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ŠELESTENJE LISTJA
Tale številka Trt prihaja v vaše roke pozno v jeseni. Najbrž bi morala že malo prej.
Ampak narava nam je podarila tako lepo, sončno in toplo jesen, da se nam je spet, po
septembrskem deževju, prijazno nasmehnilo skoraj poletno sonce. Babje poletje?!
Tako da smo si verjetno šele zdaj spet malo bolj zaželeli druženja, pa čeprav na način
branja Trt. Saj je šele dober mesec od srečanja na našem rednem vsakoletnem pikniku!
Dnevi se krajšajo, svetlobe je manj. Narava se pripravlja na zimski počitek. Listje
šelesti pod nogami, ko se odpravljamo na sprehod, v šolo, vrtec, službo ali po opravkih. Podobno je z nami, ki smo še vseeno del narave, čeprav hočemo to redno in odločno zanikati in se postavljati nad njo ali izven nje. Kot da ne bi bili del tega sveta,
ciklusov, menjav, skratka, samo pikica vsega tega, kar je okoli nas. In tudi v nas samih.
Zelo verjetno je sicer res, da se dogajajo velike spremembe, najbolj se nam kažejo
v vremenskih skrajnostih. Vprašanje pa je, ali smo res mi, kot nevzgojena vrsta bitij na
tem planetu, krivi vseh teh povodnji, suš, požarov, vetrov, viharjev in potresov. Nekaj
nedvomno prispevamo s svojim neodgovornim ravnanjem z naravo in razsipavanjem
nam trenutno dostopne energije. In seveda s svojo namišljeno in napihnjeno pomembnostjo namesto spoštljive ponižnosti pred veličastnimi silami, ki jih premore narava.
Verjetneje je, da gre trenutno, v teh nedvomno prelomnih časih, le za pričakovano
obdobje našega galaktičnega ciklusa. Tako vsaj kažejo razlage zapisov starodavnih
ljudstev, ki so živela pred nami in so le s potrpežljivim opazovanjem prihajala do zaključkov, ki z natančnostjo še danes begajo trenutno uradno znanost.
Če smo že pri vremenskih spremembah, v času našega odraščanja v petdesetih letih
prejšnjega stoletja pozimi snega ni nikoli zmanjkalo niti ni nikoli »pozabil« kar obilno
namesti. Lep spomin na te čase si lahko preberete v tej številki, kakor tudi vtise z našega
izleta in še vse, kar redno lahko v našem glasilu Trte.
Ko pa stopite ven in vam pod koraki zašelesti suho jesensko listje, se spomnite, da
ste tudi vi del te narave, ki se pripravlja na počitek, na zimo in na ponovno rojstvo pomladi.
Brez panike, bi rekel Švejk!
Peter Povh
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Piknik 2017
Tak je bil naslov članka v julijskih Trtah. Lokacija
pa Celje in nadaljevanje ob Šmartinskem jezeru. Tudi
novica, da bosta letos glavna organizatorja Barbara in
Jure Herlah, me je navdušila. Zelo sem vesela, da naši
mlajši sorodniki sodelujejo pri pripravah in nikoli ne
razočarajo. Celo pogostijo našo celotno druščino.
V Celju smo se zbrali ob 9. uri, pred železniško postajo. Po mestu nas je vodila mlada, prijetna vodnica.
Sprehodili smo se skozi staro jedro vse do sprehoda ob
Savinji in nato v Pokrajinskem muzeju »hodili« še po
rimski cesti, kar danes pojmujejo kot mesto pod mestom.
Vodnica je vso pot nizala zanimive zgodovinske
podatke. Sredi mesta smo se ustavili tudi pri spomeniku
Alme Karlin, ki je bila Celjanka, predvsem pa izjemna
ženska, popotnica, poliglotka, ki je v osmih letih prepotovala ves svet. Narava njenega potovanja jo umešča

med največje popotnike vseh časov. Tudi pokopana je
v Celju, kjer je, na žalost, umrla v veliki revščini. Kadarkoli se srečam z njenim likom, sem ganjena.
Vreme nam jo je že pošteno zagodlo, saj je deževalo
kot za stavo. Ampak cilj smo morali doseči; piknik prostor ob Šmartinskem jezeru. To je čudovit kraj, kamor
se hodijo Celjani sproščat, ribarit, spočit, poleti kopat
ali se sprehajat po naravoslovni učni poti. Z raznoliko
ponudbo privablja vse generacije skozi vse leto. Škoda
le, da ga mi nismo mogli tako v celoti doživeti. Smo pa
klepetali pod kozolcem, mize so bile obložene, in kadar
se tako družimo, nam tudi dež ne pride do živega.
Hvaležna sem vsem, ki so tokrat organizirali piknik
in se tako zelo potrudili, in zelo ponosna na mlajše člane,
ki sodelujejo pri naših projektih!
Vida Sotler

