
Potopis od tu do tam in nazaj 

 

 

Ura zgodaj zjutraj mobitel teži da je potrebno vstati v mojih mislih prespane urice noči 

ki je občutno prekratka zaradi dogovora s sodelavko urno vstanem in po nekaj 

ustaljenih premikov mojega zaspanega telesa po stanovanju se vendarle ob 

dogovorjeni uri in na dogovorjenem mestu znajdem čakajoč prvi prevoz dneva ki pa 

še zdaleč ni zadnji skupaj se peljeva po obvoznici nato po stranskih poteh do prvega 

zgodnjega postanka kjer pustiva v varstvu majhno a živahno psičko in si očitno zaradi 

dobrih odnosov sodelavke prisluživa enkratno kavico s karamelo katere prečudovit 

vonj se širi po majhnem avtomobilu nadaljujeva najino jutranjo pot do naslednjega 

postanka kjer si vzameva trenutek ali dva za pitje prej omenjene kavice s karamelo in 

seveda za opojno dihalno substanco ki mi končno požene kri po mojem prebujenem 

telesnem sistemu tukaj sva in sedaj morava zamenjati prevozno sredstvo kam bomo 

vsi mi skupaj odšli pa ve samo ena oseba ki pa nam s svojo neprisotnostjo po tiho 

šepne smer poti ki nas danes čaka in s tem dodatno razburka našo domišljijo prvo 

domačo nalogo nam je že v pričetku naše poti podala naša vodička seveda ker se 

določene zadeve obračajo po vetru pa se prvo začetno vprašanje pač ne kam pa nas 

bo danes vodila naša neznana pot smo seveda vsak zase ugibali po naših najboljših 

močeh seveda brez unikatnih pripomočkov kot je mobitel in brez vedenja o vstopni 

postaji vodje popotovanja bi bilo ugibanje nemogoče a le z malo iznajdljivosti in z 

zmožnostjo prostega predvidevanja z domišljijo sem izpolnil dva listka oziroma sem 

napisal dva listka za sebe in svojo prvotno šoferko nagrajenci se bodo razkrili na naši 

poti nazaj ko bodo noge trudne ko bo telo kričalo po počitku a v mislih bo obstajala 

želja po nadaljevanju lepega prečudovitega dne no pri vstopu vodje poti se je vse 

obrnilo na glavo in ugotovili smo da nismo profesorji ne danes smo zgolj malo starejši 

dijaki saj bomo prav tako kot dijaki odgovarjali na vprašanja kviza ki bo potekal na 

poti nazaj vendar pa se pri zadevi seveda še ni upoštevalo da bomo po poti ugotovili 

in doživeli še marsikaj ne planiranega a zelo zanimivega kot nas je pot nesla dalje 

smo se seveda tudi mi ustavili in popili eno jutranje poživilo ki nas je dodobra 

napolnilo z energijo ki smo jo potrebovali na našem dnevnem nepredvidljivem 

potepanju po določenem času na avtocesti se zavemo da kamioni drvijo mimo nas in 

le vprašanje časa je kdaj se bomo dokončno ustavili in kje se bo to zgodilo seveda 



pa se pojavijo tudi razna ugibanja zakaj se to dogaja mogoče pa je le plansko 

počasna vožnja za panoramski izlet panoramski izlet s prelepim razgledom na levi 

nas prehitevajo kamioni vseh velikosti avtomobili ki prepevajo ljubezen ne stanuje tu 

prehitele bi nas tudi kočije vrlih laških gospodarjev a na desni se razprostira razgled 

na prelepo grmičevje in poraslo travnato pobočje ki preprečuje pogled v notranjost v 

samo lepoto naše dežele a poglej ga zlomka hitro zavijemo in zapustimo avtocesto 

tako da se panorama za čuda spremeni v znosnejšo in bolj pestro juupppiiii 

bencinska črpalka in ne tista kjer bi lahko popil kavico ali dve ampak predvsem 

opazimo parkiran avtobus ki sicer deluje nekako med novejšimi in lepšimi a ko 

izvemo da je to naše novo prevozno sredstvo vidimo vse pomanjkljivosti ki jih nudi a 

ker smo pravi borci in trenutno najboljši od najboljših se seveda polni optimizma 

vkrcamo in nadaljujemo našo pot v neznano naš razgled po avtobusu se je močno 

spremenil in naš drugi šofer je ponudil z dodatno zaposlitvijo saj smo njegov hrbet 

