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VIRUS SE NE DA, MI PA TUDI NE!
Narava nam, ne glede na vse naše neumnosti, važnost in bahavost, zanikovanje
in prezir, vzvišenost in ignoranco nad njeno eksistenco in nujnostjo za naše preživetje,
mirno, brez posebnih napovedi, sporoča in udejanja, v vsakem trenutku za vsak
zemeljski čas nujno ter že davno usklajeno in vedno primerno.
Namesto da napišem »Jesen je tu!«, mučim bralca s stavčno rešto zgoraj! Jesen je
dejstvo, poglejmo skozi okno, sneg po hribih, še malo, pa bo tudi po dolinah. Trgatev
se je že začela, sonce se že prehitro spušča v večer, zjutraj pa je kar dolgo krmežljavo.
Mi pa podobno! Naše druženje je žal letos odpadlo, ker nam nevidni, ta presneti
sovražni element greni življenje na vseh koncih in krajih. Ker nam je nagajal že
spomladi, takrat je bil sicer še mlad, nov, skrivnosten, nevaren, grozen in pravo
presenečenje, zdaj pa nam preseda, ker se zadeve na nobenem koncu zaradi njega
(?) nikakor prav ne premaknejo. Vse se že kar malo vleče in nam počasi preseda.
Postajamo rahlo nestrpni. Recimo: namesto reportaže in slikovnega gradiva z našega
tradicionalnega srečanja, ki bi moralo biti v Ribnici, lahko objavimo samo vabilo. In
napišemo počez »Odpovedano«! In kaj imamo od tega? Še enkrat več postanemo
malo bolj tečni. Kot da bi imeli za stekleno pregrado razstavljeno nekaj takega, kar
nam je ne samo všeč, ampak bi naredili vse, da pridemo na drugo, pravo stran, pa
nikakor ne gre! Tudi če se sploščimo na steklo in postanemo podobni, recimo – našemu
psu, pekinezerju s potlačenim gobčkom. Ne bo šlo!
Seveda bomo tudi ta napad virusov preživeli, saj vendar živimo na tem planetu
med samimi mikroorganizmi, bakterijami in ostalimi, še večjimi nebodijihtreba.
In smo preživeli na deset tisoče let. Nevarneje od tega je, da smo sami sebi postali
največja nevarnost. Zato čim več potrpljenja, dobre volje in, če le uspe, tudi vesele
družbe. Cviček tudi bo. Trte tudi.
Zatorej nikakor ne pozabimo, da bo za letošnji božič in novo leto na vrsti že
100. številka Trt. To je že naslednja! Lep jubilej, kajne? Pripravite kaj posebnega za
slavnostno številko, vsi bomo veseli vseh novih prispevkov, fotografij in tudi idej.
Vabilo velja prav tako tudi za naše zveste bralce iz prijateljskih krogov, ki so se
prijazno odzvali že ob prejšnjih okroglih jubilejih časopisa Trte.
Peter Povh
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Ob Krki pred
50 in več leti

Na vrhu kovinske konstrukcije mostu

Od mojega doma v Brežicah je
bila Krka oddaljena le dvajset minut hoje. Po glavni cesti do Save in
po viaduktu do Krke. Do nižjih razredov osnovne šole so nas običajno na kopanje v reki vodili starši,
že kmalu potem pa smo si, mularija, privoščili samostojna potepanja. Morja si v tistem času ni mogel privoščiti nihče od mojih sošolcev in prijateljev, zato je bila Krka
naše morje. Tu smo se praviloma
naučili tudi plavati. Ko je spomladi
vreme dovolj segrelo ozračje, smo
bili že na njenih plažah. Spomnim
se, da smo neke pomladi zaplavali
že 20. aprila. V tistem obdobju je
bila voda tudi še zelo čista, tako da
nismo imeli nobenih težav, če smo
se v njej odžejali. Krka je spremljala vso našo mladost. Plavanje čez
Krko, do Peska ali pa celo do Špice
so bili podvigi, ki jih ni zmogel
vsak. Kasneje pa smo si dovolili
potepati se do Horvatiča in Krške

