
MEHURČKI  
 
Zgodbe, ki jih pišem pridejo same od sebe. Ena lepših je priletela, ko sva bila z možem po dolgih letih 
sama, brez otrok na morju. Zgodaj zjutraj sva našla prostor na oddaljeni plaži in dajala nič od sebe. 
Preprosto uživala sva v soncu in rahlem vetrcu, ki je blažil vročino. Morje je šumelo po čereh, ptice so 
pele v grmovju. Zgodaj zjutraj, ko se je sonce še prebujalo sva bila sama in sva lahko izbrala najlepši 
košček plaže. Kmalu se je cel zaliv spremenil  v začasen dom še drugim obiskovalcem in se 
preoblikoval v vrvečo maso življenja. Zdelo se je, kot da se vsak pogrinjek brisač obdaja z navideznim 
mehurčkom, kamor ne more vstopiti nič,  kar ne spada tja.  V sredini vsakega mehurčka se je svet 
družini v njem vrtel po svoje.  
 
Najin mehurček se je držal sam zase in v njem je še vedno obstajala jutranja  tišina plaže, ki sva jo 
zajela z zavzemom malega teritorija.  V notranjost ni prodiralo nič od zunaj le ptice, veter in šum 
valov. Glasovi plaže so se zdeli oddaljeni, tako lajež psa, kot vrisk otrok. Opazovala sem dogajanje v 
drugih mehurčkih in zdelo se je, kot bi spremljala več ekranov z različnimi oddajami hkrati. Plaža se je 
spremenila v mrest.  
 
Vsake toliko je kdo posamič izstopil iz družinskega mehurčka, da se ohladi v svetlo modrem morju. V 
vodi so se vsi zlili v eno samo dejanje, vsi z enakim namenom in nasmehi na obrazih. To je bil skupni 
svet, ki smo si ga bili pripravljeni deliti vsi, ki smo vanj vstopili. Ali smo se zavedali ali ne, voda nas je 
povezovala v eno in v nas sprožala enake občutke.  
 
Iz objema vode je vsakdo izstopil obdan z mehurčkom, kjer je sonce sijalo samo še zanj. Ženska, ki je 
bila z malim dečkom še ravnokar med valovi, se je v varnem mehurčku z otrokom vračala iz vode k 
možu. Ko je deček stekel proti očetu, je s seboj vzel svoj zaščitni mehurček in ta se je združil z 
očetovim, ko mu je sin stekel v objem.  
 
Navidezne trdnjave so branile zasebnost povezanih pred zunanjim, nepoznanim in hkrati omogočile 
zlivanje v skupnostne enote, ki so delovale kot eno . Tako trdni, pa vendar neverjetno krhki.  
 
Skušala sem si predstavljati kaj bi se zgodilo, če bi mehurčki  izginili in pred očmi se mi je odvil 
nenavaden  prizor, ki je lepo prikazal odgovor. Že od daleč se je slišal hrup, ki je z glasnostjo pričel 
vnašati nemir v mrest mehurčkov naše plaže in vznemiril vse začasne naseljence. Videla sem, kako se 
vznemirjenje širi, kako nenadno so popokali mehurčki naših svetov in se združili v kaotično 
kakofonijo, v kateri je izginila milina varne notranjosti mehurčka. Po prašni cesti nad nami se je 
namreč pripeljala skupina glasnih štirikolesnikov in vsa pozornost naseljencev plaže je bila usmerjena 
tja. Dokler niso izginili v daljavi je plaža nemirno vrvela in počasi so se začeli mehurčki postavljati 
nazaj in ustvarjati drobne svetove, kjer je vse po starem. Videla sem koliko truda je bilo potrebno 
nekaterim vložiti nazaj v oblikovanje varnega mehurčka. S prvimi uspehi se je ozračje pričelo 
pomirjati in sčasoma nehalo rušiti zidove mehurčkov tistim, ki jih je dogodek skorajda preveč 
vznemiril.  
 
