1

Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v septembru!
g. Zofija Zagorc
g. Jože Černilec
ga. Rada Virant
ga- Rozalija Galjot
ga. Bronislava Muller
g. Ivan Deželak
ga. Marija Praznik
g. Marjan Snedec
ga. Marija Blažič
ga. Vera Hrenič
g. Franc Avšič
ga. Terezija Mežnarič
ga. Berta Strnad
f. Frančišek Pavlič
ga. Mihaela Štefančič
enota Naklo
ga. Marija Rozman
g. Mihael Žvagen
ga. Marija Bizjak
ga. Marija Klanjšek
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SMEH
Smeh
zdravilo je srca,
le srečen človek
se smehlja.
Ko smeješ se,
pozabiš vse,
kar v življenju
prav ne gre.
Kadar sreča
hrbet ti obrne,
smeh ti spet
nazaj jo vrne.
Zato ljudje,
le smejmo se,
saj smeh je sreča
zdravilo je za vse.
Olga M. Kepic
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Utrinki
_________________________________________
Lep izlet na Jezersko
Za en poln kombi stanovalk in še osebni avto se nas je
odpravilo v lepem, sončnem vremenu na izlet na Jezersko. Že
ko omeniš Jezersko, veš da bo izredno lepo in da se boš lahko
nadihal svežega gorskega zraka.
Pot na Jezersko nas pelje po dolini reke Kokre. Ob prijetnem
gostišču ob jezeru se ustavi naša pot. V jezeru domujejo ribe,
mogoče tudi postrvi. Zelo lep pogled na jezersko gladino me
umiri in v miru in tihoti lahko samo gledaš v daljavo, v gore, ki
obkrožajo jezero. Iz gorski kotanj se blešče snežne površine, ki
se nočejo posloviti, kljub sončnim žarkom in poletju.
Zdrami me klic – povabilo na kavico in kremno rezino, čemur se
res ne moreš odreči. Težko se je ločiti od prelepega kraja in
oditi nazaj v dolino. Ustavili smo se še pri izviru naravne
mineralne vode, ki nas odžeja. Res je dobra. Menda tudi zelo
zdravilna, zato si zakličemo »Na zdravje!«
Posedemo se v avtomobile in se s težkim srcem in lepimi vtisi
in spomini odpeljemo nazaj v naš preddvorski Dom.

P.M., stanovalka
Vtisi udeležencev izleta
Na izletu na Jezersko sem se počutila zelo lepo. Preživeli
smo prijetno dopoldne. Navdušila me je čudovita narava in
nasploh okolica jezera.
Najbolj mi je ostal v spominu sprehod ob jezeru in pogled
ga mogočne gore, ki se dvigujejo nad njim.
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Ustavili smo se ob izviru jezerske slatine. Kljub temu, da j
bila mrzla, smo jo poskusila in se z njo odžejali.
Jezerska slatina teče iz »korenine« in je speljana po cevi.
Na plakatu piše, da jo lahko popijemo največ 2 dcl na dan.
V gostišču ob jezeru so nas postregli s kavo ter z velikimi
»kremšnitami« ter še toplim jabolčnim zavitkom.

Stanovalci skupine za ročna dela
Jezerska slatina
Po obsežnih analizah so ugotovili, da jezerska slatina vsebuje
veliko manganovih snovi. Zaradi tega blagodejno vpliva na srce
in ožilje. Toda mineralne vode ni priporočljivo spiti več kot dva
decilitra na dan, saj zaradi velike vsebnosti magnezija
spodbuja prebavo.
Med obema svetovnima vojnama so jezersko slatino ob
vsakem obroku postregli gostom v tamkajšnjih hotelih in
restavracijah. Žal je bila ta dolga desetletja skrita v gozdu nad
Ankovo domačijo; z njo so se odžejali le redki obiskovali
Jezerskega.
Prve raziskave mineralne vode na Jezerskem je v letih 1984 in
1985 opravil Geološki zavod Ljubljana. V hidrološkem poročilu
so zapisali, da ima Ankova mineralna voda visoko vsebnost
ogljikovega dioksida, in sicer od 2500 do 4000 mg/l
(mineralna voda je tista, ki vsebuje več kot 250 mg/l prostega
CO2). Po vsebnosti ogljikovega dioksida ne zaostaja veliko
za drugimi slovenskimi vrelci, ima pa tudi veliko kalcija, zato je
ta voda z Jezerskega po balneološki klasifikaciji kalcijev
hidrogenkarbonat.
Dolgoletna želja Jezerjanov, da bi si slatino lahko natočili na
dostopnejšem kraju, se je v začetku letošnjega leta uresničila.

5

Izvir mineralne vode je bil skoraj kilometer oddaljen od
regionalne ceste. Ker je bila pot do izvira zaradi hudourniških
nanosov pogosto razmočena in poškodovana zaradi gozdarske
dejavnosti, je občina Jezersko zgradila cevovod do regionalne
ceste proti Jezerskemu vrhu in tako obiskovalcem olajšala
dostop do mineralne vode.

Slavni napoj
»Na Jezerskem, med visokimi snežniki, kjer izvira Kokra, namreč
na kranjski in koroški meji, nahajamo več slatin, ki sem od njih sam
eno pokusil, večkrat pil in jo spoznal za precej dobro,« o jezerski slatini
poroča že Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske.

http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/jezerska-slatina-za-zejo-srce-ozilje
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Prijetno poletno druženje
Prišla sem na rutinsko ustvarjanje naših voščilnic, a čakalo nas
je prijetno presenečenje. Lidija nam je pripravila material, da
izdelamo poletne dekoracije.
Na krožničke smo za podlago natresli debelo mleto sol,
poškropili smo jo z dišavami in nanjo polagali različno velike
kristale in morske školjke ter za droben okras vse skupaj
posule še s cvetki obmorske sivke. Delali smo lahko vsak po
svojem okusu. Izdelki so bili navdušujoči za naše duše. Veselo
smo še malo pokramljali ob kavici ter občudovali svoje izdelke.
Poletne dekoracije smo z zadovoljstvom odnesli v svoje sobe.

