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Kaj je zdaj s to zimo?
Seveda se spodobi, da se že kar na za;etku vsaj dvakrat opravi;im> najprej zato, ker spet zlorabljam vremenske motnje za pisanje uvodnika za
Trte, in še posebej zaradi tega, ker tale uvodnik pišem še pred kon;no
redakcijo tekstov, ki naj bi pravo;asno prispeli v tiskarno, in se v tem besedilu nanje ne morem navezati. :eprav boste tole brali, ko bomo že »globoko« v pomladi. Vsaj koledarsko.
:e skušam biti pošten, se mi dozdeva, da imam letošnje jeseni že ;ez
glavo. :akam in ;akam na sneg, tega pa od nikoder, le v daljavi se bleš;ijo
zasneženi vrhovi pobeljenih Alp. Tako sem prisiljen, da se sprijaznim s
pomladjo, ki se vsaj za zdaj ne da motiti. Pti;ki že pred zoro za;nejo s svojimi koncerti, pa tudi sonce, kadar slu;ajno posije, je že kar optimisti;no
podaljšalo dolžino dneva.
Vendar se naše podnebje vseeno ne obnaša tako, kot se je v;asih. To
opažamo že kar nekaj ;asa. Ameriški film o predavanjih Ala Gora na to
temo je kar dobro »pretresel« ljudi na vseh celinah. Zdaj imajo v na;rtu ta
predavanja posredovati »kapilarno«, to pomeni, da bodo predavatelji po
vsem svetu skušali osvestiti ljudi na terenu, v vsaki šoli, v vsaki vasi,
skratka povsod, kjer je le mogo;e. Dejstvo je, da zaradi naše prevelike
potrošnje energije, še posebej fosilnih goriv, naraš;a globalna temperatura
na našem modrem planetu. Na te;ajih sta se za;ela topiti sneg in led, gladine morja naraš;ajo, zaradi temperaturnih sprememb se širijo puš;ave in
pove;uje število katastrofalnih neurij. Ta so zdaj dosegla tudi Evropo in od
zdaj naprej moramo biti pripravljeni na popolnoma druga;ne vetrove ter
zelo obilna, a redka deževja. To seveda pomeni tudi velike spremembe pri
obdelovanju zemlje in gojenju posameznih kultur. Pojavili se bodo novi, pri
nas doslej neznani škodljivci in z njimi tudi vrsta bolezni. Energetska fosilna goriva se bodo dražila in naša edina možnost bo zelo ekonomi;no in
var;no ravnanje z energijo, ponoven prehod nazaj na obnovljive vire energije in zelo odgovorno ravnanje z okoljem z upoštevanjem organske pridelave hrane. O tem je že pred stoletji govoril eden zadnjih mehiških vladarjev pred prihodom Špancev, nekako takole> Zemlja ni naša, mi smo jo
dobili samo v uporabo, najem od svojih prednikov in zato moramo z njo
ravnati zelo odgovorno, ker jo moramo v istem stanju zapustiti in predati
svojim zanamcem. No, vam zveni znano| Smo se kaj nau;ili| Se lahko ;esa
nau;imo| Najbrž moramo najprej dobiti dve ali tri okoli »kepe«, da se
bomo za;eli zavedati svojih dolžnosti in ravnati kot dobri gospodarji.
No, v vsaki, na prvi pogled še tako grozni zadevi se skriva tudi pozitivno sporo;ilo. Samo prepoznati ga je treba in se kaj nau;iti za naprej.
Kajpak, poglejte samo v zadnje številke naših Trt, otroci so naša prihodnost! Zato toliko bolj odgovorno in z veseljem, skupaj naprej! Še malo, pa bo
na vrsti naše novo sre;anje in veselo druženje …
Vaš »dežurni klimatolog«,
Peter Povh
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Terezija Stritar (1805–1872) –
prva na Brodu rojena Stritarca
Za;etnika brojanskih – in seveda
tudi križevskih – Stritarjev sta
Janez Stritar in Uršula roj. Škulj, ki
sta prišla na Brod spomladi leta
1800. Tu se jima je rodilo osem
otrok, od katerih sta dva umrla že v
otroških letih, drugih šest pa je
odraslo in imelo številne družine.
H;i Terezija je imela pet otrok.
(Glej razpredelnico.)
Naslov tega ;lanka ni ;isto
to;en. Namre;, prvi na Brodu rojeni Stritar ni bila Terezija, temve;
njen bratec Janez, toda ta je umrl še
pred svojim šestim letom (29. 4.
1802–10. 2. 1808). Drugi otrok je
bila Terezija, ki se je poro;ila s polgruntarjem Jožetom Simon;i;em z
Broda št. 6 in do;akala malo manj
kot 67 let. Ta ženska se mi ne zdi
zanimiva samo kot Stritarca, torej
naša bližnja sorodnica, temve; tudi
kot soseda, ki je povezovala hišo
Brod št. 20 (kasneje Kerinovo) in
hišo Brod št. 7. (kasneje Bani;evo).

Danes bi rad povedal, kako je bila
Tereza vpeta med Stritarji in
Simon;i;i. Kako so bili Simon;i;i
povezani s hišo Brod št. 7, torej s
Kodri;i in Ne;emri, bom moral
pojasniti v enem od prihodnjih
;lankov.
Jožef Simon;i;, s katerim se je
Terezija poro;ila 14. februarja 1831,
ni bil Stritarjev najbližji sosed,
kajti med Stritarji na številki 20 in
Simon;i;i na številki 6 je bila
Štihova, takrat še Kodri;eva hiša
(štev. 15), a poznati sta se morala
dobro, saj je bila Terezija ob poroki
stara že 26, ženin Jožef pa 29 let.
Umrla je v 67. letu< kot vzrok smrti
je v leskovški knjigi umrlih navedena starostna oslabelost. Ni mi pa
jasno, kakšna smrt je doletela moža
Jožeta Simon;i;a. V knjigi umrlih
piše samo »seit 1867 verschollen«,
torej pogrešan od leta 1867.
Rodilo se jima je pet otrok, dva
sinova in tri h;ere. Eden od sinov –

Jožef Simon;i;
29. 6. 1802 – ok. 1867
por. 14. 2. 1831
Terezija Stritar
15. 4. 1805 – 24. 3. 1872

