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ENI ODHAJAMO… 4. T
Naš razred je bil poseben. V prvem letniku bi nas lahko narisali v strip. Bili smo otročji. Med sabo se
nismo poznali in vsak je iskal pozornost po svoje. Spominjamo se prvega septembra pred štirimi leti,
ko smo prvič prestopili prag srednje šole. Z nami ni bilo naše razredničarke, ki nam je kasneje vedno
stala ob strani in nas vzpodbujala pri delu. Vseskozi nas je opozarjala na izostanke, neopravičene ure,
opravičila. Glede na vsa štiri leta, ki jih je morala preživeti in pretrpeti z nami lahko rečem, da jo
spoštujemo in obožujemo. Ni se mogoče naenkrat posvečati 22 osebam, zadovoljiti 22 zahtev,
upoštevati 22 mnenj, umiriti 22 nemirnih, ponorelih najstnikov, 22 dijakov pripraviti do učenja in jim
omogočiti, da končajo srednjo šolo.
Kršili smo tudi pravila. V prvem letniku smo odšli na ekskurzijo in zaradi neprimernega vedenja dobili
tudi prve ukore. To je bil za nas prvi srednješolski šok. Slavimo po tem, da tudi iz najbolj dolgočasnih
in dolgih ur pouka naredimo najkrajše in najbolj zabavne. Imamo nekaj veseljakov, ki popestrijo tudi
zgodnje jutranje ure. Naša posebna sposobnost je ta, da znamo tudi profesorje spraviti v najboljšo
voljo, ne samo najslabšo, ki jo povzročajo domače naloge in učenje matematike med drugimi urami.
Maturanti se moramo zahvaliti tudi drug drugemu. V vsem tem času, ko smo trepetali pred testi in
spraševanji smo se bodrili, si pomagali, vedno držali skupaj in se smejali.
Čaka nas še poklicna matura. Želimo, da jo čimbolje opravimo, da se bomo lahko vpisali na tisto
fakulteto na katero si res najbolj želimo. Zavedamo se, da bo konec vesel in žalosten hkrati. Vesel, ker
smo obrnili nov list v življenju, a tudi žalosten, ker bomo šli vsak svojo pot. Srčno upamo, da se bodo
stiki med nami še ohranili.
Če smo iskreni, presežniki, ki bi točno definirali, kako lepo je bilo, žal ne obstajajo.
Dijaki 4. T

MATURANTSKI PLES
Pisalo se je leto 2013. Bil je 25. januar. Na mrzel in zasnežen petkov večer smo se dijaki zaključnih
letnikov Srednje poklicne in strokovne šole v Šentjurju zbrali v hotelu Thermana Laško. Bil je naš
maturantski ples. Postali smo bogatejši za izkušnjo, ki nas je vse povezala v eno. Vsi torki trdih plesnih
vaj z našo učiteljico Cvetko so bili poplačani. Skupaj smo zapeli himno Gaudeamus Igitur. Še posebej
smo bili presenečeni nad našo sošolko Petro in njenimi pevskimi sposobnostmi.
Ko takole pomislimo, da je bil to eden izmed večerov, ko smo bili vsi skupaj, sem vesela, ker vem, da
je bil za vse nas popoln. Veselo smo se zavrteli ob glasbi ansambla Unikat. Posebej se nam je vtisnil v
spomin tudi ples s starši in učitelji. Presenetili pa smo tudi s predstavitvenim filmom našega razreda.
Zasijati na enem najpomembnejših večerov v življenju, ni lahka naloga. Ampak, nam je uspelo. Vsak
posameznik je bil zvezda večera s svojo edinstvenostjo in enkratnostjo. Z zaupanjem, da nam bo
poklicna matura šla dobro od rok, gremo naprej vsak po svoji poti.
Plesne vaje, snemanje filma, pričakovanja, zbiranje obleke, razmišljanja o frizuri, iskanje pravih
čevljev, vse to nam je povzročalo veliko vznemirjenje. Vsaka stvar je bila obred zase, vse je moralo
biti popolno. Ko smo stopili na plesišče, smo se počutili kot zvezde. Imeli smo veliko tremo, ampak
kljub temu so naši čevlji gladko drseli po plesnem parketu in pokazali smo, kar smo se naučili.
Po končanem uradnem delu smo se maturanti še bolj sprostili. Preplesali smo vso noč in se v jutranjih
urah vrnili domov.
Bilo je kot v sanjah. Naslednje jutro dekleta nismo obžalovale bolečih nog, razmazanih ličil in
zavozlanih las. Nikoli nismo verjeli v čarobnost in neponovljivost maturantskega plesa, dokler tega
nismo preizkusili na lastni koži.
Vsi za enega, eden za vse!

Neža Cestnik, 4. NT

NAŠI FAZANČKI
1. SP
Naš razred je kot vsak drugi, ki pride na srednjo šolo, po svoje zelo unikaten. Na začetku leta smo bili
še nekoliko sramežljivi, saj se med
seboj nismo poznali. Potrebovali smo
kar nekaj časa, da smo se
spoprijateljili in navezali prijateljske
vezi. Spoznali smo, da so nekateri
lahko razigrani, otročji, drugi že
skoraj odrasli, eni tihi, drugi pa glasni.
Med nami sta se razvila prijateljstvo
in tekmovalnost, ki je v majhnih
količinah vedno dobrodošla. Želimo,
da
uspešno
zaključimo
naše
izobraževanje.
Ponosni smo, da smo dijaki ŠC
Šentjur.
Marjetka Dobnik, 1. SP

1. M
Pri opisu našega razreda, bi lahko
uporabili mnogo »klišejske« pridevnike, ki
jih ljudje tako radi uporabljamo pri opisu
večje skupine ljudi. Upava si trditi, da smo
najboljši, najpametnejši, najizvirnejši in
najbolj ustvarjalni…, najbolj klepetavi in v
zbornici največkrat omenjeni.
Za nas je primerna tale definicija: »Smo
homogena zmes popolnoma različnih,
enako pomembnih elementov, med sabo
povezani z izredno močnimi vezmi.«

Dominik Novak in Erik Ocvirk, 1. M

NEKOČ –JUTRI
Srednja šola, najlepša leta našega življenja? Da, lepo je bilo preživeti tri leta, ki so bila polna lepih in
včasih malo manj lepih trenutkov; oboji pa so del našega življenja. Na preteklost imamo fantje zelo
različen pogled, dogodke smo tudi doživljali zelo različno.
Kljub učenju pa smo vedno našli prosti čas, ki smo ga preživljali skupaj. Nismo bili vedno najbolj
priden razred, ušpičili smo mnogo bedarij, a ker smo zgled mlajšim vrstnikom, vam vsega ne smemo
zaupati. Skozi srednjo šolo smo se ogromno naučili od profesorjev, še posebej od razredničarke.
Odločili smo se, da šolanje nadaljujemo v štiriletnem programu, smer kmetijsko-podjetniški tehnik.
Tukaj nam je lepo!
Uroš Kovačič, 1. KPTI

PREDSEDNIK DI(V)JAŠKE SKUPNOSTI
Dijaška skupnost je pomemben organ naše šole. Naša dijaška skupnost je med šolskim letom zelo
aktivna. Uspešno sodeluje z dijaki in profesorji. Oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše
doseganje ciljev izobraževanja, za prijetnejše bivanje dijakov v šoli in v dijaškem domu in se udeležuje
sej Dijaškega parlamenta v Ljubljani.
Naše probleme rešujemo skupaj z dijaško skupnostjo, ki jo sestavljajo predstavniki razredov. Skupaj
se odločimo za tiste, za katere vemo, da so koristne in da imajo dijaki od njih čim večjo korist.
Vem, da sam ne morem spremeniti sveta, vendar pa lahko svoj dijaški svet naredimo s svojimi željami
in z njihovo uresničitvijo lepši.
V našem življenju so vzponi in padci, zato probleme rešujemo na čim boljše načine in s čim boljšo
rešitvijo in uresničitvijo naših želja.

Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki Vam je
položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.
Albert Einstein

Predsednik DS
David Šket

PREIZKUŠAMO SE KOT PESNIKI IN PISATELJI
Kako boli.
Ko te nekdo obtoži svari,
Katerih krivice nisi ti.
Ko ste sodijo po sestričini
Ali po bratu
Morda mami ali atu.
Resnica je prikrita,
Očem nepopolnoma je skrita.
Ti pa trpiš
Zaradi plitkih ljudi,
Ki zanima jih le videz,
Le napake ljudi.
Barbara Gračner, 2. T

Pogrešam toplino tvojih dlani,
Nežen dotik tvojih oči,
Pogrešam sladek nasmeh,
Ki se tako ti prilega,
Iskriv pogled,
Ki vedno znova me zbega.
Barbara Gračner, 2. T

Petje ptic
Mi dušo hladi,
Kot v žgočem soncu
Telo se poti.
Otava že suha
Na travniku leži,
Ko veter zapiha,
Lepo zadiši.
Babica moja
Pa v senci sedi,
Glasbo posluša,
Se veselo smeji.
Barbara Gračner, 2. T

NEZNANO KAM
Težko ujeti je ptico.
Vzletela je v svet.
S strahom in močno bolečino,
jo gledam in kričim za njo,
da vrne se nazaj,
saj brez nje živeti več ne znam.
Vesna Marcen, 2. T

NIKOLI
Nikoli ti ne bom povedala,
kako zelo te ljubim.
Vsakič, ko te vidim,
bi te objela,
ti ukradla vroč poljub,
a kaj, ko tega ne smem
in tega se dobro zavem.
Vesna Marcen, 2. T

SREČA
Sreča ni velika stvar,
Ni zaklad in ne denar.
Sreča nič ne sveti se,
le tiho je.
Sreča moja si le ti,
lučka svetla v temi,
sonček na deževen dan,
poljubček niz srca poslan.
Srečno moje je srce,
ko ob tebi smeje se.
S tabo srečen je ta dan,
ves vesel in nasmejan.
Srečna zjutraj se zbudim,
če zvečer s teboj zaspim.
Močno si zato želim,
da te nikdar ne izgubim.
Leon Reberšak, 1. T

