bilo su samo 
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izazovi s kojim sa smo se zajednički borili. Unatoč tome da je službeni 

dio projekta završio, smo oni 'pravi'' ostali blisko povezani. 
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12 I danas… 

Ne gledajući na sve doživljene i proživljene završetke, preda mnom je 

bilo još jedno veliko iskušenje. Zadnja godina dodiplomskog studija i 

diploma. Unatoč svemu, što sam tik prije upisa na zadnju godinu ostao 

bez oca i bez posla, bio sam toliko osobno jak da sam znao, da ću fakultet 

uspjeti završiti samo budem li vjerovao u sebe i sebi. Iako sam bio upisan 

na fakultet u Novoj Gorici, uspio sam. Još više. Iste godine, kada sam bio 

na zadnjoj godini studija, usporedno sam završio školovanje za voditelja 

na državnom radiju i dobio licencu. S državnim radijem sam surađivao 

već nekoliko godina, i to kao novinar za romsku emisiju. Ja, Sandi, koji 

sam se prije nekoliko godina suočio sa činjenicom da mojim žilama teče 

romska krv. Želja za rad na radiju je bila prevelika, da bi svojem egu 

dozvolio da pobijedi želju srca. 

 

Uspio sam diplomirati. Čak kao prvi u generaciji, premda sam na 

predavanja dolazio povremeno i vrlo rijetko. Neki su mi priznali da su 

začuđeni da sam uopće završio studij, jer sam Rom, a za njih vrijedi da ne 

završe niti osnovnu školu. No, ja na to gledam potpuno drukčije. 

Diplomirao sam, jer sam ja, želio diplomirati. U svoje studiranje sam 

uložio mnogo truda, vremena i energije, jer to je bila moja odluka. 

Vjerovao sam u svoje mogućnosti. Osjećaj da mogu, nije završio. Danas 

sam upisan na poslijediplomski studij i odbrojavam mjesece do obrane 

magistarskog rada. Kao prvi u širom obitelji četrdeset i dvoje bratića i 

sestrični po tatinoj strani, ću se moći pohvaliti s tom laskavom titulom. 

 

Što radim danas, osim što studiram? Danas sam novinar na državnoj 

televiziji i radiju, zaposlen na neodređeno vrijeme. Svakodnevno 
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prenosim događanja, za gledatelje i slušatelje, najradije o Romima kod 

kuće i u svijetu. 

 

Ovo poglavlje, koja upravo čitaš, je nastalo četiri godine nakon što sam 

napisao sve što si dosada pročitao. Moje riječi su čekale da sazriju. 

Upravo ove godine su morale ugledati svjetlo dana i pojaviti se u tiskanom 

obliku samo za tebe. Svakoj stvari je potrebno vrijeme. Ja vjerujem u to, 

da je svaka moja priča morala pričekati nježno proljetno sunce, da poprimi 

svoj konačan oblik. Kada se mislima vratim unatrag, ne mogu vjerovati 

koliko lijepih stvari mi se dogodilo zadnje četiri godine. Upoznao sam 

pregršt novih ljudi i otkrio šačicu novih krajeva. Ostvario sam puno 

dječjih snova. Nedavno sam čak posjetio i New York. O tome sam sanjao 

još kao malo dijete. 

 

Danas, između ostalog, predajem po Sloveniji. O romskoj kulturi, iako je 

još uvijek istražujem i s veseljem otkrivam sve njene pojedinosti koje me 

povezuju s petnaest milijuna Roma po cijelom svijetu. Znaš što je 

najvažnije: pronašao sam ljubav. Pravu ljubav u sebi, unutar sebe i ona se 

je manifestirala čak i tamo gdje je rijetko tko doživi. <3 

 

Sve što mnogo puta vidimo na filmskom platnu, na televiziji i li čitamo u 

knjigama je moguće. Ta čarolija, ta poosobljena sreća, kojoj kažemo 

ljubav, postoji. Komadić poklanjam i tebi. 
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13 Sunčano naprijed 

Olujni oblaci su sa kišom oprali bolne trenutke i odnijeli ih u prošlost, 

odande pa u sadašnjost dopiru samo lijepa i topla sjećanja. Tek nekoliko 

mjeseci nakon očeve smrti, osjetio sam da ga nema više u meni. Barem u 

tjelesnom obliku ne. U duhovnom svijetu nas prati posvuda kamo god 

idemo. Danas također pazi na mene. Događa mi se, da u šetnji, doma ili u 

autu, na sebi osjetim pogled. Smiren sam i osjećam se sigurno. Osjećam 

ljubav. 

Otkad tate nema među nama, događaju mi se čudne stvari. Često, kada 

pogledam na sat, pokazuje isto vrijeme. Obično je to 9:11, 20:12 i 23:23. 

Zanimljivo, ne? Malo sam se raspitao, jer me zanimalo, što ipak znače te 

brojke. Povežem li ih s numerologijom, to su engleski brojevi. Pojašnjenje 

je, da se u blizini nalazi anđeo, nečija duša, koja me čuva. Koji je tvoj 

znak? Sigurno je tamo, samo moraš pogledati srcem i vidjet ćeš ga. Često 

znakove shvaćamo kao očite, a tu su, da nam žele nešto reći.  

 

Danas kada se vratim u prošlost, vidim, kako su u moj život dolazile osobe 

sa zadaćom da me usmjere na pravi put. Sve je počelo s tri djevojke iz 

susjedstva i snimanja pjesama u sobi. Ako sažmem, ako ne bismo snimili 

pjesmu, ne bi završio u medijima. Tako ne bi nastupao u emisiji, gdje sam 

upoznao Boštjana. On me je doveo do Marjana, koji mi je predstavio 

knjigu koja me probudila. Da nisam upoznao Boštjana, ne bi počeo voditi 

glazbene emisije na radiju, gdje sam stekao prva iskustva s radom na 

radiju, zbog kojih sam postao novinar na romskom radiju. Tamo sam 

upoznao Vinka koji me predstavio Samanti i drugim članovima 

Romskoga akademskog kluba. Njegovim posredovanjem sam se 

zaposlio, upoznao svoj vlastiti kulturni identitet. Samantino poznanstvo 
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me je doveo do Dobre Vile Maje, koja me je dokraja razbudila iz dubokog 

sna. Pošto sam imao iskustva s radom na radiju, završio sam na državnom 

radiju i tu radim i dan danas. Vidiš, sve je povezano? 

 

Stoga, znaj, da sigurno postoji nešto što nikada ne zataji. Tvoja vlastita 

intuicija, tvoje srce, koje te uvijek vodi na pravi put. Bez sumnje moraš 

vjerovati srcu i samome sebi. Vjeruj da će se pravi put sam od sebe 

otvarati pred tobom. Iako ćeš ponekad naići na prepreke, budi uporan i 

prepreka će biti sve manja. Kada se prestaneš brinuti i misliti na probleme, 

koji ti oduzimaju dragocjenu energiju, stvari se riješe same od sebe. Kao 

magija. Puf. 

 

Ne brini. Ako ti se koja želja ne ostvari i plan izjalovi, moraš znati i 

vjerovati da se svaka stvari dogodi sa svrhom. Ne ostvari li se nešto, ne 

znači, da to ne zaslužuješ, to znači da ti nije bilo suđeno u tom trenutku. 

Ukoliko ti je određena stvar suđena, doći će tvoj put uvije u pravo vrijeme 

na pravom mjestu. Tako kao i ja.  

 

Danas sam tu tebe. Sutra će možda biti netko drugi. Sudbina ima prokleto 

dobar smisao za humor. Što dobar, odličan! Samo se moramo znati smijati 

i već je bolje. Ne vjeruješ? Probaj. Djeluje! Provjereno! Sve i svatko je tu 

gdje mora biti. Možda samo zato da te usmjeri u pravu stranu, da ne 

skreneš s pravoga puta. Tu je . Zahvali se za sve, i za dobro i za loše. 

Prihvati i kreni naprijed. Prepusti se osjećaju. Zadiši. Otvori oči. Prihvati 

u svoj život sve što ti je dano. Uči. Smij se. Plači. Veseli se. Vjeruj u sebe. 

U tebi se skriva odgovor na sve. Zato poslušaj srce. Naprosto jednostavno: 

zaživi. 

 



 160 

  



 161 

 

 

2018  



 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

Sonček tartalomjegyzéke 

1 Kezdjük el........................................................................... 171 

2 Ő Sandi............................................................................... 173 

3 Jelek mindenütt vannak .................................................... 181 

4 Az életút kereszteződései .................................................. 184 

5 Az eddigi út ........................................................................ 188 

6 Amikor megáll a világ ........................................................ 207 

7 Az erő bennem van ............................................................ 213 

8 Akadályok az úton ............................................................. 219 

9 Amikor a barátot családtaggá válnak ................................ 229 

10 A jó tündérek valóban léteznek ....................................... 234 

11 És vége lett ...................................................................... 238 

12 Ma… ................................................................................. 243 

13 Napsütésesen tovább ...................................................... 245 

 



 164 



 165 

ÚTRAVALÓUL 

Sandit egy októberi délelőtt ismertem meg még 2012-ben. Már nem 

tudom pontosan melyik konferencián voltam, de a roma közösség 

gondjaival foglalkoztunk. Ezen a konferencián Vinko is ott volt (az a 

Vinko, akiről Sandi a könyvben beszél). A Kaj govoriš?/Hogyan 

beszélsz? című adásba készített riportot. Vinkot, akárcsak a Roma 

Akadémiai Klub többi tagját, nyáron ismertem meg, amikor a Kamenci 

roma településen a nyári tábor keretében közösen szerveztünk 

foglalkozásokat a gyerekeknek. Mivel még mindig az a véleményem, 

hogy a konferenciák nemcsak a tapasztalatcsere és az új ismeretek 

megszerzése céljából vannak megszervezve, hanem a társalgás miatt is, 

szívesen elfogadtam Vinko kávémeghívását. Miközben kifelé tartottunk 

a konferenciateremből, Vinko ezt mondta: „Tudod, nem vagyok egyedül. 

Sandi is velem van.” Érdeklődve néztem rá és azon gondolkodtam, vajon 

ki is lehet ez a Sandi. 

Még mielőtt Vinko elmagyarázta volna, hogy ki is Sandi, az egyedüli 

foglalt asztalnál megláttam egy fiatalembert, aki érdeklődően nézett 

felénk. Vidám mosoly volt az arcán. Olyan igazi, fülig száj. „Miért 

mosolyog úgy, mintha épp most nyerte volna meg a lottó 

főnyereményét?” gondoltam. Amikor Vinkoval megtettük még azt a 

néhány lépést az asztalig, ügyesen felpattant az asztaltól, kezet nyújtott, 

és még egy picit szélesebbre húzta a mosolyát: »Sandi«. Egy pillantást 

vetettem rá, bemutatkoztam és leültem. Számomra túlságosan is 

mosolygós volt, túl vidám és túl beszédes. Őszintén bevallva: abban a 

pillanatban túlzottan sok volt belőle a kávézó teraszán. Az elkövetkező 
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húsz percben szinte mindent megtudtam róla, még azt is, ami egyáltalán 

nem érdekelt.  

Az első benyomás? Nekem nem volt szimpatikus. Még SZ sem a 

szimpatikusból. A kölyök úgy viselkedett, mintha barátok lennék, és már 

régóta ismernénk egymást. A kölyök, aki 12 évvel fiatalabb nálam. Annak 

ellenére, hogy abban a pillanatban sokkal jobban esett volna a meleg őszi 

napsugarakat élvezni, 20 perc után udvariasan elnézést kértem, hogy 

vissza kell mennem a konferenciaterembe. De ilyen sok vidám, hangos 

nevetést, viccelődést saját és mások számlájára, és a mindennapi 

hülyeségekről való elmélkedést abban a pillanatban nem tudtam elviselni. 

Jó sok idő eltelt, hogy újra találkoztam ezzel a Sandival. A sors jól 

összekeverte a szállakat és az utamra állította. Nem, nem volt véletlen, sőt 

a körülmények egybeesése sem. Sandi ugyanis megtanított arra, hogy 

nincsenek véletlenek, mert lényegében minden, ami megtörténik veled, 

kulcsra kész. Pont abban a pillanatban kell megtörténnie veled, hiszen 

neked van szánva. És Sandi nyilvánvalóan nekem volt szánva. Azért, 

hogy kis és nagy dolgokra tanítson. Megtanított a hangos és szívből jövő 

nevetésre, az igazbarátság jelentőségére, kapni és adni és még sok más 

fontos és kevésbé fontos dologra. 

És ma? Sandi ma a barátom. Egy váll, amelyen sírhatsz, ha nem megy 

minden a tervek szerint, őszinte kritikus, amikor hülyeségeket teszek, 

valaki, aki megdicsér, ha valamit jól csinálok és bírál, ha a dolgokat 

túlbonyolítom. Ő az én útmutatóm a roma közösség valamennyi 

árnyalatának megismerésénél. 
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És a könyv? A könyv Sandi személyes történetének és felismeréseinek 

fonódása, amelyek olyan személyiséggé alakították, mint amilyen ma. 

Egy igazi személyes történet, amely talán tényleg kicsit szokatlan, de 

olyan, ami felkelti érdeklődésünket és megtanít arra, hogy az életben 

minden annyira szimplán egyszerű, ha készen álunk a változásokra. Kőbe 

vésett változata az „Ami nem öl meg, az erősít” mondásnak. 

Bizonyára érdekli önöket, hogy mi oly szokatlan és különleges ebben a 

történetben, hogy két fordítást és könyvformát is érdemel. Olyan 

szokatlan és különleges, mint a barátságunk. Különleges azért, mert Sandi 

etnikai hovatartozása szerint roma, és ha figyelembe vesszük a 

sztereotípiákat, miszerint a romák zöme írástudatlan, és nincs semmilyen 

végzettségük, akkor ő rombolja ezeket a sztereotípiákat. Szokatlan pedig 

azért, mert ez az én Sandim még csak 13 éves korában tudta meg, hogy a 

roma közösség tagja. 

 

Rahela Hojnik Kelenc 
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Köszönet 

Köszönöm nektek, drága szüleim és testvérem. Nektek köszönhetően 

vagyok ma az, aki vagyok. Irányításotok nélkül, egyedül nem tudtam volna 

ilyen jól hajózni a hullámzó tengeren, amit életnek hívunk. Köszönetet 

mondok a többi közeli és egy kicsit távolabbi családtagnak is. Azokat a 

személyeket emelném ki, akik mindig megnevetettnek és melegséget, 

szeretetet viszonoznak: Natalija, Amanda, Jerneja, Stefani és Veronika. 

Szeretlek benneteket. 

Hálás köszönet nektek is, második családom, drága barátaim: Vinko, 

Megi, Marcel, Aljoša és Tina. Miatattok, napocskáim, a mindennapok 

viccesebbek, boldogabbak, szórakoztatóbbak és színesebbek. Az elmúlt 

években pedig az életembe még két kis napocska csöppent, még egy Megi 

és vele együtt Danica. Nektek is hálás köszönet. És neked is köszönöm, kis 

unokatestvérem, Melisa. 

És te, drága Rahelám, az értelmem és a szakértelmem hangja, csodálom 

a humorérzékedet és szarkazmusodat, ami akkor is, amikor az eget felhők 

borítják, megnevettet. Köszönöm neked. 

A legnagyobb köszönet pedig neked jár, legdrágább napocskám. Igen, 

neked, drága Samanta. El sem tudod képzelni, mennyi erőt kapok éppen 

tőled, aki oly gyakran kérsz tőlem egy kis pozitív energiát, és közben 

megfeledkezel arról, hogy benned ég a pozitív és napsütéses energia 

vulkánja. Egy őszinte tükröm vagy, amelyet sokan csak kívánhatnak 

maguknak. 

Köszönettel tartozom neked is, aki pont most indulsz velem új kalandos 

utakra. 
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1 Kezdjük el 

Még most is, amikor ténylegesen írom e szavakat, nevetnem kell, hiszen 

nem vagyok tisztában azzal, mit csinálok. Írok egy történetet. És nem is 

akármilyet. Ez nem egy más történet, ez a személyes történetem. Igen, 

igen, ez nem vicc. Miért is írom a történetet? Miért a jelen időben írni, 

amikor az emberek többsége, amúgy is, az idejük nagy részét „online” 

vagy a masszív technológiai találmányok előtt töltik. Nem tudom, de meg 

kell írnom. Úgy érzem. Lehet, hogy ez a történet segíteni fog neked, hogy 

feleszmélj, hogy valóban minden annyira szimplán egyszerű. De ezt 

akkor mond el, amikor találkozunk. Benne vagy?  

Történet. Miről? Rólam, rólad, a fáról, amely ilyenkor ősszel csodaszép 

színekben pompázik, a rádiós hírolvasó hölgyről, mindenről, és talán még 

valamiről. Nem tudom, hogy szavaimat olvasva mi marad az 

emlékezetedben és mi lesz az, ami a mindennapjaidban jól jön. Pont ez 

az, ami napjainkat érdekesebbé teszi. Nem tudjuk, hogy mi és hogyan 

lesz, de egyszerűen tudjuk, hogy valahogyan lesz. Egyszer. És ez így 

helyes. Hinni kell. Nem a dolgokban, nem az emberekben, és nem az 

ígéretekben. Hinni kell önmagunkban. Ez az egyedüli dolog, ami hű és 

egyedi marad számunkra. Ajaj, már egy kicsit túlságosan filozofálok. 

Nem kell megijedni. Ezt a történetet a szeretet, a nevetés, a boldogság és 

az öröm hatja át. Bizonyára itt-ott írok egy viccet a saját számlámra, 

hiszen a nevetés és mások jókedvre derítése a meg nem fizetett szakmám 

része. 

Lehet, hogy e terjedelmes megírt papírkupac valakinek felnyitja a szemét, 

segít megváltoztatni az életét, vagy önmagát jobbá tenni, jobb munkához 

jutni, vagy jobb élettársat találni. Valakinek talán mosolyt csal az arcára, 
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vagy csak szebbé teszi és lerövidíti néhány percét a reggeli kávé mellet. 

Tulajdonképpen, ha megfelel neked, ihatsz kávét délután is. Aha, igaz is. 

Majdnem megfeledkeztem róla. Hova lett az illemem? Sandi vagyok. 

Harminc éves (talán valamivel harmincon túl) muravidéki fiatalember. 

Még nem ismersz? Furcsa, én ismerlek. Tudom ki vagy és honnan jössz. 

Lám-lám, a szomszédságból való vagy. Hé, jusson már eszedbe. Nem is 

olyan rég volt, hogy együtt ugrándoztunk a Tejúton, nevetgéltünk és 

hintettük a csillámport mindazon őseinkre, akik bizakodva nézték az eget, 

hogy ott „fent” majd megtalálják a választ. Mindannyian 

csillaggyermekek vagyunk. Egytől egyig. Van, aki azt mondja, hogy 

angyalok vagyunk. Mások számára kozmikus energia vagyunk, amely 

állandóan föl s le, jobbra, balra, ki- és befelé áramlik. Minden, ami 

érezhető, az mi vagyunk. 

Mindannyian hallottunk már a vonzódás törvényéről, a jótékony hatású 

energiáról, a pozitív gondolkodásról. Erről fogok írni én is, de nem 

szigorúan elméleti szinten, ahogy ezt a személyiségfejlesztő szakemberek 

többsége teszi, akik az olvasóknak és a hallgatóknak tanácsokat és pozitív 

energiát osztanak. Személy szerint a definíciókat nem viselem el túl jól, 

hiszen saját magamat, mint egyént, nem akarom definiálni. Ezért nem 

fogok papolni a vonzódás törvényéről, arról, hogyan érhetjük el, mit 

tehetünk vele és hogyan átadni másokra. Nem, nem fogok. De beszélni 

fogok róla a történeteim által, az életemben megtörtént események által, 

amik talán veled is megtörténtek és így, egyszerűen, konyhanyelven el- 

és megmagyarázom, alátámasztom, hogy minden lehetséges, csak akarni 

kell. No, folytassuk. 
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2 Ő Sandi 

Azt, hogy ma egy élénk lény vagyok, aki boldogságot és nevetést szór 

mindenfelé, ahol megjelenik, már a madarak is csicsergik. Menjünk egy 

kicsit vissza a múltba. Ne sokat, jó harminc évet. A csodaszép Gorenjskó 

központjába. A hatalmas Alpok alatt, ahol a Száva folyó csobog, Sandi a 

világrajöttét hangos sírással jelezte. A szüleim születésemkor azt a 

feladatot kapták, hogy vezessenek engem és gondoskodjanak arról, hogy 

ne térjek le a jó útról. Ennél a felelősségteljes feladatnál, a földi nővérem 

is segített nekik, amennyire persze tudott. Csatlakozott hozzánk egy 

fekete kis kutyus is, és adott volt az ideális családi kép. A családé, amely 

eleget tett valamilyen „furcsa” társadalmi standardoknak. Klasszikus 

aranyos amerikai filmbe illő család, ahol az apa és az anya dolgoznak, a 

gyerekek ügyesen látogatják az iskolát, szabadidejükben pedig 

mindannyian a természetben vagy a ház előtt üldögélnek, és a kis 

kutyussal játszanak. Szinte mesébe illő, ugye? Habár sok minden nem 

olyan, ahogy az az első látásra tűnik. Sok ember álarcot visel. Álarcot, 

hogy megvédje magát a világtól. Mi több! Sokan falat állítanak maguk 

köré, olyat, hogy még a trójaiak sem tudnak átjutni rajta. Mi is álarcot 

viseltünk. Sok éven keresztül a szüleim a barátaik, sőt még a szűk 

rokonság előtt is, álarcot viseltek. De végső soron, ki vagyok én, hogy 

ítélkezzek mások döntései felett. Ha egyszer így döntöttek, akkor így 

döntöttek. 