Mrtvorojen
otrok
Jožef
4. 7. 1835

Franc Simon;i;
24. 10. 1836 – 17. 3. 1889
1. por. 24. 2. 1862
Neža Dornik
1840 – ok. 1873
2. por. 2. 8. 1874
Ana Boži;
24. 7. 1838 – 12. 2. 1883

Terezija Simon;i;
14. 2. 1863 – 3. 2. 1902
por. 28. 2. 1886
Anton O[tir

Franc
Simon;i;
5. 10. 1864 –
25. 1. 1869

Marija
Simon;i;
18. 11. 1838 –
22. 5. 1842

Janez
Simon;i;
29. 5. 1866 –
—

Neža
Simon;i;
1840 –
3. 6. 1874

Marija
Simon;i;
15. 3. 1868 –
—

Rod Terezije Stritar in Jo/efa Simon;i;a

2

Franc
Simon;i;
14. 2. 1870 –
—

Marija
Simon;i;
17. 6. 1843 –
13. 8. 1852

Neža
Simon;i;
21. 9. 1872 –
21. 10. 1946

Jožef – je umrl že ob rojstvu, Franc
pa se je sicer dvakrat poro;il,
ampak z drugo ženo (Ano Boži;)
ni imel otrok. Dve od njegovih treh
sester sta umrli v otroških letih<
hoteli so imeti Marijo, a sta obe za
Marijo krš;eni pun;ki umrli, prva
še ne s štirimi, druga pa z devetimi
leti. Sestra Neža je umrla za kozami, stara 34 let.
Terezijin sin Franc je kljub
tuberkulozi preživel obe svoji ženi
– Neža Dornik je umrla okrog leta
1873, Ana Boži; leta 1883 – sam pa
je umrl leta 1889. Ob njegovi smrti
je bila hiša Brod štev. 6 najbrž še
Simon;i;eva. Sin Janez je bil takrat
star 23 let, sin Franc pa 19 let, in
lahko, da sta hišo prodala onadva.
O njuni nadaljnji življenjski poti mi
ni še ni; znanega, kakor mi tudi ni
ni; znanega o njunih sestrah Mariji
in Neži, o sestri Tereziji pa piše v
križevski poro;ni knjigi, da se je
28. 2.1886 poro;ila z Antonom
Oštirjem s Kolarice.
Franc Simon;i; je za nas zanimiv tudi zaradi hiše, ki jo danes
poznamo kot Zakrajškovo. Ta hiša
je nekje v za;etku 20. stoletja prešla najprej v Stritarjeve oziroma
Malna-ri;eve roke, kasneje pa jo je
kupil »Amerikanec« Janez Zakrajšek. Francova mati Terezija
Stritar je bila sestra Antona
Stritarja (1807-1892) in seveda teta
Andreju Stritarju (1848-1915), ta
pa je bil z Uršulo Štokar o;e
Marije Stritar, ki se je poro;ila z
u;iteljem Ivanom Malnari;em.
Marija Stritar – poznali smo jo kot
Malnari;evo teto Mici – je dobila
za doto Simon-;i;evo hišo in posestvo na Brodu štev. 6. Koliko je pri
tem šlo za dedovanje (Simon;i; →
Stritar → Malnari;) in koliko za
nakup oz. prodajo (Malnari; →
Zakrajšek), še ne vem. ■
Janez Bani;

Program

Društva Kerini in Stritarji
za leto 2007
Pri;ujo;i program dela je bil sprejet na skup[;ini
Dru[tva Kerini & Stritarji 23. 3. 2007 na podlagi predloga, ki ga je izoblikoval Upravni odbor dru[tva na
svoji redni seji 28. 2. 2007 na sede/u dru[tva v Ro/ni
dolini c. IX\ 26 v Ljubljani.
1. Izdali bomo štiri številke Trt. Ob tem bomo
zadržali vsebinsko in tehni;no kakovost na ravni
najboljših številk iz preteklosti. Obseg vsake številke bo praviloma 12 strani, od tega štiri v štiribarvnem tisku, osem pa enobarvnih (;rno-belih).
Trte bodo vsebovale stalne rubrike, ki so se že
uveljavile, kot npr. predstavitve poklicev v obliki
intervjujev, predstavitve konji;kov in ljubiteljske
dejavnosti, ustvarjalni koti;ek, otroški koti;ek,
kuharske recepte, dediš;ino stavb ter aktualne
teme in poro;anje o dogodkih.
2. Izpopolnili bomo doma;e spletne strani društva in
jih dopolnjevali skladno z željami in predlogi naših
;lanov ter jih uporabili za obsežnejše fotoreportaže, ki ne morejo v Trte. Obnovljen je naslov
http>\\www.trte.org in pla;ana pristojbina za pet
let, strani so v prenavljanju pod vodstvom Jerneja
Iskre. Cilj pa je, da bi postale spletne strani aktualne, uporabne in atraktivne za ;lane društva kot
tudi za druge obiskovalce spletnih strani.
3. Še naprej bomo zbirali dokumentarno gradivo, ki
bi kasneje lahko služilo za pripravo muzeja. Glede
muzeja ali vsaj arhiva Kerinov in Stritarjev pa
bomo zbirali predloge ;lanov in prou;ili najboljše
možne rešitve, ki bi zagotavljale, da ne bodo morebitna pomembna gradiva propadla.