M.P., stanovalka

Medla
Moja mama je nam otrokom velikokrat za zajtrk skuhala medlo.
Tudi jaz sem jo kasneje svojim otrokom večkrat pripravila.
Za medlo se najprej na pol skuha kaša, potem se vanjo zameša
moka. Ko je kuhano se potrese z ocvirki ter ko se ocvirki
pojedo, prelije še z mlekom.
Danes te jedi mame zagotovo ne kuhajo več, ker je ne poznajo.
Včasih pa je bila medla moja najljubša jed za zajtrk.

I.M., stanovalka

France Bevk
France Bevk je naš primorski
pisatelj. Rodil se je 17. septembra
leta 1890 v Zakojci pri Cerknem
nad Idrijco.
Doživel pa je točno osemdeset let.
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Zanimivo je, da je umrl na svoj rojstni dan leta 1970. Pokopan
je v Solkanu nad Sočo.
Ko je zajemal iz Cankarjeve velike umetnosti, se je razvil v
samostojno pisateljsko osebnost. Določen čas je bil tudi
predsednik »Društva slovenskih književnikov«.
Bevkovo literarno delo je zelo obsežno – obsega pesmi, drame,
mladinske povesti, filmski scenarij, potopise in prevode. Bevku
gre priznanje, da je odločno vztrajal v zasužnjeni goriški
pokrajini in da je kot slovenski izobraženec in pisatelj stal
svojemu ljudstvu zvesto ob strani. Krepil je v njem narodno
zavest in ljubezen do materinega jezika ter ga s tem obvaroval
vplivov raznarodovanja.
Ker je bil dejaven v boju proti italijanskemu fašizmu, ki se je
polastil njegove Primorske, so ga Italijani večkrat zaprli in tudi
internirali. Ne glede na vse svoje dejavnosti, pa je vse življenje
ostajal enak; tolminski kmet, ki z ljubeznijo zre na domačo
zemljo in predvsem na svoje preproste, mnogokrat
preizkušene, pa zato toliko bolj neuničljive ljudi.
Njegova dela za mladino so povesti: Tatič, Jagoda, Lukec in
njegov škorec, Lukec išče očeta, Tovariši, Pastirci in Pestrna. V
teh delih opisuje življenje otrok in krivice, ki so jih otroci
doživljali.

Pestrna
Pestrna - Nežka, majhna deklica je imela punčko iz lesa, mati
pa ji je obljubila punčko iz cunj, če bo pridna. Postala je
Mejačeva pestrna in je morala varovati domačo hčerkico. Spala
je na podstrešju in bilo jo je strah, zato je stiskala k sebi
punčko Pikapolonico. Mejačevka jo je tudi tepla s palico po goli
koži vpričo vseh, češ, da ni varovala Maričke, domače hčerkice,
povrhu pa jo je bilo še sram. Tudi punčko so ji vzeli, Mejačevka
jo je vrgla v smeti. Punčka je bila Nežkina največja ljubezen in
uteha pri tej hiši.

8

Tatič
Josi in jaz sva bila vajenca v trgovini. Ukradla sva malenkost
drobiža, da bi šla gledat cirkus, ki je tiste dni gostoval v vasi.
Zato sva bila označena kot »tatiča« in odpuščena. Po mene je
prišel oče, ves osramočen. Doma me je čakal stolček in moral
sem delati pri očetu – popravljati čevlje.