vasi in se vzpeti na avtocesto, kjer
smo se greli na toplem betonu, dokler nas ni pregnal hrup približujočega se vozila. Plezali smo tudi
po jekleni konstrukciji mostu, ki se
pne visoko nad reko. Ko danes gledam te fotografije, me je kar groza.
Sprehajanje po ozki konstrukciji,
in to celo v japonkah, je bilo hudo
izzivanje. Padec z vrha loka mostu
bi bil zagotovo usoden. A to so bila
že srednješolska leta.
S sošolcem in prijateljem Martinom sva bila kot rit in srajca.
Družila sva se na ulici, v mestnem
parku, pri njem in pri meni doma.
Obe mami sta naju imeli radi. Skupaj sva vedno kaj ustvarjala: loke in
puščice za tekmovanja med skupinami, viteške oklepe in meče za
pusta in še marsikaj. Tudi šotor sva
si sešila na starem Singerjevem šivalnem stroju Martinove mame.
Marjan iz sosednje ulice je imel
skupino prijateljev, ki so se odločili,
da bodo zgradili kanu. V Krki so si
želeli nekaj več. Včasih so nama
dovolili, da prideva pogledat njihovo ustvarjanje. Njihov čoln je bil
velik in težek. Namenjen je bil za
deset ljudi. Midva pa sva jim hotela
postati konkurenta. Narediti sva
hotela plovilo, ki bo samo za naju
in ga bova lahko prenašala ali pa
vsaj peljala na vozičku. O gradnji
kanuja sem začel zbirati podatke v
nekaj tehničnih revijah, ki so bile
takrat na razpolago. Kmalu sva
ugotovila, da nama materiala, ki bi
ga za potrebovala za klasično letvasto gradnjo, ne bo uspelo zbrati. Pa
tudi izdelava z orodjem, ki sva ga
imela na voljo, ne bo enostavna.
Zato sem se lotil risanja načrta kanuja, ki bi ga z ročno žago, ročnim
svedrom in rašpo zmogla narediti.
Risbe so bile narejene, počasi sva
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pri brežiških mizarjih naprosila in
nakupila material ter na našem velikem podstrešju začela z mizarjenjem. Vsak trenutek prostega časa
sva izkoristila za skok na podstrešje. Ko so se začeli kazati obrisi čolna, smo dobili že prve kibice. Komentarjev je bilo veliko. Večina je
menila, da nama nikoli ne bo uspelo dokončati, če pa že, se bo tako ali
tako v vodi takoj prevrnil. Ampak
uspelo je. Zelo veliko težav sva
imela, da sva kanu spravila s podstrešja, ki je imelo le majhno podstrešno okno, a nam ga je uspelo po
ozkih zavitih stopnicah prinesti v
prvo nadstropje, od tod pa skozi
kuhinjsko okno na dvorišče. Pri
Martinu sva ga zatesnila, prevlekla
s platnom in pobarvala na rdeče z
indijanskim vzorcem na robu. Iz
starega otroškega vozička sva naredila voziček za najin čoln in prišel
je dan splavitve. Po cesti do Vrbine,
kjer sva ga hotela preizkusiti, se je
za nama vila skupina firbcev. Še vedno so bili nekateri skeptični in
niso verjeli, da bo ta reč plula. Ko
pa sva sedla vanj in odveslala po
potoku, so se jim povesili nosovi.
Kmalu so si vsi želeli vzeti veslo v
roke in zapluti.
Od takrat je bila Krka najina
tudi s čolna. Kadarkoli je bila priložnost, sva jo izkoristila za veslanje.
Bila sva tudi vedno bolj pogumna,
čoln sva spustila že v Savo in se pri
Budiču, kjer se vanjo steka Krka,
obrnila po njej proti toku. Sava je
bila deroča in umazana, saj so v njej
prali premog v Zasavju. Ob neki
priložnosti je bila tudi zelo narasla,
tako da sva kar malo premišljevala,
ali se spustiti v avanturo. Takrat
naju je bilo kar malo strah, saj je bila
Sava tudi valovita. Bala sva se, da
bova zajela, potem se nama ne bi

