
SEME  

Sama najraje sedim za hišo, kjer mi družbo delajo večinoma ptice in drevesa. Pred leti sem si za 

družabnico zasadila prečudovito vrbo, ki mi nudi senco v poletni vročini in otrokom ponuja svoje veje 

v plezanje ali visenje z njih. V dolini teče potok in rada poslušam vodo, ki se zliva po strugi. Večkrat 

tudi sama malce požvižgavam v skupno pesem s pticami in vetrom in se sprašujem ali se ptice 

zavedajo, kako močna je njihova melodija in kako veličastna v kreaciji stvarstva.  

V svojih preteklih življenjih sem izkušala marsikaj, najraje pa se spomnim tistega, ko sem prejela 

izkustvo rastline. Ko se takole na soncu pod Vrbo zlijem z melodijo narave se spomin vrne z občutki, v 

sliki in melodiji in rada se mu prepustim… 

»Razumem, da sem tu,« se prične prebujati moja zavest. Ne vem od kod sem prišla in zakaj. 

Razumem, da tičim v popolni temi, da se ne morem premikati. Za hip pomislim, da je to vse, kar je 

lahko, kar obstaja  in stojim pred odločitvijo ali bo zavladala globoka panika ali naj se raje čim prej 

sprijaznim. To večno vprašanje sem odrinila in se pomirila z okoljem v katerem sem se znašla. 

Sčasoma sem vzljubila temo, ki me je obdajala, saj je bila edina moja družabnica. Nekega dne sem 

začutila, da prostor v katerem sem vibrira. Od nekje je prihajala toplota,ki mi je prijala in želela sem je 

le še več.  Nekaj me je vlažno objelo. Čutilo se je kot mati, kajti nahranilo in napojilo je mojo večno 

samoto zakopano v črnino. Toplota je klicala. Ne z glasom, z občutki znotraj mene, kjer je vse 

vznemirjeno trepetalo. Drobno upanje je tlelo znotraj trepetanja, da morda, le morda lahko pridem 

bliže toplini. 

Prijetnost je klicala in vabila, neopisljivo in neizmerno, nezaustavljivo. Moja drobna bit je širila idejo o 

priti tja, kjer je toplo. Močnejša je bila želja, bolj utesnjen je bil moj prostor. Medtem, ko sem iskala 

ugodnejši položaj, se je nekaj spremenilo. Sprva nisem razumela spremembe, jo skušala raziskati in 

vzelo mi je kar nekaj časa, preden sem razumela, da je moje telo ždelo v nekakšni lupini. Krog in krog 

sklenjeni, neprepustni. Prepustila sem se trepetanju iz okolice, znotraj pa sem čutila napetost, ki je 

rasla in rasla. In potem je nekaj počilo. Skozi drobno razpoko se je nekaj svetlega plazilo proti meni in 

obstalo. Bila je razpoka in skoznjo je zevala luč. 

Zvedavost je bila prevelika, da bi se lahko uprla pokukati ven. Istočasno me je preplavil strah, največji 

strah, ki si ga lahko predstavljate: strah pred neznanim. »Kaj neki je tam zunaj? Kaj naj storim?«, so 

se v meni porajala vprašanja, kot nikoli doslej. »Od kje prihaja ta glas, ta misel, ta želja?« »Sem ta 

misel jaz?« Moja zavest se je nenadzorovano širila in vedno bolj sem razumela, da se lahko odločam. 

Razumela sem globje, da odločanje pomeni kreacijo, da misel zmore postane dejanje. »Kaj naj 

storim?« ni bilo več vprašanje. Pokukala sem iz lupine, čisto, čisto počasi. Tam je bila še vedno vsa 

domačnost notranjosti lupine: toplota, prijateljica Voda, ter mehka gmota prsti, ki me je nežno 

objemala. Razlila sem se preko njih v varnost teme s svojimi zvedavimi koreninami. »Glej, premikam 

se!« sem si rekla  in v trenutku spoznanja že udejanjala svojo željo po biti bliže toploti. 

Skozi temo sem se vzpenjala počasi. Odrivala sem gibko prst in ona mi je dovolila pronicati skoznjo. 