Kaplan Martin Čedermac
Kaplan Martin Čedermac je bil zaveden Slovenec. Njegova mati
je bila prav tako zavedna Slovenka in ga je v tem močno
podpirala. Toda prišli so časi, ko je pridigal italijansko.
Verniki v cerkvi so se posmehovali, jokali, godrnjali. Zajokale so
vse ženske, nekatere tiho, pridržano, druge glasno s
sklonjenimi glavami, tudi otroci so jokali, celo nekateri možje
so imeli solze v očeh, krčevito so stiskali ustnice.
Gospodu Martinu je vzelo besedo; pobledel je, slonel na prižnici
in gledal po cerkvi. Zgodilo se je, kar je najmanj pričakoval.
Neka deklica je tako krčevito jokala, da so jo hoteli odnesti ven.
Pa se je kaplan oglasil po slovensko: »Pustite jo, da se izjoče!«
Besede, ki jih izgovoril v domačem jeziku, so bile kot veliko
olajšanje, zaupanje in vera sta se zopet rahlo dotaknila njihovih
duš. Kaplan si je mislil: »Nikoli več! Molitev, ta še ni
prepovedana v domačem jeziku!«
Tisti dan ni bilo nikogar v župnišču tako, kot po navadi. Le v
Vrsniku je bila pridiga v italijanskem jeziku, drugod pa ne
povsod. To je bil čas, ko so italijanski fašisti hoteli podjarmiti in
poitalijančiti Primorsko in nato še več Slovenije.
Pri kaplanu Martinu je bila njegova mlajša sestra Katica. V
kaplaniji je gospodinjila in bratu vsestransko pomagala.
Pomagala mu je pospraviti slovenske knjige – le te in
katekizme sta nesla v sosednjo malo cerkvico in jih skrila v
zaboj za oltarjem prav na dno, nanje pa naložila stare svečnike
in drugo »šaro«. Prišel je tudi ukaz, ki je prepovedoval
slovensko molitev in slovensko petje.
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Ko je bil Martin na obisku pri svoji bolni materi, mu je le ta
potožila: »Martinac! Sveti oče so naši sveti Materi (domovini)
jezik odrekli…To ni pravično…to ni dobro….«
Pri verouku so se pogovarjali slovensko. Kaplan je dejal
otrokom: »Tudi Slovencem je dal Bog kos siromašne zemlje, ki
jo je pa obdaril s posebno lepoto – dal jim je tudi jezik, da v
njem govorijo, molijo in pojejo in je tako lep, da se še angelci
radujejo, kadar ga slišijo… In greh bi bilo, otroci moji, velik
greh, če si damo vzeti, kar smo prejeli iz božjih rok. Ljubite
svojo zemljo in svoj jezik…!«
Zaradi uvajanja tujega jezika pri bogoslužju, so verniki celo
zapuščali vero in prestopali k drugovercem.
Še vsaka ptica je dobila svoj glas in nikomur ne pride na misel,
da bi zahteval od slavca, naj žvižga po kosje. »Čemu torej
zahtevajo od nas, ki smo ljudje, ustvarjeni po božji podobi?«
Kaj boste storili zdaj, ko vam hočejo vzeti jezik? Ali boste znali
braniti dediščino svojih očetov? Ali boste vedno klonili glave in
zajokali, ko ne znate drugega jezika?
Čedermac je premišljeval sam pri sebi: Kakšen zločin pa je to,
skriti katekizme in molitvenike v prepovedanem jeziku?!
Zaradi vseh takih naporov, je začel tudi bolehati in je večkrat
obležal, a se je vselej pozdravil. Katarina je dobro skrbela zanj!
Povsod pa je tako, da vsi ljudje niso enotnega mnenja. Tudi v
Vrsnem niso bili. Čedermačevo bolehanje jih je bilo za vzrok, da
bi se ga lažje znebili. Prišel je novi župnik in Čedermac je s
težkim srcem napisal prošnjo za upokojitev.
Najrajši bi bil tiho, neopazno zapustil vas, a so ga čakali skoro
vsi vaščani. Pričakovali so poslovilni govor, a ga ni zmogel, ker
ga je preveč stiskalo v grlu. Samo blagoslovil jih je – Bog z
vami in odšel. Katarina pa je nesla skromno prtljago.
Čedermac si ni mislil, da mu bo tako hudo. Na vrhu obronka je
znojen in upehan obstal in se uzrl. Pred njim je ležal Vrsnik.
Prišlo je, česar ni pričakoval. Ne le nad Vrsnik, nad vse bregove
Slovenije! »Beneška Slovenija! Siromašna, lepa zemlja, stokrat
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bičana in križana, ti in srca, ki te ljubijo. Ali res ne boš več, kar
si bila? Bog, ki si pravičen, ne daj tega, ne daj!« je zašepetal.
Ustnice so mu zadrhtele, oči so se mu zameglile. Zemlja je
izginila, z vso težo mu je legla na srce. Obrnil se je, izginil za
gričem, utonil v zelenju, v soncu, v ptičjem petju…
Bevk v tem delu opisuje kaplana in ljudi, ki so bili zavedni
Slovenci in se niso dali potujčit.
»Čedermac« je torej sinonim (sozvočnica) za človeka, ki se
zavzema za slovenstvo in je ponosen na svoje poreklo – na svoj
jezik in na svojo domovino!
Pripravila
M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Narodna
Jaz imam pa konjiča belega,
Drevi pa v vas pojezdim ga!
Ti trajlalalilala, trajlalalila, trajlalilala!
Čez tri gore, čez tri dole,
Čez tri zelene travnike!
Ti trajlalilala…..
Konjiča je dala v štalco,
Mene pa v svetlo kamrico!
Ti trajlalilala….
Konjiču je dala šop sena,
Meni pa vinca sladkega!
Ti trajlalilala….
Po spominu napisala M.K., stanovalka
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Sladoled
V moji mladosti se je poleti skozi našo vas pripeljal sladoledar
na kolesu, kjer je imel skrinjo polno sladoleda.
Ker pa nismo imeli denarja za sladoled,
je rekel naj za plačilo sladoleda prinesemo jajca.
Ko smo sladoled pojedli je mama spraševala,
zakaj so kokoši tisti dan znesle tako malo jajc.
Nič ji nismo odgovorili.
Mi pa smo bili veseli, da smo dobili sladoled.
Kuralt Cilka, stanovalka