Znameniti celjski fotograf

foto AK

Mestna plaža ob Savinji

foto AK

Vodička in Jože ob splavarju

foto AK

Talno ogrevanje

foto AK
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Božo je navdušen nad ponudbo

foto AK

Baniči ob omizju

Vsi zbrani

foto AK

foto Andrej Kerin ml.
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Piknik pod kozolcem

foto AK

Omizje pod kozolcem

foto AK

Božo in Miha v akciji

foto AK

Andrej Kerin v pogovoru z najstarejšima članoma Janezom
Baničem in Majdo Povh
foto AK

Pogovor v treh nadstropjih
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KRIŽANKA

Celje, kraj srečanja
K & S 2017
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Počen led
na Težki vodi
Bilo je pred že več kot petdesetimi leti, ko sem s starši živel v Beogradu, na počitnice so me pa pošiljali v Novo mesto, v Kandijo, na
Kristanovo ulico 17. Tam je bila
Gabrijelčičeva hiša, v kateri sta
imela v najemu stanovanje moja
stara starša Jože in Alojzija. Rad
sem hodil k njima poleti in pozimi. Pogosto se nas je tam dobilo
več vnukov. Najmanjši sem bil jaz,
po nekaj let starejši so bili pa Mojca in Peter Povh ter Matija Oblak.
Starega očeta smo kdove zakaj klicali Tati, staro mamo sem pa jaz
zaradi svojega domovanja v Srbiji
krstil za Bako in je to ostala do
svojih zadnjih dni.
Prav imenitno smo se zabavali
tam v Kandiji, na žalost pa sem
pozabil večino podrobnosti. Velikokrat smo šli do bližnjega potoka

Težke vode, kjer je bil tudi Kovačičev mlin z jezom. Poleti smo
brodili po plitki vodi in tu pa tam
našli tudi kovinske ostanke iz vojne, od katere sta takrat pretekli le
slabi dve desetletji. To smo potem
prodajali na odpad.
V zvezi s tem potokom pa se še
najbolj spomnim zimskega dogodka. Z bratranci in s sankami smo šli
do potoka in tam zganjali vragolije.
Potok je bil zmrznjen, ampak očitno ne dovolj, kajti nenadoma se je
led udrl in znašel sem se v vodi.
Kako sem prišel ven in kdo mi je
pomagal, se ne spomnim, dobro pa
vem, da sem jo moker ucvrl domov k Baki. Ko sem prijokal do tja,
me sploh ni pustila v stanovanje,
ampak sem se moral do golega sleči pred vrati. Od vse moje obleke je
bila suha le kapa.
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Zanimivo, kako se v spominu
ohranijo le najbolj šokantne podrobnosti. Vse prijetnosti in
manjše težave so izginile iz mojih
registrov.
Andrej Stritar
jjj
Ja, s spomini oziroma pogledi
na določen dogodek ni lahko. Pravijo, da imajo vsake oči svojega
malarja. Andreju je kot najmlajšemu ostal v spominu zadnji del
zgodbe, slačenje mokrih cunj pred
vrati, pred vstopom v stanovanje.
Bratranec je kar lepo zastavil
svojo pripoved, skušal jo bom
samo malo dopolniti oziroma razširiti. Če bi sodeloval pri opisu
tega dogodka najin starejši bratranec Matija, tudi del sankaške ekipe, pa bi verjetno dobili še popolnejšo sliko sankanja pri Kovačiču,
mlinu na Težki vodi.
Kot je bilo že povedano, smo šli
mi trije in še nekaj otrok iz soseščine popoldne vsi skupaj na sankanje. V teh, že minulih časih smo bili
pri teh letih popolnoma prepuščeni sami sebi. Drugače kot danes.
Starši so nas nadzirali le pri oblačenju in nas potem z velikim olajšanjem postavili pred vrata, na sneg.
Do mraka so se potem lahko posvetili sebi in svojim opravilom. Seveda je potem tudi naša pot nazaj
domov, na njihovo jezo, vedno trajala precej dlje, kot so pričakovali.
No, Drejcu je kot prvemu uspelo s sankami z brega z lepo hitrostjo, kljub zaviranju (očitno preslabemu), preskočiti snežni rob in se s
sankami zapeljati proti sredini zamrznjenega potoka, tolmuna nad
jezom. Na sredi plošče led očitno
ni bil dovolj debel, da bi zdržal san-