Korenine, ki so ostajale trdno razpredene  tam spodaj, so postajale še močnejše, kajti nisem vedele 

kako visoko se bo vzpenjala semenska čelada mojega stebla. Postajalo je vedno bolj toplo in vedno 

svetleje. Poleg domačih vibracij zemlje so se v okolici pričeli pojavljati zvoki. Počasi in vztrajno so 

postajali vedno glasnejši in razločnejši. Občasno so nekateri zvoki obnemeli, izginila je luč, a tudi skozi 

temo so se kradli zvoki, ki jih prej v luči ni bilo.  



Skušala sem ujemati posamezne zvoke in ugibati od kje prihajajo. Dobro sem že poznala vodo, ki je 

občasno pritekla mimo mene, da me pozdravi. Včasih se je ustavila za dlje časa in mi pripovedovala o 

svojih potovanjih. Nisem je dobro razumela, kajti najina svetova sta se zelo razlikovala. Voda mi je 

pripovedovala o svetlobi, o prelivanju, o neskončnem padanju, o prijateljih, ki jim ima kjerkoli se 

pojavi. Vse to je bilo zame nerazumljivo, a neskončno privlačno. Potrlo me je razmišljanje o 

prelivanju, zato nisem dovolila svojim mislim v to smer tavati prav dolgo. Kako naj si zamislim 

lebdenje, ko sem ujeta v nepremični temi? 

Medtem, ko je voda božala moje korenine sem lezla navzgor v toplino in v nekaj, kar bi po 

pripovedovanju vode lahko bila svetloba. Le ta je neizmerno vabila, da jo izkusim in le še strah pred 

neznanim me je držal ujeto v semenski čeladi. 

Zvoki okrog mene so se zdeli s prihodom svetlobe še močnejši. Semenska ovojnica se je nehala 

upirati v črnino in prepoznala sem zvok vetra, ko se me je prvič dotaknil. Še vedno v temi sem se 

borila z vetrom in ga zajemala, da bi  mi odstranil ovoj s telesa. Veter me je izzival nazaj  in težko sem 

ohranjala ravnotežje. Najina igra je bila čarobna, kot da se od vedno poznava, kot da sva najboljša 

prijatelja. Spoznala sem, da je Veter eden od prijateljev Vode, ki kliče drobno seme kot sem jaz, k luči, 

k čarobni pesmi ptic, k melodiji kapljic.  

Veter je včasih odpihal nekam stran, a je vedno prišel nazaj, zvedav in igriv. Ko mi je takrat odnesel 

ovojnico se je to zgodilo čisto nepričakovano, nenadno, nepredvidljivo. Pričela sem čutiti močneje: 

veter, svetlobo, zvoke. Zgodilo se je tako nenadno, kot bi se znašla popolnoma nekje drugje, kjer je 

vse drugače, svetleje, glasneje, v barvah, ki jih ni moč zarisati na list papirja.  

Dobro poznani  Strah je vznemiril moje telo. Vibracije, ki sem jih doslej čutila okoli sebe so posegle 

vame. Dehtenje telesa in misli mi je prinašalo ekstazo radosti, ki je na koncu utišala Strah. Zvedavost, 

Misel in Želja pa so mi dali možnost da vidim, občudujem, rastem, čutim in izkusim nov svet, kjer se 

lahko gibljem svobodno in ni prav nič utesnjeno. Popolnoma vse je bilo novo in drugačno od prsti in 

teme. 

Preplavila me je hvaležnost temi, ki me je soočila z neizbežnim, hvaležnost vodi za obiske in zgodbe, 

hvaležnost vetru in pticam, kapljicam dežja, živalim in vsemu živemu, za glasove, ki so me klicali ven iz 

teme.  

»Juhej!« sem kot otrok, ki je prvič na cvetočem travniku, klicala drugim, ki so se odločili slediti 

samemu sebi, pogumno kakor jaz. To so bili moji prijatelji za vedno, saj se mnogi izmed njih, tako kot 

jaz, niso mogli premakniti  s svojega mesta.  

Ohranjali smo prijateljske odnose in skrbeli drug za drugega medtem,  ko smo se učili rasti. 

