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Stari slovenski pregovori o mesecu marcu 
 

• Če breskve pred Gregorjem cveto, trije eno pojedo. 
• Če na 40 mučenikov dan zmrzuje, še 40 mrzlih noči prerokuje. 
• Če se igrajo v sušcu mušice, v aprilu vzemi rokavice. 
• Če se sušca da orati, bo treba aprila jokati. 

 

Prazniki in obredi 
 

• Dan žena: 8. marec 
• 40 mučenikov: 10 marec 
• Svetovni dan poezije: 21. marec 
• Svetovni dan tuberkuloze: 24. marec 
• Svetovni dan mater: 25. marec 

 

Predvideni prihajajoči dogodki v marcu 
 

• Sreda, 4.3. ob 15.30 uri v jedilnici Doma: TD Šiška Hiacinta 
• Sreda, 11.3. ob 16.00 uri v pritličju Doma: Odprtje slikarske 

razstave slikarke Marjane Oražem, flavta Zala Rakuša 
• Sreda, 18.3. ob 15.00 uri v jedilnici Doma: Družabno popoldne, 

Medgeneracijsko društvo Modra 
• Sreda, 25.3. ob 16.00 uri v jedilnici Doma: Srbsko kulturno 

umetniško društvo Vidov dan Ljubljana, Otroška folklorna 
skupina 
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Pravijo, da je čas pusta »narobe svet«. Podobe tega časa, ko je svet obrnjen na 
glavo.  

»Pust je res poseben praznik, morda dan pozabe, morda dan naše notranje 
spreobrnitve. Morda celo prelomnica v življenju.«   

(Primož Hieng) 

Tako smo v Domu prebudili nekaj svoje domišljije in se, že tradicionalno ob 
zvokih glasbe, zavrtele male in velike šeme. Nekaj utrinkov s pustovanja si 

oglejte v spodnji galeriji. 

 

  

  

 

 

 

 



Drage dame, 8. marec je naš praznik. Preberite si o 
zgodovini dneva žena in nekaj zanimivih dejstev o ženskah. 

 

Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga praznujemo vsako leto 8. marca. Je 
dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov 
žensk. 

Zgodovina dneva žena 

Osmega marca 1857 so ženske delavke zaposlene v tekstilnih tovarnah v New 
Yorku organizirale protest. Uprle so se nečloveškim delovnim pogojem in 
premajhnim plačam. Policija je protestnice napadla in pridržala. Dve leti 
kasneje, prav tako v marcu, so te ženske ustanovile prvi delavski sindikat, da bi 
se tako lahko vsaj poskusile zavarovati in si pridobiti nekaj osnovnih pravic na 
delovnem mestu. Osmega marca 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo 15 tisoč 
žensk in zahtevalo krajše delovne ure, boljšo plačo, volilne pravice. Njihov 
slogan se je glasil “Kruh in Vrtnice”. Kruh je simboliziral ekonomsko varnost, 
vrtnice pa boljšo kvaliteto življenja. V maju je Socialistična stranka Amerike 
razglasila zadnjo nedeljo v mesecu februarju za državni praznik žensk. 

Uradno priznanje mednarodnega praznika dneva žena 

Toda dve leti kasneje, leta 1910 je na mednarodni socialistični konferenci v 
Kopenhagnu nemška feministka in socialistka Clara Zetkin predlagala priznanje 
mednarodnega praznika žensk. Njen predlog so sprejeli in dan žena namenili 
počastitvi boju za ženske pravice, vključujoč pravico do volitve. Na tej 
konferenci pa še niso izbrali datuma za praznovanje. Leta 1917 so na zadnjo 
nedeljo v mesecu februarju ženske v Rusiji spet pričele s protestom, ki je bil 
tokrat podkrepljen s sloganom “Kruh in Mir”, ki je bil odziv na več kot 2 milijona 
Ruskih vojakov, ki so umrli v vojni. Kljub vsem pritiskom ženske s protestom 
niso prenehale, dokler ni bil car prisiljen k odstopu in je začasna vlada ženskam 
odobrila volilno pravico. To se je zgodilo 23. februarja po julijanskem koledarju, 
ki je takrat še veljal v Rusiji. Na gregorijanskem koledarju pa je ta dan označeval 
8. marec. 

 

 

 



Enakopravnost žensk v Sloveniji 

Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk, tako je že leta 1897 
začel izhajati ženski časopis Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko društvo 
ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je letnica 1906, ko je Marija Urbas kot 
prva Slovenka doktorirala in sicer iz filozofije na graški univerzi. Ženske so se že 
močno približale enakopravnosti s tem, ko je bila leta 1945 uzakonjena splošna 
volilna pravica. Leta 1974 je bilo zapisano v ustavo SFRJ določilo, da ima vsaka 
ženska svobodno odločanje o rojstvu otrok, tri leta kasneje pa je bila 
uzakonjena še pravica vsake ženske do umetne prekinitve nosečnosti iz drugih, 
ne le zaradi zdravstvenih razlogov. Leta 1989 je začel delovati prvi telefon v sili 
za pomoč ženskam in otrokom, ki so postali žrtev nasilja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Bistvo življenja je dobra žena, 

vse bogastvo in blišč sveta, 

nihče ti tega ne more dati, 

telo, dušo in še srca.« 

 

Iskrene čestitke za 8. marec 

 



Kako raste mama 
(Tone Pavček) 

Najprej je sama tema,  
najprej je velik nič,  

potlej je majcena deklica  
in iz nje ljubek deklič. 

Iz njega mamica zraste,  
a raste dolgo in mnogo let,  

potem pa je to kar naenkrat  
in jaz pridem na svet. 