Én másrészt, a saját döntéseimet fogadtam el és éltem az életemet a 

csodálatos mágikus világomban, ami akkor csak az én fejemben létezett. 

Még a legjobb gyermekkori barátnőmmel, Majával sem osztottam meg 

legmélyebb gondolataimat és kívánságaimat. Kizárólag magamnak 

akartam őket megtartani. Maja a bájos szomszédlány volt, aki a 
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lakótömbben a szüleivel pont az alattunk lévő lakásban élt. Az első 

tizenhárom évemben ő volt az egyetlen igazi társam, mindaddig, amíg 

szinte az éjszaka alatt el nem költöztünk az ország másik felébe. De a 

költözésről, majd egy kicsit később szólok. A gyermekkor. Eseménydús 

volt. Alkalom adtán, sokak számára, talán túlságosan is eseménydús, de 

számomra igazi kis élvezet, ami később egy kicsit elcsendesült, de aztán 

végre újra felcsillant és felragyogott a teljes fényében. 

Most egy kicsit leálltam az írással és próbálok visszaemlékezni az első 

emlékezetes eseményre. Habár futólag, de emlékszem egy szentestére. 

Három és fél éves lehettem. Tudom, hogy már az ágyban voltam, 

betakarva egy puha paplanban. A nappaliból nevetést hallottam, hiszen 

családi barátaink voltak látogatóban. Emlékszem, hogy felkeltem, 

kinyitottam a szobaajtót és kiléptem a folyosóra. A folyosón jobbra 

fordultam, elsuhantam a fürdőszoba mellett, aztán ismét jobbra mentem 

egy hosszabb folyosón keresztül, oda, ahonnét a nevetés hallatszott. 

Álmos szemeimmel már a folyosóról láttam a nappaliszobában a fotel 

mellett a sötétzöld papírba csomagolt hatalmas ajándékot. A 

csomagolópapíron motívumok voltak, de sajnos nem emlékszem 

milyenek. Amikor beléptem a nappaliszobába, figyelmen kívül hagytam 

anyukám szavait, miért is vagyok ilyen későn még ébren. Vonzott az 

ajándék, amely a lámpafényben tündökölt. Amennyire makacs voltam 

akkoriban (még ma is az vagyok), másokat figyelmen kívül hagyva, 

rögtön a becsomagolt ajándékhoz léptem, szó szerint leszaggattam róla a 

papírt és megláttam a tökéletes ajándékot. Megjelent előttem egy 

vonatokkal, fákkal, sínekkel és útjelző táblákkal teli doboz. A szüleim 

később, amikor erről az estről beszélgettünk, elmesélték, hogy az üzletben 



 175 

pont ezt a vonatkészletet nézegettem, és karácsonyi kívánságomat 

lerajzoltam, majd a levelet az ablakpárkányon hagytam a Télapó számára. 

Igen, a Télapó létezik. Tisztázzuk ezt a legelején, létezik és pont. Biztos 

emlékszel rá, hogy csillant fel a szemed, amikor másnap az 

ablakpárkányon már nem volt ott a levél, amit a piros kabátos és fekete 

csizmás bácsinak hagytál. Ezt a történetet szándékosan említettem. Miért? 

Ez a kis Sandi ugyanis hisz a jó öregúrban, aki karácsonykor 

megörvendezteti a világ gyermekeit. Pont azért, mert hitt abban, hogy a 

jó öregúr létezik a kívánságát levélben fogalmazta meg. A 

gyermekkoromban akkor az a vonatkészlet volt a legnagyobb kincs, amit 

egyáltalán kívánhattam. És minden ezzel kezdődik. Egy kis gondolattal, 

amely egy pillanat alatt átsuhan rajtunk. A gondolat kívánsággá növi ki 

magát, az pedig fellángolhat, ha valódi, vagy kialudhat, ha nem eléggé 

erős. Szerencsém volt, hogy akkor a kívánságomat olyan személy olvasta 

el, aki meg is tudta valósítani.  

Kérdem én, ezt miért nem tesszük meg, amikor már bölcsebbek vagyunk? 

A „felnőttek” világában, ahova beléptünk, ezt nem csinálhatjuk már meg? 

Többet már nem hiszünk abban, hogy a kívánságok és az álmok valóra 

válhatnak? Miért nem hiszel már? No, erre válaszolj! Ne szégyelld 

bevallani. Megvárom a választ.  

Nincs válasz? Csak kifogások vannak? Nincs idő, igaz? Húha, de jó 

kifogás. A világ legjobb kifogása! Amikor kifogásolni kell saját 

cselekedeteinket azon nyomban a legnagyon filozófusokká, 

pszichológusokká válunk, Freuddal is vetélkedhetnénk. Érdekes. Van 

még egy kérdésem a számodra? Mikor szűnsz meg álmodozó gyermeknek 

lenni, mióta nem hiszel az álmokban, amelyeket nyitott szemmel is tudtad 
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álmodni. Mikor hagyod abba a gondtalan játszást és élvezni minden adott 

pillanatot? Erre sincs válasz. Érdekes lenne ezt kikutatni. De folytassuk 

az én történetemmel. Lehet, hogy itt rejtőznek az előző kérdések válaszai. 

Amikor betöltöttem tizenegyedik életévemet, csatlakozott hozzánk egy új 

családtag. Meglátogatott bennünket a Betegség, aki hosszú évekig élt 

velünk. A látszólag tökéletes családot a világ legnagyobb tragédiája érte 

utol. A világon sok olyan ember él, aki pontosan tudja és érti, hogy miről 

beszélek. Apám megbetegedett, sclerosis multiplex-et diagnosztizáltak 

nála. Ma, amikor a múltra gondolok, a felnőtté válásom korszakára, arra 

az időre, amikor keresni kezdtem önmagam, ismerkedni önmagammal és 

a bennem lévő új világot kezdtem felfedezni, gyorsan túl kellett tennem 

magam a serdülőkor összes fázisain, amelyek általában évekig tartanak, 

és fel kellett nőnöm. Éreztem, hogy segítenem kell anyámnak, a 

nővéremnek és nem utolsósorban apámnak, akinek világa villámgyorsan 

összeomlott. Neki, aki szabadidősportoló volt, egész életében focizott, 

sorjában gyűjtötte az érméket és a kupákat az asztalitenisz és varpa 

versenyeken, fenekestől felfordult az élete. Elhiszem, hogy nem volt 

kellemes számára. Az állandóan pörgésben lévő apámnak le kellett állnia 

és pihenésre volt ítélve. És én, aki a legrosszabb dolgokban is a jót látom, 

a sötét éjszakában láttam a fényes csillagot.  

Tudtam, hogy édesapám betegsége egy üzenet. És az volt. A betegség 

még jobban összehozta a családot, olyan kapcsolat volt köztünk, amit sok 

család sosem ér el. A káosz, a felbolydulás, amit az új életmódhoz való 

alkalmazás okozott, alakított engem és következésképpen a körülöttem 

lévő embereket is. Ki tudja, lehet, hogy ma csak fele lennék önmagamnak, 

ha „normális” serdőlőként nőttem volna fel. Kis idővel a tizenharmadik 
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születésnapom után szüleim úgy döntöttek, hogy eladják a lakást és vissza 

hazaköltöznek Muravidékre. 

1998. augusztus 24-én, a költözés napján, amikor a dolgainkkal teli 

teherautó készen állt az indulásra, eljött az ideje, hogy elhagyjam azt a 

világot, amelyet ismertem. Semmi nem volt nehezebb, mint otthagyni az 

iskolámat, a szomszédjaimat, a barátaimat, a szobámat, a rejtett sarkokat. 

Meglepő volt számomra a tény, hogy hány ember jött elbúcsúzni tőlem. 

De nem pozitív értelemben. Mit gondolsz? Öt, tíz? Pont ketten. Két 

barátom vette a fáradságot és jött el a költözés délelőttjén elbúcsúzni 

tőlem. Hűha! Gyermekként két embernek voltam annyira fontos és 

voltam rájuk olyan hatással, hogy az otthonomtól való búcsúzást nem 

akarták kihagyni. Miha és Maja, köszönöm nektek. 

És elindultunk. A család minden tulajdonával nekivágott a háromórás 

útnak, az új kalandok elé. Sosem fogom elfelejteni Maja könnyes arcát, 

amikor utoljára visszanéztem az autó hátsó ablakából. Akkor ez fájó 

emlék volt, ma ez a végtelen boldogság emléke, hiszen tudom, milyen 

sokat kaptam a költözéssel. És ez így helyes. Legyen ez jó lecke számodra 

is. Bizonyára most is van életedben valami, ami talán szomorít, legalábbis 

nem boldogít, de hidd el, hogy annak ellenére, hogy pillanatnyilag nem 

úgy tűnik, ez jó dolog.  

Minden dolog, még akkor is, ha rossznak tűnik, valamire jó, főleg, ha más 

szemszögből nézed. Még csak akkor válik minden teljesen világossá. 

Egyszerre csak rájössz és megállapítod, hogy életed legnagyobb 

tragédiájában is van valami pozitív. Ha tizenhárom évesen képes voltam 

magam mögött hagyni addigi életemet, mindent, amit ismertem, te is 

lemondhatsz azokról a dolgokról, amik életedbe nem hoznak 
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boldogságot, szerencsét és szerelmet. Miért tartasz ki olyan 

kapcsolatokban, amelyekről tudod és érzed, hogy nem olyanok amilyet 

szerettél volna? Miért nem tudsz lemondani olyan dolgokról, amelyeknek 

már rég lejárt a szavatossága? Nem a hűtőben lévő finomságokról 

beszélek, sokkal inkább a másokkal való viszonyról. Semmi sem nehéz, 

amikor végleg eldöntöd. Elég egy másodperc és menni fog. Magától. 

Egy kis goričkói faluba költöztünk. Egy héttel az iskolakezdés előtt 

megismertem az új iskolám igazgatóját és az új osztályfőnökömet. 

Tizenhárom évesen elhagytam a számomra ismert világot és elköltöztem 

az ország másik végére. Figyelmeztetlek, hogy ez akkor történt, amikor 

nem volt se internet, se közösségi háló és a gyermekkori barátokkal szinte 

lehetetlen volt tartani a kapcsolatot. Új környezet, új emberek, új energia. 

Két lehetőségem volt. Vagy teljesen magamba zárkózom és elleszek 

magammal, vagy hagyom, hogy sodor az élet és visz arra, amerre mennem 

kell. Természetesen a könnyebb utat választottam és teljesen magamba 

zárkóztam. Mert ki szerettem volna érdemelni új osztálytársaim és 

tanáraim tiszteletét, intenzíven kezdtem tanulni. Jó jegyeket kaptam. Így 

az általános iskola utolsó osztályát kitűnővel végeztem, abban az évben 

nyolcadikosként egyedül, ami külön megtiszteltetés volt számomra. Az 

„arany középút”, mindig szeretek ezzel viccelődni. 

Az, hogy az általános iskolában kitűnő tanuló voltam, nem hallatszik 

semmi különösnek, mindaddig, amíg el nem magyarázom, hogy miért 

volt ez szokatlan dolog. A középiskolában is az összes tantárgynál, a 

matematikán kívül, jól teljesítettem. Nem voltak nagyobb gondok. A 

középiskola után pedig a drága „Sors” kisasszony bemutatta a humoros 

kieséseit. Ezeket most már nagyon is értem és jó nagyokat röhögök rajtuk. 
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Tényleg. A sorsnak piszkos jó humorérzéke van. De ehhez majd még 

eljutunk.  

Túléltem a középiskolát. Sok, tényleg sok tudást kaptam és még egy kis 

aprócska kincset is. Úgy hívták Sanja. Akárhányszor a gimnáziumra 

gondolok, az én drága Lujzám jut eszembe. A beceneve volt Lujza. 

Akkoriban úgy hívtam, sőt még most is úgy hívom. Én számára Štejf 

voltam. Štejf és Lujza. A történetünkről egyszer biztos filmet forgatnak 

majd (nevetés). Igazi barátnő, a szó szoros értelmében. A spanyol nyelv 

iránti szeretet hozott össze bennünket. Elsőben, akárcsak én, spanyol 

tanfolyamra iratkozott a többi harminc diákkal együtt. Utolsó éven, tehát 

negyedikben spanyolra már csak Sanja és én jártunk. A többiek már réges-

rég feladták, de az is lehet, hogy mi ketten annyira jók voltunk, hogy 

megijedtek tőlünk (nevetés). Legjobban azok a feladatok megoldásakor 

nevettünk, amikor így hangzott az utasítás: „Trabaja en grupo de tres,” 

ami annyit jelent, hogy: „Hármasával oldjátok meg a feladatot”. Igen, 

persze. Főleg, hogy ketten voltunk. Gyönyörű emlékek fűződnek ehhez a 

korszakhoz, az tény. Még csak a gimnázium után eszméltem fel valamire, 

amit korábban észre sem vettem. Iskolai éveim alatt, a gorenjskói és a 

muravidéki általános iskolában és a gimnáziumban is, az osztályozó 

naplóban az ötödik helyen voltam feltűntetve. Ez a szám még ma is a 

mesebeli és szerencse számom. Nem tudom miért, de az ötös egy 

bombasztikus szám, ugye? Az ötös szám az osztályozó naplóban nem 

csak a bal, hanem a jobb oldalán, a nevem után is kisért. Természetesen 

azoknál a tantárgyaknál, amelyek érdekeltek, és amelyeket szerettem. Ma 

a kezemet öt csillagot ábrázoló tetoválás díszíti. Amikor találkozunk, 

elmesélem neked, mit jelent számomra a tetoválásom. Mindegyik csillag 

egy részemet tükrözi. Neked is biztos van mágikus számod, ami 
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szerencsét hoz vagy minden lépésedet kisíri. Hé, miért tagadod? 

Gondolkodnod sem kell ennyire erősen. A válasz egyszerű, mint a pofon. 

No, látod, már mosolyogsz is. 
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3 Jelek mindenütt vannak 

Jelek mindenütt vannak. Nem hiszed? Pedig így van. Csak itt-ott ki kell 

nyitnunk csodálatos szemünket, egy vagy két percre megállni, és körbe 

nézni. Még csak később, lehet, hogy csak a történések után, tudatosul 

bennünk, hogy még a megtörténtek előtt mutatkoztak bizonyos jelek. 

Emlékszel-e személyekre, szavakra, településekre vagy számokra, amiket 

állandóan látsz, és nem tudod, mit jelentenek? Mint mindenki másnál, 

veled is okkal történnek a dolgok. Csak ki kell derítened az ismétlődések 

jelentését. Lehet, hogy rejtőzik valahol valamilyen esemény. Vagy talán 

egy új szerelem? Mindig, amikor az „új szerelem” szókapcsolatot halljuk, 

egy rejtélyes mosoly jelentkezik ajkunkon, és csak úgy sugárzunk. 

Mindaddig, amíg az értelmünk a kételkedéseivel jól pofon nem vág 

bennünket, és egy másodperc alatt visszaállít a földre.  

És ezt miért engedjük meg neki? Ha engem kérdezel, mindenkinek van 

ezzel jó sok tapasztalata. Úgy hiszem, hogy már a gyerekkorunkban 

megmutatták, hogy a dolgok többségét csak nehezen érhetjük el, főképp 

pedig azt, hogy csak a televíziós hősök álmai válnak valóra, nem pedig 

nekünk. Miért is? Most akkor gondold át, többet ér-e a Földön az egyik 

élet a másiknál? Hát, nem. Mindannyian egyformák vagyunk, 

mindannyian hús-vér emberek vagyunk. 

A jelek vezérelhetnek, irányíthatnak bennünket, de el is téríthetnek 

utunkról. Az utóbbi akkor történik meg, ha a jeleket rosszul értelmezzük, 

magyarázzuk. Ez velem is megtörténik. Még mindig. Annak ellenére, 

hogy a múltban gyakrabban értelmeztem rosszul a jeleket. Most már elég 

jól ismerem önmagam. Tudok az érzéseim alapján dönteni, meg tudom 

hallgatni önmagam. Meghallgatod valamikor önmagadat? Biztos vagyok 
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benne. Meg kell viszont kérdezned önmagadtól, hogy az eszedre vagy a 

szívedre hallgatsz gyakrabban? Én a példák többségében, főleg, ha fontos 

dolgokról kell döntenem, a szívemre hallgatok, a belső hangra. Ha egy 

bizonyos dologról sokat gondolkodom, akkor tudom, hogy nem nekem 

való. Minél többet gondolkodom és mérlegelek, annál zavartabb vagyok, 

és a végén nem tudok dönteni. Ma már tudom, hogy számomra az a jó, ha 

ösztönösen és gyorsan döntök. Egyszerűen bebizonyosodott, hogy a gyors 

döntéseim messze a legjobbak voltak.  

És mégis néha csak nagy nehezen tudunk dönteni. Főleg, ha a 

döntésünkkel el is veszítünk valamit. Mindenkivel már megtörtént, hogy 

– bár nehéz szívvel – fájó döntést kellett hoznia. Valakit el kellett 

hagynunk, hogy a közös útról egy újon induljon el. Ugye tudod, miről 

beszélek, nem de? Ez az, amikor egy kapcsolatban élsz és megérzed, hogy 

a dolgok változnak. Tudod, hogy valami megváltozott, de az adott 

pillanatban nem tudsz ujjal rámutatni arra a dologra, ami megváltozott. 

Kényelmetlenül érzed magad. Minden zavar. A lényegről kezdesz el 

gondolkodni. És a végén felismered, hogy a dolgok úgy alakultak, ahogy 

kellett. Miért? Azért, mert a szívünkre hallgattunk. A szív olyan erős 

energiát áraszt, hogy az már szinte futurisztikus. Mintha 

hazugságvizsgáló és jós lenne egyaránt. Mindent tud. Megérzi, ha valaki 

hazudik, nem őszinte vagy színlel. A legfontosabb viszont az, hogy a saját 

veszélyes döntéseinkre figyelmeztet bennünket. Akkor felébred bennünk 

az óriási ösztön, lebénít bennünket, nehogy rossz irányba döntsünk. 

Biztos azon tanakodsz, mi is az ösztön. Nem tudom, és te sem tudod. De 

mindketten tudjuk, hogy létezik. Akárcsak a Télapó. Tény az, hogy jól 

oda kell figyelned saját magadra és a belső hangodra, és megtalálod a 

megoldást. Nem akarom kimondani, hogy rejtőzik bennem még egy kis 
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Sandi, aki a belsőmben hangosan kiabál, és figyelmeztet, mit ne csináljak. 

Lehet, hogy így van. Mindenkiben van egy biztosíték, ami megvédi a 

legrosszabbtól. Ez a legerősebb biztonsági rendszer, amit az ember ismer. 

A hozzá illő kódot pedig mindenki magában hordja. Amikor megnyílunk 

saját magunknak, akkor a világnak is megnyílunk.  
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4 Az életút kereszteződései 

Ma, amikor visszanézek, gyakran megkérdezem magamtól, milyen fura 

utakon jártam, és ez az út tényleg olyan fura volt-e, mint amilyennek 

tűnik? Nem volt az. Pont olyan volt, amilyennek lennie kellett. Ma már 

tudom, hogy – annak ellenére, hogy nehéz volt bevenni azokat a 

kanyarokat, amelyek nehezítették a célhoz vezető utat, amit a 

beláthatatlan kanyarok miatt nem is láttam – pont ezt az utat kellet járnom. 

És ez mindig így van. 

Az adott helyzetben – az élet útján való káosz miatt – gyakran nem is 

látjuk azt a csodálatos célt, amely felé tartunk. Általában nem is látjuk 

meg azonnal, mert átláthatatlan kanyarok, meredek lejtők és emelkedők 

mögött rejtőzik. Bevallom, hogy a hosszú utamon – legalábbis egy részén 

– nagyon magányosnak éreztem magam. Egyedül egy hosszú úton. Ezen 

az úton találkoztam emberekkel. Veled is. Azokkal kellett találkoznom, 

akik keresztezték utamat, kísértek utamon, vagy csak megelőztek.  

Hogy könnyebben megértsd, képzelj el egy utat. Egy hosszú, aszfaltos 

utat, ami néhol egyenes és monoton, másutt pedig teli van kanyarokkal. 