»Mi gremo pa na morje…«
V avgustu smo imeli zelo prijetno dopoldne z zanimivim
naslovom »Gremo na morje malo drugače…« in zanimivim
programom.
Najbolj všeč mi je bilo, ko sem namakala noge v topli, slani
vodi v bazenčku. Uživala sem, ko so kar od nekje prileteli baloni
napolnjeni z vodo in nas malo poškropili. Tudi če si videl od kod
je balon priletel, nisi smel povedati …
ga. Kranjc, stanovalka
Bil je zelo prijeten dan, ki nas je vse spravil v dobro voljo. V
bazenčkih in v vodnih balonih je bila voda topla. Malo so tudi
mene poškropili … Skupaj smo s pomočjo številk sestavljali
sliko, na kateri so bile morske živali, jadrnica, sonce…
ga. Hausmaister, stanovalka
Družabno dopoldne na temo – Gremo na morje mi je bil zelo
všeč. Občudovala sem zaposlene, ki so se zelo trudile za to
dopoldne in imele veliko priprav. Poskrbele so za dobro pijačo
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in rdečega vina in fante – bambus, ki je bila tudi lepo rdeče
rumeno pisana.
ga. Pirc M., stanovalka
Zanimivo mi je bilo, ko smo z rokami »tehtali« lubenico. Bila je
zelo težka. Ocenila sem, da ima 15 kg. Imela pa je 7,70 kg.
Tisti, ki je uganil čim bolj natančno težo lubenice jo je dobil za
nagrado.
ga. Jenko, stanovalka
Všeč mi je bilo, bilo je zabavno in vseskozi se je nekaj dogajalo.
Vsak je dobil oštevilčen delček slike, ki smo jo skupaj
sestavljali. Dobila sem zelo visoko številko, zato sem bila malo
nestrpna, kdaj bom prišla na vrsto. Seveda so me poklicali in
tudi jaz sem dodala svoj delček.
ga. Rozman, stanovalka
Na prireditvi Gremo na morje je bilo super! Pripravili so
zanimive igre, tudi telovadili smo na glasbo.
ga. Vrankar, stanovalka
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Branje na pomlad
Mestna knjižnica Kranj spodbuja branje slovenskih avtorjev.

 Stela Noris - Ljubezen v neznanko
Knjiga opisuje delo samostojne italijanske policistke, kako je
reševala ugrabljeno mlado deklico. Deklica je bila ugrabljena v
Italiji in pripeljana v Avstrijo. Tam so jo nečloveško mučili.
Ko so ugrabitelji opazili, da se neka ženska zanima za
ugrabljenko, so jo našli in jo do nezavesti pretepli. V bolnišnici,
se je eden od zdravnikov zavzel zanjo. Ker je zgubila spomin,
tudi sama zase ni vedela kdo je in od kod je. Dogodke je začela
raziskovati policija. Po okrevanju jo je zdravnik vzel na svoj
dom, ugrabitelji so jo našli in spet udarili ali na srečo tako, da
se je povrnil spomin. Začela spet raziskovati in iskati ugrabljeno
deklico. Našla jo je v gozdu v nemogočem stanju. Predstavila
se ji je, da je policistka.
Deklico je srečno pripeljala nazaj v Italijo, tudi sama se je
vrnila domov,kjer jo je težko čakal njen zaročenec.
 Ivan Sivec - Srebrna praprot
Ivan Sivec je že več desetletij znan pisec. Knjiga z naslovom
Srebrna praprot je njegov potopis po Novi Zelandiji, pripoved o
nekdanjih ponosnih starih Maorih.
V knjigi opisuje, kako so živeli, dokler ni prišel tja tuj beli
človek z svojo modernizacijo. Maorom je bilo vse sveto - nebo,
zemlja, voda, živali, rastlinstvo, mogočni gozdovi z velikimi
drevesi, ki jim pravijo praprot. Če praprot obirate v mesečini je
videti srebrn, zato srebrna praprot.
Knjig pripoveduje o plemenu. Vodil jih je poglavar, katerega so
spoštovali, ker je bil pravičen. Ko so Angleži zavzeli njihovo
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zemljo, so jim govorili, da so svobodni, Vendar zanje to ni bila
svoboda, ker so ranili njihovo zemljo. Tujci so gradili mostove
in prekope čez reke, postavljati visoke hiše… Začeli so prihajati
turisti in njihova idila se je porušila. Začela se je zlata mrzlica,
še bolj ranila njihovo zemljo.
»Nekoč sta se pogovarjala oče neba in mati zemlja, rada bi
imela otroke, več otrok. Oče neba je imel na skrbi sonce, luno
in zvezde, mati pa je imela na skrbi vse tisto kaj je raslo pod
očetovim nebom iz zemlje, sega visoko v nebo, oboje pa močno
povezuje drevo KAVRI. Drevo KAVRI je bilo koristno za vse, za
izdelavo čolnov, stavb, kurjavo…« To vse je pripovedoval
starejši Maor.
Tujci so upostošili njihovo zemljo in gozdove.
Danes ljudje živijo skupaj, ali se skoraj ne poznajo, pravo
sožitje je pokazal delfin otrokom, ko so se skupaj igrali v morju.
 Radovan Starc - S smehom nad stres

Napis na spomeniku- Boksar si je že za časa življenja želel
urediti nagrobni spomenik. Kamnoseku je naročil naj napiše
»Štejte do kolikor hočete, jaz ne vstanem več.«
Slavistični - Pri uri slovenščine učitelj vpraša »Kaj je narobe,
če rečem, da sem šel proč?« »Najbolj narobe je, ker ste še kar
tukaj!« se zasliši iz zadnje klopi.
Zakonska - Žena jezno vtipka SMS sporočilo in ga pošlje možu
– »Janez kdaj prideš?«
Janez odgovori: »Pravkar pijem pivo. Pridem čez 20 minut. Če
me ne bo sporočilo preberi še enkrat, dvakrat ali trikrat lahko
tudi večkrat!«
 Neža Maurer – Na tvojo kožo pišem svoje verze
Brezdomka
Kot da nisem nikjer doma …
Svet beži mimo neme –
a jaz samo odmahnem z roko –
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kot da sem v neki pravljici …
Svet beži, temni
in kakor v mrki pravljici
mi prešine nekdo:
»Morda pa nisi od tod.«
O prebranih knjigah je svoje misli zapisala
Marija Bliznac, stanovalka