ŽIVLJENJE SE LAHKO V HIPU OBRNE NA
GLAVO
Bil je lep sončen dan, ptički so žvrgoleli in čebelice so veselo nabirale med. Na prvi poletni dan so bili
travniki že čisto pisano obarvani in Nina se je ravnokar sončila v svojem skritem kotičku, kamor je
sonce sijalo ves dan. Uživala je, ko so jo po njeni rahlo porjaveli koži božali vroči sončni žarki.
Poslušala je glasbo in ob enem premišljevala, kaj bo počela ta teden, saj so njeni starši in starejši brat
Simon odpotovali na morje. Po petindvajsetih minutah sončenja se je naveličala in se dvignila.
Pobrala je brisačo na kateri je ležala, in odkorakala v hišo. V hiši se je udobno namestila na kavč in si
prižgala televizijo. Ker ni našla zanimive oddaje ali filma, ki je ne bi dolgočasil, se je odločila, da bo
poklicala svojo najboljšo prijateljico Majo. Maja se je oglasila na zelo nenavaden način: »Hey, zdle res
nimam cajta, mal kasnej me poklič plis!« Nino je kar prilepilo na kavč, na katerem je sedela, saj jo je
to zelo prizadelo. Zmeraj, kadar je poklicala Majo, si je Maja vzela nekaj minutk časa za klepet, pa
četudi je bila zelo zaposlena. Nina je poklicala Majo čez pet minut nazaj. Toda tokrat je bil njen odziv
čisto drugačen: »Zdravo Nina, oprosti za tisto prej. Malo sem bila jezna, pa nisem bila ravno pri volji
za pogovor.« »Je že v redu,« ji je odgovorila Nina. Tako sta po petih minutah pogovora prešli na
temo, kaj bi lahko počeli ves teden skupaj z ostalimi prijatelji. In še posebej, kaj bi lahko počeli v
petek, ko ima Nina rojstni dan. Dogovorili sta se, da bo vsak dan izbiral drug. V ponedeljek bo izbirala
Ana, v torek Miha, v sredo Laura, v četrtek Maja, v petek bo izbirala Nina ker ima rojstni dan, v
soboto Luka in v nedeljo Dejan. Tako se je pričel teden, ki ga bo Nina preživela v krogu svojih
najboljših prijateljev.
****Ana
Vsem puncam je bil ponedeljek zelo všeč, fantje pa so se malce kremžili. Najprej so si v kinu ogledali
romantični film. Ta je bil fantom še kar všeč, nato pa so na vrsto prišli nakupovalni centri. Nina, Maja,
Ana in Laura so tekale od trgovine do trgovine. Luka, Dejan in Miha
pa so se ob tem zelo dolgočasili. Fantje so si kar oddahnili, ko je Ana rekla, da so ji starši določili uro,
kdaj mora biti doma. Preden so zapustili mesto, so si še privoščili pico, ki jo je častila Ana. Doma je
Nina vrgla osem velikih vrečk na posteljo on se odločila, da bo vsa oblačila poskusila še enkrat, ko se
bo stuširala. Ko je ponovno pomerila oblačila, so ji bila še bolj všeč kot prej v trgovini, zraven pa je
sanjarila in premišljevala, kaj bodo počeli še preostali teden.
****Miha
V torek so se imeli super! Najprej Miha ni vedel, kaj bi izbral, ker je oboževal veliko stvari. Na srečo pa
je izvedel, da so v mestu postavili luna park. Okoli pete ure zvečer so se odpravili v mesto. Tam še ni
bilo veliko ljudi. Najprej so se vozili z avtomobilčki, nato pa so šli malo po mestu. Vsi so se zelo
zabavali, dokler niso srečali Urške in njene najboljše prijateljice Tjaše. Urška je namreč Ninina
največja sovražnica in tekmica še posebej pri Luki. Po Nininem mnenju pa je Luka imel raje Urško, saj
sta bila tri leta par, zdaj pa sta najboljša prijatelja. Ko je Nina zagledala Urško, jo je pogledala kot pes
mačko. Vsi razen Luke so nadaljevali pot skozi mesto. Luka pa je ostal z Urško. Nina je bila zelo jezna,
kot vsakič, če vidi Urško ali Tjašo. Maja jo nekako pomirila. Tako so se imeli super do polnoči, ko so
morali domov, ker so se takrat v mestu začeli pretepi pijanih ljudi. Poslovili so se in odšli vsak v svojo
smer, razen Maje, ki je odšla z Nino, ker njenih staršev ni bilo doma in so ji dovolili prespati pri Nini.
Nina in Maja sta se odpravili spat, takoj ko sta prišli domov, saj sta bili zelo utrujeni in vedeli sta da ju
jutri čaka zanimiv dan, saj je Laura na vrsti za izbiranje.
****Laura
Laura ni preveč komplicirala, zato je izbrala poletno drsanje. Vsi so bili pri volji za drsanje, saj se je
vsem zdelo nekaj posebnega. Kosilo so jedli skupaj, zato so se lahko najedli in odpravili istočasno. Na

drsališču so bili edini. Delali so lahko, kar so si želeli, seveda so tudi kar naprej padali. Vsi so znali
drsati, zato so se lovili po celem drsališču. Ko so se naveličali lovljenja, je Laura povprašala gospoda, ki
je posojal drsalke, če si lahko na drsališču podajajo žogo, ki jo je prinesla s seboj. Gospod je nekaj časa
razmišljeval, nato pa je rekel: »Naj vam bo, ampak samo zato, ker ste edini na drsališču!« Laura je
poskočila od veselja in stekla po žogo. Smejali so se in se zabavali kot še nikoli. Igrali so nogomet v
drsalkah, kar se jim je zdelo nekaj čisto novega in zanimivega. Ko je gospod, ki je sposojal drsalke,
videl, da se zabavajo pri drsanju, kot še nobena skupina mladih do zdaj, jim je privoščil zastonj pijačo
in debelejšo odejo, ki so jo lahko raztegnili na ledu. Ta odeja je bila dovolj velika za vse, ampak čudili
so se, zakaj je ta gospod tako dober z njimi. Ko so vračali drsalke, so se pozanimali, zakaj jim je ta
gospod poleg tega, da jim je dovolil vzeti žogo na drsališče potem prinesel še zastonj pijačo in odejo.
Sposojevalec drsalk pa jim je vse lepo pojasnil: »Videl sem, da se zabavate in smejite ter uživate ob
drsanju, kot še nobena skupina mladih do zdaj, zato sem se odločil, da bom za vas storil nekaj
posebnega.« Vsi so se mu iz srca zahvalili in mu obljubili, da bodo še kdaj prišli. Doma je Nina skoraj
umrla od dolgčasa, zato je poklicala svoje prijatelje in jih povabila na pico, rekla jim je tudi, da naj
doma povprašajo ali lahko prespijo pri njej. Po petinštiridesetih minutah čakanja so se zbrali vsi Ninini
prijatelji. Naročili so pico in Nino razveselili z novico, da bodo lahko vsi prespali pri njej. Nina je še
pred dostavljeno pico pripravila sedem postelj. Nina je poklicala Majo v sobo s posteljami in ji
povedala, kdo naj kje spi. Maja si tega seveda ni zapomnila, ampak ko si je vse to zapisala, je dojela,
da je važno, kdo se uleže na katero posteljo. Nina je namreč želela, da bi spala zraven Luke. Pica je
končno prispela in tako so se najedli do sitega. Nihče ni mogel niti grižljaja več. Po pospravljeni mizi je
prišel čas za tuširanje. Niso se mogli dogovoriti, kdo bo šel pod tuš prvi, nato pa je Dejan predlagal, da
bi se umivali po takšnem vrstnem redu, kot izbirajo, kaj bodo počeli tisti dan. In tako je prva na vrsto
prišla Ana, drugi je bil Miha, tretja Laura, četrta Maja, peta Nina, šesti Luka in sedmi Dejan. Nina se je
že stuširala in na vrsti je bil Luka, ampak on se še ni hotel stuširati, ker bi tako zamudil polovico filma,
ki ga je ravnokar gledal. In tako se je Dejan odločil, da se bo stuširal pred Lukom in Nini je to bilo zelo
všeč, saj je imela večje in večje možnosti, da bo lahko spala z Lukom. Luka je bil najdlje pod tušem,
zraven pa je cvilil, da je voda ledeno mrzla, ostali pa so se mu smejali. Ostali so bili že v posteljah, ko
se je Luka prikazal iz kopalnice. Nina je bila ponosna na Majo, saj ji je uspelo, da je bila zraven Nine
prazna postelja, na kateri bo moral spati Luka. Nina je vedela, da Luka nekaj čuti do nje saj, ji je to
povedal njegov najboljši prijatelj Miha, kateremu Luka zaupa čisto vse. Ker Luka ni imel druge izbire,
se je moral uleči zraven Nine. Nina se je čudila sama sebi, saj jo je Luka objel in tesno privil k sebi. Bilo
jo je toplo, a neprijetno, po telesu jo je preplavil val čustev. Ni vedela, kaj naj stori, zato je ležala
nepremično, kot da že spi.
****Maja
Zjutraj se je Nina zbudila prav tako, kakor je zaspala, le da so bili okoli njiju zbrani vsi prijatelji in se
jima smejali: »Zbudita se zaspanca, danes je četrtek in jaz izbiram,« ju je dražila Maja. »Danes gremo
na pohod,« je še ponosno dodala. Maja obiskuje planinski krožek in zato se je odločila, da bodo
preživeli dan v naravi. Nina je vstala iz postelje in odkorakala v kopalnico. Luka pa je večji lenuh, zato
je poležaval še eno uro. Punce so pripravile zajtrk, medtem ko so fantje gledali Slončka Benjamina. Za
zajtrk so bili pripravljeni razni namazi in sadni čaji. Po zajtrku so se fantje odločili, da bodo pospravili
kuhinjo. Punce pa so med tem pripravile vsakemu posebej v nahrbtnik eno plastenko vede, jabolko in
dva sendviča. Luka je bil še kar zaspan, a se je kmalu prebudil, saj ga je Maja za dobro jutro prebudila
s hladno vodo. »Ooo, je mrzlo!« je zavpil luka, ki je bil v trenutku buden. Vsi so se mu smejali, ko je
tekal za Majo z lončkom mrzle vode, da bi ji vrnil. Ampak mu na žalost ni uspelo, saj se mu je Maja
spretno izmaknila. Umirili so se, ter pripravili na odhod. Malo so morali pohiteti, da nebi zamudila
avtobusa. Ko so prispeli do avtobusne postaje, ki ni daleč od Nininega doma, je avtobus ravnokar
pripeljal. Na avtobusu je smrdelo po mrtvih ribah, a niso hoteli vzbujati pozornosti, saj so je imeli že
dovolj. Na avtobusu je bilo okoli deset starejših ljudi in vsi so dobesedno buljili v njih. Po nekaj
minutah vožnje so prispeli do njihove postaje. Kar oddahnili so si, ko so lahko izstopili iz tega
smrdljivega avtobusa in se znebili neprijetnih občutkov. Pot so nadaljevali peš. Po eni uri hoje in
nenehnega smejanja so si privoščili malico. Tudi malica jih ni ustavila pri smejanju, čeprav se je ravno
zaradi smejanja Ana skoraj zadušila s koščkom jabolka. Na srečo pa Dejan in Maja obiskujeta krožek