Igaz, hogy csak jobb és bal kanyar van, de tudod, mire gondolok. Tehát, 

egy út. Baloldalról megelőznek egyesek és mások, máskor pedig én 

előzöm meg őket és másokat. És vezetek. Vezetek és vezetek. Időnként 

az úton különböző formájú és színű útjelző táblák figyelmeztetnek 

bejárati és kijárati pontokra. És ma a kijáratnál, amelyik mellett 

elhaladtam, csatlakoztál hozzám. Éppen ebben a pillanatban, amikor 

ezeket a sorokat olvasod, velem utazol. Együtt nevetünk, beszélgetünk és 

meglepetten kacérkodunk. Igen, így van. Az „én” utamra vezető felhajtón 

az egyik pillanatban csatlakozol hozzám, és nem is ok nélkül. Nem, nem. 
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Okkal vagy itt, pont ebben a pillanatban. Tudom, semmi sem a véletlen 

műve. Az sem, hogy kivel kell találkoznunk az életutunkon. Tehát 

autózunk. Meddig? Nem tudom. Lehet, hogy csak néhány kilométert, 

lehet, hogy több százat, vagy akár több ezret. És amíg mellettem avagy 

velem utazol, együtt éljük meg utunkat. Biztosan eljutunk egy olyan 

kijáratig, ahol te vagy én letérünk, és mindegyikünk folytatja saját útját. 

Így van ez az életben is. Emberek jönnek, mennek. Jönnek, mellettünk 

vannak, részei lesznek az életünknek, kísérnek bennünket, és amikor eljön 

a búcsú pillanata, elmennek. De semmi gond. Ez is az élet része.  

Mindennél fontosabb, hogy az emberek addig kísérnek bennünket, 

ameddig megengedjük azt nekik. Miért kéne napjainkat valaki olyan 

társaságában tölteni, aki nem tetszik többé? Az emberek a rossz 

lelkiismeretük miatt, gyakran pedig azon tény miatt, hogy ne vegyék őket 

rossz néven, inkább elviselik a helyzetet és csendben maradnak. De lehet, 

hogy itt az ideje, hogy véget vessünk ennek. És nem mások miatt, hanem 

főképp magunk miatt. De erről kicsit később.  

Ha őszinte akarok lenni, be kell vallanom, hogy életem bizonyos 

szakaszaiban állott mellettem egy adott személy. Az első részében – 

gyönyörű gyermekkoromban – a családom mellett kétségtelen a barátaim 

álltak mellettem, valójában két barátom, akik abban az időben hatottak a 

mostani jellemem egy részének kialakulására. Erős alapot állítottak azon 

tulajdonságaimnak, amelyek miatt ma az emberek talán jobban 

elfogadnak.  

Serdülőkori utamon egy középiskolai jó barátnőm állt mellettem. Akkor 

meg voltam győződve, hogy ő az egyedüli személy a világon, aki megért, 

támogat és elfogad olyannak, amilyen vagyok. Életutamon pedig később 
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mindig új barátok csatlakoztak hozzám, olyan napocskák, akik még 

mindig mellettem vannak. De róluk egy kicsit később. Elmondhatom 

viszont, hogy ma, amikor visszatekintek a múltra, azt látom, hogy 

bizonyos időszakonként különös okkal, különös üzenettel – és gyakran 

kihívásokkal – léptek be emberek az életembe, hogy megtanítsanak 

valami újra, ami majd hasznomra válik. Mindenre, ami velük vagy 

miattuk történt, abban a pillanatban szükségem volt. És ma minden 

tapasztalatért, megpróbáltatásért és kihívásért nagyon hálás vagyok, 

annak ellenére, hogy akkor – amikor nem ment minden úgy, ahogy 

elképzeltem – kétségbeestem és dühös voltam. 

Tehát, a mi utunk. Az utak keresztezik egymást, ugye? Útkereszteződések 

és körforgalmak végtelen be- és kijáratokkal, csatlakozásokkal. Hova 

tovább? Melyik utat választani? A hosszabbat és biztonságosabbat, vagy 

a gyorsabbat és veszélyesebbet? Nem szabad elfelejtened, hogy az utunk 

lényege kizárólag maga az út, és minden, amit megélünk rajta, ami alakít 

és formál bennünket. Nem baj, ha a hosszabb út mellett döntünk. De az 

sem baj, ha a rövidebb mellet. Minden döntésünk, amit egyedül hozunk 

meg és kiállunk mellette, helyes. És ha néha meggondoljuk magunkat és 

a másik út mellett döntünk, az is jó. Miért is ne? Kizárólag mi tudjuk, 

hova, hogyan és főképp miért utazunk. Igaz? Persze, hogy igaz. Ezért ne 

félj, ha az utad nem egyenes és vannak rajta akadályok. Akadályok 

mindig is lesznek. És ez így helyes. Nem lenne túl egyhangú az utunk, ha 

akadálymentes lenne? 

Az akadályok nagyon is jól jönnek. Nem gondolod? Az autósiskolában is 

akadályokat görgetnek elénk, hiszen az a céljuk, hogy kitűnő sofőröket 

neveljenek belőlünk. Így van ez az életutunkon is. Pont az akadályok 

miatt kerülünk gyakran olyan helyzetekbe, amikor gyorsan és „helyesen” 
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kell döntenünk. El kell döntenünk, hogyan is fogunk reagálni, hova 

kanyarodunk, melyik kijáratot választjuk, és ami a legfontosabb, kit 

viszünk magunkkal. Ezért örülj minden előtted megjelenő 

kereszteződésnek és új útnak. Ne félj! Se nappal, se éjszaka. De, amikor 

leszáll a sötétség, ne felejtsd felkapcsolni a távolsági fényszórót, hogy 

kivilágítsd az utat. 

Én mindig azt mondom: „Nem tudsz elveszni, ha nem tudod hova utazol.” 

Vezessen az út, amelyen haladsz. Igaz, hogy a kitűzött célunk gyakran 

kristálytiszta. Ezt kétségtelenül el is érjük, ha valóban elindulunk az 

utunkon és közben döntjük el, hogyan és merre kanyarodunk, hiszen 

minden út, ha hiszünk bennük, a célunk felé vezet. Mi fog történni az 

úton? Fogalmam sincs. És ezzel ma már nem is foglalkozom. Csak azt 

tudom, hogy – legalábbis amíg utazok és haladok – minden nap közelebb 

vagyok a célomhoz, álmaimhoz. Nyilván az utunkon lesz olyan nap, 

amikor úgy érezzük, hogy körülöttünk minden leállt, és hogy a dolgok 

sehova se mozdulnak. Én is éreztem már így. De haladnod kell tovább. 

Minden mozgásban van. Mindig valaminek meg kell mozdulnia, lehet, 

hogy néha-néha igazán lassan, de mozognia kell. Néhány dolognak több 

idő kell, hogy megérjen, de a végén minden úgy lesz, ahogy annak 

történnie kell.  
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5 Az eddigi út 

Most pedig csatold be a biztonsági övet. Elviszlek ugyanis az én utamon. 

Eddigi életemben már sok akadály keletkezett rajta, éles bal és jobb 

kanyarokkal, jónéhány céllal. Csak nagyvonalakban mesélem el az utat, 

és mesélek az emberekről, akik csatlakoztak hozzám utamon. Amikor 

visszatekintek, látom, hogy mennyire kapcsolódott minden egymáshoz. 

Úgy érzem, hogy minden és mindenki pont akkor és abban a pillanatban 

volt az adott helyen, amikor valójában szükségem volt rá. És ahogy ezek 

az emberek az én utamra voltak állítva, úgy voltam én az ők útjukra. 

Amikor írom ezeket a sorokat és próbálkozom az utamat felfogni és egy 

egészbe összefoglalni, csak nevetek, hiszen nevetséges számomra, hogy 

minden szál mennyire egy logikai egységbe fut össze. Ha nem ismertem 

volna meg ezt, akkor közbenjárása által nem ismertem volna meg azt, és 

ha nem dolgoztam volna ott, ahol megismertem őt, aki bemutatta őt, 

akivel elutaztam oda, ahol megismertem őt, aki bemutatott annak, aki 

jelenleg társam az utamon. Tudom, viccesnek tűnik, de valahogy így volt. 

Azonban beszéljünk egy kicsit részletesebben, nevekkel, helyekkel és 

minden kalanddal. Készen minden? Pattogatott kukorica kisütve? Üdítő? 

Mehetünk? Akció! 

2003-at írunk. A végzős diákok késő tavasszal félve ültünk az 

iskolapadokba. Az érettségit írtuk. Nagyon ideges voltam. Bizonyára 

ismered azt az érzést, amikor tudod, hogy készültél, de mégis ott van a 

lehetősége annak, hogy a tesztben lesz valami olyan, amit meg sem néztél. 

De szerencsére minden az a forgatókönyv szerint történt, amit titokban 

írtam. Nagy meglepetésemre még matematikánál is olyan osztályzatot 

kaptam, ami magasabb volt az évek során megszerzett bármelyik 

osztályzatomnál. Az érettségit letudtam. Sosem fogom elfelejteni az 
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eredményhirdetés napját, amikor csoportosan várakoztunk az igazgató 

asszony irodája előtt és egyénileg léptünk be hozzá, azzal a reménnyel, 

hogy jó híreket kapunk. Az előttem érkező iskolatársak mosolygós arccal 

jöttek ki az irodából. Szinte ma is újra át tudom élni azt a pozitív 

feszültség érzetét a szívemben. Tudod, azt az érzést, amikor nem tudod, 

mi fog történni, de reméled, és mélyen magadban érzed, hogy jó lesz. 

Sorra kerültem. Bekopogtam, megnyitottam az ajtót, beléptem, leültem a 

székre, és vártam. Leült mellém az igazgató asszony és frissen kereste a 

nevem a listán. Valami közhelyes kérdésre számítottam, vagy valami 

buzdító szóra, vagy talán egy kis bevezetőre az eredményhirdetése előtt, 

bármire, ami megtörné a pár másodperces csendet, amíg a nevemet 

kereste. Ez a tíz másodperc enyhe pánikot keltett bennem, hiszen túl 

hosszúnak tűnt a csend. Végre azt mondta: „Á, itt van. Gratulálok, 

eredményesen levizsgázott.” És még mielőtt felfogtam volna, hogy mi is 

történt, ki, hogyan, mit, már nyújtotta is a kezét. Aha, tehát megcsináltam. 

Viszonoztam a kézfogást, vettem a bizonylatot és – akárcsak az előttem 

lévők – mosolygós arccal hagytam el az irodát. Az osztálytársaim, akik 

még vártak a sorban, arról érdeklődtek, ha megcsináltam-e? Meg, meg 

van. Természetesen meg. Az összes belefektetett törekvés kifizetődött. 

Aznap még nem is álmodtam arról, hogy a gimnáziumban „megszerzett” 

tudás valamikor mennyire hasznos lesz még. 

Ősszel eljött az ideje, hogy becsomagoljam a bőröndöket és elkezdjem 

életem új szakaszát: előttem álltak az egyetemi évek. Annyira csábító, 

olyan rejtélyes, könnyed és rendkívül szórakoztató, de egyben stresszes 

is. A Maribori Egyetem Pedagógiai Karán, ahová angol és német nyelv és 

irodalom szakra iratkoztam, új embereket ismertem meg, és olyan új 

szituációkban találtam magam, amik nagy kihívást jelentettek számomra. 
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Megismétlődött a múlt. Amikor Kranjska Goráról a Muravidékre 

költöztünk, egy teljesen új környezetben találtam magam. Hirtelen új 

osztálytársak, új szomszédok és új körülmények voltak előttem. És 

mintha a sors nem értette volna meg, hogy egyszer elég volt, és hogy az 

effajta megmérettetések, főleg a serdülő korban, eléggé megerősítenek, 

egy évvel azt követően, hogy egy teljesen új környezetbe csöppentem, 

ismételten le kellett cserélnem az összes osztálytársamat, tanáraimat, a 

körülményeket. Amikor az egyetemre mentem, már tudtam, mire 

számíthatok, és a változások már nem döbbentettek le annyira. Kezdtem 

felfogni, hogy nekem tényleg azt rendelték, hogy mindig olyan új 

környezetben kell feltalálnom magam, ahol senkit sem ismerek. Legyünk 

őszinték… Az egy dolog, hogy egy másik faluba vagy városba költözöl 

és a mindennapjaidban meg tudod tartani az összes ismert világot, de 

valami teljesen más magad mögött hagyni mindent, az általad ismert 

világot, abban a korban, amikor még nem tudtunk kapcsolatot tartani az 

internet és a szociális hálók segítségével. Akkoriban a barátaimmal csak 

hagyományos postai úton és vezetékes telefonon tudtunk kapcsolatot 

tartani. Mellesleg: Mikor írtál utoljára hagyományos levelet a barátodnak, 

olyat, amit aztán borítékba teszel, arra bélyeget teszel és postán küldöd 

tovább? Csak kérdem. 

Úgy emlékszem, hogy az ország másik végére való költözés számomra 

egy történet szörnyű végét, és egy másik csodálatos kezdetét jelentette. 

Ezt ma mondom így. Akkoriban úgy véltem, hogy egy világ omlott össze 

bennem. Mivel az eddig ismert világom ezer darabra törve hevert előttem, 

serdülőként a legegyszerűbb utat választottam: magamba zárkóztam. 

Még csak az egyetemen voltam, szinte tudatlanul, kénytelen megküzdeni 

a külső világgal. De még mielőtt ezt megtehettem volna, magam előtt 
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kellett megnyílnom, ki kellett másznom a páncélomból és ki kellett 

pottyannom abból a biztonságos szappanbuborékból, amelyben lebegtem. 

Be kellett lélegeznem az engem körülvevő új világ levegőjét. Az elején 

ijesztő volt, senkit sem ismertem, még a várost sem. Az egyedüli ismerős 

dolog a lakásomtól az egyetemig és visszavezető út volt. De szerencsére 

ez csak rövid ideig tartott. Amikor megnyíltam és megengedtem, hogy az 

emberek közelítsenek felém, amikor elkezdtem másokkal beszélgetni és 

lehetőséget adtam az embereknek, hogy belépjenek a világomba és 

kapcsolatot teremtsenek velem, minden kezdett megváltozni bennem.  

A Mariborban töltött első hónapok mély hatással voltak rám, és egyre 

biztosabb vagyok abban, hogy az akkoriban megélt átalakulásom hatással 

volt az előttem álló minden esemény alakulására. A gimnáziumban 

mindig is a hátérből figyeltem a dolgokat, a figyelem középpontjától távol 

tartottam magam. Úgy véltem, hogy könnyebben legyőzöm a gyötrő 

félelmeim, ha csendben leszek és a háttérben maradok. Az egyetemista 

évek pedig egészen mást hoztak. Elkezdtem szórakozni járni, és egy kávé 

mellett – a meleg őszi nap sugarait élvezve – az osztálytársaimmal az élet 

értelméről beszélgetni. Merészebb voltam és egyre vakmerőbb. Ne 

értsetek félre. Nekem már az is vakmerőségnek számított, hogy számomra 

szinte ismeretlenekkel társalogtam. Alig 18 évesen, amikor Mariborba 

költöztem, voltam először hajnalig tartó buliban. Az új életforma gyorsan 

a bőröm alá mászott. Ez valami új, ismeretlen, de egyben annyira vonzó 

volt. Távol a szülők, a nővérem, a család és a környezetem tekintetétől. 

Életemben először szabadnak éreztem magam, azok a bilincsek nélkül, 

amiket az elmúlt években felraktam magamra, hogy megvédjenek a 

világtól. Középiskolásként mindig otthon voltam. Minden nap az iskola 

után hazarohantam, az ismert világ védelmébe, elvégeztem a házi 
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feladatot, tanultam, egy kicsit tévéztem és ennyi volt. Itt-ott megengedtem 

magamnak egy kis mozizást. A korombéliek ebben az időben szinte 

minden hétvégén buliztak, diszkóba, klubokba vagy koncertekre jártak. 

Mivel ilyen élményem a középiskolában nem volt, mindez idegen és új 

volt számomra. Talán most, amikor azt mondom, hogy Mariborban 

kinyílt a szemem, megérted miről beszélek, mit akarok mondani. Tisztán 

láttam. És ez csak a kezdet volt. 2004 tavaszán a jó osztályzataim ellenére, 

egyre több időt töltöttem otthon, Goričkón. Apám egészségi állapota 

rohamosan romlott. A mankókat egyszerre csak járókeret váltotta fel. Az 

új körülmény stresszes volt mindenki számára. Az összes érintettnek új 

élettempóban kellet folytatnunk az életet, és a helyzethez kellett 

alkalmazkodnunk. A következő évben már nem mentem vissza az 

egyetemre. 

Igaz, akkor azt hittem, hogy vége az életemnek. Gondoltam: „Ennyi volt. 

Vége van… mindennek vége.” Otthon ragadtam azzal a gondolattal, hogy 

megállt az élet. És tessék! Ha akkor nem maradok otthon, nem 

birtokolnám mindazt a tudást, amivel rendelkezem. Apám betegsége 

kihatott az egész család életére és akaratunkon kívül megváltoztunk. 

Emiatt legbelül dühös voltam. Dühös voltam magamra és az átkozott 

betegségre, amely meghívás nélkül lopódzott az életünkbe, és kerekestől 

felforgatta mindennapjainkat. Nagyon nehéz volt apámat hervadni látni. 

Az otthona és saját teste rabjává vált. Éreztem, ahogy napról napra 

haldoklik a lelke egy-egy része, törnek össze kívánságai és a ki nem élt 

álmai.  

Ez volt az egyik oka, hogy otthagytam az egyetemet, és otthon maradtam. 

Amíg otthon voltam, érdeklődni kezdtem valami iránt, amiről meg voltam 

győződve, hogy engem ez sosem fog érdekelni. Érdekelni kezdet a 
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grafikai tervezés, valamint a video- és hangvágás. Erről a Bepop együttes 

tehet (értsd: hálás vagyok nekik). Ez, egy valóságshow során megalakult 

zenei együttes, olyan mély benyomást tett rám, hogy elkezdtem magam 

otthon videóra felvenni. A valóságshow a csillagok közé repítette az 

öttagú együttest. Ők fiatalok voltak, akik merték valóra váltani álmukat. 

Bennem pedig meggyújtották a lángot, ami gyorsan tűzzé nőtte ki magát, 

és még ma is ég bennem. 

Egy középiskolai jóbarát tanácsára beszereztem egy egyszerű hangvágó 

programot. Itt kezdődött minden. Felszínre tört a gyermekkori álmom: 

„Énekelni szeretnék.” Hiszen már gyermekként is szerettem énekelni. 

Otthon a szüleimnek és a családi barátoknak gyakran készítettem zenei 

fellépéseket. Ezek az álmaim végre kezdtek valóra válni. Először csak a 

Bepop együttes énekeit kezdtem el rögzíteni, aztán meg még mást is. 

Jelen évezred elején az interneten még nem lehetett csak úgy megtalálni 

egy-egy ének zenei aláfestését. Ma ez szinte önmagától érthető dolog, de 

akkoriban ez igazi lehetetlen küldetésnek számított. Emlékszem, hogyan 

– és elsősorban hányszor – hallgattam meg a felvételemet, legjobb 

tudásom szerint átdolgoztam, különböző effektusokkal gazdagítottam és 

a játszadoztam beállításokkal mindaddig, hogy a végén legalább 

hasonlítson az eredetire. Az amatőr otthoni felszerelés miatt távol volt a 

jótól, de nekem akkor ez mindennél többet jelentett. Büszke voltam 

magamra, hiszen nem csak valami újat hoztam létre, hanem mellette még 

nagyon sokat meg is tanultam. És minél több időt szenteltem az új 

hobbimnak, annál jobbul csináltam. Ma tengernyi ilyen felvételem van, 

és gond nélkül megtöltenék velük jónéhány lemezt. A video vágással is 

kísérletezni kezdtem. Egy nagyon egyszerű vágóprogram segítségével 

rövidebb, különböző effektusokkal gazdagított egyszerű felvételek 



 194 

készültek. Megtanultam, hogyan kell szöveget a képernyőre helyezni, 

hogyan kell eltűntetni, milyen legyen a felvételek közti átmenet… Ezt a 

munkát igazán élveztem. Olyannyira, hogy másokat is lelkesítettem. Az 

unokatestvéreim és a szomszéd lányok is eljöttek hozzám felvételeket 

készíteni magukról. Nem telt el sok idő, amikor olyan ötletünk támadt, 

hogy létrehozunk egy együttest és felvesszük a dalokat. Gondoltuk, miért 

is ne. Közös célunk oda vezetett, hogy nap mint nap társalogtunk, 

felléptünk a szobámban, begyakoroltuk a koreográfiát és az énekhangokat 

is felvettük. Egy év alatt két zenei együttest is megalapítottunk, a Teenys-

t, melynek tagjai mellettem az unokatestvéreim Amanda és Jerneja voltak, 

valamint a 40ur együttest (40 óra), melynek tagjai az unokatestvérem 

Amanda, valamint a két szomszédlány voltak. A 40ur együttessel 

felvettünk egy külföldi dal feldolgozását is, a szövegét pedig a 

szomszédom fiútestvére írta. Tudtuk, hogy nem énekelünk jól, de 

elsősorban a társalgás volt fontos számunkra. Emlékeket alkottunk, és 

ezeket senki sem tudja elvenni tőlünk. Fiatalos lendületünkben tíz dalt is 

felvettünk, és elkészítettük saját albumunkat, amit még ma is őrzök. 

Az albumhoz viszont képekre is szükségünk volt. Egy valód kis 

„photoshootingot” is rendeztünk, éspedig a nappalink kellős közepén. 

