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70 let kasneje
Letos praznujemo že sedemdeset let od za;etka druge svetovne vojne na naših
tleh in dvajsetletnico ustanovitve svoje države. Vsekakor dogodka, ki jima velja
nameniti tematski številki. V Trtah, ki jih imate pred seboj, si boste lahko prebirali spomine na tiste ;ase, ki so se ohranili v ustnem izro;ilu po pripovedovanju
naših dedkov, babic, mam in o;etov, ki jih ni ve; med nami, pa tudi tistih, ki so
letom navkljub še trdno med nami. Glede na na;rte okupatorjev je šlo za biti in ne
biti slovenskega naroda. Zato je bil odpor množi;en in se je kazal na razli;ne
na;ine. Marsikdo je izgubil življenje v oboroženi borbi ali pa je bil prisiljen oditi
od doma kot izgnanec, prisilni delavec ali taboriš;nik. Vojna se je dotaknila vseh
in vsem vtisnila svoj neizbrisni pe;at z grozotami, ki jih niti ni dobro doživeti, še
manj pa nikakor in nikoli pozabiti. Odpustiti seveda da.
Ker pa je bil pobudnik za izbiro vsebine te številke Andrej Kerin ml., ki je k
sodelovanju pritegnil tudi številne pisce iz vrst Kerinov in Stritarjev, prepuš;am
naslednje vrstice uvodnika kar njemu.
Zapisal je> »V no;i na 27. april je minilo 70 let, odkar so se leta 1941, komaj dva tedna po italijanski okupaciji, v Ljubljani zbrali predstavniki komunistov, krš;anskih
socialistov, dela sokolske organizacije ter kulturnih delavcev in v Vidmarjevi vili na
današnji Cesti 27. aprila ustanovili Osvobodilno fronto slovenskega naroda! Povezala
jih je gore;a želja po osvoboditvi slovenskega naroda izpod jarma nacifašisti;nih
okupacijskih armad. Zapisali so devet temeljnih to;k OF, ki so predstavljale vodilo in
cilje boja proti okupatorju. Tajna mreža se je hitro širila po slovenskih vaseh in mestih
ter pridobivala nove in nove aktivistke in aktiviste. Za zmago so bili pripravljeni žrtvovati svoja življenja in ni jih malo, ki osvoboditve niso do;akali. Nastajali so odbori,
krajevne organizacije, javke itn. Oblikovale so se oborožene formacije in nastala je
narodnoosvobodilna vojska partizanskih odredov Slovenije.
Tudi mnogi iz vrst Kerinov in Stritarjev so vstopili v OF in enote NOV POS.
Vencelj Perko je bil prisoten na ustanovnem sestanku v Vidmarjevi vili. S svojim
trdim delom tako v organizaciji, javkah, odborih kot na bojnih poljih so prispevali k zmagi in osvoboditvi. Nekateri so za svoje prepri;anje dali svoje življenje!«
To pa seveda ni vse> najpomembnejše je obvestilo o našem pikniku, ki bo
letos v Ljubljani. Pridite, ne bo vam žal!
Kot pa sem že omenil na za;etku, bo naslednja številka posve;ena osamosvojitvi.
Vsakdo bo lahko opisal svoje ob;utke ali dogodivš;ine iz tistih, zdaj že zgodovinskih
;asov. Vabljeni k pisanju ali pa posredovanju zanimivih fotografij iz tistih dni!
In spet je tu tematska številka!
Peter Povh
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Očetova internacija
Moj o;e Andrej Kerin – ate je
ve;krat pripovedoval zgodbo iz
svojega življenja, kako se je po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943
vra;al iz italijanskega koncentracijskega taboriš;a Renicci.
Na ukaz italijanskih okupatorjev so se morali leta 1942 med ostalimi vpoklicanimi javiti v Kostanjevici tudi ate, stric France in stric
Pepi. Osumljeni so bili sodelovanja
z narodnoosvobodilnim gibanjem.
Strica Pepija so izpustili domov,
medtem ko so ateja in strica Franceta zaprli v novomeške zapore.
Po pripovedovanju tete Majde
Povhove, rojene Stritar, in sestri;ne
obeh zaprtih so jim iz Stritarjeve
gostilne v Kandiji v Novem mestu
nosili hrano in pošto ter iskali
na;in, kako bi ju rešili. Stric Jože
Stritar je na vse mogo;e na;ine
poizkušal rešiti svoja ne;aka.
Uspelo mu je rešiti strica Franceta, medtem ko je bil ate Andrej poslan v ljubljanski zapor na
Mikloši;evi cesti, kjer mu je hrano
in pošto prinašala sestra Anica
Jan;igaj. Iz ljubljanskih zaporov
je bil interniran v koncentracijsko
taboriš;e v Gonars. Tam je ostal
zaprt devet mesecev, nato pa je bil
prestavljen v taboriš;e Renicci.
V obeh taboriš;ih so zaporniki
trpeli hudo lakoto, bili so pomanjkljivo oble;eni, prezebli, polni uši
in obkroženi s stenicami, zato je
veliko zapornikov v teh razmerah
izgubljalo upanje na osvoboditev in
voljo do življenja, medtem ko je naš
ate ohranjal optimizem s petjem in
nekateri sotrpini so se mu pridružili.
Na takšno grupiranje zapornikov so
pazniki postali pozorni, saj je predstavljalo potencialno nevarnost za
upor, zato so petje prepovedali z
zapovedjo> »Niente cantare, capito!«

Od doma so ateju pošiljali pakete s hrano, ki jo je delil z zaporniki, med katerimi so bili tudi spretni obdelovalci kamna. Tako so mu
za zamenjavo za hrano, zlasti pa za
cigarete, izdelali pepelnik in sr;ek,
ki je bil s posvetilom namenjen njegovi zaro;enki – naši mami Zofiji.

Fotografije izdelkov iz taboriš;a
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Po kapitulaciji Italije so se interniranci peš vra;ali na svoje
domove. Ta pot je bila hkrati radostna zaradi pri;akujo;ega snidenja z
doma;imi in polna nevarnosti, ker
bi jih lahko zajeli ali ustrelili bodisi vra;ajo;i italijanski vojaki ali
kakšna druga vojaška formacija.
Hodili so po gozdu, po cesti, se
skrivali in z vso opreznostjo iskali
hrano in preno;iš;a. Nepozabno dobri so bili mleko in žganci, s ;imer
jih je nahranila gospodinja s Krasa.
Pot, po kateri sta na koncu hodila z
rojakom, sojetnikom iz Oštrca, se je
zaradi vseh zaprek vlekla in tako je v
Sv. Križ, današnje Podbo;je, prispel
konec septembra. Ko se je prikazal pod Rebrico, ga je prvi opazil
Bani;ev Lojze, ki je pasel krave, nato
pa je ob doma;em plotu Stritarjeve
gostilne sledilo ganljivo snidenje z
o;etom Alojzom, ki ga sprva mo;no
shujšanega in upadlega ni prepoznal,
nato pa je radostno vzkliknil in ga
objel, reko; >»Ti si, sem mislil, da te
ne bom nikdar ve; videl.«
Nato je ate še nadalje podpiral narodnoosvobodilni boj in z
doma;imi obdeloval polja, vinograde
ter tako pomagal preživljati širšo
družino, ki se je pred nemško okupacijo v za;etku vojne z levega brega
Krke izselila na desnega, ker je bilo
to podro;je pod domnevno milejšo
italijansko okupacijo. Družina je
takrat našla zato;iš;e v Sv. Križu v
Stritarjevi gostilni, prvotnem domu
naše stare mame Antonije.
Po kapitulaciji Italije so tudi
podro;je na desnem bregu Krke
zasedli Nemci, pod katerimi so se
dogajale nove tragedije, ki s spletom okoliš;in na sre;o niso prizadele o;etove družine z izgubo
družinskih ;lanov.
Irena Iskra