prve pomoči in sta ji lahko pomagala. Ampak tudi to jim ni bila ovira za smejanje, nasprotno, ko je
Ana zopet zadihala, so se iz nje norčevali in jo oponašali. Po končani malici in zabavi so se odločili, da
bodo skrili stvari v bližnje grmovje, ker bodo preostali del poti tekmovali, kdo bo prej na vrhu.
Postavili so se v vrsto in pričeli s tekmovanjem. Fantje so seveda stvar vzeli resno in začeli tekmovati
med seboj, dekleta pa so za njimi zaostajala nekaj metrov in jim sledila z rahlim-počasnim tekom. Prvi
je bil Dejan, kot vsakič, če tekmuje s prijatelji. Ko so za fanti pritekla še dekleta, so se sesedli na tla in
počivali približno petnajst minut, nato pa so se začeli počasi vračati, saj so se na nebu začeli zbirati
temni oblaki, ki so napovedovali dež. Ko so prispeli do svojih nahrbtnikov, so z neba začele padati
velike dežne kaplje. Kolikor hitro so mogli, so hodili, da bi čim prej prispeli do avtobusne postaje.
Imeli so veliko smolo, saj jih je na poti ujela nevihta. Do avtobusne postaje so prišli čisto premraženi
in premočeni. Na avtobus so čakali približno dve uri, zato so vsi zaspali. Na srečo pa je bil voznik
avtobusa tako prijazen, da jih je prebudil in povprašal, kam so namenjeni. Maja , ki je bila v tistem
trenutki še najbolj budna, mu je povedala na katero postajo so namenjeni. Zaspano so se vkrcali in
prav tako izkrcali, ko so prispeli na želeno postajo. Maja se obvestila vse njihove starše, da bodo še
eno noč prespali pri Nini, saj so vsi razen nje tako utrujeni, da so kar med potjo nazaj zaspali. Starši so
se čudežno strinjali, da lahko prespijo pri Nini še eno noč. Tudi Maja ni dolgo bedela, Najprej je
povprašala Nino, če se lahko pri njen stušira. Nina ji je seveda zaspano pritrdila, da se lahko. To je
Maji vzelo deset minut časa, nato pa je še malce pogledala televizijo, a je kmalu zaspala.
****Nina
Tuširanje je tokrat prišlo na vrsto zjutraj. Tokrat se niso dogovarjali za vrstni red, ampak se je Maja,ki
je bila zopet prva pokonci, odločila, da bo vsakega, ki se bo prebudil, naprej napotila v kopalnico pod
tuš. Maja je pripravila zajtrk, ker je najbolj poznala Ninin dom. Nino in Luko so še pustili spati, saj sta
bila zopet v tesnem objemu. Poleg tega pa je bil petek. Dan Nininega rojstnega dne. Vsi so že pojedli
zajtrk, razen »zaljubljencev«, ki sta še spala, tokrat še tesneje objeta. Prva se je zbudila Nina, kot
zmeraj je najprej odkorakala v kopalnico. Kmalu za njo pa se je zbudil tudi Luka, že je hotel odpreti
vrata kopalnice, ko ga je ustavila Maja. Kar nekaj časa je potreboval, da je dojel, da mu je Maja
preprečila pot v kopalnico, ker je ravnokar pod tušem Nina. Med čakanjem pred vrati je Luka skoraj
zaspal, na srečo pa je Nina ravno takrat odprla vrata. Ko sta se Nina in Luka končno najedla, se je Nina
odločila, da se odpravijo. Tokrat so se lahko lepo in mirno sprehodili do železniške postaje. Čudno se
jim je zdelo, saj na pot niso vzeli ničesar. Ko so prišli do železniške postaje, so se sesedli na klop,
čeprav niso bili utrujeni. Nina se je z glavo naslonila na Lukovo ramo in glasno izdihnila. Bil
a je tišina, dokler je Maja ni prekinila z vprašanjem: »Na ka pa mi čakamo tuki?« Nina je še enkrat
glasno izdihnila in rekla: »Boš že vidla.« Ko pa je prišel vlak, je Nina po čudežu veselo vstala, ter
preverila, če je to res njihov vlak. Nina je prijela Majo za roko in jo povlekla za sabo, ostali, pa so jima
sledili. Na vlaku so se udobno namestili in počakali Nino, ki je plačevala vozovnice. Ko se jim je
pridružila tudi Nina, je bilo Lukovo prvo vprašanje: »Zakaj si bila na železniški postaji žalostna?« Nina
pa mu je na uho zašepetala: »Ti povem kasneje na samem.« Nina je bila celo pot tiho, kar se tiče
vprašanj njenih prijateljev: » Kam gremo, kaj bomo tam počeli,« in podobno. Niso je dolgo spraševali,
saj so se začeli zavedati, da ne bodo dobili odgovora. Zopet je nastala tišina, kot na postaji. Tokrat pa
jo je prekinila gospa, ki je prodajala sladkarije. Maja je prva odgovorila na njeno vprašanje: »Ali boste
kaj kupili?« Odgovorila je, da ne. Po tem odgovoru pa je Nina skočila pokonci, ter starki ponudila
denar za sedem čokolad. Vsi so se čudili, saj so mislili, da je imela Nina denar samo za vozovnice in
nihče je ni videl, da bi vzela kaj denarja za na pot. Ko se je Nina vrnila med ostale, jim je razdelila
čokolade, vsakemu eno. Vsak je začel jesti svojo čokolado, medtem po so se prijetno pogovarjali, brez
nadležnih vprašanj. Po dolgi vožnji so končno prispeli do želenega cilja. Ko so izstopili z vlaka, Luka
takoj prepoznal kraj, v katerem so se nahajali, vendar ni izdal, kje so, ker ni hotel pokvariti Nininega
presenečenja. Pot so nadaljevali peš. Luka je med potjo skušal hoditi čim bliže Nini. A mu ni uspelo,
saj je med njiju stopila Ana, ker je videla, da je Nini neprijetno. Čeprav je bil Luka jezen na Ano, ker je
to storila, se je vključil v pogovor med Miho in Dejanom. Med hojo so se razdelili v dve skupini. V prvi
skupini so bile Nina, Maja, Laura in Ana, ki so se pogovarjale o »ženskih zadevah«: kakšen je popoln
moški, kakšno hišo si želijo… V drugi skupini pa so bili Luka, Miha in pa Dejan, ki pa so se pogovarjali o
»moških stvareh«: kakšna je popolna punca, o avtomobilih, motorjih… Tako so hodili vse do kmetije,

na katero so bili namenjeni. Na kmetiji je Maja zagledala konje in takoj je vedela, kaj bodo počeli na
Ninin rojstni dan. Poleg odbojke je bilo jezdenje Ninin najboljši šport. Nina, Maja, Ana in Laura so se
ustavile in počakale na fante. Vsi so znali jezditi razen Ane, kateri je Dejan obljubil, da jo bo naučil.
Stopili so do hiše, ki je stala poleg hleva, v katerem je bilo veliko konjev. Pred hišo je stal starejši
gospod, ki jih je prijazno pozdravil in jih povabil v hlev, da si bodo lahko izbrali konja, na katerem
bodo jezdili. Vsi so dolgo izbirali svojega konja, razen Nine, ki si je izbrala konja, ki je bil najlepši.
Izbrala si je konja z imenom Black Beauty. Ta konj je bil za Nino nekaj posebnega, ker je bil črne
barve, na glavi pa je imel belo liso. Luka si je prav tako kot Nina izbral črnega konja. Majin konj je bil
rjave barve, Laurin bele, Anin črne z belimi lisami, Mihov svetlo rjave in Dejanov sivkaste barve. Ko je
vsak imel svojega konja, jih je gospodar kmetije povabilo v hišo na sok in piškote. Kar dolgo so se
zadržali v hiši, saj jim je gospodar opisoval poti, po katerih naj jezdijo, da se ne bodo izgubili. Preden
so začeli jezditi, so fantje z gospodarjevo pomočjo osedlali konje in jih pospremili iz hleva. Nini so kar
zažarele oči, ko je zagledala osedlane konje, ki jih bodo jezdili. Njena največja želja (za katero sta
vedela le Luka in Maja) je bila, da bi nekega dne lahko jezdila s prijatelji na črnem konju z eno samo
belo liso. Cesta je bila široka samo za dva konja, zato so jezdili po parih: Laura in Miha, Ana in Dejan
ter Luka in Nina. Maja pa je vodila, saj je najbolj poslušala in si zapomnila, po kateri poti naj jezdijo,
da se ne bi izgubili. Nisi jezdili dolgo, ko je Miha dobil sporočilo od Luke, saj ni hotel na glas, da naj
odjezdijo na neko jaso, kjer bo lahko Dejan naučil Ano dobro jezditi, ampak naj tja odjezdijo brez
njega in Nine, saj se morata o nečem pogovoriti. Miha je storil, kar mu je naročil Luka. Tudi Nina se
jim je hotela pridružiti, toda jo je Luka ustavil: »Pridi, Nina, nekaj bi ti rad pokazal in povedala mi boš,
zakaj si bila na železniški postaji tako žalostna in zamišljena?« Nina ni bila takoj za to, da bi šla z Luko,
saj ni hotela pustiti prijateljev samih. A ko je Nina razmišljala, ali bi šla, je zaslišala smeh njenih
prijateljev, zato je vedela, da se zabavajo, in odšla z Luko. Prišla sta do jase, ki je bila Nini tako všeč,
da ni izustila več kot: »Vau, kako lepo.« »Vedel sem, da ti, bo všeč,« jo je Luka zadovoljno pogledal.
Medtem, ko si je Nina ogledovala prečudovito jaso, je Dejan z ostalimi učil Ano, kako pravilno jezditi
konja in kako z njim tekmovati ter preskakovati ovire. Ana je sicer že znala osnove jezdenja, poleg
tega pa jo je bilo strah konjev, saj je njen bratranec padel s konja na državnem tekmovanju v
preskakovanju ovir s konji in se hudo poškodoval. Ana je prosila Dejana za pomoč, da bi premagala
strah pri tekmovanju in preskakovanju ovir, ker je vedela, da mu gre ti odlično od rok. Poleg tega pa
je bila Ana zaljubljena vanj. Pravzaprav je bil Dejan Ani nekaj posebnega, saj jo je edini znal nasmejati
in zaradi tega je lahko v njegovi družbi vedno sproščena. Tudi Luka in Nina sta se zabavala ob
sproščenem pogovoru, dokler Luka ni omenil: »No, povej mi zdaj, ko sva na samem, zakaj si bila na
železniški postali žalostna in zamišljena?« »No ja, pač ker…« je Nina v zadregi gledala Luko, »pač
premišljevala sem o am o… Ne vem, če bi ti povedala, saj boš zagotovo rekel, da sem nora in se
vtikam v tuje stvari.« Luka jo je vprašujoče pogledal in odločno rekel: »Povej mino in obljubim, da
nebom rekel ničesar podobnega.« Nina si je vzela nekaj sekund za razmislek, nato pa odločno
pogledala Luko v oči: »Razmišljala sem o meni, tebi in Urški.« Luka je zopet uprašujoče pogledal Nino:
» Zakaj, ali ji misliš oprostiti?« » Saj je ona zamerila meni, tako da ji jaz ne moram ničesar oprostiti.
Pravzaprav sem premišljevala o nas treh, ker sta bila z Urško par približno tri leta ali nekaj takega,
ampak tudi jaz sem zaljubljena vate že približno štiri leta,« je Nina poudarila zadnji stavek s solzami v
očeh. Luka je na začetku ostal brez besed, nato pa z nasmeškom na odrazu , katerega Nina ni
razumela, rekel: »Zakaj pa mi tega nisi prej povedala ali mi vsaj namignila, da si zaljubljena vame, ker
bi potem lahko bila par in jaz ne bi bil v razmerju pod prisilo?« »Ampak, zakaj? Popolnima nič ne
razumem. Zakaj pod prisilo, kaj oziroma kako? Povej mi, kaj si s tem mislil,« se je čudila Nina, saj ni
ničesar razumela. »No, zagotovo tudi ti veš, čeprav nisi Urškina prijateljica, da je moj oče po poklicu
hišnik v domu za ostarele ljudi. Nekaj časa sem se sramoval očetovega poklica, nato pa sem spoznal,
da je tako ali tako vseeno, kaj je po poklicu, saj je vsak poklic plačan in moj oče dobi dovolj, da lahko
srečno skupaj z mamo in mojo mamo,« je začel pojasnjevati Luka. A Nina še zdaj ni razumela vsega:
»Vem, kaj je tvoj oče po poklicu, ampak to se mi ne zdi čudno. Pravzaprav mi je ta poklic všeč, saj če
si hišnik, znaš popraviti skoraj vse. Ampak še vseeno ne razumem zakaj si prej rekel, da si bil z Urško v
razmerju pod prisilo?« Luka je zamišljeno dejal: »Ko sem bil še z Urško, sem se sramoval očetovega
poklica in ona je to vedela. Vanjo sem bil zaljubljen samo pol leta, ko pa sem jo hotel zapustiti, me je
začela izsiljevati, da bo povedala vsem za očetov poklic, če jo bom zapustil. Izsiljevala me je tri leta,