Reflektor a földön, szélcsináló oldalt, fehér fal a háttér. Természetesen 

ehhez hozzá tartozott a többszörös ruhacsere és a sminkjavítások. Az 

előkészületekbe és a fotózásba annyi erőfeszítést fektettünk, hogy a fotók 

valóban tökéletesek lettek. A képeket egy teljesen új, digitális géppel 

készítettük, amit anyám valamilyen nyereményjátékban kapott. Ez volt az 

első digitális fényképezőgépünk, az akkori idők igazi kis csodája, hiszen 

a fényképeket közvetlenül a számítógépre tudtuk menteni. A fotók tehát 

megvoltak. Néhány száz, amelyeket még át kellett dolgozni. Tudtam, 
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hogy a számítógép egyszerű képszerkesztő programja ehhez nem lesz 

elég, ezért kénytelen voltam más megoldást találni. Ismerkedni kezdtem 

egy programmal, aminek a kilencedik változatát még ma is használom. A 

világháló segítségével, főleg különböző felvételek által, megtanultam a 

grafikai formálás és a fotók szerkesztésének az alapjait. Mivel ezt 

akkoriban nagyon élveztem, nem sajnáltam sem a belé fektetett 

erőfeszítést, sem az időt. Tudtam, hogy ez egy meg nem fizetett munka, 

de minden végeredménytől annyi energiát kaptam, hogy volt, amikor 

óraszám ültem a számítógép előtt, tanultam és a tudásomat napról napra 

gyarapítottam. 

Minden nap, amikor Monika és Andreja haza jött az iskolából, nálunk 

találkoztunk, hogy megmutattam nekik, hogy haladok a fotóinkkal. Ilyen 

vagy olyan felirat, háttér, effektusok, nincs, ami nincs. Így teltek a 

napjaink, heteink, hónapjaink. Kész lett a lemezünk. Mivel Amanda 

Németországban élt, úgy döntöttünk, hogy amikor legközelebb 

Szlovéniába jön, felvesszük az Usojena sva si/Egymásnak vagyunk 

teremtve című számunk amatőr klipjét. A dal, ami a széthangolt 

éneklésünk miatt inkább paródiára emlékeztetett, egyébként ballada volt. 

A tél kellős közepén, amikor a tájat belepte a hó és a hőmérő jóval nulla 

fok alatt mutatott, úgy döntöttünk, hogy a falu mögötti erdőben felvesszük 

a klip anyagát. Ez nagy kaland volt. A lányok, akik a klipben minél jobban 

szerettek volna kinézni, lenge öltözékben fagyoskodtak a kamera előtt. 

Még ma is, amikor megnézem a nyersanyagot, hangosan nevetek, főképp 

a lányokon, hiszen látszik az arcukon, ahogy küzdenek az igazi sarki 

hideggel. De mindannyian törekedtünk, mindannyian ugyanazt akartuk. 

A néhányórás forgatás, főképp pedig a fagyoskodás után a behavazott 

erdőben, hazafelé indultunk, mindenki a maga otthonába. 
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Ahogy hazaértem, nekiálltam a klip megvágásának. Hajtott a kíváncsiság, 

hiszen meg szerettem volna tudni, milyen lesz a klip. Mivel nem volt 

digitális kamerám, minden felvételt át kellett vinnem a számítógépre. Már 

az átvitel alatt a fejben összeraktam a klipet. Még mielőtt elkezdtem 

vágni, már tudtam, milyen is lesz. Órák hosszat ültem a számítógép előtt 

és késő éjszakáig dolgoztam. Megcsináltam a klip nyers változatát. 

Másnap alig vártam, hogy a három lány befusson hozzám, és együtt 

megnézzük a mesterművet. Sosem fogom elfelejteni kérdő tekinteteiket, 

amikor ülve várták, hogy meglássák magukat a számítógép képernyőjén. 

Azt hiszem, hogy abban az órában legalább tízszer megnéztük a klipet. 

Le voltunk nyűgözve, elsősorban azért, mert mindezt magunk hoztuk 

létre. Annyira fel voltunk csigázva, hogy mindenkinek eldicsekedtük, 

mennyire jól sikerült az amatőr klipünk. 

A sors gondoskodott arról, hogy nagy a rokonság. A klipet nehéz lett 

volna mindenkihez eljuttatni anélkül, hogy valakit ki ne felejtsünk. És ha 

valakit akaratlanuk kihagytunk volna, a sértődöttség azonnal hangot adott 

volna magának. Emiatt olyat tettem, ami nagy hatással volt további 

életutamra. Hogy a rokonaink megnézhessék a klipet, feltöltöttem egy 

honlapra. Aznap, amikor a klipet feltöltöttem a honlapra, még álmunkban 

sem képzeltük el, mi fog történni az elkövetkező hetekben. 

Amanda visszament Németországba. Magával vitte a dalainkat, a képeket 

és a klipet. Ma azt állítja, hogy Németországban minden nap hallgatta 

dalainkat, emlékezett a társalgásainkra és hiányolt bennünket. Ma már jól 

tudom, hogy a társalgásunk egyik fő célja a közös emlékek megteremtése 

volt, de ezt akkor még nem tudtuk.  
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De a háttérben a tudtunkon kívül valami készülődött. Valami, amire nem 

is gondoltunk. A videoklipünk nyilvánosságra került. Amikor 

megjelentettem a honlapon, egyikünk sem gondolt arra, hogy minden, 

amit megjelentetsz a világhálón, mindenki számára elérhetővé válik, nem 

csak azoknak, akiknek elküldted a linket. Az amatőr klipünket felkapta 

egész Szlovénia, és rólunk és a klipről különböző blogokon és fórumokon 

kezdtek írni. Az emberek számára a klip nevetséges volt. Az éneklésünk 

is az volt. Viszont az első sokk és meglepődés után – mivel a nyilvánosság 

felkapta a klipünket, azt és minket is szó szerint széttépett – arra 

gondoltunk, ha már felkeltettük a figyelmet, ezt használjuk is ki. Úgy 

döntöttünk, hogy elkészítjük az együttes honlapját. Személyesen először 

találkoztam a honlapszerkesztéssel, de ezt is meg akartam tanulni. A 

honlapunk megszerkesztésével szerzett tudásom olyan új alapot adott, 

amire még ma is építek. Ki hitte volna! 

A honlapunk látogatottsága óráról órára nőtt. Már az első nap több mint 

ezren nézték meg az oldalunkat. Igazi internetes szenzációvá váltunk. Egy 

éjszaka alatt az igazi sztárok közé jutottunk. Együttműködést kínált két, 

akkoriban a legismertebb szlovén tévéállomás. A meghívást elfogadtuk 

és szerepeltük az akkoribban két legnézettebb szórakoztató adásban. Az 

egyik adás a közszolgálati tévén ment le. Igen, a goričkói erdőszélről a 

közszolgálati televízióig jutottunk. 

Az, hogy én is a kamerák elé és a reflektorfénybe léphettem – ahogy a 

példaképeim, akiket különböző adásokban követtem és csendben azon 

álmodoztam, milyen jó lenne a bőrükbe bújni – most beteljesülni látszott, 

valóra vált legféltettebb álmom. Bármilyen túlzott erőfeszítés nélkül 

teljesült gyermekkori álmom, abból az időből, amikor még minden 

annyira egyszerűnek tűnt.  
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Emlékszem arra, amikor egy hideg tavaszi napon 2003-ban autóbusszal 

Ljubljanába indultunk. A képek magukért beszélnek. Mosolygós arcok, 

szikrázó szemek. Tisztában voltunk azzal, hogy nem a tehetségük miatt 

hívtak meg, hanem azért, mert amatőr klipünk által, amit hamis 

éneklésünk csak fűszerezett, igazi internetes attrakció lettünk. Nekünk 

még mindig a társalgásunk volt a legfontosabb. Tudtuk, mibe 

ereszkedünk, de mások véleményére nem sokat adtunk. Ez volt az az idő, 

amikor saját világunkban éltünk, olyanban, ahol meg volt engedve az 

álmodás és az álmodozás. A ljubljanai buszállomáson az emberek 

felismertek bennünket. Mi az hogy felismertek! Utánunk is fordultak és 

ujjal mutogattak ránk. Mindenhol hallani lehetett a fiatalok hangját: 

„Ezek azok a netről. Ezek azok.” Igen, mi voltunk azok. Azok az 

internetről. 

Az élő adás felvételezése megismételhetetlen és felbecsülhetetlen 

tapasztalat volt számomra. Virágoztam a lelkesedéstől, amikor először 

élőben láthattam, hogyan is folyik a kamerák mögötti munka. Azt hiszem, 

hogy ne fogtuk fel, mi történik velünk. Hol voltunk? A tévében? Élőben? 

A nézők kisértek bennünket? Mi??? A honlapunk nézettsége az egekbe 

szált. Meg kell említenem, hogy akkoriban még nem voltak szociális 

hálózatok, ahol hirdethettük volna magunkat. Csak az a szegény honlap, 

amit felállítottam. 

Különböző újságok hoztak le rólunk cikkeket és fellépésekre is hívtak 

bennünket. Az első fellépésünket, Slovenska Bistricán, nem fogom 

elfelejteni. Még saját biztonsági őrünk is volt. Micsoda idők! És minden 

olyan gyorsan történt, hogy még mi sem hittük el, hogy ez tényleg 

megtörténik. Egy idő után a fellépésekre és az interjúkra csak hárman 

mentünk, Amanda ugyanis visszament Németországba. Hamarosan 
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bebizonyosodott, hogy Monikát és Andreját egyre jobban leköti az iskola. 

Csak én voltam az, akinek tömérdek ideje volt. Együttesként egyre 

kevésbé voltunk aktívak, de a barátságunk megmaradt. Az együttes így 

lassan feledésbe merült, de barátságunk mindmáig él. Az általános 

érdekek ellenére lassan feledésbe merültünk, hiszen életünkben más 

dolgok élveztek elsőbbséget. 

Én még mindig csendben arra vágytam, hogy szerepeljek, megjelenjek a 

médiában és énekeljek. Éreztem, hogy hogy a történetem eme részét még 

nem éltem ki teljesen. A körülmények és az ismeretségi köröm szülte meg 

az első önálló dalom dallamát, aminek a szövegét is én írtam. Migaj 

(Mozogj) lett a címe. Tréfás és egyben huncut, könnyed, nyári ritmusú 

dalocska volt. Az internet ismét megtette a magáét. A dalt megjelentettem 

a weben és ismételten szerepelni hívtak. 

Egy délelőtt éppen az e-mailjeimet néztem és válaszolgattam azokra. A 

csomó reklám, az ismeretlen feladóktól kapott ostoba és illetlen levelek, 

valamint a barátaim üzenetei között rábukkantam egyre, amely 

ledöbbentett. Tegyem hozzá, hogy az e-mail címemhez nem volt nehéz 

hozzájutni, hiszen megjelentettem a weboldalon. Bevallom, hogy ma már 

nem emlékszem a feladó nevére, da az üzenet tartalma szó szerint kidobott 

a székből. Nem hittem a saját szememnek, amikor olvastam. Először azt 

hittem, csupán valamilyen csíntevés, de szerencsére az üzenet alján ott 

volt egy telefonszám is, ahol több információt is kaphatok, ha érdekel. 

Felhívtam a számot. Csengett. Néhány hosszú pillanat után a vonal másik 

oldalon megszólalt egy férfihang: „Nika Records, tessék.” Igen, egy kiadó 

keresett fel engem, hogy képviselnének a zenei piacon. Engem? Igaz? El 

tudod képzelni, mennyire le voltam döbbenve az ajánlatuk után? Egy éve 

még otthon ültem, kétségbeesetten, mert otthagytam az egyetemet, olyan 
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gondolatokkal, hogy az életemnek bizonyára vége és hogy a dolgok nem 

mozdulnak semerre.  

A felelősökkel megbeszéltünk egy találkát Ljubljanában. Azt szerették 

volna, hogy megbeszéljük az együttműködési lehetőségeket. Ma biztosan 

másként reagálnék a megbeszélésen. De akkor semmi kétség sem fért 

ahhoz, hogy belemenjek az együttműködésbe. A szerződés aláírásával a 

dalom felkerült a mobiltelefonos nyitányok és csengőhangok listájára. 

Bevallom, hogy akkoriban én is megvettem a dalom csengőhangját, 

főképp azért, hogy meggyőződjek az események valóságáról. 

A kiadónál úgy vélték, hogy eljött az ideje egy új zeneszámnak. Ezt már 

egy szebb, de mindenekelőtt jobb, profi berendezésű stúdióban vettük fel 

Celjében. Felvételezés egy ilyen stúdióban új tapasztalat volt. És nagyon 

tetszett! Kacérkodtam a gondolattal, hogy folytathatnám. A 

végtelenségig. A dalomat elsőként egy olyan adásban mutattam be, amit 

Szlovénia minden helyi tévécsatornáján leadtak. Ez akkoriban volt, 

amikor még nem létezett digitális tévé, ezért az effajta sugárzás azt 

jelentette, hogy az egész országban látható vagy. Szabadidőmben, amiből 

még mindig volt temérdek, otthon bővítettem a grafikai tervezési 

tudásomat. Egyszerű weboldalakat kezdtem csinálni, erre pedig felfigyelt 

annak a szórakoztató műsornak a műsorvezetője és szerkesztője is, ahol 

bemutattam az új dalomat. Grafikai tervezőként kezdtem vele dolgozni. 

Segítségével olyan emberek társaságába kerültem, akik arra az útra 

tereltek, amelyre még ma is szívesen bekanyarodom.  

Gondoltam, énekes és grafikai tervező leszek. Egy szórakoztató 

tévéműsor forgatásán megismertem egy együttest, amely „oberkrainer” 

szórakoztató rockot játszott. Az együttes énekesét, Boštjant, a 
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műsorvezető mutatta be nekem. Azt mondta, hogy én vagyok az a tervező, 

akiről mesélt. Boštjan, aki akkoriban rendkívül sovány és alacsony volt 

(nos, kisebb tőlem), de energikus és élénk, elkérte az e-mail címemet, 

hogy tartsuk a kapcsolatot, hátha a közeljövőben lenne valamilyen 

együttműködési lehetőség. 

Elég sok idő elmúlt, miután ismételten hallottan felőle. Egyik nap az e-

mailemre kaptam egy reklámüzenetet. Ezeket még ma sem nyitom meg, 

hát még hogy olvasnám őket, de az a reklámüzenet egyszerűen vonzani 

kezdett. Nehogy valaki azt higgye, hogy a tartalma miatt. Azért vonzott, 

mert telis-tele volt helyesírási hibával. Én már régóta a helyesen írás híve 

vagyok, hiszen véleményem szerint a szlovén nyelv annyira szép, hogy 

azzal, hogy nem figyelünk oda a helyesírási és nyelvtani hibákra, bűnt 

követünk el ellene. És ezeket észreveszem még akkor is, ha nem akarom. 

A sólyomszemeimnek a munkám során ma is nagy hasznát veszem. De 

arról, hogy mivel foglalkozom ma, szólok egy kicsit később. 

Olvasom tehát a reklámüzenetet és a szemem előtt megjelennek a vesszők 

előtti szóközök, írásjelek és nagy kezdőbetű nélküli mondatok. „Ó, te jó 

Isten,” gondoltam magamban. „Ki küld ilyen reklámokat körbe?” Mivel 

a szöveg alá oda volt biggyesztve a hivatalos weboldal linkje, 

rákattintottam. Csupán kíváncsiságból... Weboldal-tervezőként érdekelt a 

dizájn, a forma, a színek, a felállítás… Gondoltam, hátha a weboldalon 

kapok valami új ötletet a további tervezéshez. De… Ha teljesen őszinte 

vagyok, az, hogy rákattintottam az oldalra, egy újabb rakás nyelvtani és 

helyesírási hibát erőszakolt rám. Az oldal lassan feltöltődött és az előttem 

lévő oldalon lassan kinyílt egy fatáblán a Sonys zenei ügynökség neve. A 

képernyőn össze vissza volt minden, kicsit balra, kicsit jobbra. A szöveg 

egy része színes volt, a másik fekete, egy része kis betűkkel, a másik része 
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pedig nagy betűkkel volt írva. És ebben a kaotikus paródiában még 

néhány fotó is csak úgy fel volt dobálva. Emlékeztem rá, hogy Boštjan az 

adás felvételezésekor magabiztosan dicsekedett, mennyire „állati” 

honlapjuk lesz, hiszen egy csomó elismert tervező dolgozik rajta. El tudod 

képzelni a csodálkozásomat, amikor megállapítottam, hogy ez Boštjan 

honlapja és – a szavai alapján – számos kiváló tervező készítette. A 

honlap legfeljebb egy egyetemi hirdetőtáblára emlékeztetett, amit a buzgó 

egyetemisták csináltak „színessé”. Nem túlzok.  

Már régóta jóindulatból elmondom a véleményemet, hogy vannak 

dolgok, amin lehet javítani, jobbá csinálni. Ezzel a szándékkal írtam 

Boštjannak is. Nem tudtam kibújni a bőrömből. Akkoriban csak 

ismerősök voltunk, ezért teljesen hivatalos üzenetet írtam neki. Valahogy 

így szólt: „Nagyon örülök annak, hogy folyik a promóció, szép, hogy 

támogatják a szlovén zenét, de a honlap lehetne jobb is. Ha megengeded, 

honlapkészítőként azt ajánlom, hogy...”. És így tovább. Teljesen a 

stílusomban. Ha már építő kritikát szeretnék gyakorolni, akkor mellesleg 

megemlítem, hogyan készíteném el én ezt a dolgot. Főleg pedig 

hangsúlyozom, hogy tapasztalataimból kiindulva, ezt én is meg tudom 

csinálni. Tény és való, hogy az emberek nem tudják, mi mindent tudsz 

megcsinálni. Éppen ezért szükséges, hogy elmondd, milyen 

kompetenciáid és tapasztalataid vannak. Mi történhet? Elvehetnek tőled 

valamit? Nem. A legrosszabb, ami történhet veled, hogy elutasítanak. De 

mindenképpen megpróbálhatod. 

Boštjan köszönettel járó válaszára nem kellett sokáig vártam. 

Elmagyarázta, hogy a honlap még mindig készül, ezen kívül pedig még 

egy csomó érvet felsorolt, hogy a honlap miért hasonlít egy vandalizmus 

áldozatául esett egyetemista hirdetőtáblához. Bizonyára tudjuk, melyik 
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bokorban kuksol a nyúl. Akárhogy is. A mailben Boštjan azt javasolta, 

hogy találkozzunk és beszéljük meg a lehetséges együttműködést, hiszen 

belátta, hogy birtoklom a grafikai tervezés alapjait és a honlapok 

tervezését. 

2008 április elejét írtunk. Muraszombatban, a buszpályaudvarral 

szembeni cukrászdában találkoztunk. Ha muravidéki vagy, biztosan 

tudod, melyik cukrászdáról beszélek. Tudod, az, a fő úton át, ahol az 

ingyenes makadámparkoló van. Eljött vele az akkori jegyese is, aki a 

találkozó alatt zömében csendben volt. Boštjannal megbeszéltük, hogy 

átdolgozom a honlapját, ő pedig cserébe ezért beszél az illetékes 

személyekkel a promóciómról és szervez néhány fellépést. Mivel tényleg 

nagy örömmel készítettem honlapokat, beleegyeztem. Tisztában voltam 

azzal, hogy manapság a megbeszélések zöme a zenei világban a „te 

nekem én neked” elv szerint működik. Kéz kezet mos.  

De a honlap nem lett olyan gyorsan átalakítva. A körülmények másként 

alakították. Alig néhány nappal a találkozásunk után történt... Anya 

szívrohamot kapott. A félelem, hogy mi lesz vele, belénk marta magát. 

Apámmal egyedül maradtunk. A nővérem és a családja máshol élt, ezért 

a ház iránti, de főleg az apám iránti felelősség teljesen rám hárult. Anyát 

a muraszombati kórházból még aznap Mariborba szállították, ahol artéria- 

vagy vénatisztitást (nem tudom pontosan) végeztek nála, hogy 

helyreállítsák a szív vérellátását. Rossz volt. Ezer kérdés volt bennem, 

amelyekre nem találtam választ. Mi lesz, ha így lesz? Mi lesz, ha nem? 

Hogy fogom megoldani, ha ez lesz vagy az? Ez volt az egyik legijesztőbb 

tapasztalat, amit valaha is megéltem. A bizonytalanság, amit éreztem, 

folytot. Mélyen a gondolataimba égett és lassan folytot. Ha már történt 

veled valami hasonló, akkor biztosan tudod, mennyire szörnyű tud lenni 
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ez az érzés. A félelem egy pillanat alatt az embert lebénítja, a szív és a 

lélek visszavonul, annyira, hogy nem érzel semmit, a fejedben pedig a 

negatív gondolatok és a fekete forgatókönyvek orkánja tombol. Minél 

több figyelmet szentelsz a félelemnek, annál nagyobb az. Ma már tudom, 

hogy a félelem kitaláció. Az emberek a bizonytalan és a kellemetlen 

szituációkban addig fokozzuk, hogy már nem találjuk a kiutat. Ha 

megengedjük, hogy még a környezet is hasson ránk, megkaptuk a pánikos 

viselkedés csodálatos receptjét.  

