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Življenje beži, leta bežijo, a je čar obojega ljubezen, kjerkoli si, kamorkoli greš, nikoli je ne 

bo nikjer zmanjkalo. Večna spremljevalka, od tu do tam. Človeku bo vedno lažje povedati, 

kaj življenje ni, kot mu povedati, kaj življenje je. Vendar vsak dan prinaša nove priložnosti, 

ki nam omogočijo, da nenehno živimo z ljubeznijo. Ko imamo ljubezen v srcu, ljubezen 

postane način življenja. 

Dragi prijatelji, dvajset let je minilo od dne, ko sem se moral posloviti od ljubljene osebe. 

Dvajset let je minilo, ko sem prvič prijel čopič v roko, ko sem prvič umazal, nedolžno belo 

platno, ki niti v enem trenutku ni moglo vedeti, kaj se bo zgodili z njim. Tako, kot se meni 

ni sanjalo, kaj se bo zgodilo v teh dvajsetih letih. Veliko se je zgodilo in danes sem tu, 

srečen, polno ljubezni nosim v sebi in to ljubezen bi rad delil z vami, v večeru, ki se bo 

zgodil 28.04.2022. 

Večer, v Prešernovem gledališču v Kranju. Večer, ko bom predstavil svojo peto knjigo, 

Tudi ti si Angel – Ljubezen in Sreča, ki je moje darilo ljubljeni osebi, tja nekam daleč za 

mavrico. Knjigo, ki bi moralo biti pismo, pa tam kamor bi ga želel poslati, nimajo hišnih 

številk, ne poznajo naslovov. Večer, ko nam bo najbolj znana Slovenska glasbena skupina, 

ime naj bo presenečenje, ogrela naša srca. Večer, v katerem bomo svojo ljubezen našli v 

dobrodelni noti. Večer, ki nam podari, lepo besedo, nasmeh, druženje. Večer, ko si še 

enkrat več pokažemo, da ni lepšega, kot se potruditi in polepšati življenje, vsem okoli nas. 

Dragi prijatelji, za vašo donacijo 30 eur, vam pošljem, dostavim, vabilo za ta prelep večer, 

ki brez vas nikoli ne bo popoln. Vaša donacija, bo v celoti donirana OŠ Helena Puhar v 

Kranju, kjer se bo na šolskih površinah zgradil igralni park, v veliko veselje otrok, ki 

obiskujejo šolo. 

Vsako novo jutro je povabilo, da nekomu polepšamo dan, z nasmehom, z lepo besedo, z 

lepo mislijo. Le skupaj lahko ustvarimo najbolj dragocene in najsvetlejše trenutke naših 

življenj. 

Za vabila pokličite na 041 630 234, tam vas bom pričakal osebno, z nasmehom na obrazu 

in Vam z veseljem odgovoril na vsa vprašanja. 

Veselim se našega druženja, vesel sem da ste mi dovolili biti del Vas. 
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