malo starejši dijaki morali skrbno zakrivati pred občutljivimi očmi mlajših dijakov ker bi 

verjetno vsaj nežnejši spol dobili nekakšen odpor po druženju z nasprotnim spolom 

seveda ker so iskrice že preskakovale bi to bila nepopravljiva škoda tako da smo se 

naloge lotili urno in z maksimalno zavzetostjo kraj ki je nekoč bil in sedaj to ni več 

nam je ponudil novo menjavo za kar bi se lahko zahvalili ne vem komu a vendarle 

dobili smo novega šoferja ki je že po videzu in nastopu nekako spremenil tok 

dogodkov in nam omogočil normalno popotovanje od tu do tam in nazaj obleka in 

radio sta kričala tukaj v mojem avtobusu je ameriška goveja muzika doma oziroma s 

tujko in nekakšnim kričečo se opombo bi lahko brez sramu dejal »Country music is 

the way« in tako smo odjahali našemu cilju nasproti ura tika taka in tika taka in tika 

taka minila je že druga blok ura pa cilja ni in ni vozimo se po avtocesti sosednje 

dežele poslušamo neka določena zgodovinska dejstva o otokih o veličastnih 

družinah in voditeljih o rekah oziroma reki ki se je v zgodovini ponujala popotnikom 

kot se nam popotnikom danes ponuja avtocesta o prelepih gradovih mestnih hišah ki 

jih samo šestnajst ponujajo za oglede in v katerih vidiš popolni absurd lepote tistega 

starodavnega renesančnega časa joj kako bi jaz rad bil zraven najraje bi zapel a 

nisem vedel kje bi rad bil ali v nekem daljnem času ali na nekem določenem kraju in 

času ali pa zgolj nekje tam zunaj izven avtobusa in bi se sprehajal v oblačnem 

popoldnevu se prisedel sopotnikom za mizo dobre restavracije tam daleč na koncu 

vsega in popil neko osvežilno pijačo za katero ne bi potreboval brisače ali dežnika ki 

bi me zaščitila pred nevednim in ne zavedajočim joj kako bi jaz rad bil tam a sam ne 



vem ne kod ne kam usta so suha a utrujene oči mi projicirajo podobe prečudovite 

pokrajine za katero že v osnovi vem kaj ponuja in kaj zamujamo Po dodatni blok uri 

ko so se moji čuti že čisto otopili pa vendarle dobitek na tomboli tako težko 

pričakovan postanek tam daleč nekje seveda v dežju kar nam ni vzelo dodatnega 

zagona le spodbudilo je tisto otroško radovednost in željo po trenutkih miru in 

obstanka po dolgi vožnji smo prispeli v mesto z okoli 270000 prebivalci to mesto 

obstaja na svetu že zelo dolgo saj je že okoli prvega stoletja postala rimska kolonija 

pod padcem rimskega cesarstva je prešla v roke različnih zavojevalcev od 

dvanajstega stoletja pa je to svobodno mesto zavarovano je bilo z 48 obrabnimi 

stolpi kar pa ni preprečilo raznih vojn in spletk v zgodovini mesta hoja od parkirišča  

je vodila do parka katerega ime smo si z lahkoto zapomnili saj nam je vodička 

povedala zanimivo asociacijo veličastna arena je bila prva ki smo si jo ogledali 

dandanes je znana predvsem po koncertih ter predstavah mislim da si moram enkrat 

v prihodnosti ogledati kako predstavo mogoče kar eno bolj znanih tragičnih 

ljubezenskih zgodb po kateri je znano mesto akustika mora biti res čudovita po 

velikosti in pomembnosti je na odličnem drugem mestu njene zunanje dimenzije so 

kar 138.77m x109.52m zanimiva pa je tudi zaradi materiala iz katerega je zgrajena 

uporabili so namreč samo okoliški material in sicer opeke ki so jo delali v okoliških 

obrteh ter iz kamenja ki so ga nabrali v okoliških rekah pot od arene do enega najbolj 

znanih balkončkov smo nadaljevali po starem mestu tako da smo si med hojo lahko 

ogledovali lepa renesančna pročelja kar naenkrat se je število ljudi oziroma turistov 

drastično povečalo ker je začelo še bolj deževati sem sprva menila da so se nekateri 

umaknili v podhod kmalu sem ugotovila da smo na mestu kjer naj bi se odvijala 

tragična ljubezenska zgodba med  svetovno znanima zaljubljencema zanimivo pa je 

da zgodba ki govori o ljubezni ni le ljubezenska zgodba temveč ima tudi globlji 

pomen baje naj bi se družini ki sta bili pred nesrečno smrtjo obeh zaljubljencev 

skregani na vso moč po njuni smrti zakopali bojno sekiro mir ima visoko ceno obe 

družini sta izgubili svojega potomca se mi pa ob tej zgodbi pojavi vprašanje kaj bi bilo 