5. Organizirali bomo sre;anje na prostoru Soških
elektrarn v Prilesju ob So;i. Prostor je rezerviran
za soboto, 25. 8. 2007. Ve; lahko preberete v obvestilu v Trtah 45.
6. Ostala druženja>
µ Pogovor z jubilantko Jožo Malnari;, ki je 9. 2.
2007 praznovala okrogli rojstni dan (90).
µ Obisk pri jubilantu Jožetu Iskri, ki ima 9. 4. na
Jesenicah 80. rojstni dan.
µ Skupš;ina društva 23. marca 2007 na Slovenski
56 v Ljubljani, združena s predavanjem svetovnega popotnika Andreja Stritarja o Indiji.
µ Pogovor o termalnih vodah kot nadaljevanje
razvojne tematike Podbo;ja izpred treh let,
kajti zadnje dni beremo, da se nekaj premika
(Mirko Jan;igaj ima gotovo kaj ve; podatkov).
7. Beleženje pripovedi naših najstarejših ;lanov in
intervjujev z njimi na video- in avdiokasete kot
datoteke, ki bi jih lahko uporabili npr. za predvajanje odlomkov na spletnih straneh ali za ;lanke
o Kerinih in Stritarjih.
8. Zbiranje finan;nih sredstev za novi zbornik in za
ostale aktivnosti po programu.
9. Zbiranje gradiv za drugo, izpopolnjeno izdajo
Zbornika Kerini & Stritarji, ki bo izšel letos in
mora pomembno prese;i kakovost prvega. Želimo
tudi, da bi sodelovalo ;im ve; piscev, ki jih bomo
nagovorili v Trtah 45.
Predlog je bil sicer sprejet na skup[;ini, vendar pa bomo
kljub temu veseli inventivnih dopolnitev in novih idej.
Predsednik dru[tva
Andrej Kerin

4. Raziskovanje starejše zgodovine prednikov in
sorodstvenih vezi, izhajajo;ih iz prednikov naših
pradedov in babic, bomo nadaljevali predvsem v
smislu nadaljnjih povezav, kjer bo mogo;e. Še vedno
ima tu vodilno raziskovalno vlogo Janez Bani;.
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Obvestilo
Leto je okoli in po rednem delovnem programu sem
dolžan organizirati piknik. Po dogovoru, ki smo ga potrdili na zadnjem pikniku v Gadovi pe;i, in po sklepu
upravnega odbora Društva Kerini & Stritarji bo piknik

25. avgusta 2007 v Prilesju ob So;i.
Najprej bi želel vse ;lane in prijatelja društva opozoriti na datum piknika in s tem na planiranje dopustov, da bo možna udeležba brez zadržkov.
:e upoštevamo, da sta bila na Bizeljskem in na
Vurberku prva piknika, ki nista bila v našem »doma;em« okolju, bo piknik v Prilesju prvi na Primorskem
in tako bomo imeli možnost, da vsaj nekateri spoznamo
tudi ta del slovenske zemlje.
Dostop na pikniški prostor je po cesti, ki pelje iz
Nove Gorice v smeri Bovca. Pri Plavah se odcepimo levo
preko So;e, takoj za mostom zavijemo na levo, takoj
zopet na levo k So;i in že smo na ograjenem prostoru, ki
je namenjen za piknike. Prostor je zaklenjen in v oskrbi
Soških elektrarn, ki so tako prijazne, da nam organizirati naš piknik dovolijo na njihovem prostoru. Prostor je
v gozdi;ku neposredno na desnem bregu So;e.
Obnovljene mize za družbo so nameš;ene med drevesi,
za pikniško ko;o, ki je skupaj s pokritim »nadstreškom« tolikšna, da bomo v primeru slabega vremena vsi pod streho (ker sem naro;il lepo vreme, je to samo
varnostna rezerva). Pred nadstreškom je tudi dovolj
velik, tlakovan prostor, da bodo možne plesne to;ke.
Levo od opisanega prostora je pokrito mesto za namestitev žara za pe;enje po lastni želji (žar bo pripravil
Dušan Gruden). Desno od opisanega pa so toaletni prostori. Izven ograjenega prostora je tudi travnato igriš;e
z dvema goloma, ki se lahko uporabi za rokomet ali
nogomet.
Iz opisa, ki je nastal po ogledu v organizaciji
»doma;ina« Dušana Grudna, našega ;lana (listka – on
je dvignil klju;e in jih vrnil po ogledu, kar bo storil tudi
za sam piknik in zagotovil, da bo prostor vrnjen lastniku v enakem stanju, kot ga bomo sprejeli. Ob tem
zagotovilu sem izrazil prepri;anje, da bodo naši udeleženci na pikniku poskrbeli, da bo imel Dušan le malo
dela pri pospravljanju za nami!), je možno ugotoviti>
µ da je prostor izredno dobro opremljen z vsem, kar
potrebujemo za piknik
µ da moramo s seboj prinesti vse potrebno za potešitev žeje in lakote<

Panorama 360 stopinj prizori[;a v Prilesju

µ da moramo biti pripravljeni na pozorno spremljanje vseh neplavalcev, da ne bi zašli v So;o, ki
je dostopna neposredno s pikniškega prostora<
µ ker je datum primeren (temperatura vode bo nekje
med 16 in 18 stopinj), se bodo najhrabrejši lahko tudi
kopali.

Ker je dovoz do pikniškega prostora po cesti, ki pelje
pod Sveto goro, smo si jo ogledali in ugotovili>
µ da bi bilo primerno pred prihodom organizirati
ogled cerkve na Sveti gori<
µ da se bo Dušan dogovoril z muzejem, da si bo možno
ogledati muzej na Sveti gori, ki je posve;en grozotam
iz prve svetovne vojne (celotna gora je bila zaradi granatiranja v prvi svetovni vojni popolnoma gola in vsa
drevesa, ki jih lahko danes ob;udujemo, so ponovno
zrasla po prvi svetovni vojni)<
µ da bo naš umetniški vodja in naš predsednik
poskušal zbrati nastopajo;e za koncert, ki bi ga
organiziral v cerkvi na Sveti gori, ;e bo Dušan izprosil dovoljenje pri upravi cerkve!
Na predlagani na;in bo imel piknik tudi dodatno
vsebino, ki naj pove;a interes za udeležbo.
Za prihod na Goriško nameravamo organizirati
prevoz z avtobusi. Za prevozne stroške nameravamo
pridobiti sponzorje, da bo cena prevoza minimalna ali
pa je sploh ne bo. :e ima kdor koli kakršno koli idejo
za sponzorja naj, prosim, sporo;i organizatorju. Da
bomo organizirali prevoz ;im bolj racionalno, potrebujemo prijave, da bomo izbrali primerno število avtobusov in izdelali najprimernejšo »maršruto«, da bomo
pobrali vse prijavljene udeležence. Prijave za udeležbo
pošljite organizatorju ali predsedniku!
V naslednji številki Trt, ki bodo izšle na koncu
junija, bomo objavili vabilo s celotnim sporedom in z
razporedom voženj avtobusov.
Dobrodošle so nove ideje za izpopolnitev programa
aktivnosti v sami pripravi piknika in tudi na samem
pikniku. Vsi, ki bi lahko sodelovali pri koncertu na
Sveti gori, naj se s svojo to;ko prijavijo pri predsedniku,
ki bo zbiral nastopajo;e in pripravljal spored koncerta.
Obvestilo je sestavil stalni organizator Mirko
Jan;igaj, ki si je v družbi z Andrejem, Mihom –
Milanom, Andrejem ml. Kerinom in vodi;em Dušanom
Grudnom ogledal opisane prostore.
Pri;akujemo prijave!!

