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Prihodnost je vaša.  

Upanje je vaše. 

Vse zarje in zore, vsi sviti in razsviti so vaši. 

Vse pomladi in vesne in vigredi so vaše.  

Vse možnosti doma, v Evropi in v svetu so vaše. 

Vse dobre paše so vaše. 

Vse, vse, vse je vaše.  
(Tone Pavček) 

 

Dragi dijaki! 

 

Zdaj, ko vas tako gledam, vidim eno samo mladost in radost, ki je v vas. Ohranite 

in negujte to. In pred vami je tudi velik, neizmeren in odprt prostor. Izkoristite ga! 

 

Ob koncu šolskega leta smo – kot že vrsto let – tudi letos ustvarili šolsko literarno 

in likovno glasilo Zeleni val. Nanj smo zelo ponosni. V glasilu ste dijaki 1., 2. in 

3. letnikov pesnili na temo letnih časov, izražali svoja ljubezenska čustva in 

razmišljali o prijateljstvu. Z nami ste delili svoje mnenje o odločitvah in 

prevzemanju odgovornosti za storjena dejanja ter nas z domišljijo popeljali na 

razburljive dogodke, ko smo z vami podoživljali trenutke kot pevka na velikem 

koncertu, dirjali po stezi kot voznik formule in se z nogometnimi igralci podili po 

zelenici.  

 

Tudi letos literarno glasilo krasijo likovna dela naših ustvarjalcev (1. in 2. 

letnikov), za kar sem jim še posebej hvaležna. Iskreno se zahvaljujem vsem 

avtorjem prispevkov in kolegom (ge. Orthaber, ge. Srebrnič in g. Šehoviču), ki 

ste pomagali pri nastajanju tega literarnega glasila. 

 

Mentorica Maja Cafuta 
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POLETJE 
 

Na nebu sonce rumeno 

zunaj drevje zeleno 

 

od šole stran bežimo 

na morje hitimo 

 

lahko v vodo skočimo 

in školjke pobiramo 

 

od šole stran bežimo 

v gore pojdimo 

 

vzpnemo se na vrh 

in razgled dobimo 

 

od šole stran bežimo 

lenarjenje je edino 

 

pozabimo na vse skrbi 

naj se nam odprejo nove poti. 
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POMLAD 
 

Za zimo je prišla pomlad, 

le kdo ne bi imel je rad? 

Toplo vreme, petje ptic 

in zelenje cvetlic. 

 

Ležim na travi in uživam na soncu, 

zdaj, ko šola gre h koncu. 

Preživel sem to trpljenje, 

da, takšno je pač življenje! 

 

••• 

Sonce že vzhaja, 

življenje prinaša, 

ptice vesele so priletele. 

Trava zelena,  

vse prej kot rumena, 

raste in raste,  

a ne doraste. 

Pisano cvetje mami sem dala, 

bila je vesela  

in me objela. 

Uživati sama nikoli ni znala, 

zato sem še eno pesem napisala.   

 

••• 

Ko jutranja rosa na zeleni travi se lesketa, 

v soncu je mehka vsa. 

 

Da lepša je še bolj, 

krasi pomladno cvetje jo vso okoli polj. 

 

Ptice iz krošenj žvrgolijo, 

da življenje nam lepše naredijo. 

 

Povrh pa toplo sonce nam zasije, 

da ljubezen do pomladi se zaužije. 
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••• 

Pomlad najlepši je čas, 

saj vso cvetje okrog je nas. 

Pomladi nam rože cveto, 

ptički pa veselo pojo. 

Trava nam zeleni, življenje  

nam cveti, z obilo sonca in  

smeha nas krasi. 

 

Ko ptički uživajo, 

nam spet vse je lepo. 

Veselje spet je prišlo med nas, 

a le za kratek čas. 

 

••• 

Zunaj je pomlad, letnih časov je zaklad. 

Trava že diši, rasti nam hiti. 

Zdaj bo treba kosit, kot to dela naš Vid. 

Zelena je naša dežela, ptička je v logu zapela. 

Vročina se dviga, sosed spet kosilnico vžiga, 

jaz zdaj nimam mira, ker hrup me ovira. 

 

Tako je življenje samo trpljenje. 

Če ne bi imel vina, bi bil čustvena razvalina. 

Še dobro, da je vino hladno, drugače bi »vkup padno«. 

Tega si ne želim, zato pit hitim. 

Pozabim, da ima vino alkohol 

in drugi dan imel bom glavobol. 

 

Pomlad je lepa kot ruska stepa. 

Ko se zbudim, srečen pomladne dni živim. 

Rad gledam cvetje in svoje imetje. 

Imetja je bolj malo, zato grem v sosedovo štalo. 

