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JE 20 LET RES DOLGA DOBA?
Ne boste verjeli, ampak tale številka TRT, ki jo ravnokar držite v roki, je po
svoje nekaj zelo posebnega: ste vedeli, da je minilo že 20 let, odkar je bilo ustanovljeno naše društvo Kerini&Stritarji? Tole je že kar lepa doba, prava zgodovina!
Primerjajmo to dobo z rojstvom in odraščanjem otroka: pri dvajsetih je že dve
leti polnoleten! Recimo torej, da smo odrasli oziroma, da smo starejši mladostniki. Malo resni, malo pa še zvedavi in »telečji«
Sicer je res, da leta hitijo naokoli kot, da bi se jim nekam mudilo. Mudi pa se
ne njim, letom, ampak pravzaprav nam. Ves čas bi nekaj morali, vsaj tako se nam
zdi! Sama Zemlja pa se vztrajno vrti okoli svoje osi celo nekoliko počasneje. V
teh dvajsetih letih se je marsikaj spremenilo. Razen nas, seveda! Saj se vendar
zjutraj vsi pomečkani pogledamo v ogledalo, pa je vedno tam že neka druga
oseba, tam na drugi strani, in dolgčas - vedno je ista. No, mogoče le kakšen sivi
las ima več, ki ga do včeraj dokazano še ni bilo. Recimo, da jo pogojno prepoznamo kot svojo sliko. Ni pa nujno!
Društvo je bilo ustanovljeno zaradi druženja, kar že beseda sama po sebi
nekako sporoča. In zaradi pripadnosti. Menim, da nam to kar dobro uspeva.
Drugače ne bi zdržali toliko časa, toliko let. To nam je v veselje: da se na mesec,
dva, tri, nekje dobimo, se pogovorimo, nekaj zmenimo, se malo poveselimo in
vsake tri mesece izide naš časopis, stečejo priprave na vsakoletno srečanje in
vrsta »vmesnih« dejavnosti. Na tem mestu ne morem mimo našega, zdaj že legende in »tradicionalnega« predsednika Andreja Kerina, ki je naš dolgoletni neutrudni motorček. Upajmo, da mu še dolgo ne bo zmanjkalo »goriva«.
Zato moramo ob tem jubileju nazdraviti vsem nam, ker smo vsi, ste vsi, enako pomembni za to naše druženje, saj vsak po svojih močeh nekaj prispeva k
dobri volji in razpoloženju.
Peter Povh
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Ena izmed variant skupinske slike ob
koncu srečanja 1995.
Foto AK

Vabilo
na jubilejno Obisk pri
Majdi Povh
srečanje
Dragi vsi Kerini in Stritarji, vse veje in vejice našega
rodbinskega drevesa, samo še kratko poletje nas loči od
letošnjega srečanja ob dvajseti obletnici Društva Kerini
in Stritarji, ki bo 5. septembra v Podbočju. Ob začetku
šolskega leta je že kar tradicija, da pride tudi hladnejše
in včasih deževno vreme, ampak nas to ne bo motilo,
saj imamo za skupščino društva rezervirano dvorano
kulturnega doma, družabni del srečanja pa bo potekal
na vrtu in pod kozolcem gostilne Gadova peč. Ker Podbočje vsi dobro poznamo, tokrat ni podrobnih navodil
za pot. Program srečanja bo predvidoma potekal po
naslednjem urniku (da, tudi za piknik obstaja urnik):
• 11:00 do 13:00 - prihod udeležencev, dobrodošlica,
mala malica
• 13:00 do 14:00 - svečana skupščina društva in kulturni program v kulturnem domu
• 14:00 do 15:30 - kosilo
• 15:30 do ??:?? - druženje, glasba, ples, igre za najmlajše, srečelov, sprehod po vasi, počitek, razno.
Prisrčno vabljeni, pa ne zaradi okrogle obletnice
društva, temveč zato, ker smo velika družina, ki se rada
druži vsaj enkrat vsako leto v svoji najširši zasedbi.
V imenu organizatorjev Marko Banič

Srečanje K & S na Bizeljskem 28. 8. 2010

Foto ak
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Majska razširjena seja delovnih teles Društva Kerini &
Stritarji ter uredniškega odbora
Trt se je letos že tradicionalno
odvila ob vodnjaku na vrtu Povhovih v Ljubljani. O tem, da bo
odbor zasedal na Drenikovi je
predhodno predsednika društva obvestila Majda Povh. Mojca Kogoj in Peter Povh sta v najstrožji tajnosti poizvedovala
koliko odbornikov se bo seje
udeležilo, saj je njuna mama
Majda praznovala častitljivi jubilej. Letošnje majsko zasedanje
je bilo tako posebno veličastno,
polno dobrot v počastitev 90
letnice Majde Povh.
Zbrali smo se na vrtu v sončnem večeru 12. maja,
in jubilantko Majdo presenetili z grafiko Zorana Didka in šopkom rdečih nageljnov, ozaljšanim z ječmeno-

Zbrani ob obisku pri Majdi Povh

foto Andrej Kerin ml.