Mehurčki so še nekaj časa zavzemali moje misli in v njih rada odplavam. ko pridejo v obliki dnevnega 
sanjarjenja, se rada prepustim. Takrat se kreirajo zgodbe, spoznanja, ki burijo domišljijo in razlagajo 
nerazložljivo. Dlje sem opazovala družinske mehurčke, bolj jasno so se kazali tudi mehurčki, ki so 
obdajali posameznike. Pojavili so se, ko so posamezniki izstopili iz družinskega mehurčka v neznano. 
Ko je nekdo s svojim mehurčkom prišel preblizu drugemu sta bleščeča ovoja ščitila notranji svet 
posameznika v njem.  
 
Zaščitni ovoji so bili različno veliki in so se poljubno širili in krčili. Vsi so se dotikali med seboj, pa 
vendar se niso vsi združevali. Ko je kak posameznik sledil svoji odločitvi za premik, je vedno prišel, 
kamor se je namenil, po dobri stari utečeni poti, kjer je vse pod kontrolo. Nevidne sile so nas vlekle 



po teh poteh in v veliki večini smo pozabili, da imamo lastno voljo izstopiti iz mehurčkov v katere smo 
ujeli vse kar je varno, utečeno in preverjeno.  
 
Otroci so drugačni. Oni venomer skačejo iz mehurčka v katerem so in puščajo nekritično za seboj 
varno, preverjeno in utečeno poznane lupine. Oni še vedo, da je v mehurčku zraven starega še drug 
prostor v katerem čakajo izkušnje vsega novega, če le kdo pride ponje. Zamišljam si otroka, ki prvič 
stoji na robu pomola, da bi skočil v vodo, ki ga kliče in vabi od spodaj. Vodo res da pozna, a skočil 
vanjo ni še nikdar, ne s take višine. V nekem trenutku mora izpustiti svoj svet prepričanj le za to, ker 
tam nima izkušnje lebdenja v zraku, mehkega objema vode in iskanju zraka, ki ga potrebuje za 
dihanje. Mora se nehati spraševati ali še kdaj pride ven ali ne. Izkušnja premočno kliče in mami. Mora 
zapustiti vso zdravo pamet tam na pomolu in si reči, kar bo pa bo. Če drugi to počnejo potem je 
vredno posledic. Izkušnja je potem tako veličastna, da jo želi ponavljati znova in znova, na sto in en 
način, dokler ga starši ne izvlečejo iz vode z modrimi ustnicami in tresočega kot šiba na vodi. Šele ko 
jih tako starši povlečejo iz novega sveta nazaj v starega, pa se oglasi počasi vse, kar je otrok pozabil 
na pomolu: lakota, objem, toplo ležišče. 
 
Odrasli ne upamo pogosto stopati vanje, v nove izkušnje, kjer bi morali za hip pozabiti in izpustiti vse 
staro, ter začeti znova. Prazni prostori med mehurčki se zdijo zlovešči, tam utegneta biti strah in 
groza, ki ju zmore naplesti naša domišljija.  Ko si nekdo  vendarle upa zavzeti nov, prazen prostor in 
ga napolniti z zvedavostjo, zatrepeta od radosti ves svet in vse z njim.  
 
Mehurčki so očem nevidni , zato se ne zavedamo prav pogosto, da obstajajo, da si želijo, da bi si 
nekdo drznil napolniti njihovo notranjost z novo izkušnjo. Mene so naučili poguma, da stopim tudi 
tja, kjer pot ni utečena, brez strahu pred neznanim. Neznano komaj čaka, da ga odkrijemo. Tam 
zagotovo ni strahu in vsega, kar zmore naš um ustvariti, da bi nas Strah imel v oblasti. Tam je prostor 
za čisto nove stvari, za nove izkušnje in učenja. Brez tega smo nič sredi ničesar. 
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