dokler se nisem več sramoval očetovega poklica in sem jo lahko zapustil.« »Aha, tako torej,« je Nina
poskušala razumeti Lukovo razlago. »Še nekaj ti bom zaupal,« je nadaljeval Luka, »se spomniš dne, ko
je izbiral Miha?« »Ja, in kaj je s tem dnevom? Vem samo, da smo se imeli odlično, dokler nismo
srečali Urške in njene najboljše prijateljice Tjaše. Ti pa si odšel za njima kot psiček za svojim
lastnikom,« se je razjezila Nina. » Pomiri se, pomiri,« jo je miril Luka, »Urška je nekako izvedela, da se
bomo zabavali ves teden in da ona ni povabljena. To jo je očitno razjezilo, zato me je v torek prisilila,
da ji povem kaj bomo počeli. Za Mihovo idejo sem ji povedal, ker sem upal, da nas ne bo našla, a san
na žalost je in me odvlekla stran od vas, da bi ji povedal za naslednje dni. A nisem mogel izvedeti, kaj
bomo počeli na dan, ko bosta izbirali Laura in Maja, zato tudi Urška ni izvedela. Ona je na žalost to
razumela, kot da ji nočem povedati, in mi je zato obljubila, da se mi bo maščevala. Žal mi je, ampak za
današnji dan sem ji povedal, saj vem kaj rada počneš. Povedal sem ji v upanju, da nas ne bo našla in
upam, da nas tudi ne bo, saj smo daleč od mesta.« Nina si je oddahnila, ko je slišala vse to in v
Lukovem glasu prepoznala, da mu je res žal, za kar je storil. Luka se je po dolgem pogovoru zamislil in
vprašal Nino: »Ali nisi ti prej rekla, da si zaljubljena vame že štiri leta?« »Jaa,« je negotovo privolila
Nina. Luka je pristopil do Nine, jo prijel za roko, pogledal v oči in se ji nasmehnil. Nina je v Lukovem
nasmehu spoznala toplino in ugotovila, da je v njegovem srcu prostor tudi zanjo. Luka je nežno in
počasi nagnil svojo glavo k Ninini. Nina je v tistem trenutku zaprla oči, Luka pa jo je nežno in počasi
poljubil na ustnice. Nino je preplavil valj čustev, od njih pa se ji je kar zavrtelo v glavi. Luka je čutil
isto, ampak namesto vrtoglavice je Luku postalo vroče in je malce zardel. Nina ni vedela, kaj bi storila.
Izbirala je med tem, ali naj Luko po poljubu močno objame ali ga naj udari po licu, ker ji ni prej
povedal, da mu je všeč, in ali mu naj reče, da mu je pozabila prej omeniti, da ga je prebolela in da
vanj ni več zaljubljena že kak mesec in ona bo potem še naprej tiho žalovala. Nina je po poljubu malce
obstala, nato pa Luko močno, zelo močno objela. Njun objem ni trajal dolgo, saj sta zaslišala
prijatelje, ki vzklikajo njuno ime. Sklenila sta, da bosta s konjema do svojih prijateljev tekmovala.
Najprej je vodil Luka, nato pa Nina, ki je bila zelo vesela in navdušena. A kar naenkrat se je zgodilo
nekaj, kar nihče ni pričakoval. Nina je zagledala ostale prijatelje in še malo pospešila. V tistem
trenutku, ko je Nina pospešila in pričela jezditi še hitreje, je Luka opazil vrv, ki jr bila napete čez
gozdno pot. Zavpil je: »Nina, pazi!« Ampak bilje prepozen. Ninin konj se je spotaknil ob komaj opazno
vrv. To so videli tudi ostali in so hitro pritekli na kraj nesreče. Luka ni vedel, kaj storiti, zato je kričal na
pomoč in bil nemiren. Čeprav sta Dejan in Maja obvladala prvo pomoč, v tistem trenutku nista točno
ugotovila, kaj se je zgodilo Nini in kakšne so posledice te poškodbe. Nina je negibno ležala na tleh, kot
da bi bila mrtva. Medtem ko sta Dejan in Maja poskušala pomagati Nini, je Laura, ki je bila še najbolj
mirna, poklicala reševalce. Luka je neprestano korakal sem ter tja in se glasno spraševal: »Od kod je
prišla za vrv, zakaj je nisem prej opazil? Za vse to sem jaz kriv.« Miha pa ga je zaman poskušal
pomiriti. Po nekajminutnem čakanju so prispeli reševalci. Maja je bila tako kot Ana vsa v solzah. Po
licu so jima polzele velike in težke solze. Miha in Dejan sta pomagala reševalcem, Laura pa je mirila
Luko s tem, da mu je govorila, da bo še vse dobro in bo kmalu videl Nino nasmejano. Ko so Nino
varno položili v reševalni avto, so ostali prisedli k njej, saj jim ni bilo treba več skrbeti za konje, ker je
Laura po telefonu poklicala lastnika kmetije, da naj pride ponje.
Odpeljali so se proti bolnišnici. Na poti je Maja stiskala Ninino roko in na tiho jokala. Luka je celo pot
spraševal reševalce, ali bo Nina preživela, in pričakoval je odgovor da. Toda tega odgovora ni dobil.
Povedali so mu, da ne vedo, v kakšnem stanju je in ali je to stanje kritično ali ne. Zato tudi ne vedo, ali
bo preživela. Vsi so bili iz sebe, saj tega niso pričakovali, sploh pa ne na Ninin rojstni dan. V bolnišnici
so Nino odpeljali na operacijski oddelek saj je imela na levi nogi odprt zlom. Laura je med tem, ko so
zdravniki oskrbovali Nino, poklicala njene starše. Javil se je Ninin brat Simon , ki je ob novici ostal brez
besed, prav tako kot Ninina mama in oče. V tem času, ko se je Laura pogovarjala z Nininimi starši, so
njo že oskrbeli in premestili v posebno sobo. Ko je Maja zagledala zdravnika, ki je Nino v bolnišnici
prevzel in oskrbel, ga je povprašala, kako je z njo. Zdravnik jo je zaskrbljeno pogledal in jim z roko
nakazal, da mu naj sledijo. Luka je na poti do sobe razmišljal: »Gotovo ji ni nič hudega. Zdajle bo
vstala in me močno objela.« Ampak na žalost ni bilo tako. Ko so prišli v sobo, so tam zagledali Nino, ki
je ležala, kot bi bila mrtva. Njena lica niso bila več tako rdeča kot prej. Zdaj so bila bela, brez
kakršnega koli tona rdeče barve. Ana je s solzami v očeh pogledala zdravnika, ki je stal za njimi, in ga
vprašala: »Kaj je narobe z njo? Zakaj se ne zbudi?« Zdravnik jim je rekel, da naj sedejo, da se bodo