Foto> Miha Kerin
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Odkritje spomenika ob stoletnici rojstva

Venclja Perka
Ob stoletnici rojstva ;astnega ob;ana Venclja Perka,
nepozabnega sooblikovalca zgodovine našega ožjega in
širšega okolja, je bil 6. oktobra 2006 v spominskem
parku na Plavžu na Jesenicah odkrit njegov spomenik.
Šele s spoznavanjem takratnega zgodovinskega dogajanja lahko odkrijemo Venclja Perka kot veliko osebnost, kot ;loveka z visoko kulturo in etiko. Tudi njegov
spomenik bo pripomogel, da bodo sedanje in bodo;e
generacije lahko spoznale lokalno in slovensko zgodovino v najusodnejših letih za obstoj slovenskega naroda.
Slovesnosti so se poleg številnih udeležencev udeležili predstavnika ZZB NOV Slovenije Janez
Stanovnik in Jože Boži; ter župan Ob;ine Jesenice
Boris Bregant, ki je spomenik tudi odkril. Tople besede
govornikov, spremljava Pihalnega orkestra Jesenice
Kranjska Gora ter pogled na mogo;ne gore so našo
zbirko lepih spominov na Venclja Perka še obogatili.
Povzeto po govornikih> Varelj Joža in Boris Bregant
Zapisala> Ana Perko

Odkritje spomenika

Poročilo o obisku v Vurberku
Upravni odbor Društva Kerini in Stritarji je na svoji seji
9. 11. 2005 pod zaporedno številko 338 sprejel sklep, da
se v zvezi z bodo;im ;lankom o generalih Malnari;ih
(verjetno ideja urednika Trt Petra Povha) naredi
intervju z Janezom Malnari;em, ki bi o svojih
sorodnikih generalih lahko povedal kaj zanimivega. Kot
novope;ena upokojenka sem se ni; hudega slute; javila
za »snemalko« – saj »pa ja znam držat‘ kamero v roki, pa
še ;as imam.« Vendar zadeve niso tako enostavne.
Izkazalo se je, da je bilo tisto s prostim ;asom ra;un
brez kr;marja. In sem bila ;isto tiho, nobene iniciative
za pohod na intervju in kaj podobnega.
Tako je ;as tekel in leto se je obrnilo. In 15. 11. 2006
smo na upravnem odboru društva v Depali vasi ponovno
sklenili, »da je to pa res nemarnost, še dobro, da je Janez
Malnari; pri dobrem zdravju kljub svojim 93 letom.«
Torek, 21. 11. 2006, je bil dolo;en za »pohod« na Vurberk,
ne da bi za to kaj povprašali Janeza Malnari;a. Zdaj pa
zares. Mirko Jan;igaj je sprejel »mesto« pobudnika za
dolo;itev datuma, »moderatorja«, usklajevalca datuma s
teto Anico in Majdo Povh, poleg vsega pa se je javil še za
voznika. In sem bila spet ;isto tiho.

Do ponedeljka. Pokli;em Mirka. Aja, ampak ta
torek nas ne morejo sprejeti. No, pa drugi torek, en
teden gor ali dol. Vurberk, pogled na vinske gorice,
dopoldanska megla se no;e razkaditi. Pozdravi z
Janezom, njegovo ženo, h;erko, zetom. Vzdušje pri
Malnari;ih je toplo. Postrežba odli;na – torte,
piškoti, kava, vino, žganje. Beseda te;e kar sama; teta
Anica je že znano zgovorna, Majda prijazno pelje
pogovor v želeno smer, Mirko modruje s Silvom. Ob
svoji prijazno zgovorni ženi Janez kar težko pride do
besede. S kamero v roki se zelo težko pije in še teže
kaj poje. Morala sem si vzeti malo predaha. Menjam
film, joj, kako hitro gre ;as. Kljub temu mi je uspelo
zabeležiti skoraj vse dobre izgovorjene misli.
Opoldne smo se prijazno poslovili, za naslednjo sejo
upravnega odbora ali za popotnico smo dobili
»plastenko ta belega«. Intervju je bil zabeležen, malo
skrajšan in obdelan ter presnet na VHS-kaseto. Sedaj
;akamo še na ;lanek o generalih, ne vem, kdo je
zadolžen za to – ampak to je že druga zgodba.
Zabeležila in posnela> Alenka Kerin
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Jemenska pravljica
Al Yaman bilad džamila! Jemen je ;udovita dežela! Pred
potovanjem tja so mi rekli, da grem v pravljico. Res je bila
… Jemenska arhitektura je edinstvena na svetu. Hiške, kot
da bi pred tabo stali medenjaki, okrašeni s sladkorjem. In
v njih ne bivajo kake zlobne ;arovnice kot v Janku in
Metki, ampak krasni ljudje.