Rajši poslušam kravico in pijem vročo kavico. 

Zunaj so ptice in čisto prave veverice. 

 

Rad imam pomlad, soseda je ugriznil gad. 

Spet so budne kače, na cesti pa povožene krastače. 

Močno pripeka sonce na čisto vse konce. 

Jaz pa uživam, v senčki popivam. 
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Spet klin z klinom zbijam,  dokler se ne zvijam. 

Potem pa grem spat, saj je pomlad. 

 

 
 

MATI ZEMLJA 
 

Vsa zadihana je pomlad 

preko polja prihitela, 

pregnala je zimo, hlad, 

s toploto zemlje jo ogrela. 

 

Brž čez trate pogrnila 

zeleno, mehko je odejo 

in rožicam je naročila, 

naj se hitro prebudijo. 

 

Sonce se ji je smejalo 

in ljudem je govorilo: 

Na polje pojdite orat, 

jih posadit in posejat! 

 

Zemlja je vedno dobra mati, 

zato ji zvesti morate ostati, 

vsakemu bo dala kruh, 

če za delo ne bo gluh. 

 

Radi jo morate imeti, 

obdelovati in pleti, 

ko se jesen bo vrnila, 

 zemlja vse vam bo povrnila. 
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JESEN 
 

Spet jesen kmalu bo tu, 

ptice selivke počasi gredo. 

 

Dež tika taka na vrata, 

megla spušča se do tal. 

 

Nebo spet jesensko sivo 

in gozd poln raznih barv. 

 

••• 

Jesensko listje v gozdu šumi, 

nad pisanim listjem ptica žvrgoli. 

Med sončnimi žarki dež še škropi, 

siva megla v sijaju neba se bistri. 

 

Ptica zapoje glasneje, 

v vetru zaziblje se pisano vejevje. 

Žarki sijejo vse močneje, 

ptica zapoje še glasneje. 

 

••• 

Gozd ni več gozd. 

Prazen je. 

Listje je odpadlo. 

In vse je propadlo. 

 

Siva megla prekrila je 

celo mesto. 

Nič več ni tako 

pestro. 

 

Z neba 

dež je padel. 

Ptice je daleč 

daleč odpeljal. 
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••• 

O jesen, prelepa jesen, 

začne se 1. septembra, 

takrat ko listje 

z drevesa padati začne. 

 

O jesen, prelepa jesen, 

polna si lepote, 

ki polepša nam dan. 

Ampak kaj nam bo lepota, 

če šola začne se takrat. 

 

O jesen, turobna jesen, 

poletja je konec, konec zabave. 

Začnejo se meseci, 

ko dež in megla, 

obiskala nas bosta. 

 

O jesen, turobna jesen, 

prišel je čas, ko prazno bo nebo. 

Ptice na toplo, 

na toplo tudi mi 

pred kamin se ogret. 

 

O jesen, prelepa jesen, 

prišel je čas, ko sladko vince 

na štajerskem hribu 

nastalo bo. 

 

••• 

Ptice žvrgolijo, 

gozdovi se praznijo, 

listje pada iz dreves, 

dež pa moči to listnato zmes. 

Siva megla je v zraku, 

dan se dela v mraku, 

nebo temno je in mirno, edino, 

kar res veliko je in širno.   
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••• 

V tihem jutru se spušča megla, 

gozd, park, vse mesto še spi. 

Niti šepeta, vzdiha, izdiha ne slišiš, 

čas kot ustavljen se zdi. 

 

A pridi bliže in zapri oči, 

narava je budna in se hkrati prebuja. 

Slišiš ropot, vzklik in še hrup, 

vse že divja, nihče ne zamuja. 

 

Zdaj odpri oči in poglej, 

ptice letijo in nekam hitijo. 

Levo in desno in gor in dol, 

glasno čivkajo, med seboj govorijo. 

 

Sliši se šumenje, premikanje vej, 

veter nosi pisano listje naokrog. 

Kot bi bil ponosen, kaže svojo moč, 

in to mu gre res dobro od rok. 

 

Poglej še v nebo, mirno in zaspano, 

nobene žive barve, le siva. 

Prinaša dež in mraz 

in zdaj ti in jaz živahno stran hitiva. 

 

••• 

Jeseni ptice odletijo, 

da pozimi preživijo. 

Dež dni nam kvari, 

ko zunaj bi lahko 

se igrali. 

 

Siva barva nam nasmeh 

z lica briše. 

Vendar kakor megla 

se lahko 

takoj izbriše. 
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Jasno nebo 

otroke ven privabi, 

da bi pisano listje 

na tleh pobrali. 

 

••• 

Listje pada, dežek gre, 

Ptice pa na jug hite. 