Mama Alojzija Žnidaršič - Baka,
okoli 1920

vim klasjem ter lipovimi vejami.
Predsednik Andrej Kerin je Majdi
napisal ter prebral posebno diplomo v čast njeni obletnici in jo ganil
do solz. Veselo razpoloženje se je
izza vodnjaka preselilo k vrtni uti,
kjer smo vsi zbrani nazdravili jubilantki in se pred zasedanjem
okrepčali.
Andrej Kerin ml

Oče Jože Stritar – Tati, 1900

Majda in Jože Stritar, 1. obhajilo
Krško /Brod 1933, botra Ana (Nina)
in Rudolf Didek

Družina Stritar, Novo mesto 1942

Poročna fotografija Majde in Dušana Povha, priči Ivan Marinček
in sestra Urška Stritar, 1946

Majda Stritar, Krško 1935

Otroci: Urška, Majda, Jože,
Brod 1931

Majda Stritar, Ljubljana 1939

Majda Stritar in Dušan Povh,
Novo mesto 1943

Družina Majda, Mojca, Dušan, Peter, Ljubljana,
1953
Fotografije izbral Peter Povh.
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Pepi Stritar
in velika vojna (ponatis iz Dreves)
Moji spomini in utrinki iz očetovih pripovedovanj vezanih na prvo
svetovno vojno
Zakaj Pepi?
Moj oče – Jože Stritar – rekli so
mu Pepi - je bil rojen 27. 3. 1892.

Zakaj so ga imenovali Pepi prav
natančno ne vem, vem pa, da je na
Dolenjskem splošno znano preimenovanje Jožetov v Pepije, nekaj pa
se najde tudi italijanskih priimkov
kot npr. Ignoti ali Lazarini …
Morda zato, ker so mu Furlani,
ki so po navadi jeseni hodili in zbirali
po Dolenjskem slive, dali ime Pepi.
Njegov oče Andrej je bil namreč
priznan posestnik in gostilničar, ki
je med drugim trgoval s suhimi
slivami, prodajal seno, tovarnam
dobavljal kostanjeve kole za izdelavo sprehajalnih palic in še kaj …
Umno in napredno je gospodaril in
te lastnosti prenesel tudi na sina.
Služenje Vojaškega roka
Oče je šel služit v vojsko leta
1913, ko je bil star 21 let in je bil
torej že polnoleten. Najprej so ga
poslali v Pulj, ki je bil takrat glavna
avstro-ogrska vojaška luka. Natan
čneje rečeno je služil vojaški rok
na Verudi pri Pulju v proti-artilerijski obalni obrambi. Pripovedoval je, da so kar pogosto streljali
na ladje. S služenja vojaškega roka
je tudi fotografija, ki je nastala v
Pulju pri fotografu na Piazza
Nimfea.
Vojna
Ob izbruhu vojne 1914 je moral oditi s svojim regimentom v
Galicijo. Kmalu po začetku vojne,
je bil ranjen in premeščen v bolnico v Wienerneustadt. Zdravniku,
ki ga je tam zdravil, je postal simpatičen in ga je obdržal v bolnišnici z izgovorom, da še ni sposoben za fronto. Kljub temu so ga
kasneje poslali na italijansko fronto – na Soško fronto. Na fotografijo, ki jo je poslal materi, je na
hrbtno stran lastnoročno napisal:
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12. maja 1917 na dan začetka desete
soške bitke.
Soška fronta
Na Soški fronti je bil med italijanskim letalskim napadom ponovno ranjen. Spet je moral v bolnico.
Pozdravili so ga in ponovno se je
znašel na fronti. Ko mu je leta 1916
umrl oče, so ga demobilizirali in
lahko se je vrnil domov. Bil je namreč edini gospodar na kmetiji in
Avstrijci so spoštovali princip, da če
kmetija ni imela gospodarja, se je
vojak lahko vrnil domov, kmetovat.
Ko je odhajal s Soške fronte mu
je neko neznano dekle podarilo
velik kos še vroče polente – kaj
več hrane mu tudi ni mogla dati.
Oče kot Dolenjec ni poznal polente. Bilo je mraz, nosil je debel
zimski plašč in kos vroče polente
si je – za slovo – stlačil v žep.
Oj, Doberdob
V meščanski gimnaziji, ko sem
bila stara 12 let, v Krškem, smo
prepevali razne pesmi, saj je bil naš
ravnatelj gimnazije muzikalen človek in je vodil pevski zbor. Peli smo
tudi znano pesem Oj, Doberdob.
Večkrat sem jo zapela doma. Oče,
ki je bil po videzu sicer grob človek, in z globokim pevskim glasom
– basom – se je ob poslušanju te
pesmi povsem raznežil …in zjokal.
Spoznala sem, da je bil znotraj v
bistvu zelo nežen. Verjetno se je
spomnil vseh vojnih strahot, požiganja hiš in podiranja celih vasi in
na področjih kjer je potekala fronta, izseljevanja ljudi, ki so bili tam
vezani na svojo zemljo, v druge
kraje. Veliko so jih izselili v Novo
mesto, v Maribor in drugam.
Oče je umrl 19. 1. 1969.
Majda Povh