Misli o OF in
o komandantu Stanetu
Letos obeležujemo 70-letnico ustanovitve Osvobodilne fronte. Nekateri se spominjamo tudi stote
obletnice rojstva komandanta Staneta. Zares, dva
okrogla jubileja, ki meni osebno veliko pomenita.
V današnjih ;asih divjega in krutega kapitalizma
je vra;anje v zgodovino osebna odlo;itev posameznika. Meni in še nekaterim je to zapolnitev prostega
;asa, nekakšen hobi, drugim je za zgodovino malo
mar, tretji pa se celo poklicno ukvarjajo z njo.
O obeh, o OF in o komandantu Stanetu, je bilo na
Slovenskem napisanega in povedanega veliko. Sam
bom dodal nekaj misli.
OF je bila organizacija, ki je vodila upor in odpor.
V njej so bili združeni tako levi;arji kot tudi zdravi in
domoljubni desni;arji s Kocbekom na ;elu. Prisotna je
bila v vseh porah slovenskega življa< med kmeti, izobraženci, delavci, kulturniki. V njej je aktivno delovala
tudi naša, žal pokojna ;lanica društva prof. Joža Kerin.
In seveda njen brat, študent Stane, ki je bil po izdaj-

Spominski kovanec

stvu ubit kot talec v Gramozni jami, skoraj so;asno
kot organizacijski revolucionar in vodja Tone Tomši;.
Izdajstvo! Zakaj, ;emu, komu| Je tisti, ki je ovadil Staneta, umrl mirne duše ali ga je kaj pekla vest|! OF je bila
prisotna tudi na podeželju, v vasi. V njej je bila aktivna tudi moja stara mama Vida. Neko; jo je božji dušni
pastir natepel in od takrat njena zamera do župnikov
in RKC. Stari ata Pepi se je med vojno oklepal kmetije
in kmetijstva. Bil je neopredeljen, sredinec< ne levi;ar
ne desni;ar, zdrav kmetovalec. Najraje je imel doma;e
živali, vaški biolog, najverjetnejši predhodnik sestri;ne
Maruše, ki je profesionalna biologinja. Zelo dobro!
V Podbo;ju imamo še vedno aktivno kulturno društvo, imenovano Stane Kerin. Zanimivo in pomenljivo!
V društvu smo aktivni ;lani mama Magda, dobitnica
Prešernove plakete, ki jo je podelila Zveza kulturnih
organizacij (zdaj obmo;na izpostava JSKD) Krško, sestra Jerneja in jaz< s ponosom in zanosom!
Tako kot je bil stari ata Pepi kmetovalec, tako je bil
Franc Rozman – Stane komandant. V pravem smislu
besede! Stane je bil vojak, general, ni bil politik in ne
državnik. Bil je majhen ;lovek po rasti, velik po srcu, z
najve;jo karizmo. Legenda že za ;asa življenja, mit po
nesre;ni smrti.
Bil sem na proslavi v Spodnjih Pirni;ah pred Stanetovo rojstno hišo. Bilo je zelo lepo, ganljivo. In bil sem
med prvimi, ki sem dobil nov kovanec za dva evra. Ta
tako opevani kovanec, na katerem je upodobljen tovariš
Stane. Bravo, zasluženo! Zdaj pa se zopet javljajo neki
dežurni kritiki, ki skušajo našega verjetno najve;jega
generala prikazati kot zlo;inca. Sram jih bodi! Le še eno
stvar glede komandanta Staneta. Kr;anov Valentin iz
Podbo;ja, partizan :oruga, mi je zaupal, da je le enkrat
jokal v partizanih> ko se je ponesre;il Stane, na njegovem
pogrebu v :rnomlju. To pove vse, temu ni kaj dodati.
Tudi OF skušajo nekateri novodobni klerikalci prikazati v temni lu;i. Komu, zakaj, ;emu|! Da bi se oprali
in o;istili grehov inkvizicije, Sv. Urha, Kozlerjeve goš;e|
Grozno! Žal so najglasnejši tisti, ki jim je socializem
vse podaril, bivši ;lani partije, ki so se spreobrnili v
»gore;e« ;lane klerikalizma.

Slava heroju Stanetu!
Slava Osvobodilni fronti!
Slava Stanetu Kerinu!
Proletarec in kulturnik Uroš Kerin
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Frenk, Joža, Stanko –
Kerinovi borci
Drugo svetovno vojno smo na podro;ju današnje
Slovenije doživeli predvsem kot partizansko bojevanje, ki se je odvijalo v dveh oblikah> kot ilegalno
delovanje v mestih in vaseh in kot oboroženi napadi
na okupatorja. V Podbo;ju (takratnem Sv. Križu) je
bilo kar nekaj družin, ki so jih imeli za partizanske,
med njimi so bili morda najopaznejši Kerini. Zdaj, ko
smo že blizu sedemdesetletnice tistih zgodovinskih
dni, naj tudi v Trtah omenimo tri najopaznejše Kerine
– borce> to so bili Stane, Frenk in Joža.
O Stanetu Kerinu,
ustreljenem kot talcu
v gramozni jami v Ljubljani 12. maja 1942,
ne morem napisati kaj
dosti ve;, kot je v našem
prvem in drugem
Zborniku napisala njegova sestra Joža. Spominjam pa se ga dobro kot
Kerinovega študenta, ki
se je ob po;itnicah vozil
skozi Brod v kratkih
hla;ah na kolesu, v;asih
pa tudi s Frenkovim
Stane Kerin
gikom. Osebno sva si
bila prej tujca kot sorodnika (Stane je bil bratranec moje
mame Antonije Kerin). Lo;ilo naju je dobrih pet let, še
bolj pa Kerinova gospoš;ina na eni in Bani;eva skromnost, da ne re;em revš;ina, na drugi strani.
Novica, da so Italijani kot talca ustrelili Staneta, me
je popolnoma zmedla. Bila je vojna, vojskin ;as, ki smo
ga ob;utili bolj po pomanjkanju hrane kot pa po bitkah,
ki so se odvijale po Dolenjskem. Biti moram natan;nejši>
vojno smo otroci doživljali druga;e kot odrasli, med katere je Kerinov Stane že sodil, jaz pa sem bil takrat še zelo
otro;ji, in ravno Stanetova smrt me je prisilila, da sem
za;el razmišljati o smislu našega upora proti tuji vojski,
proti okupatorju. Stane je postal naš vzor in simbol.
O Frenku in Joži Kerin smo v Trtah pisali že nekaj
krat, vsekakor ve;krat kot o Stanetu, a do zdaj nisem
imel v rokah nobenega uradnega dokumenta o njuni
aretaciji in obsodbi. Obrnil sem se na Arhiv Republike
Slovenije s prošnjo, da mi dovolijo vpogled v sodni spis
o obsodbi Jože in Frenka Kerina. Odgovorili so mi zelo
prijazno>
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Kerin Franc, rojen
6. 12. 1907, je bil aretiran
od italijanskih okupacijskih oblasti 10. 12. 1942,
zaslišan pred italijanskim
vojaškim sodiš;em in nato
29. 5. 1943 izpuš;en. Dne
7. 12. 1943 je bil ponovno
aretiran od domobranske politi;ne policije in
17. 12. 1943 interniran v
Nem;ijo. Drugih podatkov nismo našli.
Frenk Kerin

Joža Kerin na Triglavu 28. julija 1939
(iz ;asa vojne žal nismo našli fotografije)
Kerin Joža, rojena 13. 1. 1912, je bila aretirana od italijanskih okupacijskih oblasti 10. 12. 1942 in obsojena pred
vojaškim sodiš;em 27. 5. 1943 na 12 let je;e zaradi »prevratnega
združevanja in propagande«. Dne 14. 6. 1943 je bila odvedena v
zapor v Koper, 26. 6. 1943 pa v zapor v Perugio (Italija).
K temu bi dodal še tole> Joža mi je ve;krat opisovala trnovo pot iz Perugie domov v Sv. Križ in svoj
originalni odhod v partizane – o ;emer smo tudi že
nekaj napisali v Trtah in Zbornikih K & S.
Janez Bani;

