
SEMAFOR 

Zgodba semaforja prihaja od tu. Tu biva moja zavest  v mojem telesu in doživlja stvari kot vsak drug. 

A nekatere stvari, ki se zgodijo so dokaj nenavadne, skorajda čarovne in jih ne znam razložiti. Kot 

tistega semaforja. 

S hčero sva se peljali po eni od cest, pravzaprav mestnih ulic, kot že mnogokrat prej. Vožnja me na tej 

poti spremeni v avtopilota domov in vse je kot po navadi. Na križišču pri semaforju ustaviva, saj sveti 

rdeča luč. Za nama ustavi še en avto in čakamo. Precej neumno se zdi čakanje, saj je cesta v katero se 

želimo vključiti popolnoma prazna. Semafor je še vedno rdeč in traja in traja. Potrpežljivo čakamo, da 

se prižge zelena, medtem se oziram v vzvratno ogledalo in vidim, da zadaj čaka še tretji avtomobil. 

Pred nami je cesta še vedno prazna in zdaj se že hčeri zdi čudno, da se ob tej uri ne pelje mimo niti en 

avto. Potrdim tudi jaz: »Res je čudno, da ni nikogar,« in nestrpno rečem:«a bo že kaj s to zeleno?«  

Ko se zelena luč prižge, zapeljem v križišče, ravno tako tudi avtomobila za menoj. Takrat me zadane. 

Vprašam:« Sva ravnokar čakali na zeleno luč na križišču, kjer ni semaforja?« »Hm, ja mislim, da sva 

res!« je mirno odgovorila hči. »Zakaj mi nisi rekla, da brez veze stojim in delam zastoj?« »Mami, tudi 

jaz sem videla semafor in bil je rdeč!« »Kako sva lahko videli rdečo luč na semaforju, če semaforja ni 

tam?« »Včasih se tako zgodi, veš. Vidimo stvari, ki jih še ni ali pa so včasih bile in jih ni več,« mi je 

mirno pojasnila.  

Res je bil tam semafor. Samo takrat in do danes ne več. Ne znam si razložiti, a najbrž sta tudi 

avtomobila za menoj čakala zeleno luč semaforja, sicer bi ne bila tako potrpežljivo mirovala  za menoj 

ob prazni cesti. Res smo dolgo stali tam, tako dolgo, da bi tudi sama že komu hupala, če bi se kar tako 

ustavil pred križiščem.  

Morda sta bila ostala dva šoferja le izredno potrpežljiva. Morda. Morda pa je čisto mogoče, da je tam  
res stal delujoči semafor. Če upoštevam to možnost, potem moram upoštevati, da zmoremo potovati  
med dimenzijami in se nam to dogaja tudi sicer, večkrat, pa najbrž tega ne opazimo. 
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