lahko pogovorili. Ko so sedli, je zdravnik začel razlagati: »Joj, otroci, najprej, ko ste mi povedali, kaj se
je zgodilo sem mislil, da ima vaša prijateljica samo nekaj lažjih poškodb. Ko pa smo vašo prijateljico
pregledali, smo ugotovili, da to ni tako, kot smo mislili. Vaša prijateljica je ammmm,« se je zataknilo
zdravniku, »no, vaša prijateljica je v kritičnem stanju in ne vemo, ali bo preživela. Ima hude poškodbe
glave in reber. Imela pa je tudi zapleten zunanji zlom na levi nogi, ki pa smo ga že oskrbeli.« Ko je
Luka zaslišal, da je Nina v kritičnem stanju in da morda nebo preživela, je vstal in odšel do telefona,
kjer je poklical svoje starše. Nekaj časa se je pogovarjal, nato pa se je obupano vrnil in se usedel nazaj
na stol. Preden je zdravnik odšel, je vse povprašal, če so v redu. Vsi so mu odgovorili z odgovorom:
»Mislim, da sem.« Ker je v sobo prišla medicinska se sestra, so morali vsi iz sobe. Tako so se usedli v
čakalnici. Sedeli so v tišini in čakali na čudež. Tako so sedeli približno dve do tri ure, dokler niso
prispeli Ninini starši in njen brat Simon. Vsi trije so bili popolnoma iz sebe. Ko so prišli do Nininih
prijateljev, so jih zasuli z vprašanji: »Kje je moja sestra, kaj bo z mojo hčerko, bo z njo vse v redu, kaj
se je zgodilo…?« Luka je jezno vstal, ker jih je imel že dovolj, saj so se po bolnici drli, kot bi bili sami. S
solzami v očeh je rekel: »Bi, prosim prenehali z dretjem!« V tiste trenutku ga je Simon grobo prijel za
majico in ga potegnil k sebi: »Povej, kje je Nina, in prosim, reci, da je z njo vse v redu!« Simon se je
sesedel na stol in si obraz zakril z dlanmi. Ko so se vsi pomirili, je Luka vstal in povedal Ninini družini,
kako je z njo: »Nina je v kritičnem stanju in ne vemo, ali bo preživela. Ima hudo poškodbo glave in
reber. Imela pa je tudi zapleten zunanji zlom, ki pa so ji ga že oskrbeli.« Ko je Ninina mama zaslišala,
da je njena hčerka v kritičnem stanju, je planila v jok. Tudi ostali so imeli solzne oči. Miha in Dejan sta
celo bolj na tiho točila solze, kajti Nino sta imela zelo rada, čeprav ji tega nista skoraj nikoli pokazala.
Nastala je tišina. Vsak e je zatopil v svoje misli. Vsi so premišljevali o Nini in kaj vse so z njo preživeli.
Večinoma so mislili na vesele trenutke, ko pa so z mislimi zašli do nesrečnih trenutkov, so se tem
samo nasmehnili. To tišino in razmišljanje je prekinil zdravnik: »Nina je še vedno v kritičnem stanju, a
jo lahko obiščete.« Vsi so se zapotili proti sobi, v kateri je ležala Nina. Zdravnik jim je priporočal, da se
z njo pogovarjajo, kot da je povsem zdrava, se z njimi pogovarja in jim odgovarja na vprašanja. To so
tudi upoštevali. »Pogovor« se je začel z mamo. Z Nino se je »pogovarjala« o mladosti, kako je bila
ljubka, ko je bila majhna, in ta ljubkost še ni izginila. Govorila ji je tudi o tem, kaj vse sta počeli skupaj.
Nazadnje pa se ji je opravičila, da je bila kdaj preveč zahtevna in je od nje preveč pričakovala. Ko je
Ninina mama končala, je bil na vrsti njen oče. Ko je prisedel k postelji, jo je pobožal po bledem licu.
Prijel jo je za roko in po tiho zajokal. Ni vedel, očem bi ji govoril, zato ji je začel opisovati kako jo je na
morju pogrešal in kako so bila jutra in večeri pusti, saj ni bilo nikjer njenega glasu in šal, ki jih ima zelo
rad. Na koncu jo je še nežno poljubil na čelo in dal prostor Simonu. Simon ni bil preveč skromen z
besedami, kot njegov oče: »Joj, ti moja sestra, ti si ne zaslužiš tega. Jaz bi moral biti na tvojem mestu.
Zakaj sem te sploh pustil doma samo, čepa potem počneš same bedarije. Vem da bi zdajle rekla, da
to ni bila bedarija, ampak si počela samo, kar si hotela. Ampak zakaj ravno ti? Ko bi vsaj vedel, kaj
storiti, da bi bila spet nasmejana in da bi bila tvoja lica spet tako rdeča, kot prej. Vem da ti nisem
velikokrat pokazal, da mi kaj pomeniš, toda verjemi, da mi pomeniš veliko in če te bom izgubil, bom
izgubil tudi smisel za življenje, saj si najlepša, najprijaznejša in najbolj nasmejana sestra na svetu.«
Preden je dal prostor drugemu, jo je tesno objel in potočil nekaj solz. Ostali so imeli z Nino krajše
»pogovore«. Luka ji je govoril o poljubu in kako lepo se je imel na njen rojstni dan. Povedal ji je tudi,
da jo zelo ljubi in če jo bo izgubil na tak neprijeten način, se nebo mogel več zaljubiti. Na koncu jo je
še nežno poljubil na ustnice. V tistem trenutku se je vsem zazdelo, da je Nina malce zardela, zato so
poklicali zdravnika, saj so se razveselili vsaj enega znaka življenja na Nininem obrazu. A ko je prišel
zdravnik, jih je razočaral. Povedal jim je, da se jim je samo zazdelo, saj si zelo želijo, da bi se
prebudila. Nina je še vedno nepremično ležala, v obraz pa je bila čisto bleda, tako kot prej.
Nadaljevali so s »pogovori«. Maja ji je govorila o koncertih in filmih, ki sta si jih že ogledali in ki si jih
še bosta. Ob tem pa se je jezila, ker ji Nina ni odgovarjala na vprašanja. Ostali Ninini prijatelji so imeli
z njo še krajše »pogovore«, saj niso vedeli, o čem bi ji govorili. Ana ji je govorila o nakupovanjih in o
novih oblačilih, ki jih bosta šli kupit. Mihov »pogovor« je bil najkrajši. Nini je govoril, kako je rad v
njeni družbi, saj se ob njej in njenih prijateljih počuti zelo sproščeno. Za Mihom je bila na vrsti Laura,
ki ima zelo bogat besedni zaklad, a v tistem trenutku, ko je sedla poleg Nine, ni znala izgovoriti niti
besede. Tiho je sedela in gledala Ninin obraz, na katerem ni bilo niti ene žive barve. Laura se je
poskusila z Nino pogovarjati preko misli. Imela je občutek, da to sliši, saj se ta trenutek tudi ona

»pogovarja« preko misli. Tako je sedela kakšnih pet minut in se z Nino »pogovarjala« preko misli.
Preden je dala prostor drugemu, jo je še nežno pobožala po laseh in licu. Dejan, kot zadnji, je počasi
in tiho stopil do postelje. Prijel je Nino za roko in ji začel govoriti: »Joj, ti neumnica ti. Poglej, kaj si
nam storila. Vsi smo čisto objokani. Zakaj nam to počneš? Vsi v tem prostoru te imamo radi, zato se
nikar ne odloči napačno, da mas boš zapustila. Kajti če nas boš, potem naša življenja ne bodo nikoli
več, kakršna so bila.« Ko je Dejan prenehal z govorjenjem, so bili vsi čisto objokani. Dejan je Nino še
nežno poljubil na lice in ji zašepetal na uho: »Če nas boš zapustila, si bom očital, da sem kriv za
nesrečo, saj sem vrvico opazil še kasneje kor Luka in ker nisem prej preveril, ali je steza sploh varna.«
Vstal je ter odšel iz sobe. Oči je imel solzne, lica pa mokra od solz. Ravno, ko so zaključili s
»pogovori«, je v sobo prišel zdravnik: »Dober dan vam želim. Kot vidim, ste Ninini sorodniki in
prijatelji. Prinašam vam dobro in slabo novico. Dobra je ta, da se je Ninino stanje poboljšalo. Slaba
novica pa je, da ima poškodovano desno stran možganov.« Ninini mami se je ob tej novici zavrtelo,
zato je morala sesti. Maja pa je vstala, odšla do zdravnika ter ga povprašala, kakšne so posledice te
poškodbe. Zdravnik je stopil do Nine in na njej pokazal, kje ima poškodovane možgane, nato pa
rekel: »Nina ima poškodbo možganov tukaj, zato ni strahu, da bi pristala na invalidskem vozičku.
Njene roke in noge bodo delale brezhibno. Skrbi pa me, da bo Nina oslepela. Tega dela možganov ne
smemo operirati, kajti če bi ga, bi Nini še toliko bolj ogrozili življenje.« Vsi so dobili še bolj žalosten
obraz. Zdravnik je naredil nekaj korakov po bolniški sobi, nato pa nadaljeval: »Ko smo na Nini delali
preiskavo, oziroma ko smo pregledali njene možgane, smo ugotovili, da je možno, da se bodo
možgani pozdravili sami in ne bo hujših posledic. Ampak zato je možnost zelo majhna. Vseeno pa
lahko upamo, da se bo zgodil čudež.« Ko je zdravnik končal, so vsi samo strmeli vanj. Nihče ni
izgovoril niti besedice. Dejan se je vrnil v sobo in obstal, gledal je žalostne obraze, na katerih ni bilo
niti malo upanja: »Kaj se je ravnokar zgodili? Ko sem šel iz sobe, ste bili vsi vsaj malo bolj srečni
oziroma imeli ste vsaj upanje, zdaj pa ste ga vsi , kot vidim, izgubili.« Ana je zaihtela ter ga objela:
»Nina bo po vsej verjetnosti oslepela in ne bo več videla naših obrazov.« Dejan je še enkrat, tokrat s
solzami v očeh, pogledal še ostale žalostne obraze in rekel: »Ana, nikar ne joči, saj se bom še jaz
nalezel.« Vsem se je Dejanov stavek zdel smešen, zato se je na njihove obraze za trenutek prikazal
nasmeh. »Oooo, moj bog,« je kar naenkrat zakričala Ninina mama. Vsi so mislili, da je nekaj narobe, a
kmalu so ugotovili, kaj je povzročilo njen krik. Namreč zagledala je Nino, ki si je skušala sneti prevezo
z oči, da bi videla, kje se nahaja. Luka pa ji je to preprečil in jo objel. Medtem ko so še ostali objemali
Nino, je Maja poklicala zdravnika in mu povedala, da se je Nina že prebudila oziroma prišla k zavesti.
Zdravnik je stopil v sobo in videl, da je res, kar mu je rekla. »Ojej, to je pravi čudež,« je bil presenečen
zdravnik, »preiskave, ki smo jih naredili, so pokazale, da boš dalj časa nezavestna, a zdaj si se kar na
enkrat prebudila.« Zdravnik je bil ves iz sebe in ni mogel verjeti svojim očem, zato je Nino pregledal in
ugotovil, da je bil to res čudež. Najprej se je Nina prikazala v bolnišnici v kritičnem stanju, kar na
enkrat pa je čisto zdrava. Vsi so se veselili, dokler ni Nina vprašala: »Zakaj moram nositi to prevezo?
Ali je z mojimi očmi kaj narobe?« Ana ji je hotela povedati resnico, a ji je Ninina mama skočila v
besedo: »Ne, ljubica, seveda ni. To prevezo imaš, ker si si prebila glavo. Nič hudega ni, ne skrbi.« Vsi
so jo začudeno pogledali, nato pa so za njo ponovili : »Ne, seveda ni nič narobe s tvojimi očmi.«
Čeprav se jim je Luka pridružil pri laganju, se mu je vseeno zdelo, da bi ji morali povedati resnico, a
zdaj je bilo zanjo prepozno, saj so se Nini zlagali o njenih poškodbah. Nekaj časa so še ostali pri njej,
nato pa so vsi razen Luke odpravili domov. Luka je sedel poleg Nine in rekel: »Joj, ti moja lepotica.
Tako smo se bali zate, da ne boš preživela. Skoraj smo že izgubili upanje, zdaj pa si se kar na enkrat
prebudila.« Nina je napeto poslušala in kar na enkrat je zaslišala, da se krivi za vse, kar se je zgodilo,
zato ga je prekinila: »Ne, nisi ti kriv za to nesrečo, saj nisi vedel za vrv, ki je bila napeta čez pot. No, saj
je tako ali tako vseeno, kdo jo je napel čez pot. Važno je, da sem preživela in da spet slišim tvoj glas.
No, če sva že ravno pri tvojem glasu. Ko sem bila nezavestna, nisem slišala, kaj ste mi govorili, sem pa
zato čutila vaše dotike. Bili so nežni, polni ljubezni in žalosti.« Luka jo je objel in poljubil. Poljubljal jo
je tako dolgo, dokler v sobo ni prišla medicinska sestra in ju zmotila: »Ehh emm, čas je, da zapustiš
sobo in se odpraviš domov. Ne skrbi, zdaj je v dobrih rokah in ni več skrbi za preplah.« Luka se je še
od Nine poslovil, nato pa odšel. Doma ga je mama pričakala z vprašanjem: »Kaj se pa greš?« Luka je
ni ravno razumel, zato ji je natančno opisal dan, ko se je Nina ponesrečila. Ko je vse slišala, se je
malce pomirila in mu naročila, naj se umije in naspi, da bo lahko Nino naslednji dan obiskal čist in