Modro brati in kramljati
Bralna srečanja v
Domu starejših občanov Preddvor in enoti Naklo
V septembru bomo ponovno začeli s srečanji skupin Modro
brati in kramljati, ki ju vodita ga. Milena Enci in ga. Damjana
Muster iz Mestne knjižnice Kranj. Srečanja bodo potekala
enkrat mesečno v enoti Preddvor in enoti Naklo in sicer:
 v Domu Preddvor ob sredah (10.9., 8.10., 12.11.,
10.12.) ob 10.00 uri v delovni terapiji
 v Domu Naklo ob ponedeljkih (8.9., 6.10., 10.11.,
8.12.) ob 10.30 uri v delovni terapiji

Vabljeni vsi stanovalci, ki radi berete in o prebranem
pokramljate v prijetni družbi.
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Razmišljanja učencev
Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor
Svoboda
Svoboda je nekaj, kar si je gotovo vsaj kdaj v življenju
zaželel prav vsak človek. Toda s svobodo moramo ravnati
previdno, sicer nas lahko hitro ujame v svoje pasti. Lahko jo
razumemo kot popolno neomejenost ali pa samo samostojnost
in neodvisnost na nekaterih področjih, pri nekaterih odločitvah
…
Ker se o njej da pisati, razmišljati, jo razčleniti, ni čudno,
da sta o tej temi pisala tudi pesnika Saša Vegri in Niko
Grafenauer.
Pesnica Saša Vegri se je rodila leta 1934 v Beogradu. Po
končani nižji gimnaziji v Celju je obiskovala šolo za umetno
obrt. Za kratek čas se je zaposlila, nato pa je šolanje
nadaljevala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kasneje je delala
kot svobodna književnica in kot knjižničarka v Pionirski knjižnici
v Ljubljani.
Svoje pesmi je objavljala v revijah Ciciban, Kurirček, Pionir
… Pisala je tako za odrasle kot za otroke. Njene pesniške zbirke
so: Mesečni konj, Naplavljeni plen, Jure kvak kvak, Kaj se
zgodi, če kdo ne spi, Tebi v tišino … Mnoga izmed njenih del so
bila nagrajena.
Ustvarjala je v 20. stoletju. Uvrščamo jo v obdobje
intimizma, za katerega je značilna predstavitev pesnikovega
notranjega sveta, njegovih lastnih občutij sveta in družbe … V
ospredju je torej pesnikov pogled vase in to je značilno tudi za
njena dela.
Pesmi, v katerih Vegrijeva govori o svobodi, najdemo tudi
v antologiji 75 pesmi, ki jih je izbral doktor Igor Saksida. Pesmi
v zbirki Naročje kamenčkov si sledijo od prvega razdelka
otroških tem z naslovom Zdravilne laži do zadnjega, petega
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razdelka, v katerem so pod naslovom Moje naročje zbrane
pesmi, ki govorijo o resnejših temah in v katerih zaznavamo
barve materinstva, odraslosti, strahu pred bivanjem v tem
svetu …
V pesmi V rumenem popoldnevu je lirski subjekt pesnica,
ki pripoveduje o nevznemirljivem vsakdanu, ki je sicer lep,
miren in varen, toda zdi se mi, da pesnico vsa ta rutina in
ujetost v navade utesnjujeta. Dolgočasnost teh dni jo počasi
ubija. Zato si želi pobegniti na eno izmed poti v svobodo, ki se
ji odpirajo skozi celo življenje, toda nekako ne zbere dovolj
poguma za to spremembo. Omenja tudi žalostnega konja. Konj
je simbol svobode, toda svobode v čustvenem stanju lirskega
subjekta, ki je opisan v tej pesmi, ni, zato je tudi konj otožen.
Menim, da druga pesem – Žene govori o neke vrste
sodobnem suženjstvu, saj so žene v pesmi primorane igrati
tradicionalno vlogo in zopet nimajo možnosti svobodne izbire.
Tudi pesem Družina govori o vsakdanu, rutini in
utesnjenosti. Navade so sicer varne, v njih ni nobenega
tveganja, toda ravno to utesnjuje lirski subjekt, ki bi v življenju
želel več živahnosti, prostosti, izzivov … Če povzamemo, želi si
več svobode.
Tudi Niko Grafenauer, slovenski pesnik, rojen leta 1940 v
Ljubljani, je pisal o svobodi. Rodil se je v devetčlanski družini,
toda kmalu po rojstvu je ostal brez staršev. Tako je velik del
svojega otroštva preživel pri starejši sestri, ki je bila učiteljica.
Po končani osnovni šoli je maturiral na ljubljanskem
učiteljišču. Študij je nadaljeval na Filozofski fakulteti v Ljubljani,
kjer je uspešno diplomiral. Služboval je kot samostojni
književnik in kasneje kot urednik pri založbi Mladinska knjiga.
Tako kot Vegrijeva tudi on piše pesmi za ljudi vseh
starosti, poleg tega pa je tudi esejist in prevajalec. Svoja prva
dela je objavljal v revijah Sodobnost, Perspektive, Problemi idr.
Njegove pesniške zbirke za otroke so: Pedenjped, Kaj ima
sonce najraje, Nebotičniki, sedite … Zbirke za odrasle pa so:
Večer pred praznikom, Stiska jezika, Štukature, Izbrisi …
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Tudi on je za svoja dela prejel več nagrad.
Grafenauerja uvrščamo v modernizem, literarno smer 20.
stoletja, za katero so značilne metafore, besedne igre in
posploševanje.
Ta pesniška sredstva je pesnik uporabil tudi v pesmi z
naslovom Svoboda. Zelo zanimiva se mi zdi sentenca poleg te
pesmi. To misel si razlagam, kot da neko vrsto svobode
dosežemo že samo, če se osvobodimo svojih navad, misli,
omejenosti, predsodkov … Če podremo meje, ki jih postavljamo
sami sebi. O mejah in ovirah pa pesnik govori tudi v tej pesmi.
Pravzaprav ravno omejitve potrebujemo, da po svobodi sploh
lahko hrepenimo. Hrepenenje po svobodi se največkrat pojavi v
brezupni temi, ko najbolj potrebujemo neodvisnost in
samostojnost.
Podobno je razmišljala tudi Saša Vegri, ki si je svobodo
želela, ko je bila na dnu, omejena z mnogimi ovirami.
Včasih pa uresničena svoboda nima enakega učinka, kot
svoboda, o kateri sanjarimo, saj nam preveč svobode lahko
zmeša glavo in posledice niso nedolžne. Tudi o tem je pisal Niko
Grafenauer.
Menim, da je najbolje ubrati srednjo pot, skleniti nekakšen
kompromis med popolno ujetostjo in popolno razpuščenostjo.
Kljub temu da o tej temi ostaja še mnogo neodgovorjenih
vprašanj, se mi zdi, da sta oba pesnika o njej zelo dobro
spregovorila in s svojimi mislimi razširila tudi naša obzorja.
Meta Mekuč, 9. a