Sana, glavno mesto Jemna< foto> Alja Pregl

“Porisana, skoraj kle;e;a“ Alja in Ziad< foto> Uroš Prosenc

vše; najmlajšemu šoferju Ziadu. Hja, kaj pa zdaj| Malce
sem bila presene;ena. Fant je 16 let mlajši od mene, in ;e bi
bila doma;inka, bi mu bila morda lahko celo mama. Da ne
govorim, da sem bila s svojimi stoosemdesetimi cemtimetri višja skoraj za glavo, ali pa to, da je imel fant s posteljo
vred 50 kilogramov … Morda res veljajo na;ela, da
tamkajšnji moški svet obožuje “krepke“ ženske| Potem se
je za;elo dogajati, da sem bila zjutraj, ko smo vsi krmežljavi prilezli iz svojih postelj, v vrsti pred straniš;em – kopalnico, deležna lepih besed à la> “You are so beautiful!“ Ups,
sem mislila, da še sanjam. Nau;ene fraze “I dream you …“,
“You are in my heart …“ in “I love you“ ter tiste temne o;i
so sledile vsakemu mojemu gibu. In sem mislila, da bo
ostalo le pri tem, pri lepih frazah in ob;udujo;ih pogledih,
pa ni bilo tako. Kak dan pred silvestrom smo bili na obisku pri doma;inki, ki je nam ženskam s kano porisala
roke. To je obi;aj, ki ga naredijo ženskam pred poroko.
Vse skupaj smo vzeli kot priložnost, da se poistovetimo z
doma;ini. Na silvestrski ve;er nam je po ve;erji v
mafradžu (ogromni dnevni sobi, ponavadi v najvišjem
nadstropju, namenjeni druženju, v kateri so po tleh preproge, ob stenah pa pene, na katerih sediš) Abdulilah
prišepnil, da nas bo doma;i fante peljal v “ženske prostore“. Nam se je to zdelo strašno imenitno. Lahko bomo
videle, kako dejansko živijo tamkajšnje ženske. Morda bo
celo kakšna odkrita, smo si želele. Po nekih ;udnih poteh,
ko se vprašaš, ali gremo res le v “ženske prostore“ in ali
bomo znale nazaj, smo prispeli. Pri;akale so nas tri sestre,
njihova svakinja in kup otrok. Vse so se nas želele dotakniti, nas pobožati. Primerjati, kako bela je naša koža v primerjavi z njihovo. Najprej smo skupaj spile ;aj. Pogovor je
bil z rokami in bolje smo se odrezale me s svojo arabš;ino
kot doma;inke z angleš;ino. Nato so za;ele nositi v sobo
obla;ila. Malce smo jih ;udno gledale, a so nas prepri;ale,
da je to nujno, da se bomo lahko dobesedno “na svoji koži“

Odhajala sem v deželo, ki velja za zibelko islama. Zato
sem se pripravila tako, da sem prebrala knjigo Pot med
pala;ama nobelovca Naguiba Mahfouza. Zgodba se sicer
dogaja v Egiptu, a obi;aji so podobni. Posebno to, kako
naj bi se obnašale ženske oz. kakšen je odnos do njih, me
je zanimalo. Turistke v Jemnu nismo nosile rut in feredž,
kar je obi;ajno za tamkajšnje ženske, a ravno “razkazovale“ se tudi nismo. Prijatelji so mi prerokovali, da se bom,
ko pridem nazaj, podpisovala v grabljicah, a sem se jim le
smejala. In strah jih je bilo, da bi morali zbirati za kamele,
da bi me odkupili nazaj. Bilo bi pa prav prikladno, da mi
ne bi bilo treba zvedavim znancem in sorodnikom odgovarjati na vprašanja> “A pri teh letih si še samska|“ Sem se
že navadila, da raje re;em, da sem lo;ena. Tako ni nekaj
narobe z mano, temve; sem pa; imela smolo …
Po kakem tednu popotovanja s štirimi džipi me je glavni šofer Abdulilah poklical “na samo“ in mi razložil, da sem
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Alja, Špela, Ziad, Nataša, Tina< foto> Uroš Prosen

prepri;ale, kako je, ;e si doma;inka.
In lahko si predstavljate, kako težko
je bilo najti pravšnje obla;ilo zame,
saj so tamkajšnje ženske mnogo
drobnejše od mene. Še dobro, da je
bila ena od njih pred kratkim nose;a
in mi je po dolgotrajnem poskušanju
kon;no uspelo navle;i nase neko
nose;niško obla;ilo. Pa še takrat sem
se po;utila kot tista nevesta iz reklame za žve;ilni gumi ali bonbone, ki jo
prisilijo, da globoko vdihne. A kaj, ko
me je bilo strah, da bo vse skupaj
popokalo po šivih … Potem so nam na
glavo pripele posebne trakove in nas
vse pošteno nali;ile. Po;utile smo se
kot kake šeme na pustni torek. Tako
okrancljane nas je de;ek peljal nazaj
med moške. Ko smo prispeli, so nas
pri;akali trije posebej “opravljeni“
slovenski sopotniki in Ziad, ki so
žve;ili kat. Popar;kali so nas, nato
smo morali po posebnem ritualu in
ob glasbi priti v mafradž. Na koncu
smo izvedeli, da tako poteka prava
jemenska poroka. Ups!| Saj me ni
nih;e ni; vprašal| Ali to sploh želim|
Torej smo sedaj poro;eni| Seveda!
No, vse skupaj smo vzeli za hec in se
veselili ter plesali do jutranjih ur. Ker
je ;asovna razlika s Slovenijo dve uri,
smo imeli celo dve “novi leti“.
Zanimiva “poro;na no;“…
Nadaljnje potovanje je potekalo
tako, da sem še vedno poslušala tiste
nau;ene fraze, spremljali so me
ob;udujo;i pogledi in vse skupaj je
dobro napihnilo moj ego. Pa ni bilo
vse le lepo. Kaj kmalu so se za;ele
poznati tiste razlike v obi;ajih, o
katerih sem brala v knjigi in so mi o

njih pripovedovali … Ko smo zve;er
igrali domine in se zraven pogovarjali, sem v nekem trenutku za;utila
krepak poteg Ziada na stran. “Kaj je pa
narobe|“ “Zakaj se pogovarjaš z Urošem|
Ti si moja!“ “Opa, poba! Takole pa to pri nas
ne gre.“ Nisem nikogaršnja! Sem od
mame in o;eta, še najbolj pa popolnoma samosvoja! Kasneje takih lastniških izpadov nisem bila ve; deležna, vprašanje pa je, kako bi se
nadaljevalo, ;e bi upoštevala tiste
temne solzne o;i, ki so me žalostne
gledale ob prošnjah, da ostanem …
Težko bi se navadila, da bi bila sicer
prva, a le ena od dovoljenih štirih
žena. Res smo si razli;ni …
Kako se zaklju;i tale pravljica|
Domov sem res prišla “poro;ena“,
lahko bi se podpisovala v “grabljicah“, prijateljem pa ne bo treba zbirati za kamele. :e bi že morali, bi bilo
za Toyotine land cruiserje, ki so sedaj
tam pla;ilna enota! In kljub vsej
pozornosti, ki sem je bila deležna, še
vedno prisegam na slovenske moške!
Alja Pregl
Pesem
Primož reklamo je za Jemen naredil,
ko foto session je priredil.
Nas na poti pripravil je na prah,
in da vse je INSALAH!
Ko v Sano smo prispeli,
že vsi smo Lejlo peli.
Tu pa tobiji, zane, fute,
na n na;inov zavezane rute.
Fant si futo, ruto in džambijo nabavi,
da pokaže, da je moški pravi.
V ;rno se ženske ovijemo,