Nebo je sivo, povsod megla, 

listje v gozdu že šumlja. 

 

••• 

Jesen že vztraja, poletje odhaja. 

Ptice se smejijo, ko v tople kraje letijo. 

Dež pa pada, listje odpada, megla se spušča, 

naš smeh pa popušča. 

Nad nami je sama megla ostala, gozd je zakrila, 

nikoli odkrila. 

Jesen nas zapušča, smejanje dopušča, nebo je razkrila 

in spet nasmeh na obrazih pustila. 
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ZIMA 
 

Zima prihaja, veselje prinaša, 

peč je zagrela in nas pogrela. 

Bela narava pogled v daljavo odnaša, 

mala snežinka razveselila našega je sinka. 

 

Obdarovanje je ključno, čeprav je mučno, to je potrebno, 

včasih, a ne vedno. 

Led prekril je celi svet, bel je kraj, kaj pa zdaj. 

 

 ••• 

Zima je.  

Sedim poleg peči, 

zunaj svetijo luči, 

ki obsijale so vse poti. 

 

Zunaj padajo snežinke bele, 

ki prinašajo nam veselje. 

Vsepovsod je mraz, 

sneg prekril je celo vas. 

 

Vse se je pretvorilo v led 

in pušča veliko sled. 

Da, dogajajo se obdarovanja 

in velika potovanja. 

 

••• 

Zima zima bela 

bila je zelo vesela 

in ledena. 

 

Snežinke kar mrgolijo 

eni pa na peči sedijo, 

ker od mraza se prehladijo. 

 

Nato je prišel Božiček s sanmi, 

od teže daril so se mu majali 

brada in brki. 
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Z darili nas je začel obdarovati, 

se z nami smejati 

in hitro nazaj na južni pol odpotovati. 
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LJUBEZEN 
 

Rdeča je barva ljubezni. 

Ko s prsti ji greš skozi lase, 

ko jo pogledaš v oči 

in si rečeš: 

»Mar sanjam? Je vse to res? 

Je ona res zdaj tukaj, z menoj?» 

In takrat si odgovorim: 

»Da, vse je res in ona je res tu!» 

Sonce že zahaja, 

njena usta so topla, 

njen nasmeh vabljiv. 

Njeno srce trpeče, 

moje pa drhti 

in upa 

na najbolj ljubeče dni. 
 

 

••• 

sedela midva sva tam 

pod soncem vročim takrat 

srečna v nesreči sva bila 

drug drugega občudovala sva 

 

nasmeh namenila si mi 

toda nisem vedel kaj rekel bi 

ko srce meni vzela si 

vse spremenila si 

 

usta rdeča približala so se 

prsti nežni obdali so me 

ko rečeš ne -  svet ustavi se 

solze žalosti pojavile so se 

 

spomini nepozabni vračajo se 

ko spet zagledam te 

ne oziraš ti se več 

zate ne obstajam več 

ko še zadnjič videl sem te 
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ti srce zlomila si mi 

kajti spomini pregrenki so bili 

pregrenki da živel bi 

 

 
 

••• 

Zora pokukala je v nov dan, 

s svetlobo prekinila je moj san. 

Molče prebuja se sonce 

in z listov drsijo mokre kapljice. 

 

Tiho, temno noč zapušča za seboj, 

sledi nov dan in novi boj. 

Žarek upanja po glavi me gladi, 

moje srce s toploto se napolni. 

 

Zato danes postal bom novi jaz, 

čutim, da prešel bom mejo 

in jutri imel bom nov obraz 

kot vsaka noč svojo zarjo. 

 

••• 

Opazujem. Opazujem tvoj nasmeh … 

Je sladek, zapeljiv kot čokoladni greh. 
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Mislim nate. 

Srce vse hitreje, vznemirljivo bije, 

ko sončni žarek igrivo na tvoje lase sije. 

 

Tvoja usta nemo šepetajo. 

Od lepote prevzet, moja ušesa ničesar ne zaznajo. 

Lepa si. 

Praviš mi: „Glej dva goloba, ki na vodnjaku sedita, 

se igrata in ljubezen delita.“ 

 

Obleka rdeča res lepo ti pristaja, 

zmeden sem, ne vem, kaj se dogaja. 

Nor sem nate. 

S prsti nežno se dotakneš moje roke, 

jaz mislim, da slišim prizvoke. 

To je ljubezen, 

slepa, nora, sladka bolezen. 

 

••• 

Sedim na klopci, na stari, porjaveli dami. 

Razmišljam o ljubezni 

in nesreči. 

 

Sedim na soncu, 

moja lica so rdeča, 

moja usta suha. 

S prsti sežem si v lase 

in ostanem brez besede. 

 

Tam je, nekje vmes, 

med rožami stoji. 