Jožef Mrož se zaljubi
Jaz sem Jožef Mrož
in nimam s sabo rož.
Pustil sem jih doma
zaradi predolgega sna.
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V disko sem prišel,
da odpeljal bi te domov.
Tukaj sama si bila –
brez koga drugega.
Kupim ti pijačo,
zraven pa jedačo.
Če z mano boš bila,
srečna bova oba.
Postajam zaspan,
zato pojdiva drugam.
Ti boš moja ribica,
ker skupaj midva sodiva.
Gregor Ekar in
Jaša Zidar, 6. b

Bilo je lepo…
Lani decembra sem v glasilu Klas napisala, da že četrto leto
prihajam v Dom v Naklo kot prostovoljka. Dozdeva se mi, da
smo se komaj obrnili in danes že pišem peto leto srečanj s
skupino Lastovke. Ime skupine se je menjavalo od Bralne
skupine, do pogovorne, zadnje čase pa smo bili člani
medgeneracijske skupine starih ljudi za samopomoč v okviru
društva »Z roko v roki«.
Vsebina dela v skupini se ni menjavala, saj smo želeli, da smo
se v skupini prijetno imeli, se pogovarjali, reševali križanke,
kvize, uganke … Tudi zapeli smo. Ure so hitro minevale. Poleg
pogovorov o rednih dogodkih v Domu in na sploh v Sloveniji,
smo vključili tudi prispevke naše članice stanovalke ga.
Klanjškove, ki je redno predstavljala in opisovala naše znane
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pisatelje in pesnike kot so Finžgar, Jalen, Bevk, Prežihov
Voranc, Gregorčič. Brali smo razne odlomke iz njihovih del.
Stanovalci sami ne berejo veliko. Tudi vicev nismo izpustili.
Verjeli ali ne, v petih letih smo se srečali 122 krat. Moji stiki z
Domom niso bili vsiljivi. Prijazne receptorke in dekleta, ki so
skrbele, da so bili vsi udeleženci pravočasno pripeljani, zaslužijo
vse pohvale. Hvala!
Lepe počitniške dni, zdravja in medsebojnega razumevanja
vam želim.
Ne pozabite na moje želje s katerimi sem vam »težila« - veliko
se gibate, hodite, dobro šofirajte vaše »mercedeze« in veliko se
pogovarjajte!
Pa srečno!
Fani Pagon, prostovoljka
Naklo, 7.7.2014