“poro;ni“ pari (Alja in Ziad, Špela in Miha, Nataša in Bogo, Tina in Mitja)< foto> Uroš Prosenc

7

da radovedne poglede odbijemo.
Kako te hiše sploh stojijo,
ko le blato in slama skup’ jih držijo.
Hranjenje je kar z rokami,
da za nami na mizi ostane cunami.
Zjutraj z džamij so vpili
in glasno so nas budili.
Žve;ili smo gat
in ni nam b’lo za spat’!
So zjutraj bile bole;e dlesni,
da bili smo malce besni.
A smo hitro naro;ili ;aj,
dobra volja je bila nazaj.
Pri domini smo vpili WAHED,
da slišal nas je vsak MOHAMED.
Kalašniki bum bum bum,
v ušesih tum tum tum.
Abdulilah, Mohamed, Ziad, Ali
varno so nas okrog peljali.
Rde;e morje poskrbi,
da premigamo kosti.
Plavat se zapodimo,
nato pa plesov se u;imo.
V o;i nam pesek v puš;avi sili,
ko zajame nas vihar mili.
V Taizzu tržnica stoji,
rib na njej se res šibi.
Kuhar tiste nam pripravi,
ki izbrali smo jih sami.
Ob Rde;em morju taborimo
in se malce psov bojimo.
Na nebu polno zvezd žari,
vsak si željo zaželi.
Pesmi pojemo mi,
da po celem Jemnu doni.
Pot nas vodi ;ez sipine,
in ko vkopljemo, nas mine.
Bilo je vro;e kot v peklu,
da od nas je v potokih teklo.
V Manahi bil je ples,
polno prepotenih je teles.
Doma;ini priredijo poroke
in držimo se za roke.
Spet smo malo više,
vsak si jop’co poiš’e.
Razgledov smo se naužili
in o deželi se u;ili.
Ob vrnitvi spet v Sano
rad bi vsak v osamo.
Gužva, vpitje, truš;,
spet bi radi šli v gruš;.
Nova znanstva smo sklenili in si
obljubili,
da spet bomo se dobili.
Naš Dabuš (Primož) se je izkazal,
odli;no Jemen je prikazal.
Žal konec pravljice je te,
spet se “normal life” za;ne.
Alja Pregl

O ježku
Nekega dne novembra, ko sem šel z atijem po drva za
pe;, sva našla spe;ega ježka, zavitega v žagovini.
Pustila sva ga pri miru, naj spi. :ez nekaj dni sem se
hotel peljati s kolesom in sem ga videl v jašku od kanalizacije. Poklical sem mamico. Medtem je prišel ati
domov. Kaj bomo naredili z njim| Ati je predlagal, naj
ga vzamemo v hišo. Bil je ves umazan in ati ga je odšel
umit v kopalnico. Potem smo ga zavili v brisa;o in
položili na toplo. Sklenili smo, da ga bomo zadržali v
hiši, ker je zunaj že bil mraz. Ježek je potreboval hiško.
Ati je odšel v gozd in prinesel štor, iz katerega je izdelal ježevo hišico. Namestili smo ga zraven pe;i. Prinesli
smo suhega listja in trave. Ježek je za;el nositi listje in
travo v notranjost štora in izdelovati svoj novi dom.
Ježek je sigurno la;en. Kaj ježek je| Prebiral sem razne
knjige in razno literaturo, ker nisem vedel, kaj naj bi
jedel. Na koncu sem ugotovil, da ima najraje lešnike in
ma;je brikete. Ko smo kon;no ugotovili, kaj najraje je,
smo si kar olajšali in je bilo lažje za naprej. Seveda je
ježek izlo;al tudi izlo;ke ki jih je bilo treba vsako
toliko ;asa po;istiti. Zelo zanimivo nam je bilo pozimi,
ko je ježek spal, zanimivo je bilo, da je dva dni spal in
se nato malo zbudil, se najedel in spet spal naprej zimski sen. Ko se je kon;no kon;ala zima in njegovo
spanje, je postal zelo nemiren. Spoznali smo, da je ;as
za selitev. Spomladi, ko se je zunaj segrelo, smo vsi
skupaj, predvsem ati in Jan, ogradili del travnika z
nizko ograjo in mu tudi sestavili streho za njegov dom,
da ne bi bil moker. Ko je bila ograja kon;no postavljena, za tem tudi hišica in streha. Njegov dom je bil pa
obdan s suhim listjem. Ježka smo preselili iz hiše na
lep travnik in v njegovo doma;e okolje. Ježek je zunaj
zelo užival in se tudi rad igral. Zunaj je tudi zelo rad
tekel, užival v soncu in zelo veliko jedel.
Najzanimivejše je bilo, ko si mu prinesel jesti, si malo

potresel z ma;jimi briketi in je takoj prišel ven iz svojega doma. Zanimivost je tudi bila, da je podnevi spal kar
na odprtem pri rožicah, in tudi pono;i, ko je bilo toplo,
ni bilo kaj dosti druga;e. Tak na;in življenja je imel, vse
dokler ga nisem odnesel pokazat v šolo. Po tem mu je
šlo na slabše. Odklanjal je hrano, vodo, vse. Na koncu
je na žalost po enem tednu preminil in smo ga pokopali na njegovo najljubše mesto. Njegova hišica pa še
zmerom stoji na travniku in nas spominja nanj. ■
Tin Didek

Foto> Tin Didek

“Mojca in Kekec”, Kaja Kova;i;, 9 let
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Otro[ki koti;ek