Ogrodje čolna

Šotor in čoln sta narejena

Pod lesenim mostom

dobro pisalo. Savi sva se od takrat kar malo izogibala.
Raje sva se malo sprehodila z najinim kanujem na vozičku do Krke in raziskovala njen tok navzgor. Čoln sva
vlekla čez jezove pri Krški vasi in po plitvinah proti Malencam, se ustavila na več otokih. Potem pa pod mostom pri Borštu, mimo Račje vasi vse do Cerkelj. Veslanje po toku navzgor ni bilo enostavno, ampak midva
sva uživala. Nazaj je bilo lažje.
Zadnja leta srednje šole so zahtevala več časa za
učenje, veslanja je bilo manj. Na zadnjem spustu čez
jez pri Krški sva z Martinom priletela na stebriček, ki
se ga tik pod gladino ni videlo. Čoln je dobil grdo rano
in voda je vdrla v notranjost. Po popravilu so se Martin in prijatelji še kdaj odpravili na Krko. V Krško, kjer
sem obiskoval srednjo šolo, mi je Martin sporočil, da
je poškodovani čoln prodal. Kanuja potem nisem več
videl, čeprav naj bi ga nekaj časa še uporabljali na Krki.
Mnogo let kasneje sem z dvema sosedoma kupil
plastičen kanu. Zopet smo uživali vsak posebej, pa
tudi vse naše družine vključno z otroki, ki so se tako
spoznavali z veslanjem. Vedno pa se bom spominjal
predvsem svojih začetkov na Krki.
Božo Sotler

Tako smo ga vozili na Krko

Po Krki proti toku
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Počitnice pri teti
Stani na Bizeljskem
V mojih otroških letih nismo ravno pogosto odšli
na počitnice. Še zlasti mi, s kmetov. Bila sem svetla
izjema, ker sem imela sorodnike malo razseljene po
Sloveniji in so pogosto prihajali k nam na obisk. Ob tej
priliki so me tudi povabili na krajše počitnice. Že od
zgodnjih šolskih let sem bila največkrat pri svoji tetici,
ki je bila zaposlena v protokolarnih vilah po vsej državi. Ampak o teh počitnicah kdaj drugič, čeprav je bilo
veliko doživetij in jih ne bom nikoli pozabila.
Čisto posebne počitnice sem imela pa na Bizeljskem, pri teti Stani Krainer in mojih treh malih bratrancih oz. sestričnah: Jožku, Stanetu in Nasti. Mislim, da sem bila tam res prvič na počitnicah pri 14
letih. Takrat nas je vse že močno dajala puberteta in
to je bilo zame neponovljivo obdobje. Itak! Teta Stana
je bila super gostiteljica in mama. Nič nas ni sekirala.
Vse dni smo hodili na kopanje k Sotli ali se potikali

okrog hiše. In jasno, da smo imeli hude debate, primerne našim letom. Stane je vsak dan lovil ribe v Sotli in včasih mu je tudi uspelo kaj ujeti; enkrat več,
drugič manj. Ulov je bil pogosto kar pomemben za
naša kosila ali večerje. Vse dni smo uživali na kopanju, zvečer pa okrog hiše in na travniku. Uh, kakšna
svoboda! Saj ne znam prav dobro povedati, kaj smo
takrat zares imeli. Teta Stana nam je popolnoma zaupala in to je bilo bistveno. Skromno in sproščeno.
Spomnim se pa še enega dogodka: kako je naslednje leto prišel Stane domov v dolgih hlačah, odrezanih nad kolenom. Hodil je v gimnazijo v Kamniku in
je v kratkem obdobju zelo zrasel. Seveda so bile hlače
kar naenkrat prekratke in je moral rešiti problem.
Sprva nam je bila malo smešna njegova nova podoba.
Ko pa pomislim danes, bi rekla – super. Itak so kasneje prišle v modo hlače te dolžine. Smo rekli ber-

Teta Stana s prvorojencem Jožekom

Stane, Nasta in Jožek
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mudke. Danes si kaj takega težko
predstavljamo, vpričo ponudbe in
potrošnje, ki smo ju posvojili.
Pri teti Stani smo imeli pa vseeno red in disciplino. Zelo dobro
se spomnim, kako smo že zjutraj
pogrnili mizo z belim prtom,
okrašenim z rišeljejem, in pripravili zajtrk. Vsak dan kruh, maslo in
med, včasih kakšen jajček in bela
kava. Za kosilo je teta Stana vedno
kaj slastnega skuhala, čeprav skromno, je bilo pa zelo okusno. Redko
sem bila sama tam na počitnicah,
saj so imeli veliko sorodnikov in
obiskov ni manjkalo. Z ljubeznijo
in dobro voljo smo bili sprejeti. Jaz
sem se tu posebno dobro počutila,
nobenih pritiskov in hitenja kot
doma, saj je bila v domači gostilni
popolnoma druga klima.
Ko sem naslednje leto hotela
spet na Bizeljsko, je oče nasprotoval. Da je tam preveč počitnikar-