Vrtiljak življenja – Zrela leta
30. del
Slišali sta sestro, ki je vprašala:
»Ali dovolite, da jo odpeljem? Vidve pa pojdita z zdravnikom, da se
boste dogovorili o pogrebu!«
Še enkrat sta jo pobožali po licu in sestra jo je odpeljala.
Monika je reka zdravniku:
»Gospod doktor, midve greva poiskat Mateja, da se pogovorimo
kako jo bomo pokopali in kje. Kasneje pridemo k vam v pisarno.«
»Seveda, kar pogovorite se, ne hitite, da ne boste kaj pozabili!«
Matej je takoj vedel, kaj se je zgodilo in vedel je, da mora zdaj on
poskrbeti za vse skrbi okrog pogreba.
Predlagal je:
»Če vama je prav, jo bomo dali upepeliti, pogreb bo čez tri dni, v
družinskem krogu. Pokopali bi jo k mami Kristini, da bi lahko
obiskovali le en grob. Organizacijo pogreba bomo prepustili
pogrebnemu zavodu, v vežici bi bila le nekaj ur. Moramo pa poslati
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saj dva telegrama: očetu Pavlu in Marku. Tašča, če mi daš naslova,
bom jaz to uredil, vidve pa pojdita k zdravniku!«
Strinjali sta se in Matej je odšel na pošto in poslal telegram v
Nemčijo:
»Sporočamo, da je umrla vaša hči Jerneja. Pogreb bo v družinskem
krogu.«
Naslednjega pa v Jordanijo:
»Marko, sporočamo, da je ugasnila tvoja zvezdica Jerneja. Pogreb
bo takoj!«
Viktorija in Monika pa sta šli k zdravniku. Povedal jima je, da za
Jernejo ni bilo več pomoči. Že dalj časa je le vegetirala. Smrt je bila
zanjo odrešitev. Obe sta se z zdravnikom strinjali. Povedali sta mu,
kako so se odločili in tudi zdravnik je rekel, da je tako najbolje.
Naslednji dan so prijeli telegram iz Nemčije:
»Sočustvujem z vami in vam izrekam iskreno sožalje. Na Monikin
žiro račun sem poslal precej denarja, da boste lahko pokrili stroške
pogreba. Prosim, kupite 30 belih vrtnic in z njim zasujte žaro moje
drage hčerke.
Žalosten oče Pavel«
Na dan pogreba je bilo med pošto tudi Markovo pismo. Viktorija ga
je spravila, ker ga ni imela časa prebrati. Mislila je, da ji piše sožalje.
Jernejo so lepo pokopali. Viktorijin sodelavec je prebral nekaj
čustvenih besed, otroci pa so njeno žaro zasuli s kupom belega
cvetja.
Viktoriji se je trgalo srce, pokopali so otroka njene velike ljubezni,
del nje. Vso ljubezen, ki jo je premogla, je dala njej in spraševala se
je, kaj bo zdaj. Čeprav ima Moniko, Mateja in Roberta, ve, da je na
vsem svetu ostala čisto sama. Sklenila je, da se bo posvetila
prizadetim otrokom v Zavodu, kjer je zaposlena. Sploh pa čas tako
hitro mineva, da bo kmalu tudi službo zaključila in šla v pokoj.
Po pogrebu so šli v gostilno na večerjo, kjer je Matej rezerviral
prostor za dvajset ljudi. Bili so le domači in najožji prijatelji in
sodelavci.
Zvečer je Monika rekla mami:
»Mami, pojdi z nami, da ne boš sama, saj lahko spiš v sobi za goste!
Pojdi, no, pa še Robert hoče spati pri tebi!«
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»Vseeno mi je, saj sem navajena biti sama, tudi strah me ni. Če pa
želi Robert spati pri meni, pa naj bo. Saj imam v avtu še kovček s
svežim perilom in vsem ostalim.«
Robert ji je zlezel v naročje in je ni hotel več zapustiti. Tudi peljal se
je do doma z njenim avtom.
Ko sta legla, jo je spraševal celo vrsto vprašanj, na katere mu je
odgovarjala, kot je vedela in znala.
Za svoja tri leta je bil zelo bister dečko.
Po zajtrku se je vrnila domov. Šla je po pošto v nabiralnik. Imela je
listek za dvig brzojavke. Vedela je, da je Markova, saj je prihajala iz
Jordanije. Komaj je čakala, da je prišla domov, saj jo je brzojavka
spomnila še na tisto pismo, ki ga je pred pogrebom spravila, ker ni
imela časa, da bi ga prebrala.
Najprej je prebrala brzojavko:
»Dragi moji! Globoko me je pretresla smrt moje zvezdice Jerneje,
bila je oseba, ki me je imela iskreno rada. Spominjam se mnogih ur,
ki smo jih preživeli skupaj in si jih želim nazaj. Izrekam vam iskreno
sožalje!
Vaš Marko«
Viktorija ni mogla ustaviti solz, ki so vrele iz njenih oči. V Markovih
besedah je bilo toliko ljubezni in očitek, kako je to ljubezen zavrgla.
Bilo ji je žal, a globoko se je zavedala, da je za se prepozno.
Odprla je še pismo. Ko je zagledala popisane liste, je vedela, da ji bo
to pismo spremenilo življenje.
Pričela je brati izpoved Markove neuslišane ljubezni. Strašno jo je
bolela duša in srce, ko je spoznala, kaj je zavrgla.
Neutolažljivo je jokala in si želela, da bi lahko čas zavrtela za precej
let nazaj, ko je bila tako neumna, da se je Marku odpovedala zaradi
svojih hčera. Prvič je pomislila, če ji bo Monika znala vrniti to, kar je
takrat izgubila. Bo na stara leta vsaj poskrbela zanjo. V njeno glavo
se je naselil črviček dvoma, da je bilo njeno odpovedovanje zaman.
Še in še je brala Markovo pismo in ugotovila, da ga tudi ona še
vedno ljubi, saj njegova slika še vedno stoji na omarici v spalnici.
Mračilo se je že, ko se je šele zavedla, da je ves dan preživela v
spominih ob Markovem pismu.
Klicala jo je Monika, kaj je z njo, da se nič ne oglasi, pa se je
zlagala, da jo boli glava in je že v postelji.
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Hči ji je verjela, saj je vedela, koliko je mati pretrpela v dneh
Jernejine smrti in pogreba.
Viktorija je sklenila, da bo na Markovo pismo odgovorila čez nekaj
dni, da o vsem temeljiti premisli. Bila je zmedena, zato si je pustila
čas.
Na njegovo brzojavko pa je odgovorila z brzojavko:
»Dragi Marko!
Hvala za sočutne besede in dobre misli. Ob takem primeru, te
najbolj potolaži iskreno prijateljevo sočutje. Hvala!
Žalostna Viktorija«
Dnevi so se nekako umirili in stekli po ustaljenem redu, le v Novo
mesto ni bilo več treba hoditi. Namesto tja, je hodila na pokopališče.
V začetku sploh ni mogla dojeti, da v grobu leži njena hči, zaradi
katere se je odpovedala dveh ljubezni. Izbrala je hčer, namesto
moža Pavla in mu dala svobodo. Zaradi obeh hčera pa se je
odpovedala tudi Marku.
Premišljevala je, kako veliko ljubezni ima še v srcu. Sklenila je, da jo
bo dala otrokom v Zavodu, ki so zaradi svoje nesreče zanjo
prikrajšani.
Vsa se je zakopala v delo, da je lahko pozabila na pismo, ki ga mora
napisati Marku.
Monika in Matej sta se večkrat pritoževala, da jih premalokrat obišče
in tudi Robert bi jo rad imel večkrat ob sebi.
Ko so videli, da drugače ne gre, da se mami ne bo spremenila, so ji
pustili prosto pot.
Precej časa je že preteklo in nekega večera se je usedla, vzela papir
in začela pisati:
»Dragi Marko!
Tvoje pismo me ni presenetilo, strinjam se, da sva bila za vse, kar
se nama je zgodilo, kriva oba. Bila sva premalo vztrajna. Raje sva si
izbrala trpljenje in skrito hrepenenje po skupnem življenju. Res je
bilo polno ovir, ki jih nisva znala premagati.
Nešteto samotnih noči sem prejokala, ko sem si želela tvoje bližine,
tvojega objema in besedo tolažbe.
Ampak bila sem preveč strahopetna, da bi ti to povedala. Bala sem
se, da bi te vezala nase, saj bi ob meni le trpel. Oprosti, nisem
verjela, da ljubezen premaga vse ovire!
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Žal, je zdaj za vse prepozno, stara sva postala, saj bom kmalu šla v
pokoj. Sploh si ne upam pomisliti, kaj sem v življenju zavrgla.
Vem, obsodila sem se na samoto! Sama hodim na pokopališče, po
nakupih in se vedno vračam domov, kjer me počaka samota. Vse,
kar mi je ostalo, so le spomini, težki, a tudi lepi. To zdaj spremlja
moje dneve.
Odkrito pa ti povem, dragi Marko, da bi te rada videla. Ali boš še
dolgo v Jordaniji ali se boš kmalu vrnil? Verjetno se bova komaj še
poznala. Veš koliko let je že preteklo od najinega zadnjega srečanja?
Težko je, a jaz sem se vdala v svojo usodo. Sprejela bom vse, kar
me še čaka, saj spremeniti nič ne morem.
Oglasi se mi še kaj!
Pozdrav!
Viktorija«
Pismo je še večkrat prebrala, ga nato zapečatila in zjutraj odnesla v
nabiralnik.