Nekaj misli
Simona Perka
Ob 70-letnici ustanovitve OF slovenskega naroda
je prav, da temu ;astnemu dejanju slovenskega naroda
tudi sam dodam nekaj misli, še zlasti zato, ker se danes
pozablja, oziroma, kar je še hujše, potvarja resnico.
Ob napadu Nem;ije aprila 1941 na Slovenijo je bilo
tedanje politi;no vodstvo nesposobno zaš;ititi svoj
narod. Zato so domoljubne sile, sestavljene iz razli;nih
nazorskih skupin in posameznikov, spoznale, da morajo same nekaj storiti in ne ;akati na rešitve od nekoga
drugega. Verjeli so v pravi;nost svojega boja. Dokaz tega
je odlo;itev stotiso;ev Slovencev, ki so se vklju;ili v OF.
To so bili ljudje vseh sestav in poklicev, raznih nazorskih pogledov in izobrazbe. Ljudje so se pri izvrševanju
nalog po;utili pomembne, koristne in upoštevane, kar
pa danes žal pozabljamo in zanemarjamo.

Jožefa – Pepca in Vencelj Perko sredi šestdesetih let 20. stoletja
V to delovanje OF sta bila aktivno vklju;ena moj
o;e Vencelj kot predvojni komunist in moja mama
Jožefa – u;iteljica. O;e je bil rojen na Jesenicah, kovinar, delavski (sindikalni) zaupnik, udeleženec :ebin,
komunist, župan na Koroški Beli, zapornik v Bile;i,
prostovoljec ob napadu Nem;ije na Slovenijo, zaprt
v Begunjah in Krautu. Iz Krauta je pobegnil v partizane. Z Jesenic je bil odpoklican v Ljubljano in nato
na Dolenjsko. Partizanoval je pretežno po Gorjancih<
bil je tudi udeleženec SNOS v :rnomlju. Bil je pošten
borec, aktivist, na;elen in skromen ;lovek, ki je znal
prisluhniti drugim, dober govorec. Zato so mu ljudje
zaupali in se vklju;evali v OF v borbo proti okupatorju. Mama Jožefa je do;akala okupacijo na Jesenicah,
sodelovala pri pobegu o;eta in drugih iz taboriš;a
Kraut in se po pobegu pred izgnanstvom umaknila v
Podbo;je. Tu je povila prvorojenca, kasneje pa je bila

talka skupaj s še nekaterimi sovaš;ani. Po
medsebojni izmenjavi
talcev z okupatorjem je
s teto in sinom pobegnila v Gorjance. Tu se je
zatekala iz kraja v kraj,
u;ila v partizanski šoli,
v Beli krajini povila
drugorojenko Bredo in
konec vojne do;akala
v Dalmaciji. Zato vsa
;ast in poklon našim
mnogim, danes sorodnikom in sovaš;anom
Avtor ;lanka Simon Perko
za njihova dejanja in
leta 1944
žrtvovanje.
Ko danes poslušamo, kako so se okupatorjevi
služabniki – belogardisti in domobranci borili proti komunizmu, me zanima samo eno> kaj so nare
dili za 63.000 izgnancev, 19.000 beguncev, 26.000
taboriš;nikov v nemških in 36.000 v italijanskih koncentracijskih taboriš;ih, da o talcih in drugih žrtvah
ne govorimo. Za njih so bili vsi komunisti, ne bratje in
ne Slovenci.
Zato spoštujmo svojo našo zgodovino in svobodo, spoštujmo žrtvovanje in trpljenje naših predhodnikov in ne dovolimo, da se z lažmi izni;ujejo
njihova dejanja in žrtvovanja.
Simon Perko

Vaš;ani Sv. Križa-Podbo;ja – aktivisti in borci Rezi Kr;enova,
Vencelj Perko, Mihela Valentin, spredaj Simon Perko.
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Majda Povh in OF
Spominjam se, da so nas že v
prvih razredih osnovne šole prve
Jugoslavije (1918–1941) vzgajali
v domoljubje in sovraštvo proti
Nemcem – Avstrijcem in Italijanom. Vsako leto smo imeli državni
praznik, tako v šoli kot v sokolski
organizaciji. S slovesno akademijo,
telovadnim nastopom, recitacijami in glasbenimi to;kami. Za
uvod smo povsod zapeli himno,
ki jo je sestavljalo troje nacionalnih himen> srbsko »Bože pravde«,
hrvaško »Lepa naša domovina« in
slovensko »Naprej zastava slave«.
Seveda smo na koncu morali zraven
zapeti še »Aleksandra in Marijo
in ves narod ;uvaj Bog (Kralja in
kraljico)«. Otroci pa smo dodali še
pesmico »Mi se ne bojimo ne Švaba
ne Italijana, vse bo še premagala Jugoslavija«. Te proslave so nas potem
do odraslosti vzgajale v nacionalno
samozavest in borbenost.
Prvi; smo imeli v Novem mestu
organizirane demonstracije proti
Nemcem – nacistom, ko so okupi-

Žig propagandne komisije z zadnje
strani ene od fotografij

rali :eškoslovaško. In zato ni bilo
;udno, da smo leta 1941 v Ljubljani
študentje in dijaki, pa tudi drugi
državljani demonstrirali proti
pristopu Jugoslavije k silam nacizma in fašizma. Seveda so nas policisti na konjih razgnali in demonstracije onemogo;ili. In takrat smo
vzklikali> »Bolje rat nego pakt«
(boljše vojna kot pogodba). To je
bilo 27. marca 1941, 6. aprila pa
so nas že napadli oboji, Nemci in
Italijani, in zasedli vso Jugoslavijo.
Poleti istega leta pa smo že slišali
za prve partizane in za organizacijo
OF ter za;eli sodelovati z njo. Predvsem smo zbirali denar, hrano, sanitetni material. Seveda smo morali
zelo premisliti, koga pritegniti k
temu delovanju, ker niso bili enotnih misli. Pa tudi Novo mesto je
bilo tako majhno in tako si bil kaj
hitro opažen, kaj si po;el in s kom
si se družil. Februarja 1942 sem dobila nalogo, da skušam izvedeti, kdo
od mladih se je v;lanil v fašisti;no
organizacijo GILL. Ker pa je OF
razglasila kulturni molk (nismo se
udeleževali niti kino predstav ne
koncertov ali gledaliških predstav
in podobno) sem pa; šla v kino pogledat, kdo tega ne spoštuje in ni
naš. Tam nas je (bili smo trije) nekdo
pa; videl, ocenil, zakaj smo prišli, in
nas prijavil. Tako so nas zaprli in
postavili pred vojaško sodiš;e v Ljubljani, ki pa nas je oprostilo, ker ni
bilo zadosti dokazov za krivdo, ki
nam je bila o;itana.
Vse skupaj je trajalo tri mesece.
Ko sem se vrnila v Novo mesto, sem
spet delovala po starem. Prenašala
ilegalni
;asopis
Slovenski
poro;evalec, zbirala prej omenjene
materiale za partizane in nosila
zapornikom iz Podbo;ja in okolice
hrano v zapor, kadar so jih pripel-
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Majda in Jože Stritar na Povhovi terasi,
Novo mesto, pomladi 1943
jali v Novo mesto. Pa tudi znanci iz
Ljubljane so se me spominjali, kdo
sem, pa so mi poslali aktiviste od
tam in ti so potem pri nas po;akali,
da sva z Dušanom našla zvezo z aktivisti iz okoliških vasi, ki so tudi
sodelovali z OF. Mesto je bilo obdano z žico, tako da smo te ilegalce
spravili preko blokov in žice.
Jeseni 1942 so aretirali kar precej
fantov in mož iz Podbo;ja, pa tudi
iz okoliških vasi, in jih prepeljali v
novomeške zapore, ;ez nekaj ;asa pa
so jih odpeljali v razli;na taboriš;a
v Italiji. Med njimi so bili bratranca,
Kerinova Franci in Andrej, in tudi
sosedje iz Podbo;ja. Tudi zanje sem
nosila hrano v zapore, dokler jih
niso odpeljali v Italijo. Bratranca
Francija je o;etu Jožetu Stritarju uspelo osvoboditi iz zapora, ker je bil
komandant takratnih belogardistov
o;etov dober znanec iz Krškega,
kjer smo živeli, preden smo prišli v
Novo mesto. Drej;eta pa mu ni uspelo osvoboditi. Kasneje, ko so bili

