
Vipavska dolina

Toliko
vsega!





    Sonce je pogledalo 
dol z neba in predlagalo, 
  da se še tam spodaj naredi 
 en tak prijeten kotiček. 
        Burja je prikimala. 
  Bil je to, na kar sta vrgla pogled, 
  lep, ne prevelik kos sveta. 
      Za pozimi, ko je sonce 
 od celega leta malce utrujeno, 
  sta od morja gor speljala 
        ravno prav toplote. 
 Nikakor preveč, ker bi spomladi 
      namesto topline 
      lahko ponagajal hlad.



  Dodala je burja še vode v ta svet. 
    Lepe in bistre. Za njih, spodnje, 
   ker človek ne more brez nje. In za ribe. 

Navihano je nadela burja 
 tem vodam tudi nekaj svoje podobe, 
 da včasih zdaj bruhajo na svet z vso silo. 
  Spodnji hodijo radi to vodovje gledat 
in občudovat, kadar jih pomirja 
      in kadar je silno 
   in jih navdaja s spoštovanjem.



    Vsega sta jim, spodnjim, 
    sonce in burja namenila 

ravno prav. 
   Za tistikrat, ko je komu od njih 
  kljub vsemu česa preveč ali premalo, 
   sta potegnila malce navzgor 
še drugačen konec tega spodnjega sveta. 

Svežega, z gorskim cvetjem. 
   Divjino z gozdovi in pašniki, 
  kamor lahko pozimi, ko veverice 
in medvedje dremajo, namete 
    tudi kupe snega.

  Naredila sta tako, 
 sonce in burja, 
     spodnji raj.







        Spodnji lahko tako hodijo 

gor in dol. Lahko se gredo hkrati 
   zgoraj zimo in spodaj pomlad. 
      Lahko se sprehajajo, jezdijo konje 
  ali dvokolesa po tem raju in za najbolj srčne 
  in drzne sta naredila tako, da lahko včasih 
  plavajo tudi kot sonce po zraku nad njim, 
    če jim ni ljubše preizkušati se na kaki 
   strmi skali. In sta si, sonce in burja, 
  tam zgoraj, na robu, med obema koncema 
   spodnjega raja, verjetno malce za šalo, 
   tudi okno naredila, da se skozenj dol vidi. 

Prihajajo spodnji gor zdaj 
 še to okno gledat. Zaradi luknje in kar tako, 
     ker je tudi do tja lepa pot.







        In je burja potem sklenila, 
      da bo ona odslej kar v zgornjem, 
        divjem koncu spodnjega raja 
  doma. Da bo blizu, če bo potreba 
      ali če se ji bo kdaj kar tako, 
        brez razloga, zahotelo dol. 
 Gledat. 
       Pa mimogrede soncu in spodnjim 
    na ljubo, takrat še nebu svežo modrino 
    vrne, če ta medtem preveč obledi.



  In odhaja burja res kar pogosto gledat, 
če je kak kamen v dolini pozabil čuvati 
   svoje korce na strehi. Gre rada, 
  četudi v spodnjem raju že stoletja 
       ni nobenega Teodozija, 
čigar vojska bi za zmago potrebovala 
    njeno pomoč in bi bil potem to velik, 
  zapisan dogodek. Morda večji celo 
od vsakoletne trgatve, ko spodnji spravijo 
   grozdje v hrame, v stotine svetišč, 
kamor ju ne spustijo – ne sonca 
  in ne burje. Vidita pa oba, da odhajajo noter 
pogosto in radi, sami in v družbi 
   in prihajajo ven židane volje.





  Vse to in še kaj, modrujeta danes 
    sonce in burja, je tako tudi 
 zaradi stoletij, 
  ki sta jih temu spodnjemu raju 
   dala čisto na koncu. V tem času 
so spodnji, za razliko od Adama in družice 
  iz zgornjega raja, našli na figovcih 
  več kot le listje. Naučili so se, 
 kam s pašniki in potem z najboljšim 
 od paše na mizo. Pa kako sonce 
  prebrisano v grozdje lovit.





     A dosti je tega celo za stoletja 
in so videli, spodnji, da jim je še naprej, 
  na veke vekov, iz leta v leto spoznavati 
      in, da ne bo dolgčas, 
   nikoli dokončno spoznati, 
  kako iz najboljšega narediti še boljše. 
Da bo spodnji raj še prijetnejši. 
   Zanje in za one druge, ki prihajajo 
 od vsepovsod, prijazno povabljeni 
   in toplo sprejeti. Gledat, kaj gledat, 
    okušat, uživat, živet ta svet!
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