če bi v tistem času obstajala sodobna tehnologija bi se zgodba res tako končala ali 

pa bi poslan sms ali pa elektronska pošta zaljubljencev razkrila njune namene in bi 

se vsa stvar končala s srečnim koncem ona bi sicer spila napoj vendar  bi on zaradi 

poslanega e-maila oziroma sms-a vedel za njeno namero in ne bi spil strupa ona pa 

se nato ne bi iz obupa zabodla z njegovim nožem prav zanima me če bi potem živela 

srečno do konca njunih dni no ja zvedeli ne bomo nikoli kljub temu pa še danes živi 



mit o srečni in neminljivi ljubezni tisoči obiskovalci si večno ljubezen obljubijo z 

napisom na zid ki je moram priznati zaradi teh napisov prav zanimiv na dvorišču hiše 

kjer naj bi živela stoji njen kip za katerega lokalna legenda pravi da dotik njene desne 

dojke prinaša srečo v ljubezni ali legenda drži ali ne ne vem zato sem se iz 

preventivnih vzrokov tudi jaz dotaknila njene dojke odpravili smo se dalje in med 

potjo smo si imeli možnost ogledati prvotne temelje rimskega mesta temelji sicer  

niso bili dobro vidni saj so bila stekla ki bi omogočala vpogled preveč zarošena 

oziroma umazana pot nas je pripeljala do trga kjer stoji kip srednjeveškega pisatelja 

in pesnika občudovali so ga tudi slovenski pisatelji in pesniki kot je na primer naš 

največji pesnik trg na katerem stoji ta veliki ustvarjalec pa je za turista zanimiv še po 

zanimivih in raznolikih pročeljih hiš zanimivo je bilo opazovati kako je vsak 

zavojevalec pustil svoj pečat na hiši na enem od pročelju je bilo možno opaziti 

krilatega leva ki je bil simbol rimskega cesarstva zaradi veličastnega ambienta in 

ravno pravšnjega razpoloženja smo se odločili da tu naredimo skupinsko sliko še 

dobro da smo to naredili tu saj nas je pot v nadaljevanju pripeljala do ogleda grobnice 

namreč neka velika in priznana družina si je dala v okolici cerkve zgraditi svoje 

zadnje domovanje grobnice so sicer veličastne zgrajene v baročnem stilu grobnice so 

tipične predstavnice baročne arhitekture prvi dve sta resnično mogočni medtem ko 

tretja zaradi svoje postavitve stoji namreč nad vhodom v cerkev ni tako veličastna  

nisem ravno navdušena nad mislijo da bi  po moji smrti tisoči hodijo gledati moj grob 

očitno jim je res godila pozornost pri ogledovanju grobnic smo ugotovili da so se 

nekateri iz naše skupine malo predolgo zadržali pri kipu ki obljublja večno in srečno 

ljubezen zato smo morali najti skupno točko kjer bi se ponovno srečali ni ga boljšega 

kraja v tem mestu kot da se srečaš pod kitovo kostjo trg katerega smo si v 

nadaljevanju pogledali slovi namreč ravno po točki kjer so se ljudje skozi zgodovino 

srečevali na oboku stolpa je obešena kitova kost prehod skozi ta stolp vodi na trg  

kjer je bila tržnica (tudi danes je še vedno tam) sredi katere je prostor kjer se je 

izvrševala kazen nad ljudmi ki so naredili prekršek nekakšen sramotilni steber le da 

je tu nekakšen paviljon z okovi mislim da ni bila nič kaj prijetna kazen na tem trgu 

smo dobili pol ure prostega časa kar nam je omogočilo ogled tržnice ostalo pa nam je 

tudi dovolj časa da smo si na trgu privoščili kavo in resnično začutili utrip mesta po 

preteku prostega časa smo se zopet dobili pod kitovo kostjo kjer smo počasi 

zaključevali ogled mesta odpravili smo se proti avtobusu in si hkrati ob prijetnem 

klepetu ogledovali pročelja hiš ob tako prijetni hoji smo kaj kmalu prišli do avtobusa 



kjer smo pot nadaljevali do največjega ledeniškega jezera države katero smo ta dan 

obiskali ob vratolomni vožnji skozi ozka krožna križišča smo prišli do prijetnega 

turističnega mesta ki leži na polotoku ki sega daleč na jezero mimo trdnjave kjer je 

danes muzej in je nekdaj zapirala prehod v prijetno turistično mestece z ozkimi 

ulicami smo prišli na glavni trg mesta s številnimi trgovinicami in prijetnimi lokali 