Občudovala sem druge rastline, kako ustvarjajo vsaka malo drugačne liste, cvetove in celo trnje. Naše 

korenine so božale druga drugo, si izmenjavale hrano in vodo. Ko je padal dež so nekatere hitele 

skrivati cvetove, druge so se prepuščale kapljam v njihovem plesu. Prijateljice s trni so me večkrat 

obvarovale pred poškodbami mimoidočih velikih bitja. Nisem se bala vseh, nekatere so nas namreč 

oskrbovale s hrano, ki smo jo potrebovale.  

Svetlo zelene ni bilo več, bila sem že velika in zelenila sem nakopičila na pretek. Večina rastlin je 

cvetela, le nekaj nas je bilo še brez njih. Trudila sem se poganjati nove liste in veje, le cvetov ni bilo od 

nikoder. Malce me je potrlo, da sem le rasla in rasla. Mnoge rastline so bile resda višje od mene, a so 



cvetele tudi že manjše od mene, ki so pokukale iz zemlje veliko kasneje kot jaz. V meni se je prelivala 

nekakšna nevoščljivost, a glasno sem dehtela v želji, da bi tudi jaz imela nekega dne moč in blišč v 

cvetovih. Naveličana sem bila zgolj vej in listov, postajali so vse težji, ko se je moja krošnja vejala v vse 

smeri. Veter mi je še vedno pomagal pri ohranjanju jakosti vej tako, da jih je pozibaval sem ter tja. 

Včasih sem na njih konicah morda čutila tisto lebdenje, ki ga je opisovala voda. Vzljubila sem veter in 

se veselila najine igre,ki sva jo igrala vsakič, ko sva se srečala. 

Najtežji so bili dnevi in noči, ko se je zdelo, kot da je voda pozabila priti na obisk. Večje rastline so 

senčile manjše, da bi obdržale vsaj še malo vode, ki smo jo shranile v svojih listih ali dosegle s 

koreninami daleč spodaj.  Izgledalo je, da se nekatere rastline ne zmorejo bojevati, zato so se 

umaknile v korenine in pustile zgornjim delom, da se predajo minljivosti. Ko se je voda vrnila, so 

znova pokukale v svetlobo s svetlo zelenimi listi in hitele nabirati zelenilo. Nekatere so znova 

zacvetele. Sama sem bila dobro pripravljena  in sem v tem času prenehala rasti nove poganjke. Niti 

lista pa mi ni bilo potrebno odvreči. 

Ko se je sonce dlje časa skrivalo za oblaki smo si vsi želeli, da bi zopet posijalo in nas grelo. Še veter je 

včasih godel, da bi raje topleje pihal, ker je bilo še prezgodaj, da bi vlačil s seboj še  topla oblačila. 

Opazovala sem spreminjanje drugih, medtem sem ostajala močna in zelena. V času, ko je bila večina 

vode daleč stran, sem uspela pri sebi ujeti nekaj kapljic jutranje rose in jih deliti  z drugimi drobcenimi 

bitji, ki so me v času pomanjkanja Vode pogosteje obiskovala. Ta so rada prišla pod moje liste tudi 

takrat, ko je bilo Vode obilo in  se je zlivala nad nas nepretrgoma in nam tako sporočala kako žal ji je, 

da se ni prej oglasila.  

Nekatere rastline so že odvrgle plodove in mladež je silila na plan. Veselila sem se mladine, ki je 

zvedavo zrla navzgor, se zibala z vetrom in se predajala zdravilnim pesmim ptičev, vode, žab… 

Spominjali so me name, ko sem se prvič rokovala z vetrom in skupaj z njimi sem čutila otroško 

vznemirjenost. 

Spoznavala sem raznolikosti med nami, podobnosti seveda tudi.  Nismo vsi vzklili iz semena, in tudi  

rastemo precej drugače. Nekatere, kot je bilo videti sploh ne cvetimo in nekatere imajo več barv. 

Tiste s plodovi so veliko bolj obiskane, saj je barvitost v njih težko zgrešiti. Nisem si znala zamisliti 

kako je, če te nekdo zaužije in veliko sem se spraševala o tem, kam greš po tem, ko te nekdo odnese 

ali poje. Nekatere rastline so izpulili iz zemlje še preden so se dobro naučile zeleneti ali cveteti. »Kam 

so šle, kaj se je zgodilo z njimi?« Nekatere so ostale brez cvetov takoj, ko so jih pokazale svetlobi. 