Anya két hetet töltött kórházban, a harmadik héten pedig megkezdte a 

rehabilitációt egy közeli gyógyfürdőben. Mivel a gyógyfürdőtől nem 

egészen 20 kilométert élünk, anyám úgy döntött, hogy a hétvégéket 

otthon tölti, akkor ugyanis nincs kezelés. Péntek volt, május 16. Azt 

hiszem, éppen ebédidő volt, amikor az udvarra érkezett anya. Láthatóan 

fáradtan és sápadtan lépett a házba. Amikor anya belépett, Lara 

kutyusunk, aki egyébként az uszkár és a spániel keveréke, nyüszített 

örömében. Apa is megnyugodott, hogy haza jött. Én pedig újra 

fellélegeztem, hiszen minden úgy volt, mit korábban. Úgy tűnt, hogy az 

életünk lassan visszabillen a régi kerékvágásba. És mekkorát tévedtem! 

Azon a délutánon nem is sejtettem, mit hoz az éjszaka.  

Este, mielőtt aludni mentem, a szobámban, amit egyfajta hazai irodává 

alakítottam át, az ablakból néztem ki. Meleg volt. Az ablakom ki volt 

támasztva és hallani lehetett az udvaron lévő fák leveleinek suhogását. A 

közelben megszólalt egy bagoly. A bagolyhuhogás a szomszédos erdőből 

hallatszott. Ijesztő volt. A romák ugyanis hiszünk abban, hogy a 

bagolyhuhogás azt jelenti, hogy valahol a közelben ólálkodik a Halál, és 

a földről magával visz egy életet. Csodálkozol? Azt hiszed, hogy rosszul 

olvastad, vagy hogy én tévedtem, amikor azt írtam romák? Nem! Etnikai 
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hovatartozásom szerint roma vagyok, de erről majd egy kicsit később 

szólok. A szívem beindult. Belém költözött a szorongás és a félelem, hogy 

történik valami anyámmal. Megijedtem saját gondolataimtól, hiszen 

anyám még csak néhány órája jött haza a gyógyfürdőből. De... Itt volt 

apám is. És ha róla van szó? Mindketten betegek, minden megtörténhet.  

Befeküdtem az ágyba, de nem tudtam elaludni. A bagolyra való gondolat 

és az, hogy mi minden történhet, egyszerűen nem hagyott békén. A 

házban síri csend volt, kint korom sötét. Sehol sem volt egy szikrányi fény 

sem, hirtelen észrevettem, hogy már a levelek susogását sem hallom. De 

hallottam valami mást. Egy hangot, amit addig nem ismertem, de tudtam, 

hogy honnét jön. A szívem dobogását hallottam, ami olyan erősen és 

hangosan dobogott, hogy az volt az érzésem, hogy a testemen kívül van. 

Elöntött a forróság, pánik tört rám. Tudtam. Valami baj van. Felkeltem és 

elmentem szüleim hálószobájáig. Kinyitottam az ajtót és csendben 

szóltam anyámnak. Felébredt és félős hangon megkérdezte mi a baj. 

Elmagyaráztam neki, hogy a szívem túl erősen és túl gyorsan ver, annyira 

erősen, hogy fáj valami a mellemben. Megkértem, hogy vigyen el az 

ügyeletes orvoshoz. Az éj közepén elindultunk a város felé. 

Az ügyeletes orvos csinált egy EKG-t, ami semmi jót sem mutatott. 

Emiatt beutaltak a kórházba, ott az EKG még rosszabbat mutatott. 

Ugyanakkor a vérnyomásom is az egekben járt. A szívem továbbra is 

megállíthatatlanul gyorsan és vadul vert. A szívem 156-ot vert egy 

percben. Ott tartottak a kórházban. Szörnyű volt az első éjszaka. 

Különböző gépekre kapcsoltak, amelyek mindent mértek, amit mérni 

lehetett. Az intenzív osztályon feküdtem, ott, ahol három héttel azelőtt az 

anyám. Azon az éjszakán nem hunytam le a szemem. Reggelre a 
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gondolataim lenyugodtak, a szívem lassabban kezdett verni, a világ pedig 

megállt. 
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6 Amikor megáll a világ 

Mi van, ha ennyi volt? Mi van akkor, ha ez minden, amit megéltem az 

életemben? Nem sajnálod, hogy néha nem élvezted jobban az életed és az 

adott pillanatot? Egész éjjel hasonló kérdések jártak a fejemben. Ma már 

tudom, hogy azon az éjjelen ébredtem fel. Az volt az az éjszaka, amikor 

új oldalt fordítottam az életemben. Ma már tudom, hogy akkor kezdtem 

el igazán élni. Megtettem az első lépést azon az úton, amin még ma is 

járok. 

Majdnem három hétig maradtam kórházban, hiszen a szívem jobb oldalán 

egy lyukacskát véltek felfedezni, ez okozta a kellemetlenségeket. A 

lyukacska létrejöttének okát a stressznek ítéltek oda. Elmondták, hogy az 

elmúlt hetek fekete gondolatai, a félelmeim és a pánik okozta a szívemen 

a sérülést. El tudod képzelni? Az addigi világnézetem megváltozott és új 

távlatokat kapott. Úgy nézett ki, mint amikor egy tektonikus lemez a 

földrengés miatt megmozdul és kihat a vidék domborzatára. Az anyám az 

állapotom miatt megszakította a rehabilitációt, azt mondta, az én 

egészségem fontosabb, ő pedig jól érzi magát 

A körülmények összejátszása tett arról, hogy másként kezdtem nézni a 

körülöttem levő világra. Ha őszinte vagyok, nem a világra kezdtem el 

másként nézni, hanem magamra és a tetteimre. Huszonhárom évig vakon 

követtem a szüleim kívánságait, szófogadó és több mint példás fiú 

voltam. Sosem maradtam ki éjjelente, ittam vagy dohányoztam. „És most 

nézd meg magad,” gondoltam. Amikor a kórházi ágyon feküdtem és saját 

magamat sajnáltam, tudtam, hogy valamin változtatni kell. Az az érzés, 

amit nem tudok szavakba önteni, olyannyira erős volt, hogy egyszerűen 

azt mondtam magamnak: „ELÉG VOLT!” Abban a pillanatban úgy 
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döntöttem, hogy változásokat hozok az életembe. Nem tudtam még 

hogyan, de azt igen, hogy szükségem van rájuk. Ha nem változom meg, 

legközelebb a kórházi szoba helyett néhány emeletet lejjebb visznek, a 

hullaházba. Akkoriban így gondolkodtam. It´s now or never – Most vagy 

soha. Egy pillanat alatt felcsillant bennem egy szikrácska, amely pislákolt 

és várta a pillanatot, hogy fellobbanjon. Lehet, hogy az irracionális 

félelmem ezt a szikrácskát elfedte és nem hagyta, hogy fellángoljon az a 

láng, amely ma bennem ég. Szüleim majdnem minden nap meglátogattak. 

A harmadik napon, amikor a kórházban már egy kicsit magamhoz tértem, 

anya megkérdezte, hozzon-e valamit. Magam sem tudom miért, de az 

egyedüli, amit kívántam, az egy füzet és egy ceruza volt. Anya a 

következő látogatásakor el is hozta őket. Az időt a kórházban úgy 

töltöttem el, hogy naplementéket rajzoltam ezer és egy módon, valamint 

verseket írtam, de nem szlovén nyelven, hanem spanyolul. Igaz, hogy öt 

éve is eltelt, hogy a Lujzámmal spanyol tanfolyamra jártunk, de nagy 

meglepetésemre a verssorok csak úgy forrtak belőlem. Elsőkként a „Las 

lagrimas” című verset írtam meg, amit egy évvel később az egyik jobb 

stájerországi zenész meg is zenésített, és el is énekelt. A versben az akkor 

bennem felébredt legmélyebb gondolataimat és érzéseimet tártam fel. 

Leírtam, hogyan éltem életemet, amelyet nem akartam élni, ezért most 

visszasírom minden egyik ki nem élvezett pillanatot. Mondom neked, 

hogy felébredtem. Minden érzésem, amit elrejtettem magamban, most a 

felszínre dobtam. A rajzaim pedig a rejtett nyugtalanságot tükrözték. A 

napnyugtához hamarosan egy lovas is csatlakozott, aki nyugat felé 

lovagolt. A napnyugta az életem egyik korszakának a végét jelentette, a 

lovas pedig a régi önmagam volt, Sandi, aki már nem létezett. Még a 

kórházi személyzeti is lelkesedett a rajzaim felett. Az egyik nővér azt 

mondta nekem, hogy elhozza a lánya fotóját, és rajzoljam le. Hosszú 
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három hét után kiengedtek a körházból. Végre otthon lehettem. Az 

ágyam, a hazai környezet, hazai finomságokkal teli hűtő. Ez az igazi! 

A kórházban töltött idő alatt telefonbeszélgetések és üzenetek által 

ismerkedtem Boštjannal. Sokat beszélgettünk és tervezgettük az 

együttműködésünket. Ezért, amikor otthoni éllátásra kerültem, emiatt 

nem pihentem sokat. A zenei ügynökség honlapja nagyon gyorsan 

elkészült. Az első visszhangok kitűnők voltak. Elégedett voltam én, 

elégedett volt az ügyfél és elégedettek voltak a honlap látogatói. 

Az zenei ügynökség egyik ajánlata volt az is, hogy közreműködjek egy 

heti zenei műsorban egy stájerországi helyi rádiónál. Bár az első adást 

már akkor rögzítették, amikor én kórházban feküdtem, elmondtam, hogy 

alkalom adtán én is szeretnék készíteni egy-egy riportot az adáshoz. Azt 

hiszem ezt inkább viccnek szántam, mintsem komolyan gondoltam. De 

az is lehet, hogy valahol legmélyen, szerettem volna valamelyik 

rádióműsornak a műsorvezetője lenni. Minden fellépésem és a médiában 

való szerepléseim új értelmet kapott. Boštjan örült az ötletemnek. 

Felkínálta a heti zenei adás készítését és vezetését.  

Mivel akkoriban még nem volt saját autóm, gyakran busszal mentem 

Mariborba, haza, de legalábbis Muraszombatig, pedig gyakran Boštjan 

maga hozott el. A rádiós stúdióra még ma is emlékszem. A kezdetleges 

izgalomra is, amikor mikrofon elé ültem és ránéztem a technikusra, ő 

pedig bólintott, hogy kezdhetem. A félórás adásnak, ami egy éven belül 

egy órásra gyarapodott Glasbeni svet (Zenevilág) volt a címe. Hét 

állomáson kezdték vetíteni Szlovénia szerte és számomra valami 

különleges volt. Nagy örömmel készítettem. Múlt az idő és a mikrofon 

előtt egyre otthonosabb voltam. Sok személyt megismertem a zene 
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világából, híres szlovén zenészeket is, akikkel társalogni is kezdtem. A 

zenei műsor műsorvezetőjeként pedig lehetőségem nyílt arra, hogy 

különböző koncerteken vegyek részt Szlovénia szerte. Kezdtem őket 

élvezni. Figyelmen kívül hagytam, ha szabad-e vagy sem, nem érdekelt, 

mit mondanak mások. Kitártam az ajtót a világ felé és átléptem rajta. 

Boštjannal, aki a zenei ügynökség keretén belül diatoniks harmonikát is 

tanított, gyakran ellátogattam a Tengermellékre. Az együttműködés és a 

közös alkotás révén igazán jó barátok lettünk. Miközben ő napi hét vagy 

több órán keresztül oktatott, addig én Tengermellék tájait fedezgettem fel. 

Utunk leggyakrabban Nova Goricába vagy Koperbe vezetett, és még ma 

is gyakran elutazom oda. Nagyon élveztem ezeket a kirándulásokat. Nem 

volt nehéz kora reggel felülnöm Muraszombatban a vonatra és elutaznom 

Ljubljanába, ahol már várt Boštjan és együtt folytattuk utunkat a 

Tengermellék felé. Az egy igazi mágikus év volt. Turistának éreztem 

magam. Felfedeztem Szlovénia szépségeit és különböző emberekkel 

ismerkedtem.  

Vége lett az évnek. Új követte. A weboldalakról és a grafikai tervezésről 

való tudásom gyarapodott, kapcsolati köröm tágult, a zenei műsor 

közkedvelt lett, az az életem pedig szebb és boldogabb. A körülmények 

egyszer úgy hozták (nem pedig véletlenül), hogy Boštjan, aki régen egy 

oberkrainer-szórakoztató együttes tagja volt, bemutatott a zenekar egyik 

volt tagjának, Marjannak. Első találkozásunk után, amin elsősorban az 

ügynökséggel való lehetséges együttműködésről beszéltünk, kaptam 

Marjantól egy e-mailt. Azt hittem, a találkozóval kapcsolatosan érdekli 

még valami. Az üzenete elején, többek között, a következőket írta: „Úgy 

éreztem, írnom kell neked.” Még egyszer elolvastam. Rendben, egy 

ember úgy érezte, írnia kell nekem. Folytattam az olvasást. „Úgy vélem, 
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egy csodálatos lélek vagy.” Akkor meglepett ez az állítás, ma viszont 

nagyon jól tudom, mire gondolt ezzel. De akkor igaz meglepett. Valaki, 

akit Boštjan történeteiből „ismertem” és tulajdonképpen csak egyszer 

láttam, megérzett. Éreztem, hogy bízhatok benne. Válaszoltam neki, mert 

mindig válaszolok olyan embereknek, akik időt vesznek maguknak, hogy 

írnak nekem. A először mailekben beszélgettünk, utána pedig SMS-

üzeneteket küldtünk egymásnak. Egyik nap megkérdezte Marjan, 

szeretek-e könyveket olvasni. Mondtam, hogy eddig csak azt a néhány 

iskolai kötelező olvasmányt olvastam el, ami azt jelenti, hogy nem 

vagyok valami szenvedélyes olvasó. Irónia, igaz? Főleg, ha arra 

gondolok, hogy most saját történetemet írom. Elmondta, hogy neki is volt 

az életében hasonló időszaka, mint nekem. Ő is úgy érezte, hogy csapdába 

esett a mások világában és tulajdonképpen nem saját életét élte, hanem 

azt, amelyiket a környezete szabott meg neki. Minden megváltozott, 

miután elolvasta A mennyei prófécia című könyvet. Azt monda, jót tenne 

nekem, ha kikölcsönözném és elolvasnám. Ő melegen ajánlja. Egy 

pillanatra azt gondoltam, hogy talán igaz ír valamit ebben a könyvben, 

ami hasznomra válik. Ha pedig van rá esély, hogy egy kicsit jobbá teszem 

mindennapjaimat, akkor ártani nem fog. Hosszú idő után el is olvasok egy 

könyvet. Na, ez már haladás! Marjan figyelmeztetett, hogy a könyv 

annyira jól meg van írva, hogy vagy történetként olvashatod, vagy átadod 

magad és egy lelki utazáson veszel részt. Már régóta vonzott minden, ami 

misztikus és titokzatos. A könyv bemutatása annyira magával ragadt, 

hogy már másnap beiratkoztam a helyi könyvtárba, kikölcsönöztem a 

könyvet és haza mentem. Akkoriban a kis nappalimban volt egy régi fotel. 

Egy világosbarna kopott fotel, amit még Kranjska Goráról hoztunk. 
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Este kényelmesen befeküdtem a fotelbe és olvasni kezdtem a könyvet. 

Annyira belemélyedtem, hogy még az időről is megfeledkeztem. A 

könyvben megtaláltam magamat. Minél tovább olvastam, annál több volt 

belőlem az oldalakon. Mintha én lettem volna a főszereplője. A könyv 

segítségével kezdtem megismerni a világ energiáit, belső erőmet és az élet 

varázslatos oldalát. Először találkoztam a vonzódás törvénye kifejezéssel. 

A történet gondolkodásra és az életem, tetteim és szavaim elemzésére 

kényszerített. Azon az estén megtettem a második lépést azon az úton, 

amelyen még ma is járok. 
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7 Az erő bennem van 

Amit a könyvben olvastam, abban az időben valamilyen módon 

egybeesett az életemmel. Csak futólag emlékszem a kalandos történetekre 

a könyvben, de azt a legfontosabb üzenetét sosem fogom elfeledni. A 

könyv az energiáról szól. Az én energiámról. A te energiádról. A mi 

energiánkról. Alig ez a könyv nyitotta ki a szememet, hogy elfogadjam a 

tényt, hogy minden, ami velem történik, belőlem fakad. Mind a jó, mind 

pedig a rossz dolgok. Ma már tisztában vagyok vele, hogy a hibáimért 

csakis egyedül én vagyok a felelős. Hiszen én vagyok az, aki döntést 

hoztam arról, hogy valamit megtegyek-e vagy sem. Ez a megállapítás 

gondolkodásra késztetett. Lehet, hogy ehhez hozzájárult a buja 

képzeleterőm és a mágiával való megszállottságom. Valójában 

elképzeltem egy szikrát, ami egyre jobban izzik bennem és energiával tölt 

fel. Ez a lelkem, a lényegem, amiből az energiát merítem. Éreztem, hogy 

az erő bennem van. De hogy a fenébe tudnék hozzáférni? Hogyan 

meríteni az energiát ebből a mágikus gömbből, ami leginkább egy fényes 

csillagra hasonlít? Egyszerűen. Csak bíznod kell. Hinned abban, hogy az 

erő tényleg benned rejlik. Bízni önmagadban azt jelenti, hogy amikor 

döntést hozol, nincs benned egy szikrányi félelem és kétely sem. El kell 

hogy töltsön „az” a jó érzés, a belső hangnak pedig suttognia kell: „Ez 

az.” Lehet, hogy hülyén hallatszik, de így van. Mindannyiunkban ott 

rejtőzik ez a mágikus gömb, amely csak azt várja, hogy elkezd meríteni 

belőle végtelen erejét. De nagyon óvatosnak kell lenned, mert az erőt 

rossz célokra is felhasználhatod. Az erő neutrális. A bennünk lévő erő se 

jó, se rossz. 

Hogy könnyebben el tudd képzelni, példákkal próbálom bemutatni a 

helyzetet. Bizonyára már megtörtént veled, hogy valami annyira 



 214 

felbosszantott, hogy a szívverésed az egekbe ugrott. Valahogy úgy, 

mintha egy adrenalin injekciót kaptál volna. Abban a pillanatban az volt 

az érzésed, hogyha szükség lenne rá, akár egy hegyet is képes lennél 

megmozdítani. Ugyanis akkora harag lángol benned. Így igaz? És fordítva 

is igaz. Ha valaki megsérült és te is ott voltál, abban a pillanatban 

valahonnét olyan erőre kaptál, hogy annak ellenére, hogy talán még a vért 

sem bírod látni, önzetlenül segíteni kezdtél. De tessék! Ez az erő nem csak 

úgy, „valahonnét” jött. Egészen közelről érkezett. Benned rejtőzött és 

csak az igazi pillanatra várt, hogy használd is. Most már biztosan tudod, 

mit akartam mondani a saját erőd használásáról, ugye? Most talán kellene 

tartanunk egy kis szünetet. Eljött az ideje, hogy gondolkodni kezdj, hogy 

sétálj egyet, hogy feltöltődj friss levegővel, valamit bekapj és megtaláld 

önmagadban az erőt. 

AZ ERŐ BENNED VAN 

Már érzed? Történik valami? Valami igen, csak azt nem tudod, mi. De a 

lényeg, hogy történik. Higgy magadban. Én ma már tudom, hogy bennem 

van az erő. Folytassuk. 

A könyv elolvasása után figyelmesebb lettem a körülöttem lévő világra. 

Kerestem a jeleket, amelyekről a könyvben olvastam. A jeleket, hogy 

minden mindennel kapcsolatban van, és azokat a jeleket, amelyek arra 

utalnak, hogy jó úton vagyunk. A jelek gyakran személyekben 

mutatkoznak, akikkel utunk során találkozunk. Tudod, az út... A jelek 

mellett az energiáról is gondolkodni kezdtem. A jelenlétemről a fizikai 

világban. Hiszem, és már régóta hittem benne, hogy mindnyájan egy nagy 

energia részei vagyunk és egymásközt valamilyen módon kapcsolatban 

állunk. Éppen emiatt tudunk hatni egymásra. Legyünk őszinték, minden 
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akciónak megvan a saját reakciója. Kamaszként az embereknek gyakran 

csak úgy, spontán eleget tettem. Ha bárhol bármiben segíteni kellett, én 

segítettem. Ha valaki szívességet kért, én eleget tettem neki. Természetes 

volt, hogy soha nem mondtam nemet. Mindenki tudta, ha valaki 

szívességet kér tőlem – és legyen az bármi, akár butaság is – én 

megteszem. Egyesek az életemben ezt oltári jól ki tudták használni. Hogy 

is ne tették volna, hiszen Sandi az a jó lélek, aki mindent megtesz, ha 

megkérjük. Csak miután elolvastam A mennyei prófécia című könyvet, 

döbbentem rá, hogy azért, mert nem tudtam nemet mondani. Hiszen 

bizonyára tudod milyen az, amikor valaki mellett mindig ott állsz, 

segítesz neki, épp hogy ketté nem szakadsz, amikor meg már nincs rád 

szüksége, úgy tesz, mintha nem is ismerne. Nos, erre az érzésre gondolok. 