Prisilno delo, Majda Stritar, 2. decembra
1944
vsi ti možje in fantje že odpeljani in
razporejeni po raznih krajih v Italiji,
je prišlo kar precej pisem od njih
kar na naš naslov, ker v Podbo;ju
ni bilo ve; pošte in je bila vas na
osvobojenem obmo;ju – »partizanski teritorij« – in so Italijani in beli
samo v;asih pripravili enodnevne
pohode ter aretacije, povezane z
njimi. Italijani so dovolili, da smo
internirancem enkrat mese;no poslali paket s hrano, pa tudi kakšen
kos obla;il ali drugih potrebš;in,
vendar je paket lahko tehtal samo
pet kilogramov. Za Podbo;je je skrb
za prevoz paketov prevzel bratranec
Pepi – Jože Kerin, ker so za ves ta
predel, kjer niso bile italijanske
postojanke, pošto in pakete sprejemali samo v Novem mestu. Tako sva
potem s Pepijem vsak mesec peljala
lojtrski voz, poln paketov, v kasarno
sredi mesta in jih predajala vojakom,
ki so pregledali vsakega posebej, da
ni notri kaj, ;esar se ne sme pošiljati.
Nato sva pakete še ali zavezala ali pa
jih zabijala s seboj prinesenimi žeblji.
Pepi je odnesel tudi pisemsko pošto,

ki so jo interniranci pošiljali na moj
naslov, in ko je naslednji; prišel, je
spet prinesel pisma za internirance,
da sem jih poslala v Italijo.
8. septembra 1943 pa so Italijani kapitulirali in Novo mesto je
bilo do 22. oktobra osvobojeno.
Veselje je bilo nepopisno, ampak
tudi zaskrbljujo;e, kaj bodo napravili Nemci. Takoj sem bila mobilizirana v mestni odbor OF, par dni
za razli;ne manj trajajo;e akcije,
potem pa so me dolo;ili v okrožni
odbor OF Novo mesto, odsek za
zveze – pošta, kurirji, informacije.
Prva dva dneva, ko so bili še pogovori med Italijani in partizani ter
pogajanja o na;inu umika, predaji
vsega orožja in opreme, pa sem imela smolo. Ko sem se s kolegom peljala mimo stoje;e formacije Italijanov
in belogardistov, sta iz vrste sko;ila
dva bela, eden je zgrabil kolo in me
držal, drugi pa je s puškinim kopitom tolkel po mojem hrbtu. Pritekli
so trije Italijani, ki so tudi stali tam,
in me rešili. K sre;i mi niso ni; zlomili, nekaj dni pa me je vse bolelo,
pa je bila stvar kon;ana.
Nemci so potem nekajkrat
bombardirali mesto, precej razbili
hiše, ve; kot sto ljudi je bilo mrtvih.
Mesto se je z nami vred izpraznilo v
okoliške vasi in preko dneva je bilo
mrtvo. Ljudje so prihajali domov
samo spat.
22. oktobra so Nemci prodrli
iz Krškega in Kostanjevice v Novo
mesto, mi pa smo se umaknili v gozdove v okolico mesta. Tako sem bila
do srede novembra v gozdu na hribu
Luben, tam pa me je našla mama,
ki jo je o;e poslal, naj me pripelje
domov, ;e me ne najde, pa naj ostane
še ona tam. Mama me je našla in
jokala in pravila, naj grem z njo, ker
ona res ne more ostati. Tako sem šla
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z njo domov. Ker se nismo vrnili v
restavracijo, kjer smo živeli (Nemci
so zasedli ves hotel), smo živeli v
mlinu pri mestu. Tam smo se kar
potuhnili, posebno jaz nisem šla nikamor, ker so me beli, ki so se vrnili
z Nemci, dobro poznali. Imela sem
kar prav, da sem bila kar »doma«,
ker ko sem prvi; šla s sestro Uršo
obiskat v bolnico o;eta, ki je težko
zbolel, naju je sre;al domobranec
– Novomeš;an. Že drugi dan sta
prišla dva policaja, naju aretirala in
peljala na policijo, kjer je bil k sre;i
komandant moj sosed in vrstnik
iz Krškega, ki mu je bilo nerodno,
kako naj z nama postopa. Bila sem
prepri;ana, da bo upošteval to najino znanstvo in prijateljstvo. In se je
res vse skupaj dobro kon;alo.
Seveda smo se tisti, ki smo še ostali v mestu, spet za;eli sestajati in
povezovati, potem ko se je stvar pod
Nemci malo umirila. Fantje, prijatelji in sodelavci v organizaciji so
vsi odšli in se vrnili šele leta 1945, na
žalost pa nekaterih ni bilo nazaj. Po
tem prvem zaslišanju so me še nekajkrat aretirali, vendar ne moj znanec,
pa; pa druge, bolj vojaške organizacije, a se je vse dobro kon;alo.
V;asih je prišla kakšna kurirka v
varovano mesto po informacije, tudi
po zdravila, pa tudi kakšno pismo
je prinesla iz gozdov. Jeseni 1944
pa smo bili mobilizirani na prisilno
delo in gradili utrdbe okoli mesta
za poslednje boje, ki so jih Nemci
pri;akovali, kar pa se ni uresni;ilo,
ker so prej kapitulirali. Le vsi njihovi
sodelavci, ustaši, ;etniki in še kdo so
se umikali skozi mesto, kar pa je bilo
zame najbolj groze;e v vsem ;asu
vojne. Vendar se je vsem zelo mudilo
naprej proti zahodu in ta grozljivka
je trajala slab teden. In tako sem in
smo ostali do današnjih dni.

Dušan Povh
Dušan je bil tudi že zelo zgodaj
organiziran v OF, ker so ga nekateri od vode;ih v mestu že v predvojnem ;asu povabili medse. Tako
je že leta 1941 jeseni za;el uporabljati o;etov šapirograf (današnji
fotokopirni stroj). Z o;etovim
dovoljenjem ga je smel odnesti v
drugo hišo, kjer sta s sodelavko
aktivistko kopirala Slovenski
poro;evalec, ki je prihajal v Novo
mesto iz Ljubljane. In potem sta ta
;asopis razdelila raznašalcem. Poleg tega pa je tudi že bil v vojaški
formaciji z veliko funkcijo, kar
sem izvedela šele tik pred kapitulacijo Italije, ker se nismo nikoli
med seboj pogovarjali, kaj kdo dela
Dušan Povh, 1944