ke in Andreja. Ko se je zaustavil
sredi ledene, kot ogledalo gladke
površine, je malo zahreščalo, v
ledu so se zarisale hitro napredujoče razpoke in sanke z Andrejem
vred so se počasi pogreznile v
vodo. Andrejev obraz ni bil nič kaj
vesel, ampak se je kar hitro znašel.
Uspelo mu je zlesti iz vode na rob
ledu, ki se niti ni preveč lomil, in
počasi se je splazil proti bregu, kjer
smo mu tudi mi, previdno po svojih močeh, pomagali in potem za
njim zvlekli iz vode tudi sanke. Napodili smo ga domov preobleč se
in s sankami vred je odsmrkal.
Malo smo se muzali, malo pa nas
je bilo strah, da jih bomo slišali, ker
nismo dovolj pazili nanj, saj je bil
najmlajši.
Seveda smo korajžno nadaljevali s sankanjem. Objestnost je
kmalu zahtevala nove žrtve. Naj-
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prej sem se skupaj s sankami v mrzlo vodo potopil tudi jaz. Matija se
je malo privoščljivo hahljal, sam pa
sem moker do kolen, hrabro, kot da
se ni nič zgodilo – čast je čast! –
nadaljeval s sankanjem. Hlače in
čevlji so na mrazu kmalu postali
trdi od mraza. Skratka, malo sem
že pomrznil. Vendar je tudi Matija
kaj hitro preizkusil slast mrzlih
zimskih kopeli in iz vode s sankami
prilezel moker do pasu.
Doma sva jih malo slišala, no,
malo več, se pod strogim nadzorom preoblekla in spet odšla ven.
Na sankanje, seveda. Vendar tokrat
zapovedano blizu doma. Drejc je
ostro protestiral, ker ni smel z
nama, ampak nič ni pomagalo. Leta
starosti so bila odločujoči faktor.
Pet let je takrat pomenilo veliko!
Aja! Niti prehladil se ni nihče
od nas treh plavalcev.
Peter Povh
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Barba Vjeko
Konec septembra 2014 sva z
Ireno na Rabu. Ta otok mi je nenavadno pri srcu, saj sem s staršema
prvič okusil slanost morja v Barbatu na Rabu, davnega leta 1956.
Tokrat sem na Rabu zaradi posebnega razloga, obiska nekoga, ki
mi je takrat kot šestletniku polepšal prvo letovanje na morju. Se
vprašate, kako sva se po tolikih letih sploh lahko ponovno srečala?
Sledite napeti zgodbi!
Majhna fotografija, 8 x 5 cm, je
mojo dolgoletno radovednost pripeljala do rezultata poizvedovanja
in srečanja s tem NN. Kot že rečeno, po 57 letih!! Neverjetno, nemogoče, pa vendarle.
Julij 2013, otok Pag. Z Ireno letujeva v majhni hiši ob majhnem
zalivu, pri prijatelju Dragu in njegovi družini. Sodeč po zgoraj
omenjeni fotografiji, vem, da sem
bil kot otrok na Lunu v lepem zalivu, z eno, morda tremi hišami.
Vztrajam, da bi rad še enkrat videl
ta zaliv in se prepričal, ali sem bil
tu z očetom ali ne. Seveda se odpeljemo proti Lunu. Ogled tisočletnih oljk v bližini zaliva me ne
more odvrniti od misli, da želim
odkriti del otroških spominov. In
res! Spust z avtom v zaliv Tovarnele (Lun) me v trenutku vrne v leto
1956, kljub vrsti novih hiš oziroma
apartmajev ter množici jaht in čolnov, privezanih na pomolih. Prepoznam kraj, prepoznam sivo
hišo, skoraj edino takrat v zalivu,
prepoznam pomol, na katerem
smo se izkrcali iz jadrnice, ki nas je
pripeljala iz Barbata (Rab) na Lun
oziroma v zaliv Tovarnele. Ob pitju kavice na južni terasi restavracije naredim nekaj posnetkov, ki
jih združim v panoramsko sliko.
Doma bom primerjal malo foto-
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grafijo iz leta 1956 s to panoramsko. Prepričan sem, da se bosta
