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Mami in očetu – s hvaležnostjo  
za temelje mojih utrinkov  

Malo pa že
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Uvodnik 

Človek se rodi. Prvi vdih, izdih, prvi jok, prva 
solza, svetloba, hrana. Po Božji podobi stkan v ma-
terinem telesu. Tako nebogljen stopa na pot, po 
kateri ni še nihče hodil. Postaja pionir svoje lastne 
poti. Postaja raziskovalec. Postaja …

Če pogledam na svoje življenje, vidim, da je bilo 
narejenih veliko „prvih“ korakov. Ne samo vdih, 
izdih, solze, smeh, ampak tudi življenjskih, odločil-
nih. Morda se človek kdaj sprašuje, ali so bili vedno 
narejeni pravi koraki, ali so bili narejeni ob pravem 
času, ali so bili narejeni v pravo smer. So koraki, ki 
jih lahko popravljamo, so koraki, ki se jih veselimo, 
so koraki, ki jih obžalujemo. Toda že v samem ko-
raku slutimo premikanje, vonjamo spremembe in si 
želimo pogleda na levo in desno, naprej in nazaj. Z 
vsakim korakom se spremeni tudi naš pogled. Svet 
ob naši poti in naših korakih se spreminja. Ista gora 
z različnih zornih kotov, pa tako drugačna. Dre-
vo, mesto, tudi človek so z različnih zornih kotov 
drugačni. Želiš spremembo? Pojdi na pot! Opazuj 
svet, življenje!

Zakaj te uvodne besede? Ker se z njimi začenjajo 
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prvi koraki. S temi besedami se začenja pisati zgod-
ba. Kakor otrok, ki prvič vdihne, ki prvič zajoka, 
tako se lotevam tega pisanja; ne vem, kam bo pe-
ljalo. Ne vem, kakšni bodo koraki, ne vem, v ka-
tero smer bodo vodili. Pregovor pravi, da se tudi 
najdaljša pot na svetu začne s prvim korakom. Prvi 
korak. In nato naslednji in naslednji in naslednji. 
Pisanje? Prva beseda pa naslednja in še naslednja. 
Morda se bo ta korak ustavil, morda bo zmanjkalo 
črnila. Kljub temu pa bo ostala zavest, da sem se 
odpravil na pot, da sem začel pustolovščino. 

Vem, da se uvodniki pišejo na koncu, ko je delo za 
nami. Sam začenjam od začetka do konca. Naslov 
Malo pa že je pomenljiv. Morda se bo kdo vprašal, 
kaj je to malo. Malo pa že? Kdor se sprašuje, je že 
naredil prvi korak. Četudi knjige ne bo prebral, 
četudi ne bo prebral naslednje strani, odmeva prvi 
korak, v katerem se skriva naslednji, v katerem se 
skriva pot, morda tudi cilj. Malo pa že … In če bi 
vprašal tebe? Kaj je to malo? Je to življenje? Je to 
optimizem? Je to veselje? Je to umetnost? Je to du-
hovnost? So to Mars, Luna, satelit? „Malo pa že“ je 
točno tisto, kar ti je zazvenelo, ko si prebral naslov 
te knjige. Točno to.

Knjigo vidim kot kroglo v fliperju. Kroglo, ki za-
deva ovire in ograje ter se dotika različnih točk. Na 
števcu se obračajo številke. Pripoved je kot krogla, 
ki se dotika različnih tem našega življenja. Krogla, 



11

ki enkrat zadene bolj, spet drugič manj. Vedno pa 
se izpišejo številke in vrednost zadetka. Mar ni v 
našem življenju prav tako? Zadevamo ob teme, do-
godke, ljudi, zgodbe ... Nekatere se nas dotaknejo 
bolj, spet druge manj. Nekatere ostajajo, druge iz-
ginejo. Nevidni števec pa beleži dotike in zadetke 
ter vrednoti naše življenje. 

Ob tem se sprašujem: „Andrej, ali bo šlo?“ In od-
govor: „Malo pa že …“
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Uvodnikov odmev

Človek.
Pionir.
Raziskovalec.

Prvi koraki.
Uvertura.
Pustolovščina.

Od začetka do konca.
Krogla. 
Zadetek.

Človek prvih korakov od začetka do konca. 
Pionir uverture v kotaleči se krogli priložnosti. 
Raziskovalec pustolovščine zadetega smisla. 