naspan. Luka se je zjutraj prebudil z nasmeškom na obrazu, saj je vedel, da bo spet videl Ninin
nasmeh. Na poti v bolnišnico ji je kupil šopek njenih najljubših rož, saj jo je želel razveseliti, a ko je
vstopil v bolnišnico, se mu je nasmeh zbrisal z obraza. Zagledal je Ninine starše, njenega brata in
svoje prijatelje, ki so bili videti obupano in v dvomih. »Kaj pa se je zgodilo? Ali je z Nino kaj narobe?«
je zanimalo Luko. Maja ga je obupano pogledala in rekla: »Nini bodo sneli prevezo in ugotovila bo, da
smo ji lagali. Zagotovo nas bo zasovražila.« Ko je Luka to zaslišal, je iz rok izpustil šopek rož, ter stekel
proti Ninini sobi, a ko je vstopil, je bilo že prepozno. Medicinska sestra je ravno v tistem trenutku, ko
je Luka odprl vrata, Nini snela prevezo. »Luka, si to ti?« je zanimalo Nino. »Seveda sem jaz,« ji je Luka
odgovoril s tresočim glasom. Nina je bila videti prestrašena, saj je zaznala, da je nekaj narobe: »Luka,
bi lahko, prosim, prižgal luč, saj te ne vidim.« Luka je samo stal in jo gledal s solzami v očeh. Ni vedel.
Kaj bi storil, kako bi ji povedal, da je v sobi zelo svetlo in da je ona oslepela. Nina ni več zdržala v tišini,
zato je povprašala medicinsko sestro, za katero je vedela, da je v sobi: »Sestra, prosim, povejte mi po
resnici. Ali sem oslepela?« Sestra je vprašujoče pogledala Luko, ta pa ji je pokimal: »Amm, Nina ko si
padla s konjem, se je poškodoval del tvojih možganov in ja, na žalost si oslepela. Nina, zelo mi je žal,
da ti moram to povedati jaz, saj to ni moja naloga. Tvoja družina bi ti morala povedati prej, da bi te
malce pripravili na takšno življenje, a so ti vse skupaj zamolčali,« ji je razložila medicinska sestra.
»Nina, tako zelo mi je žal,« se ji je opravičeval Luka. Nina se je zamislila, nato pa rekla: »Ampak zakaj?
Zakaj ste mi to zamolčali in mi dali lažno upanje, da padec ni pustil posledic? Ne razumem vas. Ali ne
znate pomisliti na pacienta in na njegove želje. No, naj te nekaj vprašam, ali bi ti kot pacient imel rajši
resnico ali laž?« Luka ni vedel, kaj bi rekel. Pred sabo je imel jezno, a hkrati žalostno dekle, ki ni bilo
niti malo podobno Nini, toda poskušal jo je razumeti. Vse so ji zamolčali, privoščili ji niso niti delček
resnice. Ampak zakaj, zakaj so to storili? Tega odgovora ni našel, zato je bilo v sobi slišati samo Ninin
jok. Poskušal jo je pomiriti, a ga je odrinila stran: »Naj se mi nihče več ne poskuša približati, saj mi
niste privoščili resnice, zato vam zdaj jaz nebom privoščila sreče.« Tokrat jo je Luka za spremembo
razumel, zato je z mokrimi lici od solz odšel iz sobe. Za sabo je zaprl vrata, se naslonil na steno, si z
rokami zakril obraz ter na glas zajokal. Po mislih so mu rojile besede: »Nina me ne mara več! Zakaj
sem ji sploh lagal?« Ni se mogel sprijazniti z dejstvom, da je lagal Nini, čeprav je vedel, da se bo slabo
končalo. Nekaj časa je še razmišljal, kako bi Nina sprejela, če bi ji že prej povedali, da je oslepela, nato
pa se je odpravil k ostalim, da jim pove, kako se je Nina odločila. Ko je prišel do njih, so bili vsi
zatopljeni v svoje misli, zato si je šel Luka kupit sok in jih pustil, da razmišljajo naprej. Na poti do
avtomata s sokovi ga je vstavil zdravnik in ga povprašal, kako se je Nina odzvala, ko je ugotovila, da je
slepa. »Hmm, na žalost ne preveč dobro,« mu je obupano odgovoril Luka. »Planila je v jok in ko sem
jo hotel potolažiti, me je odrinila in mi rekla, da se ji naj je približujemo več, saj ji nismo privoščili
resnice in zdaj nam ona ne bo privoščila sreče,« je nadaljeval. Zdravnik se je za nekaj časa zamislil,
nato pa rekel: »Prej sem te videl, da si šel iz sobe, v kateri je Nina, in potem kar mimo Nininih staršev
in prijateljev. Predvidevam, da ne veš, na kak način bi jim povedal za to.« Luka je pokimal, nato pa
zdravnika prosil, če jim lahko pove on. Zdravnik ga je prijel za ramo in ga razumevajoče pogledal:
»Seveda bom, saj vem, kako ti je, kajti to sem že velikokrat doživel.« Luka si je malce oddahnil in šel
po sok. Ravno, ko je vrgel kovanec v avtomat, je k njemu pritekla Maja, vsa v solzah: »Joj Luka, brez
Nine nebom mogla živeti. Kako se ji naj opravičimo za laž o posledicah njene nesreče?« Luka ji ni znal
odgovoriti, zato jo je objel in jo poskušal potolažiti: »Nič ne skrbi, zagotovo bo nekega dne spoznala,
da nam je žal in da smo imeli nek razlog, za katerega še ne vem, kakšen je, da smo ji lagali.« Maja se
je malce pomirila, a je bila še vedno v dvomih, da jim bo Nina sploh kdaj oprostila. Luka je iz avtomata
vzel sok in nato sta se vrnila k ostalim. Maja je pričakovala, da ju bodo »napadli« s čudnimi vprašanji,
a njena pričakovanja se niso izpolnila. Vsi so bili mirni, kot da se ni nič zgodilo. Tiho so se spogledovali
in izgledalo je kot, da se pogovarjajo s pogledi. Luka jih je želel vprašati, zakaj se tako spogledujejo in
kako so lahko tako mirni, a ga je zdravnik, ki je prišel mimo, prehitel: »Zdaj lahko greste domov, saj se
vam ne splača ostati, ker vas Nina noče več slišati. Lahko pa ste brez skrbi, kajti poklical vas bom, če
bo Nina spraševala po vas. In, prosim, brez prepiranja, kajti bolje je, da vsi odidete domov, kod pa da
Nina ugotovi, da je nekdo ostal tukaj, saj vas bo potem še bolj zasovražila.« Pobrali so svoje stvari in
odšli domov. Bili so žalostni in obupani, saj so se zavedali, da so storili napako, ko Nini niso privoščili
resnice.

****
Minila sta že dva meseca. V tem času se je zgodilo kar nekaj stvari. Nina je prišla iz bolnišnice in še
vedno je bila jezna. Ana je Dejanu povedala, da ji je všeč in tako sta postala par. Maja se je v
bolnišnici dogovorila za neke vrste terapije, da bo Nina lahko normalno zaživela, čeprav je slepa.
Poleg tega je Maja prosila zdravnika, naj reče Nini, da se je on dogovoril za terapije. Luka je Nini
enkrat na teden poslal šopek svežih rož. Z medicinsko sestro, ki je za Nino skrbela na domu, pa se je
tudi Luka dogovoril, da naj Nini reče, da je rože prinesla ona. Ninini starši in njen brat Simon pa so se
samo čudili, kaj vse so pripravljeni Ninini prijatelji storiti zanjo. Ta dva meseca sta bila za vse zelo
naporna, saj so imeli veliko dela, seveda pa so morali paziti, da Nina ni izvedela, kaj vse je dobila od
njih. Maja je bila že celo jutro zelo zaskrbljena, saj je napočil dan, ko naj bi Nina začela s terapijami. Ni
bila ravno prepričana, ali bo Nina sploh šla na terapije,saj je bolj trmaste narave. Nina se je res upirala
na vse možne načine, da ne bi odšla na terapije, a jo je navsezadnje medicinska sestra uspela
prepričati, da je to dobro zanjo. Ker stavba, v kateri so potekale terapije, ni bila daleč, so odšle peš,
Maja pa jima je sledila. Nino je bilo zelo strah, saj ni ničesar videla, poleg tega pa še ni bila nikoli v tej
stavbi, čeprav je čisto blizu njenega doma. Ob vstopu je Majo kar zmrazilo, saj je stavba od znotraj
izgledala grozljivo. Naredila je nekaj korakov in obstala. Zagledala je nekaj najlepšega v stavbi. Njen
pogled se je ustavil na fantu, ki je Nini in medicinski sestri pokazal, kam morata. Hotela ga je
povprašati po imenu, a ga kar naenkrat ni bilo več tam, kjer je stal. Postala je zmedena, poskušala je
poiskati Nino in medicinsko sestro, a ju ni našla. Kar naenkrat pa jo je nekdo prijel za ramo. Obrnila se
je in zagledala tistega najlepšega fanta na svetu, ki je prej pokazal Nini in medicinski sestri, kam
morata iti, da prideta do želene sobe. »Ali si v redu? Videti si malo pretresena,« je zanimalo fanta, ki
je Majo prijel za ramo. Maja ni mogla izgovoriti niti besedice, kajti prvič v življenju se je zaljubila na
prvi pogled. »Moje ime je Alex in sem tu zaposlen. Prej sem te videl vstopiti za slepo deklico, ki jo je
spremljala medicinska sestra. Predvidevam, da iščeš njiju,« ji je Alex poskušal pomagati. Maja mu je
samo pokimala, nato pa odšla za njim. Maja je na poti nepremišljeno rekla: »A maš punco?« Alex se
je ustavil in jo vprašujoče pogledal. »Ahh, pozabi. Saj se me tako ali tako ne tiče,« se je Maja
poskušala rešiti iz zagate. »Naj te ne bo sram. Kot vidim, sem ti všeč in nimam punce. Lahko pa se bolj
spoznava, če boš prišla sem vsak dan,« jo je Alex na nek način pomiril. Maji se je od srca odvalil
kamen, zato se je lahko zdaj brez problema nasmehnila. Nekaj časa sta še hodila, nato pa sta le prišla
do Nine in medicinske sestre. Alex se je obrnil k Maji in ji s prečudovitim glasom rekel: »Se vidiva
jutri.« Preden je odšel, pa jo je še poljubil na lice. Maja je povsem pozabila, da poleg nje sedi Nina,
zato si je začela prepevati. Ni trajalo dolgo, da je Nina vprašala: »Maja, a si to ti?« Maja se je zopet
našla v zadregi, a se je odločila, da Nini ne bo več lagala, zato je odločno rekla: »Ja, Nini, tu sem in
stojim ti ob strani, čeprav me ne maraš.« Maja pa je dobila odgovor, ki ga je najmanj pričakovala:
»Maja, veš, zelo mi je žal, da sem bila tako groba do vas, saj ste mi želeli samo dobro. In kar se tiče
najinega prijateljstva. Nikoli ti ne bi mogla zameriti, še posebej zdaj, ko sem iz tvojega glasu spoznala,
da si zaljubljena.« Maja je bila v tistem trenutku presenečena in zopet je lahko objela Nino, kar ji je
bilo še posebej všeč. Vsa vesela je vstala s stola in stekla proti hiši, v kateri so bili prej vsi zbrani. Ko je
vstopila, je videla, da so še vsi tam, a ni ji bilo povsem logično, kaj počneta v hiši Urška in njen oče.
Naredila se je, kot da ju ne vidi, zato je na glas zakričala: »Nina ni več jezna!« Vsi so bili tako veseli, da
so morali temu dogodku nazdraviti s penino. Tako dolgo so se veselili, da se je Nina vrnila s terapije.
Ko se je prikazala na vratih, je Luka stekel k njej in jo poljubil. Nina pa se mu je izmaknila, ker ji ni bilo
ravno do poljubljanja, in rekla: » Kot vidim, te Urška še ni vzela za sebe.« »Oprosti, Nina, ampak jas
sem tukaj, ker ti moram nekaj povedati,« je bolj prestrašeno rekla Urška. »Danes me tako ali tako ne
more nič več presenetiti,« si je zamrmrala Nina, nato pa odločno rekla: »No povej že, saj te poslušam,
ker kot vidiš, te ne morem videti.« »Prosim, da me ne prekinjate, dokler ne povem do konca, in
prosim Nina, ne sprašuj me, kako vem, kar ti bom povedala, ampak pač vem. No, vse se je začelo, ko
sva z Luko hodila in sem ti takrat zamerila, ker si se zaljubila vanj. Ko se je začel teden, ko ste se šli to,
da bo vsak izbiral za en dan. Luka mi je povedal za vsak dan posebej, kaj boste počeli, ker sem ga jaz
prisilila. Izvedela nisem samo za Anin in tvoj dan. Za Anin dan mi je bilo vseeno, a za tvoj dan mi ni
bilo, zato sem na vse možne načine poizvedela, kam ste namenjeni. Tam sem bila pred vami, zato
sem čez pot napela vrv, ki je bila komaj opazna, z namenom, da bi se nekdo ponesrečil, a ta vrv ni bila