Spet druge so se odpovedovale številnim listom in jih delile z bitji, ki so prihajala ponje. Nekatera 

rastline so vzklile na uhojenih poteh in tam bile življenjsko  bitko dan za dnem. Nekatere so bile 

preobčutljive in niso zdržale težkih korakov, ki so stopali po njih. 

S časom, ki je mineval, sem vzljubila svoje težke in košate veje. Naučila sem se poigravati z vetrom, 

loviti kaplje vode v svojo družbo. Voda je še vedno pripovedovala zgodbe in razumela sem jo, kako 

ujeto se je počutila v oceanu, preden jo je sonce povabilo k lebdenju. Zgodbe z morja so mi bile še 

posebej pri srcu, saj sem skušala razumeti rastline, ki jim bojda tokovi namesto vetov kuštrajo liste. 

Takrat sem bila hvaležna, da imam moč občutiti veter in zrak. V vodi nikoli ne pokukaš na sonce in 

veter ti lahko kreira samo domišljija, skozi spomin vode na njenih potovanjih.  



Ko se je svetloba umaknila me že dolgo ni več  popadal strah, saj se je doslej  še vsakič kradoma 

vrnila. Brezpogojno, kot je tudi odšla, z ljubeznijo do vsega živega, ki čuti in kreira pod njeno 

prisotnostjo in dehti v pričakovanju njenega povratka, se je tudi vrnila. Naučila sem se ljubiti temo in 

svetlobo. Iz teme sem vzklila in znala sem najti pot ven. Tema je umirila dnevne klice k življenju in 

vabila k počitku. Nočne pesmi so na nekatera bitja delovale drugače, zato so se s svojimi zvoki 

pridruževala nočnim serenadam. Te so mi zvenele kot uspavanka in redno zarisovale prostor za 

osamo, mir in razmišljanja. Vse dokler se ni vrnilo drgetanje sveta, zunaj in znotraj, ob veličastnem 

prihodu svetlobe. 

Moje življenje je bilo čudovito, pa vendar so se sčasoma v moj vsakdan prikradle misli, ki so hodile od 

neznano kje. Pričela sem opažati, da se nekatere rastline umikajo v notranjost korenin, čeprav je 

vode še obilo. Najbolj pomirjene so bile tiste, ki so odvrgle plodove polno zaroda in si zagotovile 

potomstvo. Nekatere so pripovedovale, da so tukaj že veliko dlje in da se zagotovo zopet vidimo, ko 

bo prišel pravi  čas. Pripovedovale so o ponovnem prihodu mladine, o minljivosti in trajnosti.  

Večine nisem razumela, sem se pa pričela spraševati,  kako je z mojim potomstvom? Skušala sem 

ustvariti cvetove, pa ni šlo. Neuspešna sem bila tudi pri poskusu širitve iz korenin. »Morda, morda 

lahko pokukam ven tudi tamle….varno zraven mene,« pa ni šlo… Sprijaznila sem se z enim steblom, 

saj mi ni preostalo drugega. Čisto za vsak slučaj, če bi se kje pojavil kak cvet, sem pojačala varnost 

zanje in ustvarila prav posebne izrastke na novo rastočih listnih poganjkih, ki bi znali zaščititi moja 

semena, če kdaj pridejo. »Čisto za vsak slučaj…« Vse skupaj je šlo malce predaleč, saj rasti nisem 

znala zaustaviti. Vse okrog mene so se širile vonjave podivjanega poizkusa in nekatera premična bitja 

so se me pričela izogibati. Sprva mi je bilo hudo, a sčasoma sem ugotovila, da privabljam k sebi nova 

bitja, še zanimivejša od prejšnjih.  

Ko se mi je prvič zgodilo, da mi je nekdo z zobmi odtrgal mlado vejo, me je v hipu zgrabila panika. Kar 

nekaj časa sem izgubila ob razmišljanju,  kako bi vplivalo name, če bi se to zgodilo vsem mojim 

ubogim poganjkom. Med razmišljanjem in smiljenjem sama sebi sem opazila, da na mestu, kjer je 

manjkal poganjek rasteta dva druga. Joj,  sem se razveselila in potem včasih kar upala, da privabim še 

koga po svoje listke, saj sem tako postajala še gostejša in širša.  