ujemali.
Sončne Tovarnele mi iztrgajo
spomine iz pozabe, sive celice se
uredijo in postavijo v miselno zaporedje z logičnim vprašanjem.
Kdo je kapitan, ki nas je z jadrnico
pripeljal iz Raba na Pag? Ne moremo se odreči sprehodu okoli zaliva
do prvih dvonastropnih hiš, z urejenimi dvorišči, parkirišči in dostopi do morja. Ogled enega apartmaja razkrije tudi notranjo urejenost,
komfortno opremljenost. Lastnici
apartmaja omenim, da sem bil v
zalivu že pred mnogimi leti, ko turistov tu še ni bilo veliko. Ne zamolčim ji o fotografiji in skrivnostnem kapitanu, ki bi utegnil biti
danes star, če je še živ, čez 80 let.
Dogovorjena sva, da ji po vrnitvi v
Ljubljano takoj pošljem omenjeno
povečano fotografijo. Rečeno, storjeno. Odgovor z Luna prispe zelo
hitro. Iz pisma se kar usuje: »Ma
čujte, na premcu je naš barba Vjeko
Badurina (kapitan jadrnice). Na
krmi je njegova djevojka Njemica
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Ruth (kasnejša soproga – op. D. I.).
Da, da, mali dečko sa ocem ste vjerovatno vi, gospodine Darko, ostale
ne poznajem.« In krog je sklenjen.
»Da vam kažem još, barba Vjeko
živi u Banjolu (otok Rab), ima 85
godina, jako če se obradovati, ako
mu dođete u posetu.«
Razpošljem slike barčice in na
njej nas s kapitanom še na dva naslova kapitanovih sorodnikov na
Pagu in seveda barbi Vjeku v Banjol. Kapitan Vjeko – mladenič s
fotografije – se kmalu oglasi po
telefonu s kasneje večkrat ponovljeno mantro: »Pa znao sam da si
ti onaj mali dečko, kraj starijeg gospodina, kako da ne!«
Z Ireno sva v hotelu Padova v
Banjolu na Rabu. 27. september
2014, krasen jesenski morski dan,
brez oblačka. Barba naju pričakuje,
stanuje v hiši samo nekaj minut od
hotela. Vznemirjenost narašča. Po
asfaltni poti, ki je bila leta 1956
kozja stezica, obrasla z makijo, se
približava hiši številka 365. Velika
hiša z okrasnimi grmovnicami in
mandarinami naju navduši. Na-
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proti nama pride on, klen mož, s
čepico na glavi in stisk rok ter iskren objem naju ganjeno prevzameta. »Pa znao sam da si ti onaj
mali dečko ...« Objame tudi Ireno.
Povabi naju na večerjo, prečudovit
večer se podaljša v noč, polno spominov. Barba ne more verjeti, da
sem edini iz majhne jadrnice od
devetih turistov, ki sem ga poiskal
oziroma želel srečati na podlagi
male fotografije, 8 x 5 cm, in ga
tudi našel.
Stari dizelaš Marko II enakomerno drdra in reže valove iz zaliva Barbat. Morje – zrcalo! Prekrasno jutro 28. septembra 2014 obeta lep sončen dan. Barba naju z
Ireno pelje po isti poti, kot je mene
z očetom pred 57 leti – na skrajni
severni del otoka Paga, v zaliv Tovarnele. Rajsko! Barba mežika v
soncu, roka mu sloni na okroglem
krmilu, pogovor steče. »Da znaš,
upoznao sam Ruth na plesu, u hotelu International 1956. Došla je u
hotel još sa dvojicom prijateljica, a
ja sam odmah primjetio samo nju,
i odlučio ona ili nijedna druga.«
Sledi nemška epizoda njunega
skupnega življenja. Ko mati izve,
da se bo Ruth poročila s fantom iz
komunistične Jugoslavije, pade v
nezavest. Vojne rane namreč še
niso zaceljene, saj je Ruthin oče
padel kot nemški vojak. Vendar
ljubezen premaga vse.
Za pet let ostane barba Vjeko z
ženo v Nemčiji. Ko zgradita hišo