Ustvarjalni koti;ek

Škratki
V tokratnem ustvarjalnem koti;ku vam predstavljam
lutke – pal;ke oziroma škratke, ki sva jih skupaj s
sinom Gašperjem izdelala na ustvarjalni delavnici za
otroke. Za izdelavo škratkov potrebujemo lesene
pal;ke oziroma dolge zobotrebce. Na pal;ko
nataknemo kroglico iz stiropora in ji narišemo o;i ter
usta. Pod glavo škratka nalepimo škratovo obleko.
Naredimo jo iz tkanine ali iz tankega filca. Iz blaga
izrežemo tri;etrt kroga in ga zlepimo skupaj, da
dobimo stožec. Skozi luknjo na vrhu vtaknemo
pal;ko in tik pod škratovo glavo blago prilepimo na
pal;ko. Uporabimo lepilo za les oziroma kakšno
drugo lepilo ki ne topi stiropora. Spodnji del škratove
obleke je iz debelejšega barvnega papirja. Prav tako

izrežemo tri;etrt kroga in ga zlepimo v stožec.
Obrnemo ga obratno kot blago in nataknemo na
pal;ko. Blago prilepimo na papir, papirja pa na pal;ko
ne lepimo, da bo naš škrat lahko pogledal ven ali pa se
skril v svoj stožec. Škratu naredimo še kapo iz filca,
lahko pa tudi iz papirja in jo prilepimo na glavo.
Ponovno moramo uporabiti lepilo, ki ne topi
stiropora. Kapo in obleko škrata lahko tudi okrasimo
z bleš;icami ali svetle;imi kamen;ki. Škratu naredimo
še roke iz tanke žice, ki jo ovijemo okrog pal;ke pod
glavo škrata in na obeh koncih okrasimo z bleš;icami.
Na podoben na;in seveda lahko izdelamo tudi druge
majhne lutke na primer živali.

Za izdelavo potrebujemo>
lesene pal;ke
stiroporne kroglice
tanek filc ali blago
debelejši barven papir
škarje
lepilo za les
tanko žico
bleš;ice in druge okraske
Škratke sva izdelala>
Daša Kerin Cerkovnik in Gašper Cerkovnik (5 let)
stekleni;ko v kateri smo škratke fotografirali je v vrtcu
pobarvala Tjaša Cerkovnik (2 leti)
Foto> Daša Kerin Cerkovnik
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In memoriam
Joži Kerin
ob slovesu
17. 12. 2006
⁄iz govora predsednika društva⁄
Dovoli, draga teta Joža, da ti v imenu Društva Kerini in
Stritarji in celotne rodovine Kerinov in Stritarjev spregovorim nekaj besed ob zadnjem slovesu. To ;utim kot
obveznost, saj si neko; ob svoji petinosemdesetletnici v
intervjuju za Trte dejala> »Društvo Kerini in Stritarji je
zame tako prijazno, da se mi zdi, kot bi me nekdo
nazadnje vzel za svojo. Ko ne bi bilo Trt, pa ne bi nih;e
za to zvedel.«
Kot bi mignil, so minila štiri leta, ko smo se Tebi v
;ast zbrali v Mo;ilniku pri Vrhniki, priljubljeni to;ki
tvojih sprehodov v naravo. Zbrali smo se, da bi se skupaj sprehodili med zelenjem ob izviru Ljubljanice, pa
zato, da bi nam pripovedovala o svojem bogatem
življenju in da bi lahko vsaj del pogovora posneli kot
spomin za naše zanamce.
In pripovedovala si nam vsa ;ila in nasmejana o
zanimivih temah od že znanih objavljenih v Trtah pa
do nekaterih podrobnosti, ki smo jih slišali prvi;.
Seveda ni bilo mogo;e mimo znamenitega odhoda k
partizanom v obliki navidezne ugrabitve, mimo številnih jezikoslovno-jezikovnih podvigov in pou;evanj, pa

Jo/a v pogovoru s Petrom Povhom na pikniku Kerinov in Stritarjev
29. 5. 2004
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preskokov do otroških pripetljajev in nesre;e z vozom,
ki te je zaznamovala za vse življenje. Že res, da smo
vedeli, da si se želela vpisati na likovno akademijo, ne
pa, da hraniš skice, ki si jih po nasvetu Zorana Didka
naslikala za sprejem na akademijo. Zvedeli smo tudi,
da je tvoje olje na Obadovem pravzaprav kopija originala, original pa je odnesel avtor kopije. Kako smo se
nasmejali!
Spominjam se podoknice pri Starem Tišlerju – v
stari, znameniti ljubljanski gostilni, kjer si 13. januarja
2002 v krogu najbližjih sorodnic in prijateljic praznovala svoj 90. rojstni dan. Zapeli smo Ti podokni;arji zbora
Lipa zelenela je … tako, kot presene;enje za posladek –
po nedeljskem prazni;nem kosilu. In po nekaj
kozar;kih vina in prigrizku smo se toliko opogumili, da
smo prijazno vzpodbudili tudi Tebe – slavljenko in tvoje
drage gostje Anico Jan;igaj, Martino Podboj in druge, da
so zapele nam novo, neznano pesem iz tvoje mladosti ...
In kakšno tremo smo imeli skupaj z Martino ob organizaciji presene;enja, kajti pri Tebi ni bilo šale, ;e bi šlo
kaj narobe.
Spominjam se naših sre;evanj na koncertih v
Cankarjevem domu, kamor si dolga leta rada zahajala,
vedno elegantna in navdušena, pa tudi kriti;na
poslušalka.
Spominjajo se Te številni študenti – ekonomisti in
ekonomistke – kajti skozi Tvoje roke so šle cele gore
strokovne literature za njihov študij v knjižnici na
Ekonomski fakulteti.
Spominjajo se te dijaki, ki si jih pou;evala v
Ribnici, na Krku, v Ba;kem Petrovcu, v Brežicah, med
vojno na osvobojenem ozemlju v Semi;u, potem v
Sevnici, Ljubljani, pa tudi v Elbasanu v Albaniji, kjer si
Albance v italijanš;ini pou;evala srbohrvaš;ino, in kaj
vem, kje še vse …
Draga teta Joža, dovoli, da dokon;am s Tvojo poslanico mladim iz leta 1997, zapisano v intervjuju v Trtah>
»Dragi mladi, ne zavidam vam vaše mladosti, a rajši bi
bila mlada z vami. Ob;udujem vas, ko s takšno lahkoto
brišete tabuje, ki so obdajali nas, kako zamenjujete
našo utesnjenost s sproš;enostjo, kako niste že rojeni
ali predestinirani s tako ali druga;no ideologijo,
skratka – vse poti so vam odprte, le ne bodite preradovedni za stranpoti!« To naj nam bo popotnica za naprej
in spomin na našo eminentno ;lanico.
Andrej Kerin, predsednik društva