Partizansko lutkovno gledališ;e, Lojze
Lavri; in Dušan Povh, :rmošnjice,
januarja 1944

za OF. Vse je bila konspiracija, razen ;e nisi bil direkten sodelavec.
Tako sem šele na dan kapitulacije Italije dobila nalog, naj našo
manjšo gostilniško sobo dobijo v
uporabo vodilni mladinci v mestu,
kjer sva prvi; skupaj sodelovala>
jaz kot tipkarica navodil, kako se
pripravimo za odhod v partizane
in kaj je pomembno, da imaš s seboj. Takoj drugi dan je on že odšel
na druge posle. Potem pa je bil tudi
on dodeljen Okrožnemu odboru
Novo mesto Agitprop – za tisk in
propagando. Ves ;as od odhoda v
partizane do konca vojne je bil po
tiskarnah v podzemnih bunkerjih. Na za;etku pomladi 1944 pa
je šel iz novomeškega okrožja v
Ko;evski Rog, za nekaj ;asa v glavni odbor OF – SNOS, oddelek za
kulturo, nato pa do konca vojne v
Centralno tehniko v :rmošnjicah
na Rogu, kjer je bil v grafi;nem
oddelku, sodelavec v ;asopisu Pavliha in Lutkovnem gledališ;u, kjer
je bil tudi soustanovitelj.
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Jože
Stritar
mlajši
Z bratom Jožetom sva bila zelo
povezana in vedno skupaj pri igri.
Tudi v najstniških letih sva imela vedno isto družbo njegovih prijateljev in mojih prijateljic. On je bil
glasbeno zelo zavzet, tako da je za;el
igrati najprej klarinet, nato pa mu je
o;e kupil harmoniko, na katero pa
se je kar sam nau;il igrati. Teorijo je
pridobil pri pouku klarineta, pa je
šlo. V ;asu vojne je bil tudi vklju;en
v OF, vendar nisva drug drugemu
povedala, kaj po;neva. Šele tisti
dan, ko sem pisala navodila pod
Dušanovim vodstvom, kaj naj si pripravimo za odhod v partizane, sem
izvedela, kaj je po;el Jože od leta
1941 za organizacijo OF. Ko pa je leta
1943 po odhodu Italijanov šel v partizane, je bil le kratek ;as v Gub;evi
brigadi pomo;nik starega partizana
mitraljezca. Potem pa se je lepega
dne v brigadi pojavil kasnejši filmski režiser Zvone Sinti; in nabiral
ljudi za Frontno gledališ;e. Jože je
povedal, da igra na harmoniko, in
tako je postal in ostal harmonikar
v Frontnem gledališ;u VII. korpusa
NOB do konca vojne.
Vse tri zapise je pripravila
Majda Povh

Jože Stritar

Sodelovanje Ane Jančigaj,
roj. Kerin, in Mirka
Jančigaja v NOB
Maja 1941 se je moj o;e Mirko vklju;il v organizacijo
OF v Ljubljani, z njim pa tudi moja mama Ana. O;e je kot
lastnik drogerije postal dobavitelj sanitetnega material,
težkih kemikalij ter streliva za potrebe OF in partizanske vojske, pa tudi ;lan vojaškega odbora ekonomskega
oddelka. Skupaj z mamo sta drogerijo vodila kot center
za oskrbovanje partizanov. Mama je bila v njej stalno
prisotna, kjer je ves ;as vodila knjigovodstvo in je bila
popolnoma seznanjena s transakcijami v drogeriji.
Vanjo so po materiale prihajali aktivisti OF, ki so se legitimirali s parolo. Seveda so bila imena neznana zaradi
konspiracije. O;e pa je bil veliko ;asa odsoten, ker je nabavljal material in opravljal druge naloge po navodilih
OF. Aktivisti so material dovažali in odvažali kar s kamioni, zato so drogerijo pogosto nadzorovali ovaduhi in
letele so direktne pripombe na njuno delo.
Isto;asno z delom v drogeriji sta moja starša pomembnim ilegalcem nudila hrano in stanovanje na takratni
lokaciji Bežigrad 5, kjer so imeli aktivisti OF sestanke.
V za;etku leta 1942 so bili v ljubljanske zapore
pripeljani prvi aktivisti z Dolenjske, ;ez nekaj mesecev pa še politi;ni aktivisti iz Podbo;ja (Sv. Križa).
Vsi so poznali mojo mamo in treba jim je bilo pomagati. Zaporniki so se oglašali s pomo;jo zvez v zaporu, preko katerih je mama vsakodnevno nosila hrano,
obleke, denar in seveda toaletne potrebš;ine. Zvezo
so vzdrževali nekateri pazniki, ki so hodili po material v drogerijo. Neko; so jo opozorili, zato so morali
spremeniti pot dostave, zaporniki pa so bili kljub
temu oskrbovani preko drogerije, vse dokler niso bili
izpuš;eni ali prepeljani v koncentracijska taboriš;a.
Nato pa je staršema za;elo goreti za petami. Spomladi 1943 je prišlo anonimno pismo protikomunisti;ne

Drogerija se je nahajala na sedanjem Vodnikovem trgu
nasproti Krekovega trga

Mirko Jan;igaj pred svojo
drogerijo v ;asu vojne
akcije z opozorilom, naj prenehata z delom za OF,
preden bo prepozno. Marca 1943 je šel o;e v Sv. Križ,
ker se je odlo;il, da gre zaradi stalnega pritiska v
partizane. Tam so ga doma;ini izdali, karabinjerji pa
aretirali in zaprli v Kostanjevici na Krki. Po daljšem
zaslišanju so ga izpustili, ker mu niso mogli ni; dokazati. Seveda je imel prepustnico, tako da je bilo vse
videti legalno. Takoj se je vrnil v Ljubljano.
Gonja se je nadaljevala, zato je o;e poslal družino
junija 1943 v Sv. Križ, sam pa je takoj po razsulu Italije 9. septembra 1943 vstopil v Cankarjevo brigado v
Trebnjem. 10. septembra je bila formirana Ljubljanska
brigada, v okviru katere se je težko boril po Sloveniji
in Hrvaškem. 9. maja 1945 so osvobodili Ljubljano in
po enodnevnem po;itku odkorakali osvobajat Trst.
Ob kapitulaciji Italije sta okupator in doma;a svojat pobrala vse premoženje, to je drogerijo, poleg tega
pa še izropala stanovanje.
Mama je v Sv. Križ prišla z otrokoma (Mirkom in
Bredo). Takoj se je povezala z aktivisti OF in nadaljevala delo v odporu. Bilo je težko in naporno, saj so na
dan v vas prihajale tudi po štiri razli;ne vojske. Ker
je bila tako aktivna, so jo z otrokoma vred napisali
na plakat :rne roke, da bodo vsi trije likvidirani. S
pomo;jo partizanov se je vse dobro kon;alo.
To je kratek kronološki zapis dela mojih staršev med
drugo svetovno vojno. Kaj je drogerija pomenila za partizanstvo v tem ;asu, pa je nazorno pokazala razstava Razvoj sanitete med NOB, ki je bila leta 1972 in 1973 v Muzeju
NOB v Ljubljani in ostalih slovenskih mestih.
Tomaž Jan;igej
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Mirca in Lojze Kerin
in OF
Mirca in Lojze Kerin sta ob
nemško-italijanski okupaciji živela na Aleksandrovi ulici, današnji
Cankarjevi, v Ljubljani. Mirca je
bila profesorica petja, Lojze pa
inženir vodarstva. Mir;ina starša Štefinova in oba brata, Li;e in
posvojeni Milan Dimec, ki ga je v
družino kot triletno siroto pripeljala Mirca, so stanovali na tedanji
Tyrševi cesti, sedanji Dunajski.
Lojze je bil zaposlen na oddelku za vode na banski upravi. Celo
vojno je sodeloval v aktivnem in
organiziranem delu v narodnoosvobodilnem boju izven oboroženih formacij. Že v maju 1941 se je
vklju;il v OF – v terenski odbor
inženirjev in tehnikov. Ob poznavanju razmer na delovnem mestu je organiziral OF na upravi.
V prvem mati;nem odboru OF je
opravljal funkcije sekretarja odbo-