Ustvarjalni kotiČek

Vlak iz odpadne embalaže
Tokrat bomo za izdelavo igrače uporabili odpadno
embalažo. Vlak bomo sestavili iz kartonskih tulcev
toaletnega papirja ter pokrovčkov. Da bo vlak pisan,
bomo uporabili še kolaž papir. Papir A4 format prerežemo
na polovico in na tanko premažemo z lepilom za papir.
Tulec oblepimo z barvnim papirjem, na obeh koncih
pa ostanek papirja zavihamo navznoter. Preden se bomo
lotili lepljenja koles, bomo z luknjačem naredili 4 luknje.
Te luknje bomo potrebovali, da bomo vagone povezali
med seboj. Da z luknjačem dosežemo dovolj stran od
roba, moramo tulec nekoliko ukriviti, zato je bolje, če to
naredimo pred lepljenjem koles. Kolesa bomo prilepili z
lepilom za papir ali z univerzalnim lepilom. Pokrovčke
namažemo z lepilom na zgornji polovici, ter jih prilepimo na tulec. Pozorni moramo biti, da bo vagon lahko
stal na kolesih in da so vsa 4 kolesa v enaki višini. Ko se
lepilo posuši, vagone z vrvico povežemo med seboj.
Vagone lahko poljubno okrasimo. Jaz sem jim dodala
manjše pokrovčke še na vrhu, da izgledajo kot cisterne.
Lokomotivo naredimo na enak način, le da smo
namesto manjšega pokrovčka na vrh dodali pokrovček
od pralnega praška. Tako vlak je končan. Zdaj se pa lahko
odpeljemo na počitnice.

Material, ki ga potrebujemo:
j tulci od toaletnega papirja
j kolaž papir
j škarje
j luknjač
j vrvica
j lepilo za papir ali univerzalno lepilo
j pokrovčki različnih velikosti
Lepa počitniška potepanja vam želim,
Daša Kerin Repinc
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Križanka

20 let srečanj društva
Kerini & Stritarji
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FOTO KOTIČEK

Eni zbirajo znamke, eni značke,
eni pa stranišča …
Saj se sploh več ne spomnim kdaj, ampak pred leti
sem začel najprej spontano, potem pa načrtno slikati
vsako nenavadno stranišče, na katerega sem naletel.
Bolj ko je bilo čudno, bolj ko je bilo umazano, bolj sem
ga bil vesel. V naših hribih jih je že malo, da jih nisem
posnel. Ker pa se z veseljem potepam tudi po manj znanih deželah, se mi je nabralo veliko slik tovrstnih kreativnih stvaritev z vseh koncev sveta.
Zanimivo, da so skorajda vsi, ki sem jim to zbirko
pokazal ali pa jo samo omenil, to sprejeli z velikim zanimanjem in si moj konjiček tudi zapomnili. Marsikdo
mi z veseljem prispeva posnetke. Včasih dobim zanimivo

sliko celo od ljudi, ki jih sploh ne poznam, pač pa so o
meni slišali od mojih znancev. Celo tuji kolegi, s katerimi
se le občasno srečam, se pogosto spomnijo in me vprašajo po moji kolekciji dolge mesece po tem, ko so prvič
slišali o njej.
Grda in umazana stranišča očitno imajo neko privlačnost :)
Nisem pa še zbral moči in volje, da bi teh mojih več
kot 2000 slik kako objavil. Poskušam v Trtah z ožjim
izborom …
Tekst in fotografije Andrej Stritar