Azon tanakodsz, miért nem mondtam soha nemet? Mert nem akartam 

senkit megbántani. De egy idő után beláttam a tévedésemet. Olyan mélyre 

süllyedtem, hogy másoknak azért tettem szívességet, hogy ne marjon a 

lelkiismeretfurdalás, ha netán nemet mondanék. A végén viszont dühös 

voltam. De lényegében kire is voltam dühös? Arra az emberre, aki 

kihasznált? Nem. Önmagamra voltam dühös, mert másoknak 

megengedtem, hogy kihasználjanak. Úgy éreztem, hogy itt az ideje, hogy 

ennek véget vessek.  

„NEMET” MONDTAM 

A NEM mindenki számára rendkívül negatívan hangzik, és mégis 

egyenrangú az IGEN szóval, amit annyire szívesen hall mindenki. 

Emlékszem, hogy NEM-et életemben először a nővéremnek mondtam. 

Mindannyian tudjuk, hogy milyen kiterjedése lehet egy ilyen nemnek. A 

bűntudat, ami a századik hányadon szorozva hárommal. Egy napon 

egyszerűen betelt a pohár. Nem hagytam a további kihasználásokat. A 
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bennem levő erő megszólalt és NEM-et mondott! Abban a pillanatban, 

amikor kimondtam: „Nem, nem fogom!” a nővérem arcán 

felismerhetetlen grimasz jelentkezett, az asztalnál levő beszélgetés pedig 

abban a pillanatban megfagyott. Még ma is, ha elutasítom a nővéremet, 

ugyan olyan fintort vág, mint először, és ezzel minden úton újra és újra 

megnevettet. Ugyan így vagyok másokkal is. Amikor nemet mondasz, 

nem tudod, hogy az elutasított személy mérget, félelmet, vagy csak nagy 

meglepődést sugároz, hogy egyáltalán hogy mertél nemet mondani. De 

nemet mondok. Egyszerűen NEM. Úgy mondom, mint minden mást. Egy 

nembe még senki sem halt bele. És te? Még mindig félsz NEM-et 

mondani bárkinek is, csak azért, hogy meg ne sértődjön? Próbálj még ma 

valakinek nemet mondani. És amikor elutasítod, fellobban a döbbenet, 

meghökkenés lángja. De nyugodj meg! Nemet mondani az valami 

teljesen normális. 

Nem jobb, ha a segítséget kérő személlyel őszinték vagyunk? Nem 

egyszerűbb mindjárt nemet mondani, mint pedig később valamilyen jó 

kifogásokat keresni, hogy valamit ne keljen megtennünk? Az igazság 

felszabadít. Mindig is így volt, és így is lesz. Még ma sincs gondom azzal, 

hogy valakinek nemet mondjak. Egyszerűen nemet mondok vagy pedig 

elmondom, hogy nem ígérek semmit, mert az adott pillanatban igaz nem 

tudom, ha a kért dolgot kivitelezhetem vagy sem. Hidd el, hogy sokkal 

jobb nemet mondani, mint megígérni valamit, amit nem tudok teljesíteni. 

Akkor az érzés még rosszabb. Ezért ne félj, egyszerűen mondj nemet. Az 

elutasított személy egy pillanat alatt túlteszi magát az elutasításon. 

Ma tudatosan sugárzom a pozitív energiát és arra törekszem, hogy a 

dolgokat, amelyekről gondolkodom, át is tudjam érezni. Rájöttem, hogy 

a pozitív világnézetemmel az energiám egy részét átadom az 
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embertársamra. A borúlátó emberek, akik elzárkóznak a világ elől, 

megkeresnek majd bennünket, amikor szükségük lesz ránk. Ne 

nyomuljunk rájuk. Legyünk reálisak, én is és te is egykor elzárkóztunk a 

világ elől, egy hatalmas láthatatlan fal mögött rejtőztünk, ami megvédett 

bennünket minden rossztól. És ahogy ez a magas fal megvédett 

bennünket, ugyanúgy bezárta a kapukat az elől, hogy a jó dolgok 

beléphessenek életünkbe. Az energiának áramlania kell. Minden 

mozgásban van, és az energiának is a tudtunkon kívül áramlania és 

tisztítania kell. Nálam ez egy hosszú folyamat volt, hiszen rendet kellett 

raknom a padlásomon, szembe kellett néznem a szívem rossz és sötét 

foltjával, és végleg kidobni a régi lomhalmazt oda, ahol annak a helye 

van. Ki az életemből. Így csináltam helyet új dolgoknak. És mivel 

tudatosan döntöttem úgy, hogy ezek csak jó dolgok lesznek, az életutamra 

idővel tényleg jó dolgok és jó személyek léptek. De magától, hidd el, nem 

jött semmi. Ha magam nem tettem volna meg az első lépéseket, még ma 

is az út mentén állnék. Tudod, ott a leállósávon, vagy talán egy autópálya 

melletti pihenőhelyen, és csak nézném, hogyan haladnak el mellettem 

mások. Felfogtam, hogy csak én, és kizárólag én vagyok az autóm 

egyedüli sofőre, és csakis én hozom meg a döntéseket arról, merre és 

mikor kanyarodni. Minden a döntéstől függ. Ha úgy döntesz, hogy a 

varázserődet jó célokra használod fel, akkor olyanok lesznek az 

eredmények is. Merem állítani, hogy a „gonosz” emberek, aki rosszat 

akarnak vagy csinálnak valakinek, csak a boldogság látszólagos pillanatát 

élik meg. Eközben pedig a többi napsugaracska, akik szeretettel és 

boldogan adunk és csinálunk dolgokat, a napsugaras energia harmónia 

gyümölcsét szüretelhetjük hosszú, hosszú ideig... És azután? Ismételjük 

meg a folyamatot. Megtörténhet az is, hogy valakiért valamit tényleg jó 

szándékkal teszünk, de a végeredmény nem olyan, mint amilyenre 
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számítottunk. Tudnod kell, hogy minden okkal történik. Ha valami 

kudarcba fullad, ne add fel. Thomas Edisonnak, az izzólámpa 

feltalálójának, is a kísérlete eleinte balul sült el. Több mint ezer kísérletet 

végzett, mielőtt az első izzó világítani kezdett és világított anélkül, hogy 

kiégett volna. És tudod mire gondolhatott Edison? Arra, hogy nem csak 

azt találta fel, hogy miként kell izzót csinálni, hanem több mint ezer 

módját annak, hogyan nem kell. Egy kicsit talán nevetséges, de igaz is. 

Ezért te se add fel az első próbálkozásnál, ha netán valami elsőre nem 

sikerül. Próbáld meg még egyszer. Mit gondolsz, miért mondjuk, hogy az 

ember a hibáiból tanul? Ezért. És ha balul sül el? Megpróbálod még 

egyszer! És utána? Még egyszer. És eljön a pillanat, amikor nálad is 

kivilágít az első izzó. 
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8 Akadályok az úton 

Folytassuk tehát a történetemet. Nem sokkal azután, hogy elolvastam A 

mennyei próféciát, többet szerettem volna tudni. Megállapítottam, hogy a 

könyvnek van folytatása is, méghozzá két könyv. Mindkettő nagy hatással 

volt rám. Úgy éreztem, felébredtem. A környezetemből kizárólag azokat 

az információkat törekedtem magamba szívni, amelyek hasznomra 

voltak. Célszerűen választottam ki a hallottak és látottak közül azt, amit 

meg fogok jegyezni, és amit nem. 

Erre az életszakaszomra szívesen emlékezek. Egyre nyugodtabb és 

higgadtabb lettem. A környezetet elfogadtam olyannak, amilyen, 

bármilyen szándék nélkül, hogy bárkit is meg szeretnék változtatni, vagy 

beleavatkozni az életébe. Időnként talán egy kicsit önző is voltam. 

Hosszú-hosszú idő után magamat állítottam az első helyre. Kinyílt a 

szemem! Fog-e egyáltalán valaki szeretni, ha nem szeretem magamat? Ki 

fog nekem jót akarni, ha ég magamnak sem kívánom ezt? Senki. 

Elsősorban egyének vagyunk, még csak azután alkotunk közösséget, a 

közös érdekek alapján. A közösség pedig gyakran eléggé kegyetlen tud 

lenni velünk szemben. Legalábbis úgy gondoljuk. Meg vagyok győződve, 

hogy a Sors semmi olyat nem állít az utunkra, amit ne tudnánk legyőzni. 

Minden akadály első pillantásra ijesztőnek tűnik. Az első pillanatban 

megijedünk tőle, hiszen a célunk eléréséhez vezető úton nem 

számítottunk rá. De az új helyzetet már a következő másodpercben 

elemezni kezdjük. Sok ember abban a pillanatban, amikor felmerül előtte 

a kérdés, hogy folytassa-e útját, vagy jobb, ha feladja, az utóbbi mellett 

dönt. Főképp azért, mert túl „nehéznek” tűnik nekik foglalkozni az 

akadállyal, ami egy csomó új kérdést és kétséget hozott magával. Inkább 
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megfordulnak, feladják, vagy egy csomó kifogással térnek le az útról, 

miért is nem szeretnék folytatni útjukat. És én? Én felfogtam, hogy az 

utunkon lévő akadályok két okból vannak ott. Az első az, hogy 

megtanítanak bennünket valamire. A másik ok pedig teljesen egyszerű. 

Az, hogy az életutunkon ne unatkozzunk. 

Legyünk reálisak. Mennyire unalmas lenne az életünk, ha minden simán 

menne. Így viszont az élet – amikor akadályba ütközünk – arra kényszerít, 

hogy felelejük a fenekünket, leporoljuk magunkat, talpra álljunk és 

folytassuk. Amikor esés pillanatában elemezzük az akadályt, az nagynak, 

szélesnek, szúrósnak, nehéznek, szörnyűnek tűnik, de még sorolhatnám. 

Mihez kezdjünk? Nem tudunk elsiklani felette. Itt van. Előttünk áll. A 

legjobb, amit tehetünk, hogy közelebbről is megnézzük, és még 

alaposabban elemezzük. A hátulján, a bal alsó szélén egy kisujjnyi címkét 

látunk. Rajta csak öt szó áll. Mivel a címkét már hosszabb ideje senki sem 

látta és nem olvasta el, egy kicsit poros. Le kell porolni, hiszen csak így 

olvasható el a felirat: 

»TALÁLD MEG A MÁSIK UTAT.« 

Lám-lám. Találd meg a másik utat. Azt a… És igaz. Hogy miért nem jutott 

korábban az eszünkbe? Mivel az akadály túl nagy, és nem tudunk elmenni 

mellette, alatta vagy felette, nyilvánvalóan másik utat kell találnunk. 

Nézzetek körül. Körülöttetek háromszázhatvan fokos lehetőség és gazdag 

választás van. Amikor rájövünk erre, a szívünket kell követni. És tessék! 

Abban a pillanatban, amikor kiválasztjuk a másik utat – ami talán 

hosszabbnak tűnik és tovább tart majd a célhoz vezető út, mint ahogy 

terveztük – és visszanézünk, csak nevetünk, hiszen látjuk, hogy az 

akadály mögöttünk van és a távolban lassan eltűnik. Érzéseink ezt 
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sugallják: „Csak aggodalom nélkül, mosolyogva, felemelt fejjel és előre!” 

Ezért vésd a szívedbe még egyszer: ne félj az szeretett élettől kapott 

akadályoktól. A dolgokat nézd meg más szemszögből is. Lehet, hogy 

valahol rejtőzik valami kis utasítás, hogyan legyőzni az akadályt. A jelek 

mindenütt ott vannak, ugye? 

A múltban velem is már megtörtént, hogy találkoztam olyan dologgal, 

ami az adott pillanatban leküzdhetetlennek tűnt. És tessék. Ma már nincs 

az utamon. Sőt! Messzi-messzi magam mögött hagytam. Én is gyakran 

fel akartam adni, hiszen az akadály az adott pillanatban annyira 

hatalmasnak tűnt, hogy nem láttam át rajta. De lenyugodtam. Előbb-utóbb 

lenyugodtam. És amikor ez bekövetkezett, megengedtem az elmémnek, 

hogy új utat találjon. Segítették a jelek is, amelyek mindig jelen voltak. 

Nem feltétlenül lesz ez mindig így, de tanácsot vagy ötletet, miként 

leküzdeni az akadályt, gyakran attól a személytől kapsz, aki keresztezi 

utadat. Sosem tudhatod. Csak hagynod kell. Itt be szeretném neked 

mutatni az én „napsugaras” ultra nyugtató szabályomat, amely a stresszes 

helyzetekben igen is hasznos. Ez a három másodperc szabálya. Bizonyára 

érdekel, mire gondolok ezzel. Semmi másra, mint amiről maga a szabály 

szól. 

A HÁROM MÁSODPERC SZABÁLYA 

Én mindig alkalmazom, amikor nem szeretnék érzelmesen és gyorsan 

dönteni. Amikor rossz lesz és az utadban álló akadály túlságosan nagynak 

tűnik, vegyél magadnak három másodpercet. Csoda történik. Három 

másodperc alatt minden megtörténhet, de ami a legfontosabb, hogy e 

három másodperc alatt lenyugszol. Ennek következménye, hogy egy 

másik utat választasz, másként döntesz és folytatod. Ez a három 
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másodperc kihathat a történések további fejleményeire. Az élet sok 

döntésből áll. A döntéseink az utunkon vezetnek minket. Kicsit balra, 

kicsit jobbra.  

Hidd el, hogy három másodperc alatt mindig meglátod a másik 

lehetőséget. Az akadály akkor kisebbnek és kevésbé szörnyűnek tűnik. 

Amikor leküzdöd, és egy idő után visszanézel, csak elmosolyodsz és 

csodálkozol, hogy korábban ez az akadály leküzdhetetlennek tűnt, most 

pedig már csak poros emlék a visszapillantó tükörben. 

A Marjan által javasolt könyvek felnyitották a szememet, ajtót jelentettek 

az új életmód felé. Addig mindig úgy éreztem, hogy a körülöttem lévő 

világra ablakon keresztül nézek, és hogy annak a világnak, amit 

biztonságos távolságból szemlélek, nem vagyok része. Hónapok múltak 

el így. 

Nyár volt, amikor igen érdekes üzenetet kaptam. Minél többet mozogtam 

a média világában, annál magasabbra akartam törni. Mivel azon a 

tavaszon bejelentkeztem egy valóságshowba, meghallgatásra hívtak. A 

meghívásnak szívesen eleget tettem, de még álmodni sem mertem arról, 

hogy mit hoz számomra ez a meghallgatás. Nos, elmondom, hogy a 

valóságshowba nem szerepeltem. Még nem. De sose mond, hogy soha. 

A nyár végén Ljubljanában, az egyik kereskedelmi televízión, 

meghallgatás folyt. Rengetegen voltunk. Bemutatkoztam a zsűrinek, 

megmutattam mit tudok, és reményekkel teli hagytam ott a székházat. A 

meghallgatásról pökhendi magabiztossággal mentem el, meg voltam 

győződve, hogy biztosan kiválasztanak. Pontosabban az utóbbi magától 
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érthetődőnek tűnt. De nem választottak ki. Az okát a meghallgatás után 

hamarosan meg is tudtam. 

Amikor elhagytam a házat, ránéztem az órámra, hogy megtudjam, mennyi 

időm van még a vonat indulásáig. Bóklálni szerettem volna még egy kicsit 

a városban, valamit bekapni és lassan elindulni a pályaudvar felé. De a 

tévé előtti parkolóban keresztezte utamat egy muraszombati ismerősöm. 

Beszélgetni kezdtünk és elmondta, hogy ő is a meghallgatáson volt. Mivel 

haza indult, megkérdezte nem tartok-e vele. A vonatra való többórás 

várakozás és a városi ebéd abban a pillanatban fölöslegesek lettek, és a 

meghívást, hogy tartsak vele, szívesen elfogadtam. Útban hazafelé sokat 

beszélgettünk. Mi mindenről, már nem emlékszem. Egyetlen egy 

mondatot jegyeztem meg. Egy fontos információ volt, ami kihatott az 

elkövetkező év történésének kihatására. Pontosabban még ma is kihat 

rájuk. 

Az ismerősöm, tudva, hogy zenei műsort szerkesztek, megemlítette, hogy 

a következő héten az egyik muraszombati rádiónál, ahol ő technikusként 

dolgozik, meghallgatást szerveznek új műsorvezetők számára. Be kell 

vallanom, hogy nem emlékszem pontosan, műsorvezetői vagy szerkesztői 

meghallgatás volt-e, lényegében, meghallgatás volt. Nem tudtam, mire 

számíthatok. Fontos volt számomra, hogy rádiós munkáról, mikrofon 

mögötti munkáról volt szó. Hétfő vagy kedd lehetett, de az is lehet, hogy 

szerda vagy csütörtök. Beléptem az épületbe, ahol a meghallgatás folyt. 

A rádión voltam. És nem az akármelyik rádión. A roma műsorokat készítő 

rádión. O, tényleg. Nem említettem még? Apai ágon roma vér kering 

ereimben. Bizony. És annak ellenére, hogy kék szemű vagyok, 

világoshajú és porcelán fehér a bőröm, feléből roma vagyok. Abban az 

időben, amikor azt, hogy roma vagyok, még magamnak sem akartam 
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beismerni, hát még másoknak, a külsőm több mint jól jött. A 

vezetéknevem se tipikus roma vezetéknév. Pontosabban rajtam semmi 

nem árulkodik arról, hogy belülről ki is vagyok valójában. Még mielőtt 

folytatnám a meghallgatás utáni történteket, hadd meséljem el, hogy 

tudtam meg, hogy roma vagyok. 

Amikor Muravidékre költöztünk, tudtam, hogy apám szülőfalujába 

költözünk. Tudtam, hogy itt él a nagymamám, a nagybácsim és a két 

nagynéném családostól. De nem egy házban, mindenki a sajátjában. 

Körülbelül tizenhárom lehettem, amikor ide költöztünk. Tizenévesként, 

aki egyre jobban hiányolta a gorenjskói egyetlen igazi otthonát, volt így 

is úgy is elég gondom a barátok nélküli környezetbe való beilleszkedéssel, 

hát még azzal, hogy simán elviselném a tényeket, amit a hazaiak pont az 

iskolakezdés előtt tálaltak elém. Csak úgy, simán. De miért is 

kérdezősködtem! 

Azokban az években a muravidéki és štajerskói rokonainkat évente 

egyszer vagy kétszer látogattuk meg, általában halottak napján és 

húsvétkor. Olyankor zömében az apám édesanyjánál voltunk. A 

látogatások alatt előttem mindenki muravidéki nyelvjárásban beszélt és, 

hidd el nekem, hogy az akkori gorenjskói nyelvjárásommal nehezen 

fejtettem meg a muravidéki szavakat. És soha, de tényleg soha sem 

hallottam egyetlenegy roma szót sem. Édesapám rokonai csak akkor 

beszéltek roma nyelven, ha nem voltunk a közelben. A tizenhárom év alatt 

nem volt semmi jele annak, hogy romák lennének, és hogy én is az 

vagyok. 

Amikor ideköltöztünk és letelepedtünk nem messze a nagymamámtól, itt-

ott hallottam egy-egy furcsán hangzó szót. Nem angol, nem német szó 
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volt, sőt még magyar sem. Egy későnyári meleg napon édesapám, akkor 

már mankókkal járt, a nagymama háza előtt ült. Tényleg szép nap volt. 

Mellette az egyik nagynénim ült. A romákról, szomszédokról, rokonokról 

beszélgettek, mindennapi dolgokról tehát. Mivel érdekelt a beszélgetésük, 

odaléptem hozzájuk. Abban a pillanatban hozzáfűztem valamit. Nem 

emlékszem pontosan mit, de biztos a romákkal kapcsolatos sztereotípia 

volt, hiszen a nagynéném már a következő pillanatban azt tálalta: „Dehát 

mi is romák vagyunk. Nem tudtad?” 

Ha akkor belenéztem volna a tükörbe, saját tükörképemet sem láttam 

volna, hiszen biztos fehér voltam, mint a fal, összeolvadtam volna vele. 

Az agyam ezerrel pörgött. Bevallom, hogy iszonyatosan megijedtem, 

hiszen nem tudtam, mit is jelentsen ez. Kit tulajdonképpen a romák? Az 

egyedüli, amit róluk tudtam az az, amit a tévében láttam. Koszos, szegény 

emberek, akik csak úgy éldegélnek, kicsit itt, kicsit ott, egy csomó éhes 

és koszos gyerekkel. Csupa rossz dolog. Én ezt láttam a tévében és erről 

beszéltek. De... Mi nem voltunk se koszosak, se éhesek, még szegények 

sem, mellesleg csak egy nővérem volt. Annak ellenére, hogy a belső 

érzésem azt mondogatta, hogy minden rendben van, hogy nincs okom 

pánikolni, valami mégis marcangolt. Aggódtam, hogyan titkolhatom el 

ezt a barátaim, az új osztálytársaim és az új környezetem elől. Tényleg 

nem volt elég, hogy új helyre költöztünk? Feltétlenül szükség volt még 

erre is? Mindenki kerülni fog. Megfogadtam, hogy az lesz a legjobb, ha 

bölcsen hallgatok. Egyszerűen nem fogok beszélni a származásomról. 

Ma, amikor visszanézek, egyre egyértelműbb, hogy miután a 

Muravidékre költöztünk, miért zárkóztam magamba, és miért szenteltem 

az időm nagy részét a tanulásnak. Biztonságban éreztem magam saját 

világomban, hiszen senki sem, ha csak nem engedtem közel magamhoz, 
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kérdezősködött a származásomról. Azzal, hogy eredményes voltam az 

iskolában, ellent mondtam annak a sztereotípiának, hogy a romák nem 

lehetnek eredményesek és nem tudják befejezni az iskolát.  