Devet gornjih vrstic ali tri malo manj gornje po-
vedi. Je to to? Je to tisto, kar daje bežen prelet 
uvod nega tipanja? Je to tisto, kar bo bralca zadelo, 
ko bo skupaj s piscem stopal v prve korake, se vrtel 
v kroglah še neraziskanega in hkrati zvedavo zrl v 
spiralno zavite razmisleke moškega iskanja slutnje 
po smislu?
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Upam si prikimati in upam trditi, da biti človek 
sega vedno znova v roko pionirstvu, cukajoč rokav 
raziskovalstva. Če od začetka do konca v andreja-
stih barvah, krogla postaja zadetek. Malo pa že …

Bralec
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Ne boj se, o Jakob, črviček, krdelce Izraelovo,  
jaz ti bom pomagal, govori GOSPOD,  

Sveti Izraelov je tvoj odkupitelj. Iz 41,14

PogUm

Kje bi ostal človek, ko ne bi imel poguma? Že 
prvi koraki so narejeni v veliki negotovosti, strahu 
in padcih. Ko človek ne bi imel poguma, bi ostal 
na mestu. Ne bi naredil prvega koraka, ne bi do-
živel prvega padca, ne bi napisal prve besede, ne bi 
pomagal sosedu, ne bi se prepiral. Da, obstal bi na 
mestu in se smilil sam sebi. Šele ko se zamislimo ob 
besedi „pogum“, vidimo, kakšen „jedrski“ naboj se 
skriva v njej. Bogu hvala za ta dar.

Všeč mi je pripoved, ki pravi, da so v šoli pisali 
spis. Naslov je bil Kaj je pogum?. In pogumni uče-
nec je napisal naslov, potem štiri strani pustil pra-
zne, na koncu pa napisal samo en stavek: „To je 
pogum.“ Če pogledamo v zgodovino, je bil pogum 
velikokrat zlorabljen. Kako so se rojevale vojne? 
Čisto preprosto: nekdo je bil preveč pogumen. No, 
ne samo pogumen, tudi „lačen“, željan oblasti, ze-
mlje in ljudi. Predvsem pa pogumen. In pogum je 
prinesel veliko gorja, žalosti in trpljenja. 
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O pogumu, ki je peljal v smer žalosti, trpljenja, 
je napisanih veliko zgodb. Na žalost ne samo iz-
mišljenih, ampak resničnih. Na srečo je naše živ-
ljenje barvito. Na eni strani pogum, ki prinaša ne-
srečo, na drugi strani pa sončni junaki. Ena izmed 
njih je mati Terezija. Nizala je pogumna dejanja. 
Pogumno je odgovorila na Božji klic. Pogumno je 
zapustila svojo deželo. Pogumno je zaživela svo-
je redovništvo. Pogumno je zapustila „standardi-
zirano“ skupnost in ustanovila novo, svojo. Po-
gumno se je napotila k umirajočim. Pogumno je 
spregovorila svetu, da je Bog ljubezen, da ima rad 
vse ljudi. Pogumno je kazala na krivice in oznan-
jala večno pravičnost. In ko ne bi imela poguma?

Naše življenje? Ni samo belo, ni samo črno. Biti 
dober pomeni zbrati pogum in narediti kaj zanj. Za 
uspeh potrebujemo pogum. Prav tako za izbiro po-
klica, življenjskega sloga. Pa tudi, ko izberemo pot 
za kolesarjenje v neznano (ali znano). In če „zavo-
zimo“? Da človek najde pravi ovinek, ne gre brez 
poguma.

In ko se porodi misel, da bi človek napisal knjigo? 
Tudi za to potrebuje pogum. In če je to prvič? Bo 
šlo brez poguma? Ne. Pisati, upati si pisati. Pisati 
fliperske dotike, upati si zadevati v točke, dogod-
ke, kjer se številčnica največkrat in najhitreje obrne. 
Dovoliti, da se števec obrača. Uf, tudi to je pogum. 
Pa še kakšen! Upati se odkodirati, pisati s pogu-
mom pogumnih. Pisati, četudi ne vidiš, kaj se skri-
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va za naslednjim ovinkom. Bi morali vedeti? Ne. 
Morda je še boljše, da ne vemo, kaj je tam. 

Rad kolesarim skozi kraje, ki jih ne poznam, kjer 
še nisem bil. Ravno zato, ker me čaka kaj novega, 
vedno kakšno presenečenje. Rad se sprehajam po 
mestih, ki so zame nova, ki jih ne poznam. Rad sre-
čujem nove ljudi. Rad se delam pogumnega. 

