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UVODNIK 
ČAS LEPIH TRENUTKOV 
Zlatka Babšek, glavna urednica 
 
Čas neizmerno hiti, teče, kot bi ga nekdo lovil. Beži sam pred seboj, v tej situaciji pa se 
nahajamo mi vsi. 
 
Morda bi si ga želeli malo upočasniti in s tem hitrost minevanja trenutkov življenja. V 
življenju je lepega vedno premalo, pa še čas ni naš zaveznik. 
 
Vsi si želimo živeti dobro, v miru in lepo, a včasih, ker morda nismo pri volji, nam morda 
zmanjka poguma, smo malo bolj počasni in tako zamudimo pravi trenutek. 
 
Zato pri nobeni odločitvi, načrtu ali stvari ne čakajmo, lahko nam uide. 
Čas, ki ga naklonimo najbližjim, dragim osebam, prijateljem, je najbolj dragocen. Tega se 
marsikdaj ne zavedamo in izpuščamo najbolj dragocene trenutke. Preživljanje časa z ljudmi, 
ki jih imamo radi, nam razveseljuje življenje. 
 
Vem, življenje teče pač svojo pot in na veliko dogodkov in stvari nimamo vpliva. Prinaša nam 
vedno nove in nove preizkušnje, bolečine, razočaranja, a kljub temu se lahko potrudimo, da se 
obupu popolnoma ne predamo.  
 
Saj vsi vemo, da se s težavami, tudi najhujšimi, moramo spopasti, jih sprejeti in jih poskušati 
postopoma reševati. Nemalokrat se nam dozdeva, da ne bomo zmogli, nimamo volje, a vsi, ki 
smo šli skozi izkušnjo možganske kapi, to dobro poznamo. 
 
Morda je čas, da se odločimo za več lepih prijetnih trenutkov in dni. V svoji notranjosti 
poiščimo, kaj nas veseli in izpolnjuje, in poskusimo to zaživeti. 
 
Menim, da če imamo možnost, se lahko s srcem in zavestno odločimo, da si lahko izberemo 
trenutke, ko nam bo lepo. Čas hiti in ostajajo nam le lepi spomini, ki nam grejejo srce. 
 
Poklonimo najlepše trenutke najprej sebi, našim dragim, najbližjim, prijateljem, morda tudi 
znancem. Naj bo to naš čas, čas lepih trenutkov, ki nam bodo vzpodbuda in zagon. 
 
 

 
VSE, KAR SE MORAMO ODLOČITI, JE 

KAJ STORITI S ČASOM, 
KI NAM JE DAN. 

J. R. R. Tolkien 