Emlékszem, hogy egyszer titokban hallgattam a keresztanyámat, amikor 

roma nyelven beszélt. Ő ugyan azt állította, hogy nem csak hogy nem 

beszél roma nyelven, sőt, nem is tud, de hazugságon kaptam. A 

bonyodalmat mosollyal az arcunkon oldottuk meg és nem tudom miért, 

de jó érzés volt. Már akkor ébredezett bennem egyfajta érdeklődés aziránt, 

hogy haljam azon emberek történeteit, akik a történelmem, a nemzetem 

része. Családon belül lassan elfogattam a tényt, hogy a származásom a 

részem és ezen nem tudok változtatni. Sok időnek kellett eltelnie, hogy 

erről nyilvánosan kezdtem beszélni. Tulajdonképpen ehhez 

nagymértékben hozzásegített a roma rádió meghallgatása és az ezt követő 

időszak körülményei. 

A rádió termei a pincehelyiségekben voltak. Bemutatkoztam és 

elmondtam, hogy a rádiós műsorvezetői meghallgatásra jöttem. Várnom 

kellett néhány percet, hiszen a teremben pont egy másik jelölttel 

beszéltek. Utána sorra kerültem. A teremben, amely egy kis ülésteremre 

emlékeztetett, az asztal egyik oldalán számomra ismeretlen emberek 

ültek. A másik oldalán volt az én helyem. A bemutatkozás bevezetőjében 

elmondtam, hogy már szerkesztek egy zenei műsort egy helyi rádión, és 

hogy van némi tapasztalatom a médiában való szerepléssel, elsősorban 

pedig az új tapasztalatok és kihívások miatt jöttem. A meghallgatás a vége 

felé tartott. A rádió felelős szerkesztője megkérdezte a munkatársait, ha 

van valakinek valamilyen kérdése. Senkinek sem volt. Aztán megszólalt 

egy sötétbőrű, varjú fekete hajú és barna szemű fiú, aki azt mondta, 

kérdése van a számomra. Komoly arckifejezéssel rám nézett és azt 
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kérdezte, hogyan reagálnék a romatelepen, ahol egyetlen egy roma sem 

adna nyilatkozatot, hiszen a romák nem szeretnek médiában szerepelni. 

Elfelejtettem, mit is válaszoltam abban a pillanatban, de feltételezem, 

hogy megfelelt a válaszom. Ugyanis már másnap hívtak is a rádióról, ha 

érdekel a munka, akkor már hétfőn kezdhetek is. 

Ooooo… A rádión dolgozom! Bombasztikus. Szuper. Az első nap 

megismerkedtem a technikussal, a felelős szerkesztővel, a többi 

újságíróval, meg e nagy szervezet vezetőivel is, akik továbbra is 

gondoskodnak a roma etnikai kisebbség tájékoztatásáról. Ma már tudom, 

hogy a rádióra egyszerűen el kellett mennem. Minden kérdésre az 

identitásommal, a roma kultúrával és a múlttal kapcsolatosan, a saját 

múltammal kapcsolatosan is, itt megválaszolódtak. Megismertem az új 

barátaim, a munkatársaim és saját múltamat is. A lényegem másik fele, 

amelyet nem ismertem és ilyen vagy más meggyőződések miatt mélyen 

lepleztem magamban, értelmet kezdett kapni. A fiúval, aki oly boldogan 

állította fel nekem a meghallgatáson az utolsó kérdést és, őszintén 

mondva, tények elé állított, hogy mi mindennel találkozhatok a munkám 

során, vele értettem meg magam a legjobban. Állandóan mosolyogva, 

energiával teli, csillogó szemekkel és őrült ötletek, amelyek egészséges 

humorral voltak fűszerezve jött nap, mint nap dolgozni. Vinko igazi 

napocska volt, a pozitív energia forrása és nagyon gyorsan Vinkec lett 

belőle. Elmondta, hogy tagja annak a roma értelmiségiek egyesületének, 

amely elsősorban a romák oktatásával foglalkozik. Amikor meghallottam, 

hogy romák és oktatás, valami megmozdult bennem. Tudtam, sőt, ha 

őszinte vagyok, éreztem, hogy ennek az egyesületnek én is a tagja 

szeretnék lenni. De csak úgy nem akartam betolakodni. Kivártam a 
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megfelelő pillanatot. Gyorsan eljött, hiszen maga Vinko hívott meg, hogy 

működjek együtt velük. 

A rádión szeptemberben kezdtem el dolgozni és el kellett telnie egy 

évnek, hogy eldöntöttem, hogy újra beiratkozom az egyetemre. A 

továbbtanulási vágy sokáig lappangott bennem, csakhogy nem volt 

bátorságom, főleg a legutóbbi tapasztalatok után nem. De, se baj. Ez idő 

alatt megértettem, hogy minden okkal történik. Tudtam, hogy eljön az az 

idő is, amikor újra készen állok az iskolapadba ülni.  

Elérkezett a tél. A 2009-es esztendő lassan búcsúzott, a rádión való munka 

a mindennapjaim részévé vált. Nem csak újságírói munkát végeztem már, 

hanem műsorvezetője lettem a reggeli műsornak. Egy azok közül voltam, 

akik bevezették a roma rádióban a reggeli műsort. Erre a teljesítményre 

még ma is büszke vagyok. Abban az időben rendkívüli támogatást kaptam 

kivételes barátnőmtől és bizalmasomtól, napraforgómtól, Valerijától, 

amiért még ma is hálás vagyok neki. 

2010 februárjában Vinko megemlítette, hogy készül valamilyen nagyobb 

projekt, amely munkát biztosít a roma értelmiségieknek is. Roma 

gyerekekkel kell dolgozni, a projektpartnerek közt pedig a Roma 

Akadémiai Klub is ott lenne. Ez volt az az egyesület, amelyről Vinko 

állandóan beszélt. Azt javasolta, hogy találkozzunk a Roma Akadémiai 

Klub akkori elnök asszonyával és személyesen beszéljük meg a projektet, 

a vele kapcsolatos tevékenységeket és az esetleges együttműködést. 
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9 Amikor a barátot családtaggá válnak 

A városközpont meleg cukrászdájában várt ránk ő. Rövid fekete hajú, 

gyengéd, bájos, de egyben komoly arcú lány, aki érdeklődően várta, hogy 

megismerhessen. Róla csak azt tudtam, hogy Vinko unokatestvére, hogy 

sokat tesz a romákért, és szereti megismerni a roma értelmiségeket. „Szia. 

Sandi vagyok. Örvendek.” mondtam én elsőként, majd kezet fogtam vele. 

„Szia, Samanta.” és viszonozta a kézfogást. Aha, ő tehát Samanta. Az 

összes történethez Samantáról most egy élő alak is csatlakozott. Még 

alaposan meg sem rendeltük a kávét, Vinko és Valerija már el is mentek 

cigizni. Abban a pillanatban Samatával együtt egy csomó megjegyzésünk 

volt a dohányosok rovására. És pont ezek a megjegyzések alapozták meg 

egy szép napos barátság kezdetét, amely még ma is tart. 

Hetek múltak el. Elolvadt a hó, vidékünkre a déli széllel megérkezett a 

nap és a legfagyosabb embereket is felmelegítette. A tavasz az az időszak, 

amikor a Roma Akadémiai Klub tevékenységeket szervez a Romano čhon 

elnevezésű roma kultúra fesztiválja keretében. Így van ez még ma is, jó 

nyolc évvel később. Az akadémia tagjaként, egyre több új embert 

ismertem meg. Korombélieket, az enyémhez hasonló világnézettel, 

valamint egyforma kívánságokkal, célokkal. Mint minden éven, 2010 

áprilisában is a fesztivál zárórendezvényeként koncertet szerveztek. A 

koncert Ljubljanában volt, pont a születésnapomkor. Az esemény egyben 

az első hivatalos „társalgásom” volt a Roma Akadémiai Klub többi 

tagjával. Érdekes igaz? A koncerten megismertem az egyesület egyik 

alapító tagját, aki akkoriban már újságíróként dolgozott a közszolgálati 

rádiónál. Ma már a munkatársam. De haladjunk lassan. A kör lassan 

bezárult, és tudtam, hogy maradni szeretnék ebben a társaságban. 
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Jóváhagyták a projektet, amelynél a Roma Akadémiai Klub is 

együttműködött és adódott a lehetőség, hogy amíg a projekt tart, 

munkaviszonyba lépjek. Annak ellenére, hogy imádtam a rádión való 

munkát, az mégis csak tiszteletdíjas munka volt. Beláttam, hogy ennyire 

jó lehetőségem, mint rendes munkaviszonyba lépnjek a projekt keretében, 

egyhamar nem lesz. A munkát habozás nélkül elfogadtam. Ez csak egyet 

jelentett. A rádiónál való munkám végéhez értünk. Új, izgalmas útra 

léptem. Egy hónappal a formális munkaviszonyba lépésem előtt, külsős 

újságíróként kezdtem el dolgozni egy roma műsorban a közszolgálati 

rádión. Ez azt jelentette, hogy a rádiós munkám nem fejeződött be 

teljesen. Még mindig időnként bejelentkezem az éterbe, csak nem olyan 

gyakran, mint korábban. 

A projekt új arcokat hozott az életembe, olyan embereket, akik még ma is 

körül vesznek. A projekt és a vágy, hogy munkánkkal jó eredményeket 

érjünk el, összehoztak minket. Hamar megállapítottam, hogy barátokkal 

dolgozom. Semmiképp sem csak munkatársak voltunk, hiszen sokkal 

több volt ez egy egyszerű munkakapcsolatnál. Olykor ez igazi tövis volt 

a sarkunkban. Igaz viszont, amilyen gyakran össze tudtunk veszni, olyan 

gyorsan ki is békültünk. Ma is szívesen gondolok vissza a roma 

közösségben végzett munkánkra, amit a roma közösség, elsősorban a 

gyerekek miatt végeztünk. Ebben az időben megnőtt az önbizalmam, 

egyre bátrabb, elszántabb és merészebb lettem. Jól éreztem magam a 

bőrömben. Boldog és elégedett voltam. Ennyi. Mindig, és jól vésd a 

szívedben, mindig, amikor azt hiszed, hogy jobb már nem lehet, mégis 

lehet. 

Lapoztunk egyet a naptárban, új célokat tűztünk ki elénk és új 

fogadalmakat tettünk. A munkahelyen új lehetőségek kínálkoztak 
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számunkra. A Roma Akadémiai Klub tagjait meghívták, hogy vegyenek 

részt a prágai Khamoro roma világ fesztiválon. A fesztivál keretében 

ugyanis szerveztek fiatal roma diákcserét is, és ez jó lehetőség volt 

számunkra. Mivel meghívtak bennünket, és a meghívást nem illik 

elutasítani, elmentünk. 

Három kiválasztottal és a szlovén csapat vezetőjével nekivágtam a 

többórás útnak. Nem voltak elvárásaim. Akkor mentem el először ilyen 

hosszú időre otthonról. Ugyanúgy, mint amikor évekkel ezelőtt először 

lélegeztem fel szabadon, most még annál is szabadabban tettem, talán, 

mint még soha. Várt rám a varázslatos és titokzatos város. A 

mindenhonnan érkező emberek városa szép múltú történelemmel. A 

cserén a szlovéneken kívül négy európai ország számos roma fiatalja vett 

részt, úgyhogy egy prágai szálloda szinte összes szobáját elfoglaltuk. A 

város zsivaja, ami nem lehetett összehasonlítani a hazai táj 

nyugodtságával, teljesen lenyűgözött. Új emberek, új kihívások, új 

történetek. Minden pillanatot élveztem. Engedelmeskedtem a sodrásnak. 

Egyre többet társalogtunk és szórakoztunk az ott megismert új barátokkal. 

A napok dinamikusak és munkával telik voltak, hiszen különböző 

játékokon és műhelymunkákon keresztül saját magunkkal ismerkedtünk. 

Világossá vált számunkra, kik vagyunk, honnét jövünk, és mi az, ami 

összeköt minket. És a végén egy csodálatos összegzésre jutottunk, hogy 

mindannyian egy közös kultúrához tartozunk. Az esték lazulással, 

szórakozással, hosszú beszélgetésekkel, társalgással és koncertekkel 

teltek. És erről a pozitív energiánk tehetett. Ha kinyílsz magad előtt, 

kinyílsz a világ előtt is. Prágában úgy éreztem, hogy először mutattam 

meg igazi arcomat. Sandi voltam, szlovén és roma. Ennyi. A tökéletesség 

érzése és önmagunk teljes elfogadása. Pont olyannak fogadtam el 
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magamat, amilyen lényegében vagyok. Szépítések és álarcok nélkül. De 

ez még csak a kezdet volt. 

Kilenc nap után, ami az Európa minden részéből érkező fiatal romákkal 

való társalgással telt, elérkezett a búcsú ideje. Az elutazás előestéjén a 

szlovén csapat tagjai szinte egész éjjel ébren maradtunk. Összefoglaltuk 

az eseményeket és beszélgettünk az elmúlt hét érzéseiről. Azon az 

éjszakán többet nevettem, mint az eddigi életem során együtt. A 

szobánkban annyi pozitív energia volt, hogy egy egész várost 

kivilágíthattunk volna vele. 

A záró gálaestén a búcsúzáskor nem tudtam visszatartani a könnyeimet az 

újdonsült barátaim elől. Patakokban folytak az öröm- és búcsúkönnyek. 

Tíz napot töltöttem Európa különböző országaiból érkező fiatal romákkal 

és sokat tanultam tőlük magamról is, származásomról és identitásomról, 

amely egyre közelebb állt hozzám. Visszatérve Szlovéniába egy ideig 

kongott bennünk a prágai tapasztalat utáni üresség, da hamar 

visszaálltunk a mindennapi munkára és társalgásra. Az idő gyorsan múlt, 

volt, amikor talán túl gyorsan is. Társalgásaink nem korlátozódtak a 

nyolcórás munkaidőre, hiszen a délutánokat és az estéket is együtt 

töltöttük. Elválaszthatatlanokká váltunk. A barátságunk napról napra 

erősödött. Olyannyira kötődtünk egymáshoz, hogy gyakran szavak nélkül 

is megértettük egymást. Remélem, hogy neked is van a közeledben valaki, 

aki mellett biztonságban érzed magad és annyira kötődtök egymáshoz, 

hogy bátran mondhatod azt, hogy az új családod része. Számomra az 

akadémia tagjai lettek azok, akik szépen fogadtak köreikbe. 

Életünk minden napját nem ragyogja be a nap. De ez így helyes. Gyakran 

még csak az esős napok után kezdjük értékelni a napos időket. Samantát 
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abban az időben esős időszak sújtotta. Megállapította, hogy szüksége van 

valamire, amitől plusz lendületet kap, könnyebben leküzdeni az 

akadályokat. Részt vett egy előadáson. De nem akármilyen, hanem egy a 

motivációról és az álmaink megvalósításáról szóló előadáson. Az előadást 

csak futólagosan említette. Feltételezem, hogy egy kicsit tarott a 

reakcióinktól, hiszen erről a témáról még egyikünk sem szólt soha. Én 

sem vertem nagydobra, hogy önmagam keresésekor és álmaim 

megvalósítása érdekében egy csomó könyvet elolvastam, és hogy pont a 

könyvek segítettek a változásban. A motivációs műhelymunkán 

energiával és új reményekkel töltődött fel. Egy este, amikor egyedül 

maradtunk, olyan lelkesen mesélt erről, hogy elárultam neki, hogy a 

témával kapcsolatosan én is sok könyvet elolvastam már, és hogy dereng 

előttem, miről is beszél. Azt javasolta, hogy a következő hónapban 

menjünk el együtt a műhelymunkákra, amelyet Muraszombatban 

szerveznek. 
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10 A jó tündérek valóban léteznek 

A Samantával történő őszinte beszélgetésünk után úgy döntöttem, hogy 

részt veszek vele a következő előadáson. Teli voltam elvárásokkal. Az 

egyéni energiáról és a gondolatok erejéről addig csak könyvekben 

olvastam. Ezúttal viszont erről egy olyan valaki fog beszélni, aki ezzel 

foglalkozik. Bevallom, hogy még mielőtt végleg döntöttem volna, hogy 

csatlakozom Samantához vagy sem, egy kicsit böngésztem a világhálón, 

ki is valójában Maja, a jó tündér, aki előad Muraszombatban. Ahogy 

beléptünk a könyvtárba, az előadás helyszínére széles mosollyal és 

csillogó szemekkel köszöntött bennünket pont ő, Maja, a jó tündér. Már 

az érkezésünkkor, a kézfogáskor és a köszönéskor éreztem valamit. 

Valamilyen melegséget, jóságot és szívélyességet. Gyermeknek éreztem 

magam, akit meglátogat a Télapó. Türelmetlenül vártam az előadás 

kezdetét.  

Maja bemutatkozott és ismertette a történések sorrendjét, ami miatt a jó 

tündér elnevezés mellett döntött. Nagyon gyorsan, da annyira érthetően 

és energikusan beszélt, hogy az álmodozásból még azokat is 

felébresztette, akik az utolsó sor sarkában meditáltak. Ha kőrül írhatnám, 

hogy abban a két órában mi zajlott bennem, azt mondanám, hogy részese 

voltam a legerőteljesebb tűzijátéknak, amely az újév kezdetén bevilágítja 

a sötét eget. Az előadás alatt az ajkam széles mosolyra állt. Értettem, 

miről beszél Maja. Ő pedig újból és újból rám nézett. Éreztem az 

energiáját és tudtam, hogy ő is érzi az enyémet. Ezt meg is erősítette, 

amikor az előadás közben rám nézett és mosolyogva azt mondta: „Íme. Ő 

már tudja. Már mindent megtanult.” „Így van, Maja. Így van,” gondoltam 

magamban, amikor nevetve bólintottam neki. Az előadás alatt az volt az 

érzésem, hogy az egyedüli résztvevő vagyok, aki megszólal. A többiek 
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visszafogottak voltak. Amikor Maja a vezető angyalokról beszélt, akik a 

fizikai életben kísérnek bennünket és azon jelekről, amelyek irányítják 

utunkat, tudtam miről beszél. Ma is, amikor írom e sorokat és eszembe 

jutnak Maja szavai, tudom, hogy minden annyira szimplán egyszerű, 

természetesen, ha úgy döntünk. Az előadás után elmondtam Majának, 

mivel is foglalkozom. Mivel ő is úgy véli, hogy az embereket valamilyen 

okkal ismered meg, gyorsan egy összehangolódtunk és megbeszéltünk 

egy estleges együttműködést. 

 Az előadás után Samantával elmentünk egy kávéra. Ez később a kis 

rituálénkká vált, ahol még egyszer áttárgyaltuk a hallottakat. A kávézó 

felé vezető úton átsuhant valami a fejemben. Mintha emlékeznék 

valamire, ami megtörtént. Egyszerre egy hatalmas termet láttam magam 

előtt, amelynek férőhelyei enyhén lejtősen követték egymást. A szónoki 

pulpitus bal oldalt állt a központi színpadtól, és enyhén meg volt emelve. 

A színpadon Maja állt. Samantanak szóltam a látomásomról és azt 

javasolta, hogy a következő héten, amikor Mariborban találkozunk 

Majával, beszéljek neki erről. Lehet, hogy valamit jelent. 

Az következő héten Samantával elindultunk Mariborba a Majával 

megbeszélt találkára. Maja azért hívott meg bennünket, mert szerette 

volna, hogy szóljunk néhány szót az együttműködésünkről. Nem ültünk 

valami hosszan, amikor vettem a bátorságot, és elmeséltem neki a 

látomásomat. Mosolygós arccal mondtam el neki, hogy a teremben őt is 

láttam, de a vállaszára nem számítottam. Először elmesélte, hogy néhány 

nappal ezelőtt tényleg keresett egy termet, ahol estlegesen bemutathatná 

első könyvét. Én meséltem el neki, milyen is az a terem, amit bérbe vett, 

és amelyről még nem beszélt senkinek. Hangsúlyozta, hogy több mint 
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valószínű, hogy olyan erősen kapcsolódtam a szellemi világhoz, hogy 

tettem egy lépést v jövőbe.  

Maja az előadásain gyakran ismertette a létező dimenziókat. A mi 

lelkeinkről beszélt és azokról, amelyek már elhagyták a fizikai világot. 

Lénygében mi is – annak ellenére, hogy fizikailag még jelen vagyunk – 

csak egy fényenergia vagyunk, amely így vagy úgy kapcsolatban áll más 

fényenergiákkal. Mint ahogy egymásközt kapcsolatban állunk a fizikai 

világban, úgy kapcsolatban állunk azokkal is, akik már elhagyták ezt a 

világot. Ezen kívül kapcsolatban állunk a szellemi vezetőkkel is, akik 

vezetnek az utunkon. Úgymond Majánál találkoztam először azokkal a 

kifejezésekkel, amelyek körül írtak a fejemben és a szívemben lévő 

történéseket. Először neveztük meg a bennem lévő kitöréseket. Érthetően 

és egyszerűen mondta el, a tervezni szót használta. Imádom ezt a szót. Mi 

vagyunk az életünk tervezői, alkotói. Bíznunk kell magunkban és nem 

szabad megengedni a kétségnek, hogy belénk osonjon. Ha valami mellett 

döntünk, az azt jelenti, hogy hiszünk abban és azt szeretnénk kivitelezni. 

