ŽIVLJENJE V LONDONU
Dovolite mi, da članek začnem z zahvalo prof. Erni Vöröš in ge. Vesni Varga za ves trud ki
ste ga vložili v ta projekt, da se z Benjaminom odpraviva na prakso v London za 2 meseca.
Brez vaše pomoči bi bilo to nemogoče, zato se vam iz srca zahvaljujeva. Hvala tudi za vso
moralno podporo, katero sva vsekakor potrebovala.
Nadaljeval bom z mislijo: » Vedno sledi svojim sanjam.« Že od malih nog sem namreč želel
živeti v Londonu, vendar nikdar nisem dobil priložnosti za to. Potem pa sem slišal za projekt
Erasmus ter se odločil da se prijavim in poizkusim srečo. To je zame idealna priložnost, da
vidim ali mi ta način življenja sploh odgovarja. Na začetku se je zdelo skoraj nemogoče,
vendar s pomočjo vztrajne profesorice sem na koncu le dobil praktično izobraževanje. Torej s
potrditvijo, da se odpravljam v London sem začel živeti svoje sanje ki so se vedno zdele zelo
oddaljene in nedosegljive. Napetost in pričakovanja vse bolj naraščajo. Ko se bliža čas za
odhod se porajajo dvomi. Ampak moraš biti vztrajen ter se ne predati. Moraš slediti cilju ter
namenu. Na koncu koncev nimaš ničesar izgubiti. In tako je prišel težko pričakovan čas
odhoda.
Prva stvar ki ti stopi v glavo ko prideš iz majhnega mesta kot je Murska Sobota v London je:
Gneča. Ljudje. Najbolj te pa pretrese kulturni šok, saj le tega nisi navajen. Vendar ko se
privadiš, ugotoviš da je to največji čar vsakega velikega mesta. Ta raznolikost, ki je pri nas ne
vidiš. Gneča ljudi. Vsem se mudi. Življenje poteka hitreje kot pa doma. Pa kljub temu sva se
dokaj hitro privadila na Londonski stil življenja. Prvi teden sva mogoče bila bolj izgubljena
kot ne, drugi teden pa sva bila že skoraj kot domačina.
Kot sem povedal v uvodu, sva bila tu 2 meseca. V tem času sva doživela in videla veliko
čudovitih stvari ki jih skrivnostni London ponuja. Zakaj skrivnostni? Ker te vedno znova
preseneti. Ko že misliš da si videl vse, se pojavi nekaj novega. Pa čeprav je to vse eno mesto,
se vsako območje razlikuje od drugega. Seveda kot vsako veliko mesto imaš tudi tu bogate in
revne predele. Ampak ne glede na to kako revno lahko izgleda, še vedno v sebi nosi tisti čar,
ki te vleče da bi še naprej raziskoval.
Sam in tudi kolega Benjamin sva prepotovala veliko mest po Evropi in po svetu. Ampak se
oba strinjava da je London najlepše mesto in je opravičil svoj sloves. Tako da, če radi potujete
potem bi morala biti to prva destinacija na vašem listu. Ko ste enkrat tu, kaj si pogledati?
Osebno bi priporočal naslednje 4 stvari:
- sam center Londona (Big Ben, London eye, …)
- Camden Town (velika tržnica s spominki, neverjetna mešanica kultur, predel ki
nikoli ne spi)
- Greenwich (če se zanimate za geografijo ali pa muzeje, zelo lep predel Londona –
čist in urejen)
- nogometna tekma. Četudi niste nogometni navdušenec, je to nepozabna izkušnja ki
bi jo morali doživeti.
Če povzamem vse skupaj, je bila to neverjetna izkušnja. Enostavno prelepo mesto, dobri
ljudje ter živahnost oziroma sama atmosfera ki jo je skoraj nemogoče opisati z besedami.
Edina slaba stvar je vreme. Zjutraj je sonce, potem dež in popoldne spet sonce. Ampak to ni
stvar ki bi me ovirala da se vrnem sem ter si mogoče tu ustvarim življenje. Upam, da sem vam

s tem člankom vsaj malo pobližje predstavil samo mesto, ter da se vam je ob branju rodila
ideja da se boste tudi sami enkrat odpravili sem na potovanje.
Za konec pa še ta misel: »Doma je najlepše.« Čeprav se nam ne zdi tako, vendar mi verjemite
na besedo ko vam rečem da tega kar nam ponuja Slovenija, ne boste našli nikjer po svetu. Ko
vidiš ostale države znaš vse bolj ceniti to kar imaš doma. S tem pa bom tudi zaključil ta
prispevek.
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