Sama, osamljena, 

moja, nepričakovana. 

 

Sva že dva, 

midva, ki skupaj bi bila, 

a nimava poguma, 

da bi to priznala. 
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••• 

Za ljubezen sta 

potrebna dva, 

to se opazi 

že sprva. 

 

Za ljubezen je 

potreben nasmeh, 

ki je lahko včasih 

tudi greh. 

 

Ko se usta dotaknejo, 

srce utripa, 

in zaradi tega 

te zavzame gripa. 

 

Ko te rdeče ustnice poljubijo, 

se počutiš kot sonce, 

ki se te dotakne 

s svojimi žarečimi prsti. 
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PRIJATELJSTVO 
 

Prijateljstvo je pravo, 

če zaupanje je vdano, 

saj življenje je kratko 

in včasih sladko. 

 

Prijateljstvo je polno veselja, 

razumevanja in hrepenenja, 

prijatelj ti pomaga iskreno, 

ne da pričakuje kaj v zameno. 

 

S prijateljem gremo na sprehod, 

po poti življenja, 

polni dobrot, ljubezni in zmot, 

z roko v roki povsod. 
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••• 

Pravega prijatelja res težko se dobi, 

ki te drži za roko,  

ko na nitki si z močmi. 

Prijateljstvo je velik dar,  

ne moreš ga kupiti, 

ampak znati v dobri luči deliti. 

Prijatelj je sreča, je tvoja roka, 

ki koraka po življenjski poti s teboj. 

 

••• 

Moj najboljši prijatelj je moje življenje, 

moja sreča in moje veselje. 

Zaupam mu lahko vse svoje  skrivnosti in želje, 

na pravo pot me z nasveti popelje 

ter z roko v roki 

skupaj stopama na življenjsko pot. 
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PRIJATELJ 
 

Življenje me je velikokrat postavilo pred kakšno odločitev, pri kateri res nisem 

imel izbire, pri drugih pa sem se lahko odločil po svoji volji.  

 

Svoje odločitve tudi včasih obžalujem ali pa bi si želel, da se ne bi tako odločil. 

V preteklosti sem se sprl s svojim najboljšim prijateljem, s katerim sva preživela 

veliko skupnih trenutkov v otroštvu, se skupaj zabavala in si stala ob strani. 

Vendar v življenju ni vse tako lepo, kot na prvi pogled izgleda. Prišel je čas, ko je 

prijatelj pokazal svoj pravi obraz. Sprla sva se samo zaradi ene punce, ki nama je 

bila všeč. Zdi se mi, da sva takrat oba malo nesramno odreagirala in sva se 

skregala, tako da se nisva niti pogovarjala. Če bi lahko prevrtel čas nazaj, 

zagotovo ne bi reagiral tako burno in se s prijateljem  ne bi sprl samo zaradi ene 

punce. 

Hkrati pa sem sprejel tudi ena izmed mojih najboljših odločitev v življenju, na 

katero sem ponosen. Odpravljal sem se domov in med potjo sem se odločil, da 

bom obiskal svojega dedka, ki je bil zelo bolan. Ko sem prišel k njemu 

nenapovedano, se me je zelo razveselil in bil je resnično presenečen. Ker je bil 

zelo bolan, sem se tudi odločil, da bom ostal nekaj dni pri njem in mu pomagal 

pri opravilih ter kuhi. 

 

Ko se spominjam svojih odločitev, sem se velikokrat odločil prav, so pa bili 

trenutki, ko sem se odločal v jezi - takrat sem se tudi odločil narobe in svoje 

odločitve pogosto obžaloval. 
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PRIZADEL SEM PRIJATELJA 
 

Vsi imamo ob sebi nekoga, ki nam v življenju veliko pomeni, pa naj bo to oče, 

mama, sestra ali dober prijatelj. Dobri prijatelji si vedno stojimo ob strani. Lahko 

si zaupamo in vemo da se vedno lahko zanesemo drug na drugega. Vendar pa tudi 

pri najboljših prijateljih pride kdaj do razočaranja. 

 

  Prav to se je zgodilo meni. Prizadel sem svojega najboljšega prijatelja Marsela. 

Svoje mnenje sem izrazil na napačen način. Prijatelj je močnejše postave in 

nenamerno sem mu rekel, da bi se mogoče lahko ljubiteljsko začel ukvarjati s 

kakšnim športom, da bi izgubil kakšen kilogram. Seveda se nisem hotel norčevati, 

temveč sem mu hotel le dobro, saj sem videl, kako ga drugi zbadajo zaradi 

postave. Hotel sem samo pomagati, ampak Marsel od takrat ni več govoril z mano. 