na Rabu (»Nije htjela da se vratimo, dok ne stoji krov na kuči«), se
z dvema sinovoma vrneta. Sledijo
leta turističnega razcveta.
Njuna hiša vsako leto privablja
mnoge turiste, barba se vsak dan
poda na morje po sveže ribe, Ruth
je prijazna gostiteljica, dokler se ji
pred 15 leti ne prikrade zahrbtna,
neozdravljiva bolezen. Tudi vojna
na Hrvaškem naredi svoje. Eden od
sinov, vpoklicanih v hrvaško vojsko, zaradi posttravmatskega sindroma danes živi brez pravega smisla. Drugi sin tragično konča, kot
turistični vodič na Lošinju, zaradi
nenadne rupture anevrizme aorte.
Barba pa ostaja sam, na čase
srečnega družinskega življenja ga
spominja le njegova ribiška soba,
prepredena z mrežami, v katere so
ujeti leščurji, morske zvezde, školj-
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ke in ježki. Pretresljiva izpoved ne
terja nobenih dodatnih pojasnil.
Približujemo se otočkoma
Mali in Veliki Dolfin v bližini Paga,
motor zahrope in se ustavi. Neslišno zdrsnemo v naročje obeh otokov. »Možete se kupati, ja ču malo
marendat.« (Ribe, oljčno olje in
vino so njegov stalni obrok, izvem
kasneje). Poškilim za barbo, ki izgine v kajuti, kjer se nahajata skromno ležišče in majhna kuhinja.
Skopava se, božansko toplo septembrsko morje ima 24 stopinj.
»Ovdje ima riba,« omeni barba in
že vrže trnek z vabo v morje ter v
nekaj minutah potegne na ladjico
šest rib. Tudi Irena poizkusi kaj
ujeti, pa nima posebne sreče.
Veličastno se približujemo Tovarnelam na Pagu. Nekaj barčic sameva v zalivu, turistov ni več, sonce neusmiljeno pripeka. Siva hiša s
fotografije izpred 57 let je še vedno
na obali, zdaj prvič v živo. Nepopisno sem vesel. Z barbo se objameva; »pa znao sam da si ti onaj mali
dečko ...«, me ošvrkne s pogledom.
Mrak že pada, hitimo z vso močjo malega dizelskega motorja nazaj na Rab. Sonce utone na obzorju,
ko se z Ireno izkrcava v Banjolu,
pred hotelom Padova. Zazreva se
za barbo, ki se odpelje v pristanišče
na privez barke. Zazveni mi znana
melodija Ive Robića: »Suton već
pada, šetnji je kraj.«
V hotelu se z Ireno pogrezneva
v sladek spanec.
Darko Iskra

