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UVODNIK
LEPOTA, MIR, LJUBEZEN IN TOPLINA
Zlatka Babšek, glavna urednica

Zunaj je lep a mrzel sončen dan. Zemlja je pokrita s snežno odejo. Odpravim se v gozd, moj 
najljubši kraj, kjer me vedno pričaka kaj lepega.

Stopam po snežni gazi  po zamrznjeni  belini.  Zaradi nizkih temperatur  ob vsakem koraku 
slišim kako pod mojimi nogami hrešči sneg.

Pridem do jase, kjer se sončni žarki poigravajo s snežno odejo. Prizor je nepopisno lep. Sneg 
se lesketa, kot bi bila jasa polna barvnih draguljev, ki so tu samo zaradi mene. Zajamem jih z 
rokami in jih vržem proti nebu. Hladni dragulji se dotaknejo moje kože in za hip se lesketajo 
na meni. Za trenutek sem prekrita z nešteto lesketajočimi kapljicami, ki pa mnogo prehitro 
izginejo. A nič ne de, saj ta užitek lahko ponovno podoživim. Kraljestvo draguljev bleščečih v 
soncu, je prevzelo moj pogled in moje srce, ki je poletelo v višave.

V gozdu vlada popolna tišina.  Drevesa so se prav tako odela v belino,  najlepše so tokrat 
smreke.  Na svojih vejah nosijo  vso lesketajočo lepoto in  se  kitijo  z njo.  Obstanem in se 
naslonim ob drevo, da lahko v popolnem miru in tišini uživam v tem čudovitem zimskem 
dopoldnevu.

Še nekaj časa se prepustim neskončnemu užitku lepote in miru, ki me preplavi in vem, da bo 
moj dan čudovit. 

Počasi se odpravim proti  domu, kjer me že čaka moj sonček, vnuk Mark. »Babi pridi na 
čajčka. Tako zelo je dober in tako lepo diši«. Vstopim v prostor, kjer v kaminu veselo prasketa 
ogenj. Pridružim se pogovoru, ki ga spremljata smeh in veselje. Soba je polna ljubezni in tihe 
sreče, saj smo tu zbrani vsi, ki drug drugemu veliko pomenimo. Tu so moji najdražji in meni 
dragi prijatelji. 
Prejšnji večer smo skupaj z mnogimi željami in poljubi vstopili v novo leto. Polni upanja se 
sedaj podajamo na pot, ki prihaja.

Dan je bil  res čudovit  in  popolnoma izpolnjen.  Pot v gozd mi je prinesla duševni  mir in 
zadovoljstvo. Doma pa sem doživela neznansko veselje in srečo, saj sem bila lahko z meni 
najdražjimi ljudmi.

Vsem vam želim, da prav tako najdete nekaj lepega zase in čim več časa preživite z ljudmi, ki 
ustvarjajo okoli vašega srca ljubezen in toplino.

Bodite zadovoljni, da živite,
ker vam življenje ponuja priložnost,

da ljubite in delate, se igrate in gledate zvezde.
(Henry Van Dyke)


