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UVODNIK

Sre~ujemo se

Marjan Bradeško

Ne, tokrat ne pišem planincem, gornikom, sprehajalcem v naravo … Tokrat
pišem tistim, ki tam že ste. Tistim, ki vas srečujemo mi, ki prihajamo v vaš svet.
Seveda s spoštovanjem in zavestjo, da ste tam doma vi, mi pa smo le gostje. Pišem
vam, prebivalci obpotnih hiš, samotnih vasi, oddaljenih kmetij, zadnjih bivališč na
poti proti neobljudenemu svetu.
Pišem vam v imenu nas, ki imamo radi tudi vaše kraje, ki se razveselimo vašega
dvorišča, ki z veseljem pokukamo skozi late vašega kozolca. In ki se nam ob živi
duši pred hišo obraz razleze v nasmeh. Vas prijazno pozdravimo in za kratek čas
pokramljamo. Saj vendar vsako srečanje dveh, ki se drug drugega razveselita, ki se
iskreno zanimata drug za drugega, bogati oba. Pišem vam zato, ker bi rad, da bi
naša srečanja ostala lepa, prijazna in za vsakogar nemoteča. In če taka še niso, naj
postanejo.
Vem, prišleki, neznanci, pogosto zmotijo človekov mir. Razmišljamo kot svoji na
svojem in vsakdo, ki se bliža, je pač tujec. Smo nezaupljivi, zmoti nas, ko nekdo hodi
po naši posesti, pa čeprav čeznjo vodi označena pot. Zdi se nam, da obiskovalec ne
ceni našega truda, da ne razume našega sveta, skratka – da tam nima česa iskati.
A je to, verjamem, pri večini vas, prebivalcev ob naših poteh, le začetni preblisk,
negotovost, strah, če sploh je. Kajti strah vedno povzroči napetost tudi pri tistem,
ki vam prihaja naproti, zaprtost prinaša negotovost tistemu, ki se vam približuje.
Odprtost in prijaznost pa po navadi odpreta tudi obiskovalca, in le-ta vam vrača
s prijaznostjo. Taka srečanja poskrbijo, da iz človeka pride najboljše, da prevlada
njegova dobra stran. Saj prihajamo z dobrimi nameni, pravzaprav gremo le mimo
vas. Gremo zato, ker imamo radi vaše kraje in ker so vaši kraji na poti proti našim
tako želenim ciljem. Ta pot nas bogati in tudi od vas bi se radi kaj naučili …
Prijazno pa vas prosim, v imenu vseh nas, ki bi se radi počutili sprejete, da s svoje
strani tudi vi poskrbite, da bodo naša srečanja prijetna. Če nočete, da hodimo ravno
čez vaše dvorišče, posebej tam, kjer nas prihaja veliko in prihajamo pogosto, je verjetno mogoče pot malce spremeniti. Če ste ravno zastavili pašo, nas usmerite mimo
ograje in označite, kje bomo najmanj moteči. Poskrbite, da bodo vaši psi privezani
ali pod nadzorom, da nas ne bo strah, kje se bo v nas zakadil velik renčeč štirinožec,
in nam, bog ne daj, pokvaril izlet. Prosim vas, da pomislite, da smo le obiskovalci, ki
vam želimo dobro, ki spoštujemo vašo lastnino, vaš trud, vašo voljo – in se ne obračajte stran, nas ne glejte izpod čela, ne godrnjajte na nas. Če pa kdo od mimoidočih
česa ne dela prav, recite, opozorite. Dobra beseda dobro mesto najde. Nekateri, ki
gredo mimo vas, žal včasih ne poznajo navad, so nerodni, ali pa res pozabljajo, da
niso na svojem.
Veliko lepega sem doživel na številnih srečevanjih z vami, marsikaj sem se
naučil, sprejemali ste me, me včasih celo pogostili, mi pokazali kakšno posebnost
svoje posesti. Odhajal sem bogatejši za nova spoznanja. In če boste nas, bežne
popotnike, ki mimo vas gremo naprej, sprejemali – ne zavračali – in nam morda
namenili prijazen pozdrav, ki nič ne stane in nič ne vzame – bo za nami vedno ostal
le prijeten spomin. In mi bomo, tako kot doslej, spoštovali vas, vaše delo, vašo
lastnino, vašo odprtost – in se radi spominjali vaših krajev.
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