Za restavracijo ob cesti na Altiplanu sredi Peruja

Preprosto in zračno ob visokogorski vikendici

Aljažev stolp po gruzijsko

V jugoslovanski podmornici v Pivki

Ne moreš ga zgrešiti

Nepal

foto Alja Pregl
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Laponska, Finska
v marcu 2015
Napoved vremena za dni na Laponskem ni bila navdušujoča. Bilo naj bi zelo toplo, včasih vetrovno, pa tudi
dež so obetali. Nismo se dali zmesti. Tudi celodnevna potovanja iz Ljubljane preko Frankfurta, Helsinkov in Kittile
do Rauhale, pa potem tako tudi nazaj, nas niso zadržala.
Zbudili smo se v sončno in hladno jutro. Gospodar
Hannu Rauhala, ki je z motornimi sanmi potegnil progo še
predno smo vstali, nam je predstavil vodiča Juho, ki je našo
ekipo osmih Slovencev vodil ta teden. In tako se je začelo.
Prvi občutki so bili navdušujoči. Teči po pravkar potegnjenih progah skozi redkejši gozd in preko jezer je
bilo enkratno. Tudi za smuči smo si zjutraj izbrali prave
voske, da je bil odriv lahko močan, hkrati pa so smuči
hitro drsele po smučini. Sonce, belina snega, ki ga je bilo
še vedno okoli enega metra, svež zrak in enakomerno
gibanje pri teku, so asociirali na glasbo in ples. Po vzponih med zasnežene griče smo se praviloma ustavili v lesenih kočah, ki jih je v narodnem parku Pallas – Yllastunturi veliko. Vodič nam je zakuril v peči ali kaminu,
da smo se ogreli, popili čaj in pojedli sendviče, ki smo si
jih pripravili pri zajtrku. Včasih nam je skuhal kavo in nas
presenetil s kolački, ki jih je prinesel v nahrbtniku s sabo
in jih pogrel nad ognjem. Celo popečene klobasice smo
dobili enkrat po precej naporni turi. Ko v koči ni bilo
peči, je bil Juha sposoben v nekaj minutah zakuriti ogenj
zunaj na snegu. V eni od koč smo naleteli na skupino
Litvancev, ki so v koči prespali in si potem zjutraj zunaj s
snegom na ščetki umivali zobe.
Vsak dan smo se pomaknili bolj proti severu. Na nekaterih vzponih, ko se je drevje zredčilo, smo se znašli na
širnih planjavah. Veter se je okrepil tako, da smo mu s
težavo kljubovali. Nasprotni nas je oviral pri vzponih,

bočni nas je porival iz ravnotežja in vozlal palice. Zaobljeni hribi, bele planjave, veter, ki je vodoravno nosil sneg
v naše obraze, snežinke, ki so se kot kristali bleščali v
soncu, so nas spominjali na arktične širjave. To so posebni užitki. Lotili smo se tudi teka skozi kanjone med dvema gorama. Borut je Juho prepričal, da smo šli celo skozi
enega, kjer je bil prehod skozi zaradi nevarnosti plazov
prepovedan. Vzponi so bili zanimivi, še bolj pa seveda
spusti. Nekateri so v prejšnjih letih spust po ožini skozi
kanjon zaradi hude strmine kar prehodili. Tudi jaz sem
se ga lotil z veliko dozo previdnosti. Kljub temu, da smo
se dogovorili, da bomo držali varnostno razdaljo, me je
nekem trenutku Silvo z vso hitrostjo prehitel. Ko sem ga
okaral, se je opravičil, da svojih smuči ni več mogel nadzorovati. K sreči se je spust kljub temu dobro končal.
Naš vodič je kmalu ugotovil, da kar obvladamo stvar
in nas je zapeljal na področja brez urejenih prog. Vendar
smo ugotovili, da to vseeno ni tako enostavno. Poseben
problem je bil, ko nismo hodili za njim, pa se nam je na
določenih mestih sneg udrl. Priti na trdno površino, ko
si do pasu v celem snegu, ni enostavno. Še teže je bilo pri
spustu po ledeni skorji, ko smuči nimajo opore za zavijanje, hkrati pa se je treba izogniti snežnim pastem in ne
dovoliti prevelike hitrosti.
Seveda nismo tekali samo po hribih in gozdovih. Finska je dežela tisočerih jezer in tekaške proge prečkajo
zamrznjena jezera in reke. Kar nekajkrat smo imeli srečo, da smo tekli preko jezer z vetrom v hrbet. Takrat smo
si želeli jadro ali padalo, ki bi nas še hitreje in brez napora
odvlekla do obale, ki je skoraj ni bilo videti v daljavi.
Po vetrovnih nočeh je bilo na progah veliko mahu in
lišajev, ki jih je veter otresel z dreves. To je otežilo lepo