Nič mi ni bilo jasno, saj nisem vedel, da sem ga s tem prizadel, čeprav sem hotel 

samo pomagati. Ko mi je povedal, kako je on dojemal vse moje besede, sem bil 

popolnoma razočaran. Zavedal sem se, da sem storil napako. Počutil sem se 

grozno. Nato sem se spomnil, da sem bil kot otrok tudi sam bil debelejše postave, 

zato sem bil žrtev norčevanja, zbadanja. Takrat človek dojema vse le na hud način 

in v vseh besedah, ki omenijo tvojo postavo, najdeš le najhujše. Popolnoma sem 

ga razumel in se mu takoj opravičil. Razložil sem mu, da sem mu hotel pomagati 

in da ga popolnoma razumem, kako se počuti.  

 

Ker sem sam nekoč trpel zaradi svoje postave, sem se odločil, da se bom začel 

ukvarjati z nogometom. Ta mi je prinesel veliko uspehov, veselih trenutkov in tiso 

najpomembnejše, zaželeno postavo. Nisem odnehal, dokler nisem dosegel, kar 

sem si želel. Vendar pa imamo ljudje drugačno mnenje, čustva. Vsak sprejme 

stvari drugače. Od tistega trenutka, ko sem mu razložil, kaj sem hotel povedati, je 

seveda vse razočaranje zbledelo. Obljubil sem mu, da ga ne bom nikoli več 

prizadel, da mu bom stal ob strani in pomagal v najtežjih trenutkih. In neverjetno! 
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Mojo idejo, da bi se Marsel začel ukvarjati s športom, je takoj sprejel, ko je videl, 

da mu želim le pomagati. Marsel je začel športati. Počutil se je fantastično, saj so 

bili vsi ponosni nanj, da se trudi, in mi je bil zelo hvaležen.  

 

Kljub vsemu slabemu je v vsem nekaj dobrega. In najpomembnejše za vse tiste, 

ki se vidijo v tej vlogi, naj ne pozabijo, da kjer je volja, tam je moč. 
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Odločitve in odgovornost 

 

ZA SVOJA DEJANJA ODGOVARJAM SAMA 
 

Velikokrat se nam zgodi, da v življenju sami odgovarjamo za svoja dejanja. Tudi 

ko odraščamo, nas starši učijo, kaj lahko počnemo in česa ne. Vzgajajo nas tako, 

da svoja dejanja priznamo in tudi velikokrat popravimo. Ker pa kot otroci še 

nismo imeli tako velike odgovornosti, se ta začne, ko zakorakamo v srednjo šolo.   

 

Takrat je čas odraščanja, čas, da se sami zavedamo svojih dejanj. Svoje napake 

obžalujemo, vendar to težko priznamo. Redko kdaj se zavedamo, kaj smo v nekem 

trenutku storili, dokler nam to ne prinese posledic. Odločitve so težke, a vendarle 

jih moramo sprejeti in se z njimi soočiti. Ko postanemo samostojni, smo s tem 

tudi sami dolžni rešiti svoj problem in to tudi popraviti. Ne zavedamo se, da z 

našimi nepremišljenimi dejanji velikokrat prizadenemo ljudi, ki jih imamo radi, 

ljudi, ki nam veliko pomenijo. Zavedamo se šele takrat, ko jih izgubimo. 

Premlevamo in upamo, da bomo posledice upravičili, a velikokrat temu ni tako. 

Vemo samo, da nikoli ne bo več tako, kot je bilo, četudi se osebi opravičimo. Ker 

steklo, ki ga razbiješ, ne bo nikoli več enako, kot je bilo v prvotnem stanju. Enako 

je z osebo, če jo prizadeneš s svojimi dejanji, ne bo nikoli več čutila tega, kar je 

čutila pred tem. Svojih dejanj si velikokrat ne priznamo, ker se jih ne zavedamo. 

Zavedati se začnemo šele takrat, ko se nam zgodi enako. Življenje je minljivo, 

zato se moramo zavedati posledic, ki jih z dejanji storimo. Ker danes je vedno, 

jutri pa ni nikoli. In ravno to nas mora motivirati, da danes vemo, kaj počnemo, 

kje smo in s kom smo. Ne zavedamo pa se, kaj bo jutri in kje bomo. Ceniti moramo 

svoje bližnje zdaj in danes. Ker dejanja prizadenejo bolj kot besede, ki jih nekomu 

nameniš. Bolje, da gradimo na lepih, pozitivnih dejanjih, s katerimi nekomu 

polepšamo dan, kot pa z dejanji, ki prizadenejo.  
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Tudi sama sem že prizadela s svojimi dejanji osebe, ki mi resnično pomenijo 

veliko in zavedam se, kako hudo je bilo.  In nikoli več ne bi naredila nečesa 

nepremišljenega, ker s tem ni bilo hudo samo drugim, ampak tudi meni, ko sem 

se tega dejansko zavedala. Od takrat vedno razmislim, kaj naredim in kako to 

naredim, pred tem tudi premislim, kaj rečem.  