namenjena ravno tebi, ampak Luki. Nina, zelo mi je žal, nisem nameravala, da bi se tako končalo.
Čisto zares mi je žal in ni mi treba oprostiti, saj je dovolj, da si me poslušala,« jim je Urška vse
razložila. Vsi so bili brez besed. Za nekaj časa je nastala tišina, ki jo je prekinila Nina: »Urška, oprostim
ti, saj si to storila nepremišljeno in nisi vedela, kakšne bodo posledice.« Urška si je oddahnila, stopila
k Nini in jo močno objela: »Hvala, Nina, zares hvala.« »Aja pa skoraj bi pozabila,« se je čez nekaj časa
spomnila Urška, »moj oče, ti je plačal za operacijo oči, ki jo imaš naslednji teden. Zdravnik nama je
rekel, da ta operacija ni nevarna in da ni nujno, da uspe, vseeno pa ti želim veliko sreče.« Nina se je
Urški iskreno zahvalila, nato pa sta Urška in njen oče odšla. Nina je bila zelo vesela, saj je dobila novo
prijateljico in možnost, da bo lahko spet videla. Teden pred operacijo je bil zelo sproščen, kajti spet so
se lahko pogovarjali z Nino. Maja je z njo vsak dan hodila na terapije in tako je lahko srečevala Alexa,
ki sta proti koncu tedna postala par. Vsem se je zdelo nenavadno, da sta v tako kratkem času postala
par, a njiju to ni motilo. Teden je minil hitro in že je bil tu dan, ko je Nina imela operacijo. V
operacijsko sobo je vstopila z nasmeškom na obrazu, saj je vedela, da jo spremlja vsa njena družina in
najboljši prijatelji. Operacija je trajala približno eno uro in pol, po tem pa je trajalo tri ure, da se je
Nina prebudila. Zdaj ko je bila Nina budna, so vsi postali malo živčni, saj je prišel čas, ko ji bodo
odstranili prevezo. V sobo je prišel zdravnik, pristopil k Nini in ji začel nežno in počasi odvezovati
prevezo. Vsi so se držali za roke in upali na najboljše. Zdravnik ji je snel prevezo in pregledal njene oči,
nato pa stopil na stran. Nina je postala žalostna: »Na žalost operacija ni uspela in še vedno ne vidim
vaših veselih obrazov.« Ko je Nina to rekla, je njena mama planila v jok. »Mama, nikar ne joči, prosim
te, saj se bom še jaz nalezla,« jo je tolažila Nina. Vsi so jo začudeno pogledali, nato pa jo je Luka
vprašal: »Čakaj malo, kako veš, da je zdaj tvoja mama začela jokati?« Nina se je začela smejati in
vsem je postalo jasno, da Nina vidi. Bili so presrečni, da je operacija uspela. Nekaj časa so se še
veselili, nato pa jim je Nina razložila, koliko oziroma kako vidi; »Zdajle vas vidim zelo zamegljene.
Zdravnik pa mi je prej na uho zašepetal, ko mi je pregledoval oči, da bom občasno videla zamegljeno,
občasno pa samo obrise.« Nihče je spet ni razumel, zakaj ji je moral zdravnik to zašepetati na uho,
zato jim je morala pojasniti še to : »Pred operacijo sem se z zdravnikom dogovorila, da vam bom, če
bo operacija uspela, rekla, da ni.« Tako jim je Nina vse razložila. Vsi so bili zopet srečni, saj Nina spet
vidi, ona pa je bila zadovoljna, ker je dobila novo prijateljico, ki ji je omogočila, da lahko spet vidi,
Doma se je Nina ulegla na kavč in premišljevala o svojih prijateljih in kako je vesela, da jih ima.
Preden pa je zaspala, si je zamrmrala: »Od zdaj naprej bom raje igrala odbojko, konje pa bom jezdila
samo tam, kjer poznam okolico in kjer ni nobenih vrvi.«
Brigita Hochkraut, 1.SP

NAJBOLJŠE DIJAŠKE
SPANJE
Študent, ki je ponoči delal, da je imel za preživetje, podnevi pa obiskoval predavanja in študiral, je
zadremal v predavalnici. Profesor je pristopil do njega, ga stresel za ramo in mu dejal:«Si ti spal med
mojim predvajanjem, kaj?« »Hotel sem, pa ne morem, ker govorite preveč naglas.

MET KOVANCA
»Vrziva kovanec. Če bo mož, greva na nogometno tekmo, če bo cifra , greva v disko, če se postavi
pokonci, greva spat, če bo ostal v zraku, bova študirala!«

DIABETIKI
Šola je sladka, mi smo diabetiki.

LETNI HOROSKOP
OVEN
Januar boste začeli pionirsko, opremljeni z novimi načrti in voljo, ki vam jo
bo marsikdo zavidal. Zavedali se boste, da vam lahko uspe le s trdim delom
in vztrajnostjo, zato se ob ovirah ne boste spotikali, ampak vas bodo le še
podžigale. Februarja bo vnema nekoliko ugasnila, preverjali boste svoj
vmesni čas, a morda le zato, ker boste slutili, da bo pomlad odpirala vsa
vrata. To bo čas novih odločitev, ki jih boste utrjevali maja, ko boste postali
bolj praktični in bolj obremenjeni z materialnimi dokazi, junij pa prinaša
olajšanje, s katerim boste sklenili prvo polovico leta. Prepustite se poletju,
ki bo razjasnilo dvome in vas ogrelo s strastjo, čeprav se boste v največje zapeljivce na svetu prelevili
z jesenjo. Vsekakor leto 2013 ovnom ponuja veliko lepih priložnosti, s katerimi si bodo obogatili
življenje, več pozornosti pa bodo morali posvečati domu in družini.

BIK
Veliko bolj vas bo spomladi zaposlovala ljubezen, ta se bo iz nežnih
čustev najprej prelevila v vulkansko strast, nato pa v trajno navezanost,
na kateri boste poskušali graditi prihodnost. Začetek poletja je čas, ki ga
boste namenjali družini in partnerju, zato ga izkoristite za družinski
dopust, julija pa se kam odpravite samo v dvoje in se razvajajte, pa
čeprav le za nekaj dni. Avgusta bo namreč vašo pozornost spet
pritegovalo delo, vendar si poletja ne boste pustili vzeti, zato vas čaka še
nekaj izjemnih dni. Jesen bo prinesla streznitev na vseh področjih, a ko se
boste prebili čez september, vas čaka optimizma polni oktober, ki bo popravil vtis. Proti koncu leta
vas čaka še nekaj odličnih poslovnih priložnosti, končali ga boste tako, kot ste začeli – resno in
preudarno.

DVOJČKA
Začeli se boste posvečati učenju, novim znanjem, prijateljem in vsemu,
kar vam daje občutek, da rastete. Vstop v pomlad bo zasanjan, a ne za
dolgo. Sredina aprila prinaša prebujenje in živahnost, ki sta otrpla v
dolgi zimi, in možnost ljubezenskih iskric, v maju pa boste poskušali
nadoknaditi, kar ste prespali v preteklih mesecih, zato boste močno
pospešili poslovni tempo. Junij vas bo popeljal do vrhunca leta, saj
bodo v znamenju dvojčka kar trije planeti – Venera, Mars in Jupiter, ki
vas bodo razvajali z energijo, željo po druženju, zabavi in širjenju obzorij. Idealen čas, da spoznate
sorodno dušo, se odpravite na potovanje ali potegnete nekaj nepredvidenih kariernih potez. Julij bo
nekoliko bolj zapečkarski in varčnejši, zato pa si boste spet dali duška v avgustu in zažareli na
družabnem nebu. Kljub temu delo ne bo trpelo, z oktobrom pa se bo idila nekoliko skalila. Ljubezen
boste začeli dojemati pragmatično, občasno se boste pritoževali nad pomanjkanjem romantike, za
katero bi lahko poskrbeli tudi sami.

