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         Nikdar več ne bo, kot je nekdaj bilo. 
        Zakaj ravno ti? Kot da ti življenje ni namenilo že dovolj grenkobe, bolečine in pretočenih solza, si 
moral zdaj nase prevzeti še eno breme več. Morda se sprašuješ, kaj bo s teboj; bom enak kot poprej, 
bom za vse sam? Jaz imam odgovor zate. Ne, nikdar več ne boš telesno enak, a duhovno boš veliko 
močnejši, in ne, ne boš sam, jaz bom s teboj!  
       Ne vem, kaj se je dogajalo tistega usodnega jutra, ki ti je zaznamovalo življenje, a vem, da boš po 
vseh preizkušnjah potreboval mojo pomoč in pomoč vseh, ki te imamo radi. 

       Počasi sem stopal po dolgi, ozki poti, ki je vodila do tvojih vrat. Prežemal me je čuden občutek, ki 
me je tako sunkovito stiskal v prsih, da nisem vedel, ali bom sploh zmogel. A, če si zmogel ti, bom tudi 
jaz. 

      Približeval sem se vhodu in pred menoj se je prevrtelo vse moje življenje, ki je bilo tako tesno 
povezano s tvojim. Vsak moj spomin je bogatil tvoj prešeren smeh in iskra upanja, ki je vedno krasila 
tvoje oko. S teboj je bil spomin veliko lepši, pa če je bil še tako grenak. Zdaj bom moral jaz iz dneva v 
dan v tvoje življenje prinašati luč, ki te bo vodila, da spet najdeš tisto pravo voljo do življenja v sebi. 

    Nepremično sem stal pred vrati in naposled le potrkal. Na vratih se je z brezizraznim obrazom 
prikazal tvoj oče, mi pokimal in pokazal na sobo, kjer si me čakal. Ne, nisi me čakal, ker niti nisi vedel, 
da pridem. Ko sem z nemirnim srcem počasi stopil izza vrat, sem te zagledal. Nemočno in nepremično 
sedečega fanta, ki se je še nekaj tednov nazaj skupaj z menoj veselo podil po igrišču, zdaj prikovanega 
na invalidski voziček zročega skozi okno. Ker nisem vedel, kaj naj porečem, sem le tiho stopil do okna, 
ti naslonil dlan na ramena in se bežno nasmehnil. Gesta je povedala več kot tisoče besed. Kamen se mi 
je odvalil od srca ob pogledu nate. Zdelo se mi je, da si mi s svojim pogledom povedal vse, kar ti je 
ležalo na duši in moj bežen nasmešek te je tolažil. Po minutah molka sem le spregovoril, te povprašal 
po počutju, v glavi pa premleval, da ti ne smem pokazati, da se je v tem kratkem času kaj spremenilo. 
Še vedno si isti fant – moj najboljši prijatelj. Nisem se želel pogovarjati o nesreči in o stanju v katerem 
si, saj sem začutil, da je ta zgodba še mnogo presveža in preboleča. 

    Pogovor sem speljal na drugo temo, ki naju je oba kaj kmalu razveselila. Bil si spet moj stari prijatelj 
in veliki tekmec v bazenu. Takrat sem se spet spomnil tvoje težave. Kaj bo s teboj, mojim tekmecem? 
Kako me boš zdaj premagal kot še vedno doslej? Spet me je začelo stiskati pri srcu. Rekel sem ti, da 
bova rešitev že še našla in ti s tem prižgal novo lučko v očeh. Lučka za lučko, plamen za plamenom, 
požar. V tvojih očeh se bo ta počasi vnemal ter znova in znova boš videl, da ti življenje poklanja svetle, 
sončne trenutke, ki bodo pregnali temne oblake, saj je vsak drugačen korak v življenje darilo vsakdana. 
Vedno bom s teboj, vedno te bom nosil s seboj v srcu takšnega kakršen si – poseben. 

     Drugačnost nas spremlja na vsakem koraku naše življenjske ceste. Sprejemanje le-te pa nas bogati, 
uči in navsezadnje navdihne k nečemu novemu, nečemu doslej še neodkritemu, nečemu, kar ti bo v 
življenje prineslo novo lučko, iskrico, novo upanje. 
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