 

Življenje je prekratko, da bi obžalovali, učimo se samo na svojih napakah in od 

tega tudi veliko odnesemo. Imejmo se radi, jokajmo, delajmo napake, jih 

obžalujmo, predvsem pa uživajmo zdaj in danes.  

 

 
 

ZA SVOJA DEJANJA ODGOVARJAM SAM 
 

Ta tema mi je še posebej blizu, saj sem že od zgodnjega otroštva od staršev doma 

poslušal, da sem za svoja dejanja odgovoren sam. To jima je uspešno uspelo 

''zabiti'' v mojo glavo, saj se tega še predobro zavedam. Vendar te kot mladega in 

nepremišljenega najstnika po splet okoliščin včasih zanese tudi na kriva pota, o 
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katerih začneš razmišljati šele po storjenem dejanju ali izrečenih besedah. 

Velikokrat se mi zgodi, da v afektu o dejanjih ne razmišljam in se ne kontroliram. 

To je vsekakor moja slabost, ki se zavedam in jo poskušam izboljšati oziroma 

kontrolirati. Zdi se mi, da se vedno hitreje približujem tistemu datumu, ko bom 

postal polnoleten in s tem poleg nekaterih pravic, dobil tudi vso pravnomočno 

kazensko odgovornost za svoja storjena dejanja.  

 

V preteklosti sem za svoja dejanja vedno odgovarjal sam, ko sem naredil nekaj 

narobe, sem prevzel krivdo in posledice, ki so sledile. No, tako so me vzgojili 

starši.   

 

Zdi se mi, da pomemben del vzgoje predstavlja otrokovo razumevanje 

pomembnosti dejanske odgovornosti in posledic, ki z nekim storjenim dejanjem 

sledijo. 
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ZA SVOJA DEJANJA ODGOVARJAM SAMA 
 

Kor štirinajstletna deklica sem zelo rada uživala energijske pijače. Največkrat sem 

popila energijsko pijačo Monster. Bilo je veliko različnih okusov, vendar najraje 

sem pila zelenega, ki je bil sladek in zelo okusen. Na dan sem popila vsaj dva 

Monsterja. Čez leta sem se pričela zavedati, da ta pijača ni zdrava zame ali kogar 

koli drugega.  

 

Ko sem prišla v srednjo šolo, se je moje življenje spremenilo. Spremenilo se je 

tudi moje prehranjevanje. Ker sem zaradi energijskih pijač pridobila veliko 

dodatnih kilogramov, se v svojem telesu nisem počutila več dobro. Zato sem 

prišla do končne odločitve, da se odpovem vsem energijskim pijačam in pričnem 

jesti zdravo hrano ter piti čim več vode. Vesela sem, da sem to odločitev sprejela 

in naredila super stvar zase, kar je pripomogla k temu, da se sedaj sprejemam 

takšno, kot sem, in da se počutim bolje. 

 

 Z zdravo prehrano in pitjem vode ter gibanjem sem izgubila veliko kilogramov. 

Sedaj se počutim bolj veselo in motivirano za naprej. Sedaj, ko vidim kogar koli, 

da pije energijsko pijačo, se samo nasmehnem in se spomnim odločitve, ki sem jo 

sprejela in za katero mi nikoli ne bo žal. Veliko ljudi išče motivacijo  ali pomoč 

pri tem, da bi se določenim stvarem odrekli v življenju in naredili kaj dobrega 

zase, ampak niso prepričani in potem  vedno ostanejo tam, kjer so bili na začetku. 

Vendar če je človek dovolj močan in verjame vase ter si res želi nekaj novega ali 

boljšega v življenju, mu bo to tudi uspelo. Le volja in moč sta potrebni za takšne 

stvari in verjamem, da lahko uspe vsakomur od nas.  

 

Zase vem, da sem se skoraj vedno v življenju odločila prav. Ne glede na to, kakšna 

je bila v tistem trenutku  odločitev, se je kasneje izkazalo, da je bilo vredno. 

Določene stvari bi v življenju želela spremeniti, a jih včasih žal ne gre. Vedno si 
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rečem, da takšno pač je življenje in da se včasih morajo najprej zgoditi slabe 

stvari, da je na koncu bolje za vse.  
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Domišljijski spisi 

 

ZGODILO SE JE … 
 

S prijateljico sva odšli na koncert Nicki Minaj v London. Spomnim se, kako sva 

še bili skupaj, plesali in peli, vendar sem se v naslednjem trenutku znašla na odru. 