jev, da nas teta Stana ni dolžna
hraniti itd. Mama je bila prizanesljivejša, mi je pa zato spakirala v
velik cekar razne domače dobrote, kar sem težko razumela, ampak teta je bila tega zelo vesela.
Takrat sem bila premlada, da bi
razumela stanje. In s tistim cekarjem sem potovala z avtobusom do
Brežic in nato čez nekaj ur naprej,
na Bizeljsko. Potruditi sem se morala sama, če sem hotela tja.
Vsi trije Krainerji so še vedno
dobrovoljni, »za humor«, kadarkoli se srečamo. K Nasti v gostilno Les grem pogosto vsaj na kavo
ali kaj pojest. Sprejeta sem z dobro voljo in toplim objemom. In
za to sem ji hvaležna.
Vse dogodke, ki so sledili v obdobju Društva K & S bom opisala
naslednjič, ker je veliko zanimivega povedati.
Vidka Sotler

Otroci leta 1956

Družina Krainer s sorodniki
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Teta Stana z otroci

Zbirka Pesmi z obpotja naše
tete Mici (Marije) Kerin

Utrinek ob predstavitvi zbirke pesmi od
leve stojijo Darja, Marija in njena hčerka
Katja		
foto Rudi Mlinar

Marija Kerin se je rodila 18. 8.
1941 na Oštrcu. Pri dveh letih je
dobila sestrico, leta 1945 pa je njena mama, ki je pričakovala tretjega
otroka, ovdovela. Oče je bil žrtev
povojnih obračunavanj in nikoli
več ga niso videli niti izvedeli za
njegov grob.
Marija je morala kot najstarejši
otrok hitro odrasti. Ob mami je postala gonilna sila na manjši kmetiji

in bila ji je v veliko oporo. V šoli je
bila pridna in uspešna, a kljub veliki
želji po nadaljnjem šolanju se ji sanje
niso uresničile. Pri triindvajsetih letih se je poročila v Podbočje. Z možem Jankom sta si na manjši kmetiji
ustvarila družino. Mož se je zaposlil, ona je skrbela za dom in družino. Sin danes živi z njo, hči pa se je
poročila in preselila. Razveseljujeta
jo dva vnuka. Mož je še pred svojim
šestdesetim letom zbolel, dolga leta
mu je bila v neprecenljivo pomoč in
oporo. Ko je leta 2009 umrl, je v njenem življenju nastala velika praznina in prav v tistem času se je v njej
prebudila skrita želja po pisanju pesmi. To ji je poleg strasti do branja in
reševanja križank prineslo novo veselje in zadovoljstvo.
Pesmi z obpotja tete Mici Kerin
so dragocen mozaik spominov na
prehojeno življenjsko pot. Z izredno močjo opažanja, čustvovanja,
vživljanja v ljudi in dogodke je tkala
verze in jih skrbno shranjevala v
skrinjico. Tam so čakali vse do njenih zrelih let, ko je začutila, da je
prišel čas, ko jih lahko uredi, obrusi
in zapiše v droben zvežčič. Pa ni
ostalo le pri rokopisu, odločila se je,
da jih bo izdala v zbirki pesmi.
V svojem prvencu obuja spomine na rojstno hišo in vračanja va-
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njo, na mladost in druženja ob različnih dogodkih na vasi, kot sta kresovanje in postavljanje mlaja. Dotaknila se je nesrečne ljubezni, veselja,
muzikanta, ki je dekleta osvajal s
pogledi, prijaznimi nasmeški in
sladkimi besedami pa tudi s harmoniko. V njenih pesmih je mnogo
impresij iz narave in ob branju pred
nami oživijo gozd, travnik, potok,
mavrica, zaslišimo ptičje pogovore,
petje, začutimo zimsko veselje …
Marija se v stihih sprehaja po
času in se sprašuje, kako je bil porabljen, ali je bilo vse narejeno tako,
kot je prav ... Ugotavlja, da se mladost hitro pretoči v leta, ko le še
opazuješ in razmišljaš o tem, kdo si
bil in kdo si sedaj. Omenja osamljenost, sprašuje se, kaj je sreča, ošvrkne pa tudi vaške klepetulje in
opravljivke. Z nekaj verzi spregovori o otroški igri in radostih. Ponižno pravi, da je vse okrog nas Božje
delo, zato izrazi pobožno željo po
miru in slogi na našem planetu. Ob
vsem tem pa se dotakne aktualnega korona stanja in ga na svoj način
hudomušno obarva.
Zbirko tete Mici je vredno vzeti
v roke, jo prebrati in doživeti posamezne trenutke, utrinke, vtise z
njenega obpotja, strnjene v pesmih.
Darja Mandžuka