»Kaj se zgodi z mojimi vejicami, ki so mi vzete?« sem se spraševala. Ker do odgovora nisem prišla, 

sem si razložila, da so najbrž nekomu koristne, čemu bi sicer nekaj vzel drugemu, nekaj kar ne 

potrebuješ?  

Dišala sem daleč na okrog in se dolgo nisem zavedla, da so to moji cvetovi, ki so posledica nečesa, kar 

sem imela za podivjan poizkus. Toliko sem se ukvarjala z lastno pomembnostjo, da nisem opazila, da 

sem odrasla. Počasi sem pričela razumevati svoj življenjski cikel in se soočati z minljivostjo.  

Moja ženskost je razvila cvetove in med zeleno vnesla nianse neopisljivih odtenkov barv. Vonjave so 

vabile, veter je gnal in jaz sem ustvarjala cvetove. Zelene in zelene ter še bolj zelene.  

Opazila sem, da svetloba krči svojo moč, da se je pričela počasi umikati na bolj oddaljena pota. Veter 

in Voda sta tolažila, da se zopet vrne. Vame se je prikradla tista nuja, po potomstvu, po neminljivosti, 

po večnosti. Vložila sem vse svoje upanje v dehtenje in misli v željo, da bi svoje znanje prenesla 

naprej, nekomu….  



Moje telo je razumelo in pričelo kreirati nekaj novega. Sem ter tja se je pojavila neka nova oblika in 

negovala sem jo z vso svojo ljubeznijo. Prepoznala sem obliko semena, kakršno sem nekdaj bila in 

skrbela, da je imelo dovolj hrane za razvoj. Potem sem doživela presenečenje. Kar sem mislila, da je 

drobno seme, se je razpočilo, odprlo, v snežno beli barvi, najlepši barvi od vseh. »Seme ni seme, 

seme je moj cvet, čisto majhen beli cvet!« se je radost spremenila v dehtenje in zadišala sem še 

močneje. Veter se je pridružil mojemu rajanju in mali cvetek je od radosti dahnil vanj rumene 

konfete. Še nikoli v življenju se z vetrom nisva tako zabavala. Lovila sem rumene konfete s svojimi 

cvetovi in veter mi jih je skušal iztrgati. Ni mu najbolje uspevalo, saj sem bila zrasla močnejša od 

njega in je v svojih vztrajnih poizkusih poskrbel, da se je na moje cvetove prilepilo še več drobnih 

zlatih konfetov. Preden se je svetloba zopet umaknila se je Veter odsmejal svojo pot, jaz pa sem se 

prepustila igri zlatih zrn, ki sem jih zibala v cvetovih. 

V meni so se pričeli razraščati novi občutki, ki jih doslej nisem poznala. Opazila sem, da se moje 

vonjave rahlo spreminjajo. Moji cvetovi so postajali vse težji in težji, kajti v njih je raslo novo življenje. 

Nobene zmote ni bilo, ko sem jih zaznala, da se razvijajo in rastejo, na varnem, znotraj cvetov, ki jih 

ščitijo izrastki, ki so šele sedaj pokazali svoj namen: ščititi plod. Ti so se razrasli po cvetovih 

vsepovsod, pa tudi po listih in vejicah so se bili razporedili v kaotičen red. Bili so tako specifično 

usposobljeni, da morebitni  mali predator ni imel niti najmanjše možnosti škodovati mojim 

otročičkom. 

»Veter, hvala ti za vso telovadbo z vejami, da sem danes močna in so moji  mladi na varnem!« 

Prijateljica Voda je pozdravljala moje zorenje in pripovedovala zgodbe mojemu semenu, zgodbe, ki 

sem jih tolikokrat slišala in so bile polne upanja in moči za raziskovanje in sprejemanje prihajajočega. 

Bilo mi je težko, ko so semena pričevala dozorevati in delati prve korake v življenje. Ni bilo lahko stati 

na voljo pticam, ki so v svojih kljunih odnašale moje otročičke neznano kam. Nemočno sem opazovala 

kako so nekatera padala na tla in postala pomembna bitem, ki so tekala mimo mene. Nekaj 

otročičkov sem se trudila odvreči kar sama, čim dlje od sebe, da bi jih bitja ne odnesla vseh proč od 

mene.  