Teči po pravkar potegnjenih progah skozi gozd je bilo enkratno
doživetje

Potem je bila na vrsti savna
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Foto:Božo Sotler

drsenje smuči, nam je pa omogočilo, da smo se srečali s
severnimi jeleni, ki so se hranili z mahom in lišaji. Tekali
so po progi pred nami in se poskušali umakniti tudi s
poti. Vendar se je tudi njim izven steptanih prog udiralo
do trebuhov, zato so kar nekaj kilometrov tekli pred nami.
Najnižja temperatura neko jutro je bila -21°C, vendar
se je vedno kasneje ogrelo do okoli ničle. Najtopleje smo
imeli zadnji dan teka okoli smučišča v Leviju, ko se je
ogrelo do +6°C. Temperaturi primerno smo imeli vsako
jutro konzilij, ki je ugotavljal, katere voske bomo tisti dan
uporabljali. Skoraj v celoti so bile odločitve pravilne.
Zelo malo turističnim obiskovalcem Finske pa je
dano, da bi videli severni sij. Mi smo ga videli v Rauhali.
Bil je mogočen. Svetloba se je širila od vzhodnega neba
preko severnice do zahoda. Rumena svetlobna zavesa
se je premikala, valovala in se vrtinčila v magnetnih
tokovih nad nami. Bili smo očarani.

Povedati moram še to, da so tudi izven tekanja za
nas lepo skrbeli. Zjutraj bogati zajtrki za dovolj energije,
enako velika možnost, da smo si pripravili popotnico za
v nahrbtnik. Pri prihodu v kraj prenočevanja nas je čakala najprej krepka juha in kruh z maslom. Potem je bila
na vrsti savna. Baje velja še nedaven podatek, da so imeli Finci več savn kot avtomobilov!? Potem pa večerja:
predjed, mesna ali (jezerska) ribja glavna jed laponskega
porekla, priloge, solate in na koncu obvezna sladica značilna za njihov kraj. V glavnem: dobro smo jedli.
Ampak vsake stvari je enkrat konec. Zapustili smo
severni polarni krog in se vrnili domov. Pospravil sem
smuči in pogledal proti kolesom. Začela se bo kolesarska sezona. Na sever pa mogoče zopet naslednjo zimo.
Božo Sotler
Članek je v celoti objavljen na spletni strani Kerini & Stritarji

Želim si,
da bi Pema
imel bilijone
dolarjev
Sedim za računalnikom in gledam fotografije iz Nepala. Večina fotografij je iz Kathmanduja. Že te so strašne! Dolina Tsum, kjer sem bila leta 2013 je še bližje epicentru potresa, ki je 25. aprila 2015 stresel Nepal. Odcepi se od bolj turistično obljudenega trekinga okrog
Manasluja pred vasjo Nyak in mostom Ghum na približno 2200 m, ko zaviješ proti vasi Lokpa in se počasi
skozi vasi vzpenjaš proti meji s Tibetom. Zelo sem bila
vesela prijateljevih besed: »Zaenkrat smo ljudje ok. Le
gmotna škoda je ogromna. Ostali smo brez strehe nad
glavo.« Stisne me. Noči v dolini Tsum so tako peklensko
mrzle. Bodo zmogli? Čez kak mesec pride še monsun.
Kako bodo lahko popravili najhuje, če do njih vodi le
steza? Tudi ta je uničena. V dolino se že v normalnih
razmerah pride le peš, na konju ali s helikopterjem, za
katerega zberejo denar, če se s kom kaj zgodi.
Dolina Tsum leži med visokimi vrhovi Himalaj Ganesh in Shringi. Ponekod je tako ozka, da sonce skoraj
ne posije vanjo. Tako so temperaturne razlike med
dnevom in nočjo velike. Če si podnevi okrog hodil v

Med trekingom sem se spoprijateljila z našim vodičem Pemo

majici s kratkimi rokavi, to ne pomeni, da zvečer ne
boš rabil puhaste bunde. Dolino so za tujce odprli šele
leta 2008. Prej so v te kraje tujci hodili le kot raziskovalci s posebnimi dovoljenji in nalogami. Tudi sedaj je
za obisk doline potrebno pridobiti dovoljenje ter lokalnega vodiča. Omejitev naj bi bila 800 tujcev na leto, a
jo vsako leto prekoračijo. Časovno za obisk doline naj-
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Po mojih začudenih pogledih so rekli: »Legenda pravi,
da imajo konji več zob kot ljudje in to pomeni, da so
konji predniki človeka. Ker nismo kanibali, mesna večerja odpade!«