Med cvetočimi češnjami
in snegom pod goro Fuji
(Japonska pred letom dni)
Kyoto me je očaral, a na vrsti je bil že sever, otok
Hokaido in Saporo.
Deževni Saporo
Spet sva na hitrem vlaku šinkansen. V nekaterih
predelih drvimo celo 320 kilometrov na uro. Bilo je
veliko tunelov, da sploh nismo vedeli, kateri je bil pod
morjem med otokoma Honšu in Hokaido (podmorski tunel Seikan je dolg skoraj 54 km). V nekem mestecu smo prestopili na navaden vlak, podoben našim. Okolje je postajalo bolj neurejeno. Končno smo
se pricijazili do Sapora (hitrosti vlakov na Hokaidu so
bolj primerljive našim). Hotel sva imela ob glavni ulici. Receptor je sicer govoril zelo osnovno angleščino,
zato sva bila prepuščena lastni iznajdljivosti. Marko
je našel nov izziv, fotografiranje uličnih in parkovnih
skulptur v mestu. Bila sva lačna in ob pestri ponudbi
rakcev ter morske hrane zavila v pravo japonsko restavracijo. Imeli so celo prave japonske separejčke,
kjer si sedel na tleh, po japonsko. Pila sva pivo in naročila sem ribjo juho. Bila je odlična, le kosti je bilo
veliko, skoraj preveč. Marko je naročil nekaj posutega
z belo-prozornimi tankimi nitkami. Mislila sva, da je
zelenjava, dokler ni zagledal očk. Bile so ribice, na Japonskem znane kot shiro-uo (lat. Leucopsarion petersii). Po večerji sva še malo hodila okrog in odkrila
kino (tudi z imenom Kino, kot da bi se poznal tudi
lingvistični pridih bližine ruskih Kurilov) s podobnim programom, kot ga ima naš kino Metropol.

Z vlakom v Sapporo

2. del
Naslednji dan sva ugotovila, da imava za soseda še
en budistični tempelj, in sva ga šla obiskat. Na vhodu
voda in ognjišče, prost vstop. Malo sva meditirala, se
umirila, kajti vtisov se je res nabralo že veliko. Sprehodila sva se po parku, ki sam po sebi ni bil nič posebnega, mogoče tudi zaradi tega, ker na severu še ni nič
cvetelo, tudi ozelenelo še ni. V parku je koncertna
dvorana, ki se imenuje Kitara. Hecno. Bilo pa je veliko
brez, prvič sem jih videla na Japonskem. Nadaljevala
sva po ulicah Sapora, a naju je kmalu ujel dež. Zavila
sva na pozno kosilo, tokrat v indijsko restavracijo. Saporo naju ni tako zelo navdušil, je pa zanimivo videti
razlike med severom in osrednjo Japonsko, ki je veliko
bolj razvita. Naslednji dan naju je spet čakala pot do
Tokia, a zdaj sva imela že tisti čuden občutek, kot da
se vračava domov. Domov v Tokio.
Pol ure teatra kabuki
Vlak do Tokia, ponovno hotel. Ker je že pozno popoldne, sva se odpravila v predel Akihabara, kjer je več
velikanskih blagovnic z elektronskimi napravami. Nekaj sva celo kupila, v glavnem pa sva samo gledala in
ugotavljala, da sploh ni več velike razlike med našimi
in njihovimi trgovinami, tako kot včasih. Videla sva
nekaj robotkov, pa super električnih koles, pa televizij,
igrač ... Ko sva prišla iz blagovnice, sva ugotovila, da
sva žejna in nasproti je bil angleški pub, ki je vabil na
gin tonic. Šla sva noter in bila je živahna scena, vsi so
stali ali sedeli ob šanku in okroglih mizicah. Privoščila