ra, komandanta narodne zaš;ite
ter poverjenika za obveš;evalno
službo. V oktobru leta 1941 so ga
sprejeli v Komunisti;no partijo. V
pozni jeseni 1941 je prevzel funkcijo obveš;evalne za obmo;je Center.
Kljub nenehnemu delu v službi, skrbi za Mirco in pravkar rojenega Andreja je poleg konspirativnega dela v OF v ve;ernih urah
v novembru hodil na pevske vaje
Akademskega pevskega zbora pod
vodstvom Franceta Marolta. Odborniki zbora in odposlanec OF
Prežihov Voranc1 so se domenili,
da APZ pripravi koncert! Tako se
je 12. decembra 1941 v nabito polni
Unionski dvorani odvil skrbno pripravljen program narodnih in ponarodelih pesmi, ki je izražal ljubezen do rodne grude. Manjkal ni
niti Ribn;an' Urban, kjer je Lojze
zapel solo. Nastopil je tudi Li;e, ki
je bil prav tako ;lan APZ. Prisotni
predstavniki okupatorske oblasti
so po Jenkovi Lipi protestno zapustili dvorano, drugo jutro pa razpustili APZ. Koncert je bil veli;astno

dejanje odpora. Po tem dogodku se
je Ljubljana zavila v kulturni molk.
V Ljubljani je bil upor proti
italijanskim oblastem mo;no prisoten. Mo; OF se je množi;no pokazala tudi 29. oktobra 1941,2 ko
med sedmo in osmo uro zve;er na
mestnih ulicah in v lokalih poleg
okupatorja ni bilo žive duše!
Italijanska vojska je 24. februarja 1942 Ljubljano za 1170 dni
obdala z bode;o žico. Na ta na;in
so se okupatorji branili pred partizani ter hkrati Ljubljan;anom
in ilegalcem znotraj mesta omejili
gibanje ter tako skušali prepre;iti
njihovo sodelovanje v odporu.
Lojze je od pomladi 1942 delal
na posebni liniji obveš;evalne, ko
je, kot sam pravi, zaradi neprestanega zalezovanja po BeGa3 akutno
živ;no obolel. Po odloku partije je

Milan Dimec

Potrdilo Milan Dimec

Li;e Štefin

1 Radijsko predvajanje zvo;nega posnetka koncerta APZ pod vodstvom Franceta Marolta 12. 12. 1941, Radio Slovenija, Ljubljana 1971 (uvod).
2 Narodnoosvobodilni boj v slovenskem narodovem spominu> SLOVENSKI ZBORNIK 2007, GO ZZB NOB Slovenija, Ljubljana 2007, stran 220.
3 Kratica BeGa se je uporabljala za belo gardo – kolaborantsko organizacijo, ki jo je opremljala italijanska vojska.
4	Organizacija Todt je bila civilna in vojaška inženirska organizacija Tretjega rajha, poimenovana po njenem ustanovitelju Fritzu Todtu. V vojni
je prerasla v paravojaško organizacijo. Vir> http>\\sl.wikipedia.org\wiki\Organizacija_Todt
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Mirca in Lojze Kerin, 1940
bil septembra poslan v bolnico, kjer je ostal do konca
avgusta 1943. Po prihodu iz bolnice se je še v labilnem
zdravstvenem stanju vklju;il v delo v svoji službi. Ko
je ugotovil, da ni zasledovan, se je ponovno povezal z
bivšim sekretarjem celice in delal na organizacijski,
propagandni ter obveš;evalni liniji. Vzpostavil je OF
pri takratni organizaciji TODT.4 Od tam je dobavljal
razne podatke o okupatorjevi strategiji, organiziral
javke za literaturo ter vodil vrsto konferenc pri zbiranju priznavalnih lir. Poleg naštetega je sodeloval tudi
pri delu za perspektivni gospodarski na;rt Slovenije z
organizacijo razmnoževanja koncepta.
Februarja 1945 so ga Nemci aretirali. Andrej se
spominja, kako sta ga z mamo hodila gledat, ko je na
prisilnem delu gradil Moderno galerijo blizu doma na
za;etku tivolskega sprehajališ;a. Spominja pa se tudi,
kako sta mu nesla pirh ob veliki no;i, kar bi bilo lahko
v bolnico, manj verjetno pa v Ribnico. Marca so ga poslali na prisilno delo v Ribnico. Tam je organiziral odbor OF, v katerem je opravljal funkcijo sekretarja, ter
celico KP, katere sekretar je bil. Vzpostavil je zvezo z
osvobojenim ozemljem, kamor je pošiljal poro;ila in
pripravljal masovni odhod pripornikov v partizane.
Mirca je v ;asu vojne skrbela za malega Andreja
in pomagala Lojzetu ter ga podpirala pri konspirativnem delu predvsem s kurirskim delom. Potem ko
je bila Ljubljana (kot edino mesto) obdana z bode;o
žico, je z Andrejem hodila na blok ali do bližnjih
kmetij prek žice po mleko za dojen;ka. V vozi;ku je

imela pod malim Andrejem skrit sanitetni material
in zdravila ali tiskane materiale, ki jih je OF pošiljala
partizanom.
Ker so bili na Aleksandrovi sosedi z zloglasnim
policijskim na;elnikom Hacinom, ki je stanoval nekaj
nadstropij niže, je bilo njihovo stanovanje primeren
prostor za tajne sestanke odbornikov OF, saj policija
take drznosti ni pri;akovala. Za primer hitrega pobega so imeli na balkonu v petem nadstropju pripravljene vrvi, ki jih na sre;o niso bili prisiljeni uporabiti. V
veliki delovni mizi, ki jo je Lojzetu po na;rtu Mirce
in Zorana Didka izdelal brat France Kerin, mizar iz
Celja, je še vedno vgrajen skrivni prekat, v katerem
so uspešno skrivali dokumente OF. Ko so okupatorji ve;krat premetali stanovanje, da bi odkrili ilegalni
material, mojstrsko vgrajenega predala niso odkrili.
Odnesli pa so, tudi pri Mir;inih starših, veliko slovenskega leposlovja in radio sprejemnika, saj je OF
preko radia Kri;a; Ljubljan;ane spodbujala k uporu.
Mircin brat Li;e je bil tudi od za;etka vklju;en v OF.
Skupaj z mlajšim bratom Milanom, ki je bil takrat maturant, sta zbirala živila in obla;ila za odpor. V njihovem
stanovanju so imeli sestanke OF, starša pa sta potem,
ko sta bila oba sinova v partizanih nudila skrivališ;e
preganjani aktivistki Nuši Bu;ar. Italijanske oblasti so
brata – verjetno po izdaji – aretirale. Ob aretaciji je Li;e,
po pripovedovanju matere Dorce Štefin, zapisal, da bo
nekaj dni po njegovi smrti nekdo doma;im javil vest.
Bila sta v transportu na vlaku v taboriš;e Gonars. Partizani so vlak pri Verdu obkolili in ustavili. Tako sta se
oba vklju;ila v formacije partizanske vojske.
Li;e je deloval v intendanturi v Starem Logu. Italijani so ga v nekem napadu ujeli in 17. avgusta 1942
usmrtili nad Ušivo jamo pod Rajhenavskim Rogom.
Pred ustrelitvijo je zahteval, naj mu odvežejo roke in
ne zavežejo rute ;ez o;i. Star je bil nekaj manj kot 31 let.

Lojze in Andrej Kerin, 30. 6. 1942

11

Spominjanje

Po kon;ani vojni sta stara mama in stari o;e navezala stik z italijanskim župnikom Brignolijem, ki je
bil prisoten ob Li;etovi usmrtitvi. Na podlagi dopisovanja in nekajkratnega terenskega ogleda so našli
njegov grob.
Milan, gimnazijski maturant, je dobil partizansko ime Miha in je bil vklju;en v Gub;evo brigado.
Postal je komandir njene prve ;ete. V boju z BeGa je 6.
marca 1943 padel v gozdu nad Osojnikom pri Semi;u.
Star je bil 18 let in pol.
Oba padla sinova - nosilca spomenice 1941 – sta
pokopana v Ljubljani.
Andrej Kerin ml.