Nisem bila jaz, ampak reperka Nicki. Sprva me je zgrabila panika, nisem vedela, 

kaj naj naredim, saj nisem mogla verjeti, kaj se dogaja, da sem zares ona. Nato 

sem odpela pesmi in vodila koncert do konca, saj sem dobro poznala njene pesmi. 

Potem sem odšla do svoje prijateljice in ji povedala, da sem Nika. Obe sva bili 

začudeni. Najbolj pa sva se bali, kako povedati fantu in ostalim prijateljicam, da 

sem znana pevka jaz. Meni je bila nova vloga »super«, saj sem si od nekdaj želela 

postati pevka, vendar morajo moji bližnji vedeti, kaj se je zgodilo. Odločili sva se 

oditi domov in povedati novico. Vedeli sva, da nama ne bodo verjeli, zato sem 

staršem, fantu in prijateljicam obnovila naš najljubši skupni dogodek in takrat so 

verjeli, so da sem jaz Nika. Vsi so bili začudeni, tudi jaz. Čeprav sem upala, da 

bom za vedno ostala pevka, sem vedela, da se to ne bo zgodilo. 

 

Žal je vloga pevke ostala samo en dan, naslednjo noč sem bila že jaz, »stara« 

Nika.  

 

Bila sem rahlo žalostna, ampak sem ponovno dobila svojega fanta in prijateljice, 

saj ko sem bila pevka, je bilo življenje naporno, nič zasebnosti, in mi je všeč, da 

sem ponovno jaz.  
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ZGODILO SE JE NA NOGOMETNI TEKMI 
 

Bil je lep in sončen dan. S prijatelji smo se odločili, da bomo šli na kratke 

počitnice in si tam ogledali nogometno tekmo. Naša pot je bila razburljiva, polna 

smeha, veselja in pozitivne energije. Ko smo prispeli na cilj, smo se namestili v 

majhnem apartmaju in odšli na nogometno temo. Stadion je bil ogromen, s 

steklenimi vrati in mogočnimi stebri ter varovan z najboljšo tehniko in policijo. 

Bili smo presenečeni. Ko smo prispeli na tribune, se je tekma že začela, saj smo 

prišli z manjšo zamudo zaradi gneče pred stadionom. Ko smo se namestili, je bilo 

vse super, tekma je bila napeta in vsi smo čakali, da bo polčas, da lahko gremo po 

hrano in pijačo. Ko smo se vrnili na stadion, smo se namestili na naše sedeže in 

naprej uživali ob gledanju tekme. A v naslednjem trenutku se je vse spremenilo. 

Bilo je 10 minut po polčasu in s prijatelji smo bili naenkrat na igrišču, v dresih in 

polni opremi smo igrali nogomet z ostalimi igralci. Nisem vedel točno, kaj se 

dogaja z mano in mojimi prijatelji. Mislil sem, da se mi »meša«, z žogo sem bil 

izgubljen, nisem vedel, kaj delam, komu naj podam, bil sem popolnoma zmeden, 

izgubljen. Ko sem pogledal ostale prijatelje, sem videl, da v tem uživajo, zato sem 

se sprostil in sodeloval v igri. Postalo je zabavno! Med seboj smo sodelovali, se 

povezali, med nami je nastala posebna energija. Bilo je zadnjih pet minut in takrat 

sem zadel odločilen gol! Gooool! Je vpila tribuna. V meni je bil tak adrenalin kot 

še nikoli, navijači so na tribunah vpili moje ime in peli klubsko pesem. Bilo je 

neverjetno! Vendar v tistem trenutku vsega mojega veselja sem naenkrat spet 

sedel na tribuni med svojimi prijatelji, ki so peli klubsko pesem, saj je padel 

odločilen gol za našo ekipo. Samo nasmehnil  sem se in se zamislil. Še danes ne 

vem, ali je bil dogodek resničen ali le močna želja v meni. 
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KAKO SEM PREŽIVEL TRČENJE V 

DIRKALNIKU FORMULE 1 

 

Bil je eden tistih običajnih dni v letu. Počitniški. Imel sem prost dan. To pomeni, 

da sem deloval v slogu najmanjšega odpora. Tik preden sem se usedel za mizo, 

da bi pojedel zajtrk, sem dobil sporočilo na telefon. Prijatelj me je obvestil, da se 

začenja dirka Formule 1. Prijel sem krožnik in kozarec s sokom in odšel za 

sedežno jest pred televizijo. 