Stupa pred vasjo Nile

bolj priporočajo mesece od februarja do aprila in od
septembra do novembra. V skriti dolini kot jo imenujejo domačini, imajo svoj dialekt in še mnogo prav
njim lastnih značilnosti, ki jih je vredno spoznati.
Ko greš skozi vasi, se je dobro malce orientirati, da
se navadiš na okolico. Vse hiške so si namreč tako od
zunaj kot tudi znotraj čisto podobne. Narejene so iz
kamna brez veziva, z lesenim ostrešjem in položnimi
strehami, kritimi s kamnitimi ploščami. Skozi vse
špranje med kamni piha in dobro je imeti res toplo
spalno vrečo. Domačini se zbirajo okrog štedilnika na
drva, ki stoji skoraj na sredini prostora v zgornjem
nadstropju. Imajo predvidena mesta, kje lahko kdo
sedi. Mama, ki pripravlja hrano, je v kotu, da ima lažji
dostop do polic z vsem, kar rabi za kuho, oče na drugi
strani, otroci in morebitni gostje v polkrogu okrog.
Prav dosti ni treba razmišljati kaj jesti. Najbolj pogosta jed je Dal Bhat. Bhat je kuhan riž, Dal pa lečina
ali fižolova juha. Na krožnik pogosto dodajo tudi
krompirjev curry in pri bogatejših zelenjavo: špinačo,
blitvo ali zelje. Dal Bhat jedo tudi po 3-krat dnevno in
pravijo: »Dal Bhat power for 24-hours«. »Veš, včasih
smo jedli vse domače, organsko. Vse, kar se je pojedlo,
se je pridelalo tu, v dolini. Zdaj je vedno več »junk
fooda« in »fancy fooda«, ki ga pripeljejo z osli, konji
in jaki iz drugih dolin. Tudi iz nekaj dni oddaljene
tržnice v Tibetu, kamor je treba preko 5100 m visokih
prelazov. Meni je še vedno najljubša thukpa – zelenjavna juha z rezanci. Ko grem v Kathmandu, pogrešam tudi tukajšnjo polento,« mi razloži Pema.
Mesojedci v dolini težko pridejo na svoj račun. Tu
namreč domačini ne ubijajo živali. Sveže meso koze
(tudi divje) ali krave pojedo le, če pade s kake pečine v
dolino ali če pogine. Domačini jim ne režejo vratov.
Ko smo se vračali po dolini navzdol, smo na nekem
mestu v zraku opazili ujede, ki so krožile. V vasi so
nam domačini nato povedali, da so mislili, da je padla
kakšna divja koza, a so videli, da je bil zablodeli star
konj. »In nič ne bo od mesne večerje,« so pripomnili.
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Pema
Med trekingom po dolini Tsum sem se spoprijateljila z našim vodičem Pemo. Mladenič, ki bi po letih
lahko bil moj sin in mi na vprašanje: »Kaj bi naredil z
milijon dolarji?«, odgovori: »Milijon dolarjev? To je
ogromno denarja! Slišal sem, da denar pokvari ljudi…
(tišina) Milijon dolarjev? Plačal bi si šolnino kje v tujini. Za študij o okolju, ekologiji, kaj podobnega. Morda
pridem v Slovenijo!?«, se mi smeji. »Pomagal bi družini. Del denarja bi šel gotovo tistim, ki ga potrebujejo
bolj od mene.«
Pema se je rodil kot sedmi od devetih otrok enega
očeta in dveh mater. Oče je imel s prvo ženo pet otrok,
a je umrla. Za drugo ženo je vzel kar sestro prve žene.
Tako so otroci med seboj polbratje in polsestre ali pa
bratranci in sestrične. Pema se je rodil bolan. Takoj po
smrti bratca in so mislili, da bo tudi on umrl. A je v vas
prišel menih, ki je povabil mamo v svetišče in mu tam
»vlil« življenje. Ime Pema pride iz besede padme v molitvi »om, mani, padme, hum« in pomeni lotosov cvet.
Ker je bil ob rojstvu bolan, menih pa je verjel v
ozdravitev, je bilo to kot prispodoba, da se bo kljub
bolezni »razcvetel«. Takrat so težko živeli. Oče je
preživljal družino kot poslovnež, trgovec med
tibetansko mejo in dolino Tsum in dolinami bližje prestolnici. Pema je ogromno časa preživel pri dedu po
očetovi strani. Teh časov se Pema najraje spominja.
»Ded je imel ogromno živali. Naučil me je o borbi za
preživetje, o živalih, ljubezni. Včasih je bilo v dolini
tudi mnogo več jakov, konjev in drugih živali. Vse se je
delalo z rokami. Poljedelstvo se vse bolj opušča in vedno več je trgovanja, malih poslov, turizma. Težko sem
se vrnil k družini. A sem moral v šolo. Bil sem star
osem, devet let in večina vrstnikov jo je že obiskovala.
Mi je bilo pa grozno. Zelo sem pogrešal deda.« Šolo v
vasi je obiskoval pet let. Včasih so bile velike družine.
Dandanes ima par v povprečju 3 otroke. Ker je v prenatalni dobi le malo možnosti za zdravniško pomoč,
veliko otrok umre.