Restavracija v Sapporu
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Cvetoči Tokio

Tempel Sugimoto v Kamakuri

sva si gin tonic in malo tistega vzdušja. Da bi ponovila
rundo? Bilo je drago, pa tudi sicer je bilo že čez polnoč
in čakal naju je nov naporen dan.
Japonska me je do zdaj že pridobila na svojo stran,
nekako sem se zaljubila vanjo. Bila sem sicer še malo
nezaupljiva. Kaj nama bo ponudil nov predel Minato
blizu tokijskega stolpa (https://en.wikipedia.org/wiki/
Tokyo_Tower), saj sva morala zamenjati hotel? A vse
skrbi so bile odveč. Vse je bilo še lepše kot prej. Odločila
sva se za ogled slavnega kanala Meguro (https://www.
japan.travel/en/spot/377/), kjer cvetijo češnje. Ob kanalu so kavarnice in trgovinice. Vse zelo lepo urejeno. Zelo
nama je bilo všeč in naredila sva kar nekaj fotografij.
Nadaljevala sva nazaj v Ginzo, kjer sva si želela ogledati
še slavni japonski teater kabuki (https://www.gotokyo.
org/en/spot/29/index.html). Predstave, ki se vrstijo ves
čas, so namenjene (tudi) turistom. Prava drama kabuki
traja več kot štiri ure. Teater kabuki je zelo tradicionalna
oblika drame-plesa, igralci so oblečeni v zelo lepe, najlepše kimone in ob tradicionalni glasbi izvajajo japonski
ples. To so počasni gibi, ki spominjajo na gibanje v karateju. Veliko naredijo tudi z mimiko obraza, kriki, glasbo, kuliso, kostumi so resnično bogati in prelepi. Dobila
sva stojišča na vrhu galerije, a bilo je res lepo in pol ure
(za zahodne turiste, ki ne premorejo koncentracije,
imajo krajše in-out vstopnice) je minilo zelo hitro.
Ko sva se vračala v hotel, je bilo kljub pozni uri
veliko lokalov odprtih. Bil je topel večer, za nama pa
ponovno 20 kilometrov hoje.

Nov dan sva namenila celodnevnemu izletu v Kamakuro, približno 80 kilometrov od Tokia proti oceanu. Pot do tja začneš kar z metrojem. Prispeli smo
do postaje v Kamakuri in se odpeljali z lokalnim vlakom do področja, kjer je kip velikega Bude (https://
en.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dtoku-in). Takoj sva
opazila, da je to romarska pot za množico turistov.
Kamakura je zelo turistično mestece, vse poti vodijo
do njega, velikega Bude. Ja, res je velik, 13 metrov,
izdelan iz brona, iz leta 1260. Sedi v poziciji lotosovega cveta in mirno opazuje okolico. Vsi se fotografijo z
njim oziroma pred njim. Tudi midva sva naredila
enega selfija. Potem sva ugotovila, da lahko greš vanj.
Notri ni nič posebnega, si pa znotraj Bude, kar tudi
šteje. Mene je vleklo do oceana in sva šla. Sezula sva
se in pomočila noge vanj, v obrobje velikega pacifiškega oceana. Zaliv je zelo velik, poleti je menda turistična meka za prebivalce Tokia, kot nekak japonski
Portorož. Takrat v aprilu je bilo še vse prazno. So pa
povsod po ulici oznake, do kod sega varna cona v primeru cunamija. Uf, takrat res ne bi bila tam.
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Potovanje po vesolju
Zadnji dan. Ker sva imela letalo šele zvečer ob devetih, sva ga hotela izkoristiti do konca. Nič nisva
bila utrujena, Japonska naju je tako navduševala, da
sva bila polna energije. Z veseljem bi še ostala, a treba
je bilo domov. Peljala sva se do predela v tokijskem
zalivu, kjer so muzeji, inštituti in športne dvorane.