Ko so nekatera semena še varno dremala v svojih ovojnicah sem prepoznala nekaj zgodnejših 

otročičkov, kako so bodisi pokukali na plan s čeladami na slepih glavicah, bodisi dotaknili se mojih 

korenin, s svojimi drobnimi in zvedavimi koreninicami, še preden so pokukali na plan. Božala sem jih 

in tolažila, ter jim pripovedovala o svojih spoznanjih.  

Tisti prvi, ki se jim je preveč mudilo v življenje so skupaj z menoj zaključevali svoj cikel, luči je zdaj 

ostalo komaj še za spomin. Bivališče se je predajalo temi, listi so pozabili ohranjati zelenilo. Prepustila 

sem se svoji sanjavosti in iz svetlobe, ki je še bila, kreirala rdeče, rumene in vijolične barve svojim 

listom.  

Tema je prinesla mraz in osamo. Mnoge prijateljice so odšle, nekatere v potomstvo, nekatere v varno 

naročje temne grude prsti. Nekatere so čuvale prostor z večno budnostjo nad nami in še mnogimi 

prihodnjimi rodovi. Ob meni sta zvesto ostala Voda in Veter, ki sta me božala in negovala, ko so bitja 

odnašala moje cvetove in moje otroke.  

Moji temno zeleni  cvetovi morda niso bili na daleč opazni, a sem z vonjem poskrbela, da se me lahko 

najde. Ne znam se premikati, pa vendar se  bodo moji potomci premaknili in zrasli na mesta, kamor 



sama ne zmorem. Morda je bolje, da nisem preveč barvita, da se lahko vendarle skrijem pred očmi 

tistih, ki me ne poznajo. Kdor me išče in vzame od mene to stori za to, ker to potrebuje. Bolj kot vse 

drugo.  Naj torej ima. Čeprav ne vem, kaj se zgodi z mojimi vejicami, cvetovi in semeni, ko jih 

odnesejo stran od mene, zagotovo vem, da bodo tista semena, ki so zdrsnila v varno naročje mojih 

korenin enkrat ugledala luč sveta. Zagotovo bodo po naravi zvedava, zagotovo bodo premagovala 

strahove, spoznavala svojo obliko, svoje možnosti. Zagotovo se bodo soočala z neizbežnim, večnostjo 

in minljivostjo. Ne bo me več tu, da bi jim pripovedovala, zato moram zaupati vanje. Zavedam se, da 

nekatera morda ne bodo premagala strahu in njihov ovoj ne bo nikoli počil. Nekatera bodo pokukala 

na plan in morda ne bodo zbrala poguma, da jim veter sname čelado z obraza. Morda ne bodo vsa 

zmogla, mi je hudo, a jaz jih takrat ne bom več dosegla.  

Vem, tu bosta veter in voda, tu bodo ptice in nevihte, tu bodo moji potomci čakali vodo, do jo sonce 

pokliče iz oceana. In njihovi otroci bodo šli še dlje in njihovi še dlje. Tu je morda res nekako konec 

zame, a hkrati je ravno tu tudi moja večnost. Ko mojega telesa ne bo več tu, bo vendarle  živelo, v 

mojih potomcih. 

Čutim, da sem pri koncu z močmi. Moji otroci so na varnem, jaz pa vse pogosteje zrem v lučke na 

črnem platnu nad menoj. Ena me še posebej vabi in kliče. Nagovarja me, da naj pridem k njej, ker je 

tam nekaj, čemur se moja zvedavost ne more upreti. Noč za nočjo jo opazujem in ona me vabi.  

Vabijo in vodijo me k njej tudi glasovi orkestra teme, ki ga tokrat slišim drugače. Pričenjam čutiti 

drget svoda nad menoj in skupaj z lučjo na nebu drgetava v enakem ritmu. Daljava se v ritmu 

zdravilne pesmi ziblje in valovi. »Luč, prihajam…« »Pridi…« 

Zdaj vem, luč me vabi v zvedavo, v naslednje življenje, po nova izkustva. Spomnim se starih izkustev 

in vem kakšna bom iskala v prihodnje. Hvaležna se predajam luči in zajame me tema. Tema, ki jo 

poznam, tema, ki jo pozabljam in zopet samo sem. Jaz, v temi in od nekje se plazi luč, ki me kliče. 

I-nat Espera Tree, marec 2020 

 