Ali sem res tako pogumen? Malo pa že ... 
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Pilat mu je rekel: „Kaj je resnica?“ Jn 18,38

Resnica

Verjetno bi v povezavi z resnico številni izrekli 
svetopisemske besede: „Resnica vas bo osvobodi-
la.“ Tudi sam jih v pogovorih z ljudmi velikokrat 
ponovim. Domače so mi. Zdijo se mi tako resnične. 
Ko človek reče „resnica“, kaj hitro pomislimo tudi 
na laž, neiskrenost. Zanimivo bi bilo iti na Tromo-
stovje v Ljubljani ali drug kraj, kjer se srečuje mno-
go ljudi. Tako kot smo si ljudje med seboj različni, 
bi bili tudi odgovori različni. 

Resnica je ena, čeprav so nam hoteli kdaj pove-
dati drugače. Resnica je ena. Poznamo le različne 
vidike, poglede na resnico. Nedolgo tega sem po-
slušal študenta, ki je pripovedoval, kako je obiskal 
svojega nečaka, ki je želel, da se igra z njim. Želel si 
je igrati igro „Povej mi, kaj vidiš“. Študent je po-
udaril, da je nečak ravno v fazi razvoja, ko v vsaki 
stvari vidi dinozavra. Ko je iz žepa potegnil kamen 
nenavadnih oblik in ga vprašal, kaj vidi, je nečak 
odgovoril, da vidi glavo dinozavra. Nato je tudi ne-
čak vprašal svojega strica: „In kaj vidiš ti?“ Študent 
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je odgovoril: „Vidim srce.“ In začela sta se pogaja-
ti: Vidim glavo dinozavra – vidim srce; vidim glavo 
dinozavra – vidim srce. In tako naprej. Zdi se mi, 
da dogodek dobro ponazarja naš pogled na resnico. 
Ista stvar, ista resnica. Jaz gledam z enega zornega 
kota, ti gledaš z drugega, spet tretji s tretjega. Torej, 
resnica je ena, pogledov pa več. Kako pomembno 
je, da si jih znamo razložiti in se o njih pogovoriti!

Biti zvest resnici, tudi če boli. Tudi če pogled re-
snici v oči prinaša trpljenje. Ta bolečina je kratko-
trajna. Dolgoročno je resnica vedno osvobajajoča, 
osrečujoča. Človek, ki mu je resnica osnovni, te-
meljni imperativ, ukaz – ob tem mi prihajajo pred 
oči številni duhovniki, redovniki, redovnice, ki so 
bili po drugi svetovni vojni preganjani in zaprti. 
Številni pričevalci so dejali, da so na vseh zaslišanjih 
govorili resnico. Tudi ko so jih budili sredi noči ter 
jih na najrazličnejše načine zasliševali, so vedno go-
vorili resnico. Dejali so: „Če govoriš resnico, je naj-
laže vedno govoriti isto. Če ne govoriš resnice, pa 
se kaj hitro lahko zgodi, da zapadeš v laž in …“ 

Sta resnica in laž sestra in brat? Verjetno ne. Toda 
kljub temu se v življenju tolikokrat pojavljata kot 
dvojčka. Dogodi se kaj, česar si nismo želeli, ali pa 
bi radi, da bi se zgodilo drugače. Tako smo pred 
izbiro. Resnica – pa naj stane, kar hoče? Torej re-
snica za vsako ceno, četudi bom zato izgubil ugled, 
prijatelja, denar … Ali pa izberem laž, dajem videz 
nedolžnega, nevednega, da preživim. 

Ko človek razmišlja o resnicoljubu in lažnivcu, 
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hitro razumemo tistega, ki za resnico zastavi svo-
je življenje. Kako hitro mu prikimamo! Kako hitro 
si rečemo, da bi tudi sami ravnali tako. V mislih, 
razmišljanju, pogovorih je vse jasno in enostavno. 
Resnica mora zmagati, resnica je zakon, resnica 
prinaša notranji mir. S tem se hitro strinjamo. Prav 
tako pa znamo zelo hitro sočustvovati z lažnivcem. 
Hitro začutimo njegovo stisko. Začutimo njegov 
brezizhodni položaj. Vidimo škodo, ki jo lahko 
prinese svojim najbližjim, svoji družini. Pomislimo 
na vse nauke, ki nas spodbujajo, da smo usmiljeni, 
da moramo razumeti človeka v stiski. In potem ga 
podpremo v njegovi drži in ravnanju. Morda smo 
mu v kakem trenutku res pomagali. Toda res samo 
v tistem trenutku. Kaj hitro se bo takemu človeku 
zazdelo, da je poražen. Tudi če bo z lažjo zmagal, 
ne bo miren. Kaj smo naredili s tem, da smo mu 
pomagali udomačiti laž in zadušiti resnico? Zelo 
zelo malo, pravzaprav nič. 

Ali sem pričevalec resnice? Malo pa že … 