Konec aprila me je poklical Andrej Kerin ml. in me
vprašal, ali bi za Trte napisala kakšen svoj spomin na
;as pred 70 leti. Rekla sem, da bom poskusila.
Moje zgodnje otroštvo je bilo lepo in brezskrbno.
Obdajali so me ljubezen, sonce in morje. Zadovoljno
sem raziskovala svet okrog sebe, jahala sosedovega
vol;jaka, sama hodila na obiske k sosedom na piškotke
in h kuram v kurnik ter se vrnila z ušmi v svojih
skodranih laseh. Na vrvi sem za seboj vlekla poleno,
ga sprehajala in uživala v prepevanju guslarskih pesmi.
O;ka je bil obupan, da sem posluh podedovala po njem.
Vse to mi je pripovedovala mami in me spraševala> »Se
spomniš, kako si na vrtu v Boki sama trgala mandarine|« Tega se ne spomnim.
Rojena sem v Splitu, najprej smo živeli v Divuljah
in nato v Boki Kotorski. Moj o;e Milan Malnari; je bil
mornariški ;astnik in pilot, komandir hidroplanske
eskadrilje v bazi vojne mornarice Kraljevine Jugoslavije
v Divuljah in Kumborju v Boki Kotorski. Ko se je za;ela
druga svetovna vojna, še nisem bila stara štiri leta. Ob
napadu italijanskih letal na Boko Kotorsko se spominjam prizora> z mami ;epiva pod mizo in jaz napeto opazujem tla pod seboj. Mami mi je pozneje povedala, da
sva se pred italijanskim bombardiranjem zatekli v hrib
k naši mlekarici. Spomnim se še enega prizora> mo;na
svetloba na koncu rova, moška postava in glas »Milena,
Milena«. Mami mi je povedala, da naju je o;ka iskal, ko
sva bili med množico ljudi v zakloniš;u v hribu.
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Evica in Milan Malnari;

Lojze in Andrej Kerin, 4. 11. 1943
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Ob razpadu Jugoslavije in razpustu vojske smo
morali zapustiti morje in se zate;i v Ljubljano. Na poti
proti Splitu smo z barko doživeli hudo neurje, vse je bilo
premo;eno, meni je bilo zelo slabo in mo;no so me popikali komarji. Prišli smo v Ljubljano k stari mami Trostovi, ki je stanovala v mestni vrstni hiši na Prekmurski
ulici. Spomnim se, da so me posadili na kuhinjsko kredenco, kjer veselo bingljam z nogami in zadovoljno z
višine opazujem velik prostor pred seboj. Od tedaj naprej
se spominjam drobnih prizorov iz vsakdanjega življenja.
Tiste, ki so povezani z o;kom, vedno znova podoživljam.
V neki no;i marca leta 1942 so italijanski vojaki prihrumeli na Prekmursko ulico in odpeljali vse moške,
med njimi oba mamina brata in mojega o;ka. Hrup me
je zbudil, spomnim se o;ka, kako se je sklonil ;ez ograjo moje posteljice, me mo;no stisnil k sebi in poljubil.
O;ka so Italijani internirali najprej v Gonarsu in
nato v Padovi. Po kapitulaciji Italije so Nemci vra;ali
internirance domov prek Zagreba zaradi porušenih
železniških prog. S pomo;jo aktivistov Rde;ega križa
je o;ka v Zagrebu ušel iz nemškega transporta.
Decembra 1943 sva ga z mami obiskali v Zagrebu.
Živo se spominjam izhoda iz kolodvora skozi temen
širok prehod, poln ljudi. Nenadoma sem zunaj v polni
svetlobi zagledala o;ka, kako naju ;aka.
O;ka je stanoval pri družini, ki je imela h;erko mojih
let. Mi trije smo spali v veliki vogalni sobi z balkonom,
;udno opremljeni, bolj zastavljeni s pohištvom, na velikem kav;u, vsi trije, jaz sredi med njima. Spomnim se
nekega jutra, o;ka v dvignjenih rokah svaljka cigareto,
ko mi nenadoma pade v oko drobec tobaka. Peklo me je
kot ogenj, oba sta se sklonila nadme in me hitro rešila
peko;ega tujka v o;esu, morala sem biti ;isto tiho, da ne
bi motila stanodajalcev. Tudi na boži;ni ve;er, ko je bilo
v topli sosednji sobi lepo ob okrašenem drevescu, sem
morala biti tiho, ko je gospodarjeva pun;ka hotela imeti
moje jabolko, »o;u vabuku, o;u vabuku«, in moje darilo,
pisano zapestnico iz steklenih rožic, ki mi jo je strgala z
roke, da se je razsula.
Tistih nekaj dni, ko smo bili skupaj, smo bili
ve;inoma zunaj, na obisku pri znanih ljudeh. Povabljeni
smo bili k Dobovi;nikovim, staršem tete Ide Didkove.
Meni se je zdelo vse tako lepo pri njih. Posebno doživetje
v Zagrebu je bil obisk živalskega vrta v Maksimiru. Vsaki;, ko vidim žirafo, se še sedaj spomnim, kako je lep
;as hodila vštric z nami, ko smo hodili ob njeni ograji.
V najlepšem spominu pa mi je ostal obisk opere, ko smo