Ob domačem ognjišču

Njegov dan se je okoli sedme ure začel s thukpo,
nato je mama pripravila »pop corn« za šolsko malico.
»Veš, takrat sem imel neskončno prijateljev!« se mi
muza. »Ostali sošolci si take malice niso mogli
privoščiti. Nam je to omogočala očetova služba. Ostali
so nosili pšenico in jo zobali.« Pouk v šoli je imel od
desete do četrte ure popoldan. Po pouku so šli s prijatelji
nabirat drva. »To nam je bila najlepša igra!« pravi. Oče
in mama sta se odločila, da ga pošljejo v samostan za
meniha, da bo na stare dni skrbel za njiju. A se je zanj
zavzel starejši brat Sonam, ki je starše prepričal, da je
Pema tako dober v šoli, da bi bilo škoda, da se ne bi
šolal naprej. Odpeljal ga je v nižje ležeče področje Gorkhi District. »Tega obdobja se ne spominjam rad. Tam
sem v šolo hodil pet let, ki so bila po ekonomski plati za
družino eno najtežjih obdobij. Takrat je umrl tudi oče
in naučiti sem se moral delati z denarjem. S pomočjo
brata in sestre sem šolanje tam zaključil, onadva sta
nato poiskala štipendijo, da sem šel naprej v srednjo
šolo v Kathmandu. Sedaj se lahko sam preživljam, a si
vseeno želim nadaljnjega šolanja. Zanimajo me vede o
okolju, vse te ekološke težave, globalno segrevanje...«,
mi razloži v odlični angleščini. Kasneje se prepričam,
da tudi piše odlično angleško.

Tipična kuhinja v dolini Tsum

Nekje sem prebrala, da imajo ženske v dolini Tsum
tudi več možev. »Res je,« mi pravi Pema. »Ponavadi je
bilo tako, da je imela ženska dva moža. En je bil trgovec in
ga praktično ni bilo doma, drugi pa je pomagal pri vzdrževanju domačije. Vendar se tudi to počasi opušča. Zdaj
ocenjujem, da je en tak zakon na približno 15 zakonov. Je
pa večina zakonov aranžirana s strani družin. Upam, da
se mi ne bo treba držati tradicije,« se zahihita izpod kape.
Kjer namesto asfaltnih cest vodi le steza
Ljudje v dolini verujejo v Budo. Varuje jih tudi na njihovih poteh gor in dol po dolini. Ko gredo mimo molilnih zidov – »mani walls«, ki so zgrajeni iz kamnov z
vklesanimi molitvami, jih pobožajo in tudi sami dodajo
kak kamen. Nanje obesijo molilne zastavice pisanih barv,
da plapolajo v vetru. »Ko gremo mimo budističnih
spomenikov (stup – »chorten«), moramo v smeri urinega
kazalca okrog njih in šele nato nadaljujemo pot. Če to
upoštevaš, prehod čez najvišji prelaz na trekingu okoli
Manasluja ne bo problem!« uči Pema. Seveda njegove