(se nadaljuje)

Olga M. Kepic

Prisrčno pozdravljeni:
ga. Stanislava Tičar, g. Ivan Deželak,
ga. Ana Kavčič, ga. Katarina Prezelj, ga Ivana Oblak ter
v enoti Naklo g. Peter Bertoncelj in ga. Angela Golmajer.
Poslovili so se:
ga. Kristina Česen, ga. Frančiška Drempetič,
ga. Cecilija Komovec,
g Janez Štiherl - odšel v drug Dom ter
v enoti Naklo ga. Neža Fister, g. Janez Verbič ter
ga. Frančiška Gabrovec – odšla v drug Dom.
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Vabilo za september - enota Preddvor
o TELOVADBA
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnev. prostoru ND
ponedeljek, sreda in petek ob 7.45 uri v dnev. prostoru v pritličju gradu
o PEKA PECIVA – ponedeljek ob 10.00 uri v dnevnem prostoru
o VAJE ZA SPOMIN, KRIŽANKA – ponedeljek ob 11.00 uri v del.ter.
o ROČNA DELA
ponedeljek in četrtek ob 9.30 uri v delovni terapiji
o »ŽOGA BEND«
1. skupina - ponedeljek ob 13.15 uri v 2. nadstropju ND
2. skupina - ponedeljek ob 14.00 uri v 2. nadstropju ND
o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ - torek ob 10.15 uri
o KNJIŽNICA - sreda od 9.00 – 10.00 ure v delovni terapiji
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek, sreda in petek ob 7.30 uri v delovni terapiji
torek in četrtek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND
torek in četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu
o ZAPOJMO SKUPAJ, FUNKC. USPOSALJANJE OB GLASBI
sreda ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
o USTVARJAMO MANDALE
četrtek ob 13.15 uri v delovni terapiji
o MOLITVENA URA
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o VADBA S SMOVEY OBROČI
petek ob 11.30 uri v 2. nadstropju ND

------------------------------------------------------------------TOMBOLA
četrtek, 4. september ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mestno knjižnico Kranj
sreda, 10. september ob 10.00 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
četrtek, 11. september ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
MAŠA
petek, 12. september ob 10.30 uri v Josipinini sobi
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 15. september ob 15.00 uri v 2. nadstropju ND
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KVIZ z Olgo Kepic
četrtek, 25. september ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 25. september ob 13.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 25. september ob 14.30 uri v gradu
___________________________________________________________

TERAPIJA in AKTIVNOSTI Z ŽIVALMI
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
IZLET
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

Vabilo za september - enota Naklo
o TELOVADBA
torek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo
petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo
o »ŽOGA BEND«
torek ob 13.50 uri v dnevnem prostoru v pritličju enote Naklo
o MOLITVENA URA
četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
o ROČNA DELA
petek ob 10.30 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo

------------------------------------------------------------------VAJE ZA SPOMIN
torek, 2. september ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 4. september ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
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»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mestno knjižnico Kranj
ponedeljek, 8. september ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 15. september ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
torek, 16. september ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI –
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
IZLET
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

Naš novi »sostanovalec« - hišni muc Srečko Maček.
__________________________________________________________
Prispevke zbrala in uredila
Irma Čebašek, delovna terapevtka.
Ni lektorirano.
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