5. rojstni dan v družini Račič
Praznovali smo rojstni dan sina Matije. Torej, ocena
odli;no (5). Že pet let nas je pet v družini in mama Ana
nas ve;krat opomni, da si mladi vendar vzamemo nekaj
;asa in napišemo Društvu Kerini & Stritarji.
Tudi na sre;anju smo že bili in redno spremljamo,
kaj se dogaja s koreninami in kako se bogatijo veje na
mogo;nem deblu. Ponosni smo in veseli, da rastemo v
tej krošnji, in nekaj najlepšega je biti povezan še z drugimi preko ozvezdja, ko ne živiš z njimi, veš pa, da so
nekje blizu.

Matija s torto in sestricama

Pri nas doma v Cerkljah ob Krki se je leto za;elo s
praznovanjem 5. rojstnega dne sina Matije. No, zaupati
vam moram, da je Matija rojen 1. 1. 2002 in da je bil v
tistem letu prvi novorojen;ek v porodnišnici Brežice.
Tekle so solze sre;e, prejela sva darilo porodniškega
oddelka Brežice, ;asopis Dolenjski list je Matiji za
popotnico v življenje podaril takrat 50.000 SIT in še
danes sem za to zelo hvaležna, ;lanek v ;asopisu pa se
je za;el z naslovom Novo leto naznanili fantje. Danes je
Matija vesela družba Alji in Manci, ki sta sre;ni in pridni osnovnošolki, Matija pa je muren;ek v vrtcu in
seveda tudi doma.
Sicer pa živimo v Cerkljah ob Krki, Zoran se vozi v
službo v Krško, jaz pa pou;ujem nove in nove generacije dijakinj in dijakov na Srednji zdravstveni šoli v
Novem mestu. Življenje je naporno in lepo, oba se trudiva za lep, prijazen svet v službi in doma.
Sicer pa ;as hitro te;e, zvon;ki že naznanjajo pomlad, poletje mine en, dva, tri in hitro bo še eno leto
naokoli.
Pišem pa v ;asu, ko praznuje sv. Valentin, ki ima po
pregovoru klju;e od korenin.
Naj bo življenje v letu 2007 kot cveto;e drevo, ki
raste in raste. Sre;no.
Marija Ra;i;

Foto> Zoran Ra;i;

Stelin skrivnostni Kalina
recept za popcorn
Torej, vzamemo materino mleko, cca ;im ve; naenkrat,
žli;ko sirupa, š;epec uh-ov in ah-ov in malo joka.
Ko iz pe;ice zadiši, je popkorn gotov.

Nekje med Miklav/em in Bo/i;kom, natan;neje 15.
decembra 2006, se je Maru[i Sotler Wedam in
Marku Wedamu rodila Kalina. Na fotografiji je stara
/e 2 meseca.

Stela Sotler, 2 meseca

Kalina

Foto> Jurij Sotler

Foto> Marko Wedam
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Ku-ku, Vid je tu!

Dobili smo Nino

Sem Vid Pregl in sem se rodil 23. januarja letos, velik
55 cm. Mami in o;i sta me že prav nestrpno ;akala.
Kakšnih preglavic jima (zaenkrat še ) ne povzro;am,
saj sem res priden fant. Se veliko smejim in se igram,
mamica in o;ka pa pravita, da sem super, ker rad jem
in pridno spim.

Z veseljem vam sporo;amo, da smo dobili novo ;lanico. Zgodilo se je 12. 2. 2007 v porodnišnici v Celju. Z
veliko zamudo, a zelo na hitro, je privekala na svet
Nina, v velikosti 49 cm in s 3,26 kg. Sedaj, ko je z nami
že dober mesec, lahko re;em, da je ;udovita deklica, ki
zna že zelo dobro komunicirati in se na široko nasmejati. Tako je bratu Mihu, sestri Piki, atiju Juretu in
mamici Barbari ni težko razvajati.

Lepo vas pozdravlja Vid!

Prilagam eno bolj zgodnjih sli;ic, pa lep pozdrav vsem!
Barbara Herlah

Foto> Davor Pregl

∑ }
Matiji in vsem novorojenkam
Kalini, Steli, Nini in novorojencu
Vidku iskreno ;estitamo in jim
kli;emo na mnoga sre;na leta!

Upravni odbor, nadzorni odbor dru[tva,
uredni[ki odbor Trt in vsi Kerini in Stritarji

Nina Herlah, 2 tedna

Foto> Jure Herlah

Poziv!
Vse ;lane Društva Kerini & Stritarji ponovno
prosim, da pošljete prispevke za novi zbornik.
Kot je znano, pripravljamo drugo, dopolnjeno
izdajo. Za novi zbornik želimo pridobiti podatke,
ki jih do sedaj še nimamo, nove fotografije in seveda vse življenjepise umrlih v zadnjih dvanajstih
letih, od izdaje prvega zbornika.
Prosimvse,kisemvamžepisala,telefoniralaalivasosebnozaprosila,davzametemojpozivskrajnoresno.Enako
velja za vse ostale, ki vam še nisem pisala, da ;im prej
pošljete svoje ;lanke na naslov društva. Lahko pa me
tudi kaj pokli;ete (041 748 068).
Pa lepo pozdravljeni,
V. Sotler
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Uredni[ki odbor glavni urednik Peter Povh, Janez Bani;,
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Vlado Berglez, Irena Didek-Pregl, Mirko Jan;igaj, Alen;ica Kerin,
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Jezikovno korigirala Mojca Stritar Tisk Grif & Pika

Andrej Kerin, Andrej Stritar

oblika MA+SP

Vid Pregl