škoda le da je ogled mesta kaj kmalu prekinil dež vendar pa smo tako dobili ravno 

dovolj časa da smo si s kolegi privoščili pravi cappuccino po katerem slovi država 

katero smo obiskali nismo se še dobro klimatizirali je že bil čas za odhod domov ob 

hoji mimo hotelov je moj soavtor ugotovil da je to destinacija kjer bo preživljal dopust 

ko bo v pokoju meni osebno se je zdelo vse preveč mirno no verjamem da je slika 

med glavno sezono čisto drugačna ob prijetnem kramljanju in skakanju čez luže smo 

prispeli do avtobusa po enkratnih vizualnih doživetjih smo začeli našo pot v neznano 

zaključevati s povratkom domov kot se spodobi za takšne izlete je vodja ponudil s 

pestrim programom tudi na našem povratku saj sta se razvili epski bitki dveh 

kategorij in sicer bitka profesorjev in bitka dijakov v pridobljenem znanju po naši poti 

seveda je čast za otvoritev kviza oziroma bitke pripadla starejšim in tako se je zadeva 

pričela skupine profesorjev formirane v trojice so si pričela zapisovati vprašanja na 

katera si moral odgovoriti kar se da natančno kar pa je seveda ocenjeval vodja poti ki 

pa slovi kot neizprosen pri odbijanju točk zaradi drobtinice neznanja je naša skupina 

dala prednost drugim ekipam vendar pa smo po dveh nastopih ugotovili da imamo 

nekako po naših prepričanjih zadosti znanja da premagamo in tako tudi odvzamemo 

nagrado ki smo si jo želeli kot tretja ekipa smo odgovarjali na vprašanja in seveda za 

nekaj točk premagali druge ekipe vendar pa se je četrta ekipa pritožila in tako dobila 

možnost da nas prehiti z dodatnim vprašanjem katerega odgovor po pravici 

povedano ni vedel nihče od profesorjev za dijake pa žal ne vem ker so se modro 

distancirali pri naših bojih za nagrado in so se raje skoncentrirali na naslednji boj ki jih 

je v kratkem čakal po manjših zapletih smo kot tretja ekipa vendarle bili proglašeni za 

zmagovalca in prejeli smo prečudovite nagrade steklene skulpture živalic ker bitka 

profesorjev ni ponudila spektakla so le to uprizorili dijaki pri katerih je bilo na začetku 

ekstremno izenačenih štiri ekip ki so nadaljevali boje v polfinalu in nato v finalu ker v 

prvem finalu zmagovalca nismo dobili se je finale ponovil in z dodatnim vprašanjem v 

drugo se je finale izključil in zmagala je ekipa ki je bila pod mentorstvom naše ekipe 

tako da smo bili avtomatsko osumljeni prišepetavanja pa čeprav smo kot ekipa bolj 

pomagali nasprotni ekipi ki je bila na koncu žal le druga vendar pa je tako kot 



zmagovalna ekipa prejela zasluženo nagrado nekje v času pred epskih bojev je bil 

oznanjen tudi zmagovalec prve nagradne igre ko smo morali na list papirja zapisati 

mesto ki je predstavljal naš cilj no ja kot bi se spodobilo za dijake sva z mojim 

soavtorjem seveda iskala pomoč na zemljevidu in s skupnimi močmi definirala pravi 

cilj vendar pa sta bila listka napisana z isto pisavo za kar sva dobila presenetljivo 

kazen listki so obveljali vendar pa je alternativna kazen pisanje potopisa kot častna 

druga nagrada pripadla nama no ja pot se je nadaljevala in z vsako uro smo bili bliže 

domu kamor smo prispeli v poznih večernih urah prijetno utrujeni in polni prelepih 

vtisov iz naše poti v neznano iz naše poti v Verono. 
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