OTROŠKI KOTIČEK
Risbe Zale in Maksa Kerina

NORA PESEM
MISLIL SEM, DA OPRAVIL SEM Z LJUBEZNIJO
ENA DVE TRI, ZA MENE NI OVIR, PREMAGAM VSE
MISLIL SEM, DA BI SE MOJE MISLI RAZPAHNILE
ZDAJ OBJEMAM TROLA, KOT BI TO ŽIVAL IMEL SEDAJ
KOT BI PEL IN LETEL, SKAČEM PO ENI NOGI
A UGOTOVIL SEM, DA TEGA NE MOREM CEL DAN POČET
IN ČE BI HOTEL, BI MORAL ŠE POMOČ UJET
ZDRAV NIK!
HODI SKOZI ŽIVLJENJE, LAŽJI BO TVOJ DAN!
NIK KOGOJ 3. 11. 2017
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USTVARJALNI KOTIČEK

Jesenski lonček
za čajno lučko
Barvita jesen nam prinaša pisano listje različnih
oblik. V jesenske barve bomo odeli steklene kozarčke
za čajne lučke.
Najprej seveda naberemo listje različnih barv in
oblik. Najbolje je, da listi niso popolnoma suhi, da se
ne bodo takoj zdrobili. Zložimo jih na papir, prekrijemo s krpo in polikamo. Tako bodo bolj ravni in mehki, lepljenje pa bo lažje. Na steklene kozarčke nalepimo liste z lepilom za les. Z lepilom namažemo spodnji del lista in ga prilepimo na kozarec. Najbolj je, da
peclje odrežemo, saj so debelejši in se ne lepijo lepo.
Poigramo se z različnimi barvami, listi pa se lahko
tudi prekrivajo. Ko se lepilo že posuši, liste še enkrat
premažemo z lepilom tudi po vrhnji strani. Lepilo
lahko nekoliko razredčimo. Ko se bo posušilo, ga ne
bo videti, listi pa se bodo še bolje prilepili.
V kozarček položimo čajno svečko in uživamo v
pisanih jesenskih barvah.
Želim vam ustvarjalno in prijetno jesen.
Daša Kerin Repinc
Potrebujemo:
j lepilo za les
j jesensko listje
j š karje,
j č opič
j steklene kozarčke
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ZADNJE NOVICE

Odbor društva Kerini & Stritarji
Verjamem, da ste člani Društva Kerini & Stritarji sicer seznanjeni z dejstvom, da v ozadju izhajanja Trt in
organiziranja skupnih srečanj stoji kar nekaj aktivnih
članic in članov širše družine. Verjetno pa ne poznate
popolnoma dejstva, da je organiziran ne le en odbor, ampak jih je veliko več, in sicer upravni odbor društva, uredniški odbor Trt, uredniški odbor spletnih strani K & S,
odbor za prapor, nadzorni odbor in častno razsodišče.
Redne razširjene seje upravnega odbora potekajo vsake dva do tri mesece. Udeležujejo se jih lahko tudi ostali
člani društva. Lokacijo zanje izberemo po različnih kriterijih, praviloma pa so v Ljubljani in okolici. Zadnjo razširjeno sejo sta v petek, 13. oktobra, ob 18. uri gostila Irena
in Darko Iskra iz Prelog 23 pod Šmarno goro.
Seje niso samo delovno srečanje, čeprav je to prvotni
namen, ampak tudi družabno in kulinarično doživetje.
Delovno srečanje se ponavadi začne s kozarcem
cvička, prigrizkom in ravnokar nabranimi kiviji. Tokrat smo glede na letni čas na vrtu pekli kostanj, ki je
bil pravilno narezan, ob budnem nadzoru Jožeta Cuzaka pa je bil idealno pečen, tako da se je kar sam lupil.
Cvička za »poplaknit« seveda ni umanjkalo. Ker se
spodobi, da se pred težkim delom človek najprej
okrepča, je Irena pripravila odlično gobovo juho, pa še
malo ješprenove. Da bi se še bolje podprli, smo dobili
še ocvrte piške, razne solate in zelenjavne zloženke;
vsake toliko
časa si lahko prigriznil košček sira in olivKrka_www_domena_SI.pdf
ne piškote, ki sta jih prinesli Irena in Matjana; Majda je
seveda spekla svoje znano pehtranovo pecivo, Andrej
ml. se je potrudil s potico, Irena Iskra pa s sadno pito.
In kaj vem, kaj smo še lahko prigriznili.

Seveda je bilo nadaljevanje seje po obilni večerji
naporno. Dnevni red je bil kot ponavadi dolg celih
šest točk, Andrej st. je verno preverjal, ali so vsi sklepi seje realizirani ali ne, Andrej ml. pa je verno zapisoval dogovorjeno. Obravnavani so bili tematika
spletne strani, urejanje novembrske in decembrske
številke Trt, odmevi na piknik na Celjskem itd. Seje
se je udeležilo 16 članov oz. članic, osem pa se jih je
opravičilo (bolezen, služba itd.). Zadnji sklep, ki nosi
zaporedno številko z vseh dosedanjih sej, in sicer
695, se glasi: »Upravni odbor Društva Kerini in Stritarji za odlično organizacijo in dobro izvedbo piknika 2017 in zanimivi ogled mesta Celje podeljuje organizatorjem srečanja priznanje.«
Ob 20.30 je predsednik zaključil z rednim delom
seje. Zbrani so še malo pokramljali in se gostiteljem
zahvalili za gostoljubje.
Alenka Kerin
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