Najprej sva obiskala muzej naprednih znanosti in tehnologij Miraikan (https://www.miraikan.jst.
go.jp/en/), uvrščen med sedem
futurističnih muzejev na svetu,
ob bok muzeju prihodnosti v Dubaju in muzeju znanosti in tehnologije v Šanghaju. Takoj ob vstopu
so naju presenetile odprtost, svetloba in velikost. V glavnem prostoru visi s stropa ogromna krogla, naša Zemlja, pod njo se ob
določenih urah prikaže robot
Asimo, ki ima svojo predstavo,
poje, pleše, govori, animira publiko, izvede kato iz karateja in na
sploh navduši zbrano občinstvo.
Muzej ima veliko različnih prostorov, kjer se lahko podučiš, kako
deluje internet, kako delujejo težke kovine na ljudi, kako delujejo
sateliti in sploh vse, kar je povezano z naprednimi tehnologijami. V
muzeju bi lahko bil kar ves dan.
Najboljši od vsega je bil film, ki so
ga predvajali v posebni dvorani,
opremljeni za tovrstno animacijo.
Filmsko platno je bilo obešeno na
okroglem stropu, na očeh smo
imeli 3D-očala. To je bilo nekaj
najbolj enkratnega do zdaj v mojem življenju, vsaj kar se tiče doživljanja vesolja. Animacija je bila
takšna, da te je dobesedno posrkalo v vesolje med nešteto zvezd
in nenadoma sem se počutila, kot
da sama potujem skozi vesolje, da
sem dejansko tam. Kot da bi izstopila iz svojega telesa! Res noro.
Še nekaj časa po predstavi sem
plavala nekje tam daleč stran, komaj sem se vrnila v realnost.
Potem sva nadaljevala pot med
muzeji in akademskimi stavbami
do zaliva. Nenadoma se je pred
nama odprl najlepši pogled na Tokio, v ospredju pa Mavrični most
(https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Bridge_(Tokyo) ), ki je skoraj nekakšen tokijski brooklynski
most. Ah, pomislim, kaj vse bi še
odkrila, če bi ostala v Tokiu še kakšnega pol leta? Ali pa vsaj še en
dan. Vendar pa – ali ni najbolje oditi takrat, ko je najlepše?
Andreja Banič Zebec
Foto: osebni arhiv

Tehnična trgovina v Tokiu

Globus muzej

Tokio detajl
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85 let Tončke Kovačič
V uredništvo časopisa Trte
smo, na našo prošnjo, ker nismo
uspeli osebno voščiti jubilantki,
prejeli spodnje sporočilo, ki ga je
pripravil Tončkin sin Jože.
Letos 12. julija je naša draga
mama in babica Tončka Kovačič
praznovala 85. obletnico rojstva.
Vsi njeni najbližji smo bili povabljeni na slavnostno kosilo v gostilno
Gadova peč v Podbočju. Kljub čudnemu »korona« času, smo na terasi uživali v prijetnem vremenu,
otroci in vnuki pa so se žogali na
igrišču. Za lačne trebuščke je poskrbelo osebje gostilne in preživeli
smo lepo nedeljsko popoldne.
Lep pozdrav, Jože Kovačič ml.

Babi in dedi z otrokoma in vnuki.

foto Irena Kovačič

OTROŠKI KOTIČEK

V daljavi na levi je bruhajoči vulkan, v podzemno jamo pa kuka
dinozaver na preži, da kaj požre. Dva človečka pa se hočeta mimo
skalovja približati rubinu in ga odnesti ne da bi ju dinozaver
opazil. Avtor Aljaž Repinc, 2. razred
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Šetlandski poni; avtorica Zala Kerin, 4. razred

KRIŽANKA

Tour de France
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ZADNJE NOVICE

Moj prvi rojstni dan

Zapoznela čestitka

Pravijo, da najboljše mamice napredujejo v babice, te
pa nato v prababice. In tudi pri nas je tako.
Zelo rad se stisnem v naročje k svoji »stari mami«
Zofiji Zidar, rojeni Kerin. Sem njen najmlajši, že četrti
pravnuk. Ona mi pravi »zlato moje dete«, ime pa mi je
Izak. Rodil sem se 3. 9. 2019 v Brežicah in s tem nadvse
razveselil svoje domače v Župeči vasi.
Izak Radeljak Kus
(vsebino zapisal s pomočjo mamice Mateje)

Uredništvo Trt se opravičuje, da v prejšnji številki
98 Trt, zaradi pomanjkanja prostora, ni objavilo čestitke novoporočencema Katji in Luki, kot je sicer v
navadi ob porokah, rojstvih in podobnih dogodkih.
Zato tokrat objavljamo zapoznelo čestitko!
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