Kjer namesto asfaltnih cest vodi le steza

nasvete z veseljem upoštevam. Tudi molitve »om, mani,
padme, hum« se naučim in si jo kot mantro ponavljam,
sploh tam, kjer se pot postavi bolj strmo, ter pridno vrtim
molilne mlinčke v večjih »chortah« s prehodom.
Celotna dolina, vključno z Mu Gonpo, me je čisto
prevzela. Tišina tam me je začarala. Začetek Šifrerjeve pesmi: »Odšel bom tja, kjer je daljši dan, kjer se
mestni svet konča. Kjer namesto asfaltnih cest vodi le
steza…«, je gotovo pravi opis doline. Le daljši dan bi
bilo treba zamenjati s krajši dan, saj se pred osmo uro
zjutraj še nič ne dogaja. Ko gre sonce okrog šestih
popoldan za okoliške vrhove, pa tudi ne dosti.
Ponovno gledam fotografije iz doline Tsum. Vmes je
tudi fotografija stupe pred dolino Nile. Tudi ta je ob potresu utrpela poškodbe. Pomislim na Pemove besede,
da jih je varovala pred poplavami ter slabimi vplivi iz
velike skalne jame nad njo in se sprašujem, le zakaj ni
imela moči, da bi jih obvarovala pred potresom? Želim
si, da ljudi tam ne zebe preveč! Da bi prišla pomoč v
dolino Tsum dovolj zgodaj! Da bi bilo dovolj pomoči za
vse, ki morajo tiste mrzle tsumske noči preživljati na
prostem, ker nimajo strehe nad glavo in ker jih je strah
pred ponovnimi potresnimi sunki! Želim si, da v teh
razmerah ostanejo zdravi in pride monusun tja, ko
bodo ljudje in njihova dolina na to pripravljeni! Vem, da
Pema pomaga ostalim čeprav nima denarja, pa si vseeno želim, da bi imel bilijone dolarjev, ne le tistega milijona dolarjev o katerem sva se pogovarjala! Želim si, da bi
ljudje razumeli v kakšnih razmerah so se znašli ljudje v
skriti dolini in bi pomagali po svojih močeh! Vesela sem,
da jim lahko denarno pomoč nakažem direktno in vem,
da gre v prave roke. Če bo pot v novembru prehodna, pa
jim kakšno uporabno stvar odnesem tudi sama.
Želim si, da bi, namesto, da pišem tu, uživala
spokojnost doline Tsum pred potresom in tam pila
kavo, ki mi jo je skuhal Pema…
Alja Pregl
Članek je v celoti objavljen na spletni strani Kerini & Stritarji
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Zadnje novice

Najnovejša novica:
Dvojno praznovanje
Pred nekaj dnevi, natančneje 27. junija mi je pisal
Peter Hawlina, predsednik Slovenskega rodoslovnega
društva, ki tudi praznuje 20 let delovanja in me obvestil,
da načrtuje v torek 11. avgusta 2015 poseben dogodek
ob dvajsetletnici obstoja društva, ko bo na obisku pri
njih predsednica ameriških kolegov. Zapisal je, da ji
takrat nameravajo dati uradno priznanje, ob tem pa še,
da bi si ga zaslužili tudi Kerini in Stritarji, vsekakor pa
vsaj javno pohvalo.
Zahvalil sem se mu rekoč, da bi morda lahko čestitke ali priznanje izdali tudi Kerini in Stritarji Slovenskemu rodoslovnemu društvu za dolgoletno podporo in zgledno sodelovanje. Povedal sem mu tudi,
da praznujemo našo dvajsetletnico 5. septembra in da
smo imeli ustanovitev društva na skupščini v Kostanjevici pri Žolnirju 23. junija 1995.
Beseda da besedo in tako sva prišla do ideje, da
morda naredimo skupno tiskovno konferenco in
ognjemet na torti. Dveh tortah? V sejni sobi bi razstarodovnike in naslova
druge najbolj vidne dosežke. Prav bi
pozicijavilispletnega
prišli izvirni rodoslovni prikazi obeh društev pa tudi
časopis Trte, dva naša zbornika …in še kaj
Predlogi so dobrodošli. O končnih odločitvah in
dogodkih pa bomo člane
društva Kerinov in Stritarjev
37 mm
še obvestili.
Andrej Kerin, predsednik društva K&S

Ema Leskovec
Bil je meglen zimski dan, 18.12. 2014, ko sva dobila
najlepše darilo na svetu. Postala sva ponosna starša
Eme in Baničeva „žlahta“ je dobila nov krogec na svoji
veji. Ema je bila ob rojstvu prava korenjakinja, s 3870 g
in 53 cm. Danes ima Ema že pol leta in je zelo radovedna
in živahna deklica. Tako ima babi Anica Leskovec že
štiri vnukinje.
Mami Katja in oči Ambrož
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w w w. k r k a . s i
Ema Leskovec

Srečnim staršem, dedku in babicam
iskreno čestitamo, mali Emi pa
želimo veliko sreče na življenjski poti
w w w. k r k a . s i
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