Már annyiszor említettem... Bármi mellett is döntesz, amíg tiéd a döntés, 

addig helyes. Ahogy nekünk nincs hatásunk másokra, másoknak nincs 

hatásuk ránk, és nincs hatalmuk megtervezni, hogyan éljünk. Majától 

megfogalmazhatatlan mennyiségű erőt kaptam. Ő is elmondta, hogy 

helyettem nem csinálhat változásokat az életemben. Felébreszthet viszont 

a mély álomból, amely megakadályozza, hogy elérjem a maximális 

potenciált az álmaim megvalósításban. És még igaz is, nem úgy van? 

Emlékszem a pillanatra… nem tudom mikor történt, de tudom, hogy hol 

voltam és kivel beszéltem. Sétáltam. Azon az úton, amelyen még most is 

nap, mint nap sétálok a kutyámmal. Egyszerre csak megéreztem. Felgyúlt 

bennem a szerelem mágikus gömbje. Saját magam iránti szeretet. Éreztem 
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a békét, az örömöt, az elképzelhetetlen szerencsét, hogy élek és létezem. 

Felhőkön szálltam, most már pontosan tudom, mit jelent ez. Ténylegesen 

repültem. Az az érzés, hogy létezel itt és „ott”, lent és fönt. Mindenütt 

pedig a szerelem. És ki volt a vonal másik oldalán? Természetesen, 

Samanta. Annyira jól ismert, hogy már a hangomból tudta, hogy történik 

valami. Ő volt az első, aki Sandi Sončeknak (Napocskának) hívott. Te 

vagy a napocska. Ő. A kristálytiszta tükröm megszólalt. Igen, tényleg 

napocska vagyok. Pozitív ember. Nagy mosollyal járom a világot. Ezért 

vagyon napocska. Ezen a napon újjászülettem. Igazából megszülettem, 

tiszta lappal indultam. Most az életem fő és egyedüli sofőrje vagyok. És 

elmondhatom, hogy fenomenális érzés. 
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11 És vége lett 

Elröppent még egy év. Még a világ végét, 2012. december 12-ét is 

túléltük. Egyre erősebben adtam át a környezetemnek a fény sugarait, a 

melegséget és az energiát. A rosszakaróim és azok, akik a társaságomban 

nem érezték jól magukat, becsomagolták a bőröndjeiket és tovább álltak. 

Én pedig azokkal együtt folytattam utamat, akiknek iránytűje ugyan abba 

az irányba mutatott, mint az enyém. 

A tél a családunk elé új akadály állított. Édesapám egészsége rohamosan 

romlott. A sclerosis multiplex rövid idő alatt hatalmasat fejlődött. A 

betegség szó szerint átugrott néhány fázist. Egyszerre több időt töltöttünk 

kórházban, mint otthon. Az édesapám iránti végtelen és feltétel nélküli 

szeretet irányított bennünket és tartotta bennünk az erőt. A napokból 

hetek, a hetekből hónapok lettek. Mi pedig a kórház és az otthonunk közt 

ingadoztunk. Olyan erővel tört ki rajta a betegség, hogy szegénynek, még 

az immunrendszerét is legyengítette. Egyre több seb, felfekvés lett a 

testén és hamarosan a teste fizikailag sem győzte követni az összes 

változást, amit a több éves betegség okozott. De mégis reménykedtünk. 

Együtt töltöttük a karácsonyt és közülünk senkinek sem jutott eszébe, 

hogy ez lesz az utolsó közös karácsonyunk. Az újévet anyával ketten 

vártunk, hiszen aput újra korházba kellett szállítani. Kitavaszodott, 

elérkezett a szülinapom ideje és utánam az édesapámé is. 

Júniusban az iskolások zöme már örül a közelgő szünidőnek, de nálunk 

nem találtunk okot az örömre. A kórházban nap, mint nap édesapám 

állapota felől érdeklődtünk és mindig ugyanabban a vállaszban volt 

részünk: „Készüljenek fel a legrosszabbra”. Már majdnem egy hónap is 

eltelt, hogy az édesapám az infektológián feküdt. Egyedül volt a 
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szobában. A látogatásaink során napról napra kevesebbet beszélt. Az 

édesanyámnak szentelt nézése örök szeretetet sugárzott. Sok mindent 

láttam a szemében, de félelmet nem lehetett észrevenni. Keddi nap volt, 

2013. július 16. Ljubljanából hazatartva azon gondolkodtam, hogy a 

hosszú és fárasztó nap után forduljak-e le az autópályáról és menjek-e 

meglátogatni apámat, vagy várjak holnapig. De valami csak hajtott. 

Amikor letértem az autópályáról a haza vezető út helyett a kórház felé 

vettem az utat. Már ott volt az egyik nagynénim férjestől. Kisírt 

szemekkel támaszkodott az apám ágya felett. Csak a kórházi gépek 

hangját és kórház előtti fák levelének susogását lehetett hallani. Amikor 

beléptem a szobába, a nagynéném elmondta, hogy apám csak alszik, és 

hogy még egyetlen egy szót sem szólt. Oda léptem az ágyához és hallkan 

így szólítottam: „Apa.” Kinyitotta a szemét és rám nézett. Láttam, hogy 

iszonyatos fájdalmai vannak. A tekintetéből nem tudtam kiolvasni, mi 

szeretett volna mondani nekem. 

A nagynéném és a nagybácsim elbúcsúztak és kimentek a szobából. 

Egyedül maradtunk. Nem is tudom pontosan meddig maradtam vele. A 

napomról meséltem neki, a munkahelyi eseményekről, valamint az új 

kutyusunkról, aki már ügyesen őrzi a házat. Mindenről meséltem, hogy 

legalább egy kicsit eltereljem a figyelmét. Mivel a szemhéja egyre 

nehezebbnek tűnt, megkérdeztem, szeretne-e aludni. Alig láthatóan, de 

bólintott. Elmondtam neki, hogy hagyom aludni, hogy pihenje ki magát, 

és hogy találkozunk holnap, amikor anyuval jövünk látogatóba. 

Kinyitotta a szemét és nagyon-nagyon halkan mondta: „Rendben.”. Egy 

szójátékkal válaszoltam neki. Általában ezt szokta mondani, amikor 

viccelődött valamivel. Rám mosolygott és lehunyta a szemét. Elmentem. 
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Szerdán édesanyámmal együtt voltunk látogatóban. Velünk tartott az 

unokahúgom is. Aludt. Szerettük volna felébreszteni, hogy lásson 

bennünket, hogy talán tudunk egy kicsit beszélgetni, hogy 

szórakoztassuk. Hiába. Nem nyitotta ki a szemét. A gyógyszerek, a 

morfium, a fáradt test és a betegség megtették a magukét. Iszonyatos 

erőfeszítés lett volna számára, ha kinyitja a szemét és felébred mély 

álmából. Haza mentünk. Másnap a nővérem csatlakozott hozzánk. Apu 

aludt. A bőre színe napról napra szürkébbnek tűnt. Az ágya mellett 

álltunk. Anya a kezét fogta és csendesen suttogta a nevét. Mi ketten a 

nővéremmel is próbálkoztunk, de hiába. Apa nagyon mélyen aludt. Csak 

azt vettük észre, hogy a jobb kezén megmozdította az ujjait, és amikor 

anya a nevét suttogta, elmosolyodott. A mosoly jó három-négy 

másodpercig tartott. Aztán az ajka újra lelankadt. 

Néhány perccel utána mindannyian észrevettük, hogy a jobb szeméből 

kicsordult egy könnycsepp. Egy könnycsepp. Egy ilyen egyszerű kis 

dolog jel volt számunkra, hogy apa még mindig hall bennünket és tudja, 

hogy ott vagyunk vele. Maradtunk még egy órát. Először anyu csókolta 

meg, és mondta neki, hogy holnap újra eljön. Kiment az üvegajtón. A 

szobából láttam, hogy a lépcsőn vár rám és a nővéremre. A nővérem is 

elbúcsúzott és kiment a szobából. Egyedül maradtam a szobában. Nem 

emlékszem, ha megcsókoltam az arcát vagy sem. Lehajoltam a jobb 

füléhez és elmondtam neki, amit éreztem: „Semmi baj sem lesz, apu, ha 

elengeded. Minden rendben lesz.” Ránéztem, mozdulatlanul feküdt és 

aludt. A nővérem már anyuval volt és eltűntek a látókörömből. Az ajtóból 

még egyszer visszafordultam apu felé és hangosan mondtam neki: 

„Szeretlek.” Becsuktam az ajtót és az édesanyám és a nővérem után 

mentem. Éjszaka a nővérem nálunk aludt. Az esti beszélgetés fő témája 
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apu volt. Felelevenítettük a Kranjska Gora-i emlékeket és a fontosabb 

eseményeket. Aztán elmentünk aludni, hiszen a kórház és az otthon közti 

ingadozás eléggé kimerített bennünket. 

Kora reggel volt még, amikor a földszintről hallatszott édesanyám síró 

hangja, ahogy ébresztett bennünket. A néhány perccel korábban csengő 

telefont nem hallottam. A körházból telefonáltak. Éjjel, olyan egy óra 

körül, édesapám örökre elaludt. A vég, amit mindenki várt, eljött. A 

tizenhét éve tartó betegséggel vívott harcban édesapám azon az éjjelen 

vereséget szenvedett. Elveszítettem édesapámat. A földi életem egyik 

irányítóját, őt, aki anyámmal életet adott nekem. 

Annak ellenére, hogy erre heteken át készülsz, amikor elveszíted a 

szülődet, nagyon rossz. Leírhatatlan érzés. És ezt még nehezebb dolog 

követte. Értesíteni a rokonokat, hogy az édesapánk meghalt. És csak a 

nagynénémnek és unokahúgomnak jelentettem. Amikor az unokahúgom 

felvette a telefont, érezte, hogy miért hívom, hiszen kora reggel volt még. 

Úgy sírt, mint még soha, a szívem darabokra tört. Aztán a gorenjskói 

nagynénémet hívtam fel. Vele különleges volt a kapcsolatom, hiszen 

tizenhárom évig volt mellettem. Emlékszem, hogy már le akartam rakni a 

telefont, hiszen senki sem jelentkezett a túloldalon. Egyszer csak 

csendben azt mondta: „Halo?” Alig érthetően, zokogó hangon azt 

mondtam: „Néném, meghat az apu.” A vonal másik oldalán nem 

hallottam semmi mást, mint egy hangos sírást és egy Sziát. Mi hárman 

pedig gyorsan felöltöztünk és elmentünk a kórházba, hogy még egyszer, 

utoljára lássuk aput. 

Amikor a szobában elbúcsúztunk tőle, átfutott rajtam a gondolat, hogy 

lényegében csak egy testet látok, ez már nem ő. Nehéz hétvége állt 
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előttünk, de még nehezebb volt az azt követő hét eleje. Nem volt könnyű 

látni a szép számú rokonságot, ahogy egy forró hétfői napon, a temetés 

napján, összegyűltek. Édesapám temetésére Szlovénia másik felén élő 

barátai is eljöttek, ez nagyon megrázó volt. A könnyek féktelenül folytak 

az arcomon. A távoli dombon álló kápolnát bámultam. Egyszer csak 

édesapám hangját és utolsó szavait hallottam: „Rendben.” Tudtam, hogy 

ez ő. Üzent nekem, hogy most már minden rendben vele. Megnyugvást 

és egy hideg fuvallatot éreztem. „Szia.” búcsúztam el tőle. Bő egy 

hónappal édesapám halála után, még egy vég állt előttem. Befejeződött az 

a projekt, amelynél a Roma Akadémiai Klub is együtt működött. A 

hároméves munkánk a végéhez közeledett. Én is tagja voltam annak a 

csapatnak, amely eredményesem véghezvitte a projektet. A 

munkatársaimtól, akik e három év alatt a barátaim lettek, sokat tanultam. 

Együtt pedig bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk véghezvinni nagy 

és igényes projekteket is. Számunkra nem léteznek akadályok, kizárólag 

kihívások, amiket közös erővel le tudtunk győzni. Annak ellenére, hogy 

a projekt hivatalos része befejeződött, a „valódiakiak” szoros 

kapcsolatban maradtunk. De… Minden vég valami újat is hoz. És most 

sem volt ez másként. 
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12 Ma… 

Függetlenül attól, hogy át- és túléltem néhány véget, várt rám még egy 

fontos próba. Egyetemi tanulmányaim utolsó éve és a diploma. Annak 

ellenére, hogy az utolsó év beiratkozása előtt édesapa és munka nélkül 

maradtam, annyira erős voltam, hogy tudtam, hogy még akkor is, ha a 

Nova Goricai Egyetemre iratkoztam, képes vagyok azt befejezni. Képes 

voltam rá. Még többre is. Abban az évben, amikor befejeztem az egyetemi 

tanulmányaimat, a közszolgálati rádión befejeztem a műsorvezetői 

tanfolyamot és mikrofonengedélyt szereztem. A közszolgálati rádióval 

több éven keresztül közreműködtem, mégpedig újságíró voltam a roma 

műsornál. Én, aki még csak néhány éve szembesültem a ténnyel, hogy 

ereimben roma vér folyik. A rádión való munka a szívem akkora vágya 

volt, hogy egyszerűen az egómnak nem engedte, hogy legyőzze. 

A diplomát is megszereztem. Sőt, annak ellenére, hogy csak időnként 

mentem az egyetemre és csak ritkán voltam jelen az előadásokon, 

generációból elsőként. Voltak, akik azt mondták, hogy meglepő 

számukra, hogy romaként egyáltalán befejeztem az egyetemet, hiszen 

sokukra inkább az jellemző, hogy még az általános iskolát sem fejezik be. 

Én erre teljesen másként nézek. Diplomát szereztem, mert én azt akartam. 

Mivel ez az én döntésem volt, a tanulásba sok fáradságot, időt és energiát 

fektettem. Hittem magamban és a képességeimben. Az érzés, hogy képes 

vagyok valamire, nem múlt el. Beiratkoztam egy postgraduális képzésre 

és már számolom a hónapokat a magiszteri dolgozatom védéséig. 

Édesapám oldaláról a széles rokonságból – 42 unokatestvér közül – 

elsőként dicsekedhetek el ilyen hízelgő címmel. 
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És amellett, hogy tanulok, mi mindennel foglalkozom még? Tévés és 

rádiós újságíróként vagyok munkaviszonyban meghatározatlan időre a 

közszolgálati televíziónál. A nézők és a hallgatók számára minden nap 

történeteket szövök, legszívesebben az itthon és a világban élő romákról.  

Ez a fejezet, amit éppen olvasol, négy évvel azután íródott, mint az, amit 

eddig olvastál. A szavaim várták, hogy megérjenek. Pont ebben az évben 

kellett meglátniuk a napvilágot és megjelenniük nyomtatott formában, 

csak a számodra. Mindennek megvan a saját ideje… Hiszek abban, hogy 

a történetemnek, hogy végső formát öltsön, ki kellett várnia a csodálatos 

tavaszi napsütést. Amikor visszatekintek, nem tudom elhinni, hogy ebben 

a négy évben, mennyi sok szép dolog történt velem. Rengeteg csodálatos 

embert ismertem meg és felfedeztem néhány varázslatos tájat. 

Megvalósítottam jó néhány gyermekkori vágyamat. Nemrégiben még 

New Yorkban is jártam. New Yorkról még gyermekkoromban 

álmodoztam. 

Ma többek között elő is adok Szlovénia szerte. Mégpedig a roma 

kultúráról, amelyet még mindig kutatok. Szívesen fedezem fel az 

árnyalatait, amelyek összekötnek a tizenöt millió romával a világban. És 

tudom mi a legfontosabb: megtaláltam a szerelmet. Az igaz szerelmet 

bennem, magamban és ez megnyilvánul ott is, ahol sokan csak ritkán 

élhetik meg. <3 

Minden, amit gyakran a nagyvásznon, a tévében látunk vagy könyvekben 

olvasunk, lehetséges. Ez a varázs, a boldogság megszemélyesítése, amit 

szerelemnek nevezünk, létezik. Egy falatot neked ajándékozok belőle. 
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13 Napsütésesen tovább 

A viharos felhők az eső segítségével lemosták a fájdalmas pillanatokat és 

elmosták őket a múltba, onnét a jelenbe pedig csak a szép és meleg 

emlékek érnek. Még csak néhány hónap elteltével az apukám halála óta 

éreztem, hogy nincs már köztünk. Legalábbis fizikailag nem. Lelki 

világomban viszont, bárhova is megyek, egyfolytában kísér. Ma is vigyáz 

rám. Gyakran megtörténik velem, hogy séta közben, otthon vagy az 

autóban, érzem, hogy valaki néz. Nem félek tőle. Nyugodt vagyok és 

biztonságban érzem magam. Szeretetet érzek. 

Amióta apukám nincs velünk, furcsa dolgok történnek velem. Gyakran, 

amikor az órára nézek, ugyanazt az időt mutatja. Általában 9:11, 20:12 és 

23:23. Érdekes, igaz? Egy kicsit érdeklődtem, hiszen kíváncsi voltam 

arra, hogy ezek a számok mit is jelenthetnek. Ha a számmisztikában 

keressük a választ, akkor ezek angyali számok. A magyarázat azt mondja, 

hogy ezekben az órákban egy angyal van a közelemben, valaki olyannak 

a lelke, aki vigyáz rám. És mi a te jeled? Biztos ott van, csak a szíveddel 

kell nézned és azonnal szembe tűnik. A jeleket gyakran magától 

érthetődőnek vesszük, de itt vannak, mert szeretnének mondani nekünk 

valamit. 

Ma, amikor visszatekintek, látom, hogy az életembe lépő személyek azzal 

a céllal jöttek, hogy az igazi útra irányítsanak. Minden a szomszédságban 

élő három lánnyal és a szobámban felvételezett dallal kezdődött. Ha 

röviden összefoglalom: ha nem vettük volna fel a dalt, nem szerepeltem 

volna a médiában. Akkor nem szerepeltem volna a műsorban, ahol 

megismertem Boštjant. Rajta keresztül ismertem meg Marjant, aki 

megismertette velem azt a könyvet, ami felébresztett. Ha nem ismertem 
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volna Boštjan, nem kezdtem el volna szerkeszteni a zenei műsort a rádión. 

Ott szereztem meg a rádiós munka első tapasztalatait. Ennek 

köszönhetően lettem újságíró a roma rádiónál. Ott Vinkoval ismerkedtem 

meg, aki bemutatott Samantanak és a Roma Akadémiai Klub többi 

tagjának. Vinko közbenjárásával kaptam munkát és ismertem meg saját 

kulturális identitásomat. És ha nem ismertem volna meg Samantat, nem 

ismertem volna meg Maját, a jó tündért, aki véglegesen felébresztett a 

mély álomból. Mivel volt rádiós munkatapasztalatom, a közszolgálati 

rádióhoz kerültem és még ma is ott dolgozom. Látod, minden össze van 

fonódva? 

Ezért tudd, hogy tényleg létezik valami, ami sosem hagy cserben. A saját 

megérzésed, a szíved, ami mindig a helyes útra vezérel. De nem szabad 

viszont kételkedned, hinned kell a szívnek és magadnak is. Hidd el, hogy 

az igaz út magától nyílik meg előtted. Annak ellenére, hogy néha azért 

találkozni fogsz akadályokkal, tarts ki, és az akadály mindig kisebb lesz. 

Ha eltekintesz azoktól a nehézségektől és gondoktól, amelyek szívják a 

drága energiádat, a dolgok maguktól megoldódnak. Mint a mágia. És már 

nincsenek is. 

Ne aggódj. Akkor sem, ha valamelyik kívánságod nem teljesül, vagy 

valamelyik terved meghiúsul, hiszen tudnod kell és hinned abban, hogy 

minden okkal történik. Ha valami nem valósul meg, az még nem azt 

jelenti, hogy azt a dolgot nem érdemled meg, csak annyit jelent, hogy az 

– abban az időben – nem neked volt szánva. Ha egy bizonyos dolog neked 

van szánva, akkor az a legmegfelelőbb időben és helyen mindenképpen 

az utadra kerül. Úgy, mint én. 
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Ma itt vagyok neked. Holnap talán valaki más lesz ott. A sorsnak átkozott 

jó a humorérzéke. Nemcsak jó, hanem kitűnő! Csak tudnunk kell nevetni 

és máris könnyebb. Nem hiszed el? Próbáld ki. Működik. Ellenőrizve van. 

Minden és mindenki itt van, mert itt kell, hogy legyen. Lehet, hogy csak 

azért, hogy a jó útra tereljen, hogy ne térj le az útról. Itt van. Köszönj meg 

mindent, a jót és a rosszat is! Fogadd el és lépj tovább. Sodródj az árral. 

Lélegezz fel. Nyisd ki a szemed. Fogadj az életedbe mindent, ami adott. 

Tanulj. Nevess. Sírj. Örülj. Bízz önmagadban. És ne feledd, hogy minden 

gond megoldását már magadban hordod. Benned rejlik minden válasz. 

Ezért hallgass a szívedre. Szimplán egyszerűen: élj. 
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