Slovo v Boki
gledali in poslušali Prodano nevesto. Opere same se ne
spomnim, le tega, da smo bili vsi trije v loži in pred nami
;udovito razsvetljena dvorana. Bilo je tako lepo, da sem
od vsega prevzeta že v operi kar zaspala.
To je bilo moje zadnje sre;anje z o;kom. Junija 1944 je
iz Zagreba odšel v partizane. 21. marca 1945 je padel na
sremski fronti kot komandant 423. letalskega jurišnega
polka.
Vsako pomlad doslej brez koledarja za;utim bližanje
devetega maja. Najprej opazim posebno svetlobo,
zaznam sveže vonjave, zagledam nežno zelenje, španski
bezeg, zaduham njegov vonj. 9. maja 1945 sva šli z mami v
središ;e mesta. Množica ljudi, kolone vojakov, zastavice,
veselje, snidenja in vejice španskega bezga v pozdrav
prihajajo;im. Tega dne nisva pri;akali o;ka. Potem sva
;akali doma. Na vrtu sva do;akali prihod dveh mož v
uniformah. Eden od njiju je mami povedal, da se o;ka
ne bo vrnil, ker je padel za domovino. Ni;esar nisem razumela. Verjela sem, da je o;ka nekje, le priti ne more k
nama. Neko; bo zagotovo prišel – in sem ;akala naprej.
V teh krhkih otroških spominih ni vojne. Zavedanje je prišlo pozneje in vedenje o tem ;asu dopolnjujem
še sedaj. Spomini ostajajo otroški, nedotaknjeni.
Eva Gspan, roj. Malnari;
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Andrej Kerin – spomin
Ate! Ate, kdaj bova šla
v Štihe| Aaaatteee!!!
Aj, krš;en duš, al bo mir!
Ate je bil posebne vrste ;lovek. Ja, saj je vsak, a lepo
v življenju je, ko lahko to posebnost opišeš, ji daš pe;at.
Moj Ate je zame podoben simbol, kot ga je pozneje v
življenju pridobilo morje. V njem je bila milina, hkrati
pa mo;, neka globina, ki je predvsem pomirjala, hkrati
pa je dajala ves ;as vedeti, da ni pasiven opazovalec mimotoka življenja.
Moj Ate je bil križanec med delfinom in kitom. Za
delfina premiren, za kita preživ. Vsekakor pa bister,
globokega pogleda izpod krajcev ozkokrajnega rjavega
klobuka. Ko pomislim nanj, se spomnim tudi na našo
Mamo, staro Mamo. :e sta kdaj kje Tristan in Izolda
živela sre;no do konca svojih dni, potem sta bila to onadva. Kaj vem, zame sta bila takšna, kot zvezdi brez
zgodb iz ozadja, brez madežev, ikoni pa;.
Ate je imel rad preproste re;i. Vinograd, svoje kolo,
kor, družino.
Spomnim se ga s koso na rami, kako poganja svoje
zeleno Rogovo kolo, mi pa za njim s konjsko vprego. Na
koru se ga ne spomnim, o tem mi pogosto govori moja
draga mama. Ne vem, zakaj, a res neko; nisem hodil v
cerkev, kasneje že.
Ko danes hitimo s sestanka na kavo in s kave na
kosilo ter od tam na prezentacijo in potem na dva
konferen;na klica in še na poznopopoldansko okroglo
mizo, odprtje razstave, v gledališ;e, vmes pa urejamo
varuško za otroke in razporejamo aktivnosti za prihodnji dan, se pogosto sprašujemo, ali nam je to vše;. Si
res to želimo| Ne bi tudi mi raje vstali ob petih, odšli
nakrmit krav, konjev, kokoši, pujsov, se nato odpeljali k
jutranji maši, potem šli na jutranjo kavo v gostilno Gadova pe; h Kerinom, se vrnili, poiskali in pobrali jajc,
vpregli konja, se odpeljali do zidanice v Razkrižju, obrezovali trt, si odrezali šunke in nastrgali hrena, si nalili
kozarca cvi;ka iz soda, zapeli ene o kapljicah in letih,
pogladili konja, se vrnili na kmetijo, pojedli kosila, obvezno juha, obvezno meso in obvezno krompir, si naprtali grabelj, se usedli na kolo, se odpeljali v Štihe, obrnili
otave, se vrnili, popili bele kave, se umili, zmolili, morda
tudi zapeli ene o hrib;ku in druge o stezicah, nato pa bi
se ulegli k svoji Zofiji, v varnem zavetju razpela, žanjic in
tople krušne pe;i. Nam to ne bi bilo bolj vše;|
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V življenju si je potrebo postaviti meje. Znotraj
meja pa živeti. Meje kme;kega življenja so ozke. Neko;
druga;e ni šlo, danes je to stvar navade. Tako ozke
meje na videz utesnijo, a v resnici poglobijo. Od tod
globina Atejevih o;i, od tod veli;ina. Nam meš;anom,
nam malomeš;anom so meje postavljene širše, a kaj,
ko nas daje pomanjkanje smisla, premalo globine, le
površina, gladina.
Kaj me danes u;i moj Ate| Da šteje globina| Da me
je strah sprejeti meje| Da me je strah, njega pa ni bilo ali
pa ga je bilo manj| Da ni lahko izgubiti otroka| Da smo
ljudje prilagodljive živali|
Kakšen bi bil Ate danes, v tem mestu Ljubljana, ki
vse bolj postaja kot katerokoli mesto Bolana| Bi bil ;lan
sindikata| Bi bil intelektualec| Bi bil na Facebooku|
Ne vem, priznam, ne vem. Pojma nimam. Upam le,
da imam v sebi koš;ek Ateja, ne le teh 25 % genoma, pa
;etudi to ni tako malo. V meni se tako mešajo njegova
modroglobina, Mamina ljubomilina, Dolfejeva razturomanija ter Pep;ina neukrotljivahnost.
Evo, stari, hvala ti. Kot se ti lahko zahvalijo tudi
Majda, Drej;e, Irena, Lojze, Barbara, Simon, Andreja,
Simon, Jernej, Lovro, Maks, Ula, Žan, Žak, Zala ter vsi,
ki še pridejo.
Hvala.
Gregor Cuzak

Andrej Kerin – ate

Ustvarjalni koti;ek

Hobotnice iz embalaže
Iz plastenke od soka bomo naredili hobotnico. Za izdelavo potrebujemo lesene
pal;ke in elastiko. Plastenko preluknjamo
ob straneh in na pokrov;ku, dno pa
odrežemo. Od dna navzgor prerežemo
plastenko po trakovih. Trakove zapognemo navzgor in tako hobotnica dobi lovke.
Skozi luknje ob strani vtaknemo leseno
pal;ko, ;ez katero smo dali elastiko. Drug
konec elastike napeljemo skozi luknjo v
pokrov;ku. Tudi skozi elastiko na
pokrov;ku potegnemo leseno pal;ko. Na
eno stran pal;ke damo kroglico iz plastelina ali das mase za utež. Zgornjo pal;ko zavrtimo, tako da se elastika navije. Ko
pal;ko spustimo se za;ne elastika odvijati
in hobotnica se premika po tleh. Hobotnico še okrasimo z raznobarvnimi nalepkami ali pa ji narišemo o;i in usta.
Daša Kerin Cerkovnik
Za izdelavo potrebujemo>
½ pol litrsko plastenko od Fruca
½ škarje
½ lesene pal;ke
½ elastika
½ nalepke

Otroški koti;ek

Kit, Gašper Cerkovnik, 10 let
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Zadnje novice

Nikolaj Marjan Smukovič

Nikolaj (zanj mami Sara Zidar)
Na svet sem privekal 17. januarja 2011 v Brežicah.
Moj ati je David Smukovi;, rojen 25. 7. 1983, mami
pa Sara Zidar, vnukinja Zofije Zidar, rojene Kerin v
Podbo;ju – tako da boste vedeli, na katero vejo našega
družinskega drevesa sodim >).
Sem živahen in radoveden, jezim se le, ko imam za
pozicijatospletnega
resni;en razlog.naslova
Moji pravijo, da sem jim prinesel veliko dela, ampak kljub temu niso prav ni; hudi name, saj
pravijo tudi, da me imajo radi in da sem jim v veliko veselje. Tudi moja prastara mama Zofija – naj se mimogrede
37 mm
pohvalim, da sem njen prvi
pravnuk – me vedno, ko se
vidiva, zasuje s poljub;ki in pravi, da sem »pob pa pol«!

r

Srečnima staršema iskrene čestitke
malemu Nikolaju pa veliko sreče
w w w poti
. k r kželijo
a.si
na življenjski

Kerini in Stritarji.

V prejšnjih Trtah je bila objavljena najava piknika,
ki bo v Ljubljani 23. julija 2011 z za;etkom ob 10.00 na
parkiriš;u ob restavraciji Livada. Od tam bomo krenili
na pot po Ljubljanici z ladjicama do stare Ljubljane, si
ogledali mesto najprej iz žabje, potem pa še z Ljubljanskega gradu iz pti;je perspektive in se kon;no odpravili
na piknik na prostor Ribiške družine Straža ob Savi pri
Gameljnah, kot smo že najavili (elipsa na zemljevidu).
Prosili smo tudi, da se javite na elektronski naslov
društva krsrd2@guest.arnes.si ali na andrej.kerin2@
guest.arnes.si, ;e ste interesenti za avtobusni prevoz ali
sodelovanje v kulturnem programu. Zdaj pa vas pozivam, da se najkasneje do 5. 7. 2011 prijavite na navedena
naslova ali po telefonu na številki 031 857 776 (Andrej
Kerin ml.) za prevoz ali na moj telefon 041 360 335 v
zvezi z drugimi željami.
Na podlagi prevozov iz prejšnjih let je predvidena
trasa avtobusa naslednja> Celje–Vurberk–Bizeljsko–
:atež–Podbo;je–Brod pri Podbo;ju–Oto;ec–Lešnica–
Novo mesto–Ljubljana. Povratna pot je v obratni smeri.
Od prijav bodo odvisni organizacija postajališ; in
;asi odhodov s ciljem, da bi prispeli v Ljubljano nekaj
minut pred 10. uro. Avtobus naj bi krenil iz Celja predvidoma ob 7.30. O voznem redu in postajališ;ih bodo
vsi prijavljeni posebej obveš;eni do 18. 7. 2011.
Pri;akujem veliko prijav, ne le za prevoz, ampak
tudi za druge napovedane aktivnosti.
Nasvidenje v Ljubljani!
Vaš predsednik društva
Andrej Kerin

w w w. k r k a . s i

Spletni naslov
Zaradi majhnih količin besedila je
položaj spletnega naslova opredeljen s
polmerom okroglega znaka (r).
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