 

Dirka se je pričela. Pozabil sem, da jem in pijem. Povsem sem se vživel v 

dogajanje, kot da bi bil dobesedno v formuli in dirkal s svetovno znanimi dirkači 

na progi. Seveda sem navijal za formulo Hamiltona, saj je zame osebno najboljši 

dirkač na svetu! Tako so dirkači odpeljali nekaj krogov in dirkač Lewis je moral 

v bokse, saj mu je razneslo zadnjo desno gumo. Takrat sem se tudi sam za nekaj 

sekund vrnil v resničen svet.  

 

Prijel sem kozarec soka in še preden sem lahko naredil požirek, je Hamilton že 

speljal in tik preden se je steklen rob kozarca zopet dotaknil mojih ustnic, sem se 

znašel v čeladi z rokami za nenavadnim volanom pri hitrosti 180 kilometrov na 

uro. Z malo izkušnjami o vožnji avtomobila mi je uspelo prevoziti prvi ovinek, a 

je hitrost drastično padla, in še preden sem lahko ugotovil, kaj se dogaja, sem v 

čeladi zaslišal, da mi je nekdo rekel: »Hamilton, ali je kaj narobe?« Še preden sem 

lahko sploh kaj odgovoril, se je Vettel zaletel vame! Naslednji dan sem se zbudil 

v bolnišnici, na srečo samo z manjšimi poškodbami na rokah, ampak kaj kmalu 

sem ugotovil, da nisem bil v svojem telesu! Od šoka se mi je v sekundi povečal 

srčni utrip in še isti trenutek mi je zdravnik priskočil na pomoč in tudi Lewisova 

družina. Zdravnik me je vprašal, če vem, kaj se mi je zgodilo. Odvrnil sem, da ne. 



Literarno glasilo Srednje prometne šole Maribor 2018 

 

30 

Povedal mi je, da se je vame zaletel Vettel. Zaletel se je v zadnji del formule pri 

hitrosti 210 kilometrov na uro. Ob trčenju sem padel v nezavest. 

 

Ko je zdravnik izgovoril ime Lewis Hamilton in me gledal, se mi je vrnil del 

spomina. Spomnil sem se, da mi je nekdo rekel: »Hamilton, ali je vse v redu?« 

Vendar mi ni bilo jasno zakaj, če jaz nisem Hamilton. Zdravnik mi je pomagal, 

da sem vstal s postelje, in ko sem pogledal navzgor, sem v ogledalu zagledal 

Hamiltona namesto sebe! Od šoka sem izgubil ravnotežje in padel nazaj na 

posteljo. Nisem vedel, kaj naj naredim. Ali naj povem, da nisem Hamilton? Toda 

če to povem, bodo mislili, da sem dobil težke možganske poškodbe in bila bi cela 

zmešnjava. Zato sem raje ostal tiho in se poskušal domisliti uporabnega načrta, 

kaj storiti. Na srečo je zdravnik dejal Hamiltonovi družini, da je bolje, če me 

pustijo še malo počivati. Takoj ko so odšli iz sobe, sem pogledal okrog sebe, če 

je v bližini kak telefon. Na srečo je bil na omarici ob postelji Hamiltonov telefon. 

Odklenil sem ga s prstnim odtisom. Nemudoma sem vtipkal svojo številko, 

pritisnil kliči in še isti trenutek sem se znašel v koči ob Bukovniškem jezeru v 

svojem telesu!  

 

To sem spoznal po prstanu, ki mi ga je podarila moja ljubezen, vendar nisem 

vedel, kako, zakaj ter kdaj sem prišel sem. Pogledal sem na telefon. Dobil sem 

ogromno sporočil in videl več deset neodgovorjenih klicev. Med sporočili je bilo 

tudi sporočilo, da je na TV ponovitev dirke Formule1. Takoj sem odšel domov, 

ne da bi pogledal, zakaj sem imel toliko neodgovorjenih klicev in sporočil. Ko 

sem prišel domov, sta me oče in mati zaskrbljeno in prestrašeno začela spraševati, 

kje sem bil zadnja dva dni in zakaj sem pustil le listek, na katerem je pisalo, da 

me ne bo nekaj dni. In zakaj je bil razbit kozarec s sokom na tleh. Nič nisem 

odgovoril. Želel sem samo čim prej v sobo počivati.  
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Ko sem legel na kavč, sem dobil sporočilo, da je Hamilton pravkar podal poročilo 

o tem, kaj se je zgodilo. Povedal je, da se nič ne spomni, kaj se je pravzaprav 

zgodilo. Ve le, da je bil v enem trenutku na stezi, v drugem pa že v bolnišnici.  

 

Sam pri sebi sem si mislil, da so bile le sanje ali se je to res zgodilo. Vem pa, da 

nisem nikoli nikomur govoril o tem. Pravkar si prvi ali prva, ki si izvedela mojo 

skrivnost! Zato prosim psssssst, naj ostane med nama! 

 

 