RAK
Januar rakom res ni pisan na kožo, to je čas, ko je treba stisniti zobe in
se odločiti za preživetje, pa naj stane, kar hoče. Ko se jima konec
meseca priključi še Venera, bo romantična ljubezenska slika popolna, z
marcem se bo začel ples, ki bo zmedel veliko src, čustva bodo sanjava in
pogosto nejasna, nekatere pa bo vznemirila oseba iz preteklosti, s
katero bodo obujali ljubezenski ogenj. Pomladni čas bo na splošno eno
od najbolj stabilnih in mirnih obdobij v letu, ko se lahko raki posvetite
financam in vlaganju v posel, junij pa bo spet podkuril v ljubezni. V tem
času se v znamenje raka preseli tudi Jupiter, kar rakom napoveduje daljše obdobje blaginje, sreče in
rasti, ki bo trajalo vse do konca leta. Jesen bo plodna in ustvarjalna, nekoliko več previdnosti je
potrebne okoli 18. oktobra, ko nastopi Lunin mrk, sicer pa pogumno novim zmagam naproti. Leto
2013 je namenjeno ustvarjanju in uživanju.

LEV
Februar bo morda še bolj naporen kot januar, saj se bo zdelo, da zime
kar noče in noče biti konec, energije in volje vam bo primanjkovalo, sem
ter tja se vas lahko poloti potrtost, ki bi jo bilo najbolje preganjati z
gibanjem. Od sredine marca pa se stvari začnejo obračati na bolje, saj se
bodo planeti nekaj časa zadrževali v znamenju ovna, ki vam je pisano na
kožo. Vrnili se bosta energija in volja do naporov, v pomlad boste skočili
prerojeni in morda tudi sveže zaljubljeni! Aprila boste svojo pozornost
preusmerili v delo, disciplina in vztrajnost bosta vaš zaščitni znak, zato
bodo vaši načrti dolgoročni in celo zapravljanje ne bo več vaša športna
disciplina. Zasebno boste neverjetno zapečkarski in mirni, razen v obdobju med 28. junijem in 23.
julijem, ko bo Venera prehajala vaše znamenje in iz vas naredila največje zapeljivce na svetu. Jesen bo
prinesla delo, v začetku novembra prihaja sončni mrk, zato poskrbite za svojo vitalnost in notranji
mir.

DEVICA
Februar in marec vas bosta utrujala s čustvi, ki jih bo nenadoma preveč in
bodo prezapletena, da bi jim lahko tako zlahka prišli do dna, kar vas bo
spravljalo v slabo voljo, a stvari se ne bodo spremenile tako hitro. Šele
sredina aprila, ko se vaš vladar Merkur naseli v znamenju ovna, bo prinesla
svež veter in voljo, da se spopadete s čustvenimi izzivi. Aprila in maja boste
izjemno delavni in pridni tudi na poslovnem področju, kjer vam bo uspelo
doseči stabilnost, ki jo boste do tedaj pogrešali. Julij je idealni čas za
družinski dopust, če pa si želite več zabave in sprostitve, se na počitnice
odpravite med 23. julijem in 17. avgustom, ko Venera prehaja vaše
znamenje in boste žareli od privlačnosti. Z jesenjo bo na device pozitivno
začel vplivati tudi Jupiter, kar se bo poznalo predvsem na poslovnem področju. Stvari, na katere ste
dolgo čakali in se pripravljali, bodo dobile zeleno luč, izboljšalo se bo materialno stanje, več
previdnosti je potrebne med 21. oktobrom in 1. novembrom, ko se bo od vas pričakovalo več
vestnosti, zato takrat ne hitite in premislite vsako svojo potezo.

TEHTNICA
Na začetku leta boste pokazali odločnost in trdnost, ki vam ju bo
marsikdo zavidal, zato se vam bo v februarju zazdelo, da lahko malce
izprežete in si namesto nadur vzamete čas za prijatelje. Potrebovali
boste več časa zase in za svoje misli, večkrat boste raztreseni in
zasanjani, a ne za dolgo. V ljubezni boste nadomestili zamujene
trenutke strasti, na delu pa zablesteli z ustvarjalnostjo in presenetili z
odločnostjo. Sredina aprila napoveduje bolj umirjen ritem, ki se ga
boste držali predvsem na poslu, zasebno pa se boste v maju razcveteli od družabnosti, sproščenosti in
dobre volje. Kot po navadi boste razdvojeni med tem, kaj je najbolj prav in česa si želite, vendar se
boste z dvomom naučili preživeti in celo zabavati. Ko boste konec avgusta potegnili črto pod
poletjem, boste ugotovili, da se sploh niste imeli slabo. Jesen prinaša kanček finega uglaševanja s
partnerjem, s katerim vam bo uspelo premagati krizo, se znova povezati in utrditi odnos. Poslovno
boste ves čas zelo aktivni, najbolj novembra in decembra.

ŠKORPIJON
V časih, ki jih imenujemo krizni, znajo škorpijoni potegniti iz sebe tisto
najboljše, zato ostajajo tihi zmagovalci, predvsem pa se nikoli ne predajo. Zdaj
se bo treba vesti bolj preudarno, čeprav bo to težko, zlasti v ljubezni, kjer
boste nagnjeni k ljubosumju in preverjanju partnerja. S poletjem se bo v vas
vrnila samozavest, ki ste jo pogrešali, posel boste začeli dojemati lahkotneje,
zanimalo vas bo učenje novih veščin. Stare ljubezni se bodo zasvetile kot
nove, sveži zaljubljenci pa boste leteli kot na krilih. V karieri lahko med
poletjem pričakujete tudi večji premik, najbolj romantičen pa bo avgust. Jesen vas bo poklicala nazaj
k dolžnostim, september bo čas, ko boste dajali vse od sebe, in rezultati bodo temu primerni. Z
Marsom, ki bo v devici do decembra, se boste ves čas zavedali svojih odgovornosti in si naložili še
novih, zato se vam bo včasih zazdelo, da se naprej premikate prepočasi, a brez potrebe. Tako
neulovljivi boste, da bodo drugi potrebovali še eno leto, da vas bodo ujeli, vendar naj ne računajo, da
vas bodo ujeli nepripravljene.

STRELEC
Februar bo bolj prijazen, čeprav nič manj dinamičen, pogrešali boste
družinsko slogo in se spraševali, kje boste našli čas za urejanje zasebnih
zadev, ki se jim ne morete več izogniti. V marcu, ko Mars prestopi v
znamenje ovna, boste začutili, da je trenutek dozorel za spremembo.
Pomladni val energije bo videti tudi pri vašem delu, ki ga boste nenadoma
opravljali z lahkoto, uspeh vas bo presenetil. Junij vas bo intelektualno
prevetril in vas navdal s tistim dobro znanim popotniškim nemirom, ki napoveduje poletje, zato jo
čim prej mahnite v neznano, pa čeprav samo za nekaj dni. Ljubezen bo na preizkušnji, saj boste
neprilagodljivi, prepričani, da si zaslužite svojo neodvisnost in svobodo, tudi v poslovnih odnosih se
boste pogosto razhajali v mnenjih. Postali boste preudarnejši z denarjem, čeprav se strelcem težko
kdaj očita skopost. Jesen bo najlepša in najbolj romantična v oktobru, ko se boste od ljubezni kar
sami smejali, sicer pa vas čaka veliko, veliko dela, ki ne bo vedno prineslo velikih dobičkov.

KOZOROG
Januar boste začeli dobro organizirani, a vam bo primanjkovalo discipline, s
katero bi se morali svojih obveznosti držati, poleg tega pa vsega, kar bo šlo
po svoje, niste mogli predvideti. Naj vam to ne vzame poguma, vedno ste se
znali prilagoditi in ustvariti najboljše pogoje zase. Se boste pač več ukvarjali z
ljubezenskimi strastmi, od katerih vas bo v sredini februarja začelo
razganjati, marca se bodo čustva še poglobila. April prinaša energijo, ki ste jo
pogrešali in tako zelo potrebovali, da lahko stvari spet uredite. Nasploh
boste imeli občutek, da ste spet svobodno zadihali in da lahko dosežete cilje,
ki ste si jih zastavili. S partnerjem boste iskali izgubljeni stik, vendar boste preobčutljivi, da bi bili
zadovoljni s kompromisi. September prinaša preporod, v katerem boste snovali našli pogrešana
čustva in se jim prepustili, za nameček pa tudi dela ne bo manjkalo. Dokazovati se boste morali z
znanjem, odgovornostjo in natančnostjo. Ko v začetku novembra v vaše znamenje vstopi še Venera,
boste do konca leta imeli občutek, da ste na konju.

VODNAR
Z Venero v vodnarju vam bodo vse do konca februarja v ljubezni cvetele
rožice, letos bo valentinovo res vaš praznik, pa tudi sicer boste ves mesec
romantični. Kot se za prehod v pomlad spodobi, boste zaživeli s polnim
pljuči in se lotili stvari, s katerimi ste odlašali. Zdaj je čas, da sprostite
zimske nakopičene ideje in se ozrete za novimi priložnostmi, od sredine
aprila se bodo namreč stvari premikale veliko bolj počasi in boste pogosto
izgubljali potrpljenje, a to vam ne bo koristilo. Zasebno boste kljub
družabnosti raje izbrali majhno družbo, v kateri boste vseeno zablesteli, poleti pa boste dali prednost
družini in partnerju, s katerim boste v drugi polovici avgusta na novo odkrili čare ljubezni. September
bo eden od najbolj vročih in živahnih mesecev v letu, kar vam na trenutke sploh ne bo ustrezalo, a še
prekmalu boste ugotovili, da je pred vami zelo naporno obdobje. Če boste pridni, je pred vami
uspešen konec leta in zares vesel december.

RIBI
Februar bo poskrbel, da boste imeli več časa zase in za svoja čustva, o
katerih boste zelo veliko razmišljali, pod vplivom Marsa in Venere v ribah
pa boste do začetka marca poosebljena zapeljivost. To je čas, ko se lahko
zlahka zaljubite, morda celo obudite romanco iz preteklosti, v vsakem
primeru pa bodite previdni in dajte stvarem čas, da pokažejo svoj pravi
obraz. Maj bo izjemno uspešen mesec, nekaj trenj lahko pričakujete
doma, a dokler jih boste znali reševati s pogovorom, ne boste imeli večje
krize. Junij bo pometel z vsemi dvomi in napovedal lepo poletje, v
katerem romantike ne bo primanjkovalo. Konec meseca vas bo z milostjo obsijal tudi Jupiter, ki
prestopi v znamenje raka in poudari željo po zbliževanju s partnerjem, z otroki, družino. Julij bo
izredno naklonjen ljubezni in globokim čustvom, zato ga izkoristite za počitnice, saj bo treba avgusta
resno poprijeti za delo. Obveznosti vam bodo nenehno dihale za vrat, vi pa le ne pozabite, da si
morate kdaj vzeti čas tudi samo zase.
(Povzeto: planetsiol.net)