Iz mamice zraste mama  
bogvekdaj, kar nekega dne,  

ko še sama ne ve,  
da ji pada prvi sneg na lase. 

Ko jaz odrastem,  
raste mama počasi nazaj,  
dokler babica ne postane  

in pride z vnuki v raj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKAJ PRAZNUJEMO DAN MUČENIKOV? 

10. marec je dan mučenikov. Kako je nastal ta praznik moških in kaj 
moški tradicionalno prejmejo za darilo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan mučenikov ima korenine v krščanskem izročilu 

10. marec je dan, ki ga krščanska cerkev beleži kot dan mučenikov zaradi 
dogodka iz časa vladavine cesarja Licinija (308-324). Ta je po sporu s cesarjem 
Konstantinom I. Velikim v kristjanih videl sovražnike, ki jih je bilo potrebno 
spreobrniti ali pa odstraniti. Z odlokom je tudi cesarjevim vojakom na svojem 
območju ukazal, naj se krščanstvu nemudoma odrečejo, saj bodo v nasprotnem 
primeru kaznovani s smrtjo, pri čemer pa ga je presenetil upor štiridesetih 
vojakov elitne legije, ki so bili pripravljeni za svojo vero umreti. 

Ko so se nahajali v zaporu, so napisali še poslednje pismo, oporoko, v kateri so 
izrazili, da si želijo biti pokopani v vasi, ki jo danes poznamo pod imenom 
Kyrklar, leži pa v Mali Aziji. Na dnu oporoke se je vseh 40 vojščakov podpisalo, 
naslednji dan pa so se vdali usodi. Odvzeli so jim oblačila in jih 9. marca v 
najhujši zimi, ki jo je bilo takrat mogoče doživeti v Armeniji, odpeljali do 
bližnjega zmrznjenega ribnika ter jih vrgli vanj. 

 

 



40 mučenikov je umrlo, da so tudi moški dobili svoj dan 

Kljub vsemu je Licinij mučenikom tik pred smrtjo ponudil še zadnjo priložnost in 
jim ob ribnik namestil toplo kopel, ki je bila namenjena spreobrnjencem. 
Premislil se je le eden od vojakov, ki je iz ledeno mrzlega ribnika v želji po 
življenju skočil v toplo kopel, vendar je zaradi nenadne spremembe 
temperature vseeno doživel kap in umrl. Stražar, ki je opazoval neznosno 
trpljenje, je odvrgel svoja oblačila in se pridružil pogumnim vojščakom v 
ribniku, zaradi česar je mučenikov vseeno ostalo 40. Naslednji dan so mrtve 
vojake zažgali na grmadi. 

Čeprav se je mučenje dogajalo 9. marca, se dan mučenikov v zahodni Cerkvi 
beleži na dan – 10. marca. 

Tradicionalno darilo za dan mučenikov 

Tradicionalno moški na dan  mučenikov prejmejo za darilo suhe slive, trnje in 
klobaso, ki naj bi služili kot nek simboličen opomin, da se mučeništvo v 
njihovem življenju še vedno dogaja. Vsekakor pa si moški poleg takšnega 
nagajivega opomina zaslužijo tudi malce ženske pozornosti, enako kot jo ženske 
prejmejo 8. marca na dan žena. 

Dragi moški, iskrene čestitke ob dnevu mučenikov. Privoščite si ga, saj bo že 
jutri spet vse po starem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gregorjevo zaznamuje prebujenje in 
ljubezen 

Gregorjevo je po krivici malce prezrt slovenski 
ljudski praznik, saj ga zasenči valentinovo, ki 
je v bistvu njegov veliko bolj skomercializiran 
dvojnik. Pravimo, da se na gregorjevo ženijo 
ptički, kar delno izvira iz žvrgolenja ptičkov po 

grmovju in vrtovih, delno pa tudi iz starega običaja, pri katerem so se dekleta 
na gregorjevo ozirala v nebo in opazovala ptice, saj je prva, ki jo je dekle 
opazilo, naznanila, kakšen bo njen mož. O ženitvi ptičkov na gregorjevo govori 
tudi slovenski pesnik Oton Župančič v svoji pesnitvi Duma, ko se spominja 
otroških dni. Ta nadvse prijeten praznik naznanja pomlad, prebujanje narave in 
živali ter prve tople sapice.  

Neuradni prvi dan pomladi 

Gregorjevo je v času julijanskega koledarja veljalo za prvi dan pomladi, z 
gregorijanskim koledarjem pa se je ta dan premaknil za 10 dni nazaj. Na 
gregorjevo naj bi že nabreknili prvi popki, dnevi postajajo daljši in v zraku bi se 
morala že čutiti pomlad, kar pa letos trmasta in deževna zima zaenkrat še ne 
dovoljuje. 

Gregorjevo vpliva tudi na počutje ljudi 

Prebujanje narave vpliva tudi na čustva in počutje ljudi, saj naj bi optimizem 
odgnal zimsko melanholijo. Čeprav pomlad ponavadi s seboj prinese tudi 
spomladansko utrujenost, pa je gregorjevo vedno veljalo za praznik s pozitivno 
energijo, ko ljudje ponovno oživijo. 

Tradicionalno spuščanje ladjic 

Po starih šegah so ponekod v Sloveniji na dan sv. Gregorja »vrgli luč v vodo«. 
Namen tega običaja je bil, da voda simbolično s seboj odnese vse slabo, 
vključno s skrbmi in zimo. Običaj izhaja iz časa, ko ljudje še niso poznali 
elektrike. Sveti Gregor, ki je zavetnik rudarjev, zidarjev, učenjakov, študentov, 
glasbenikov in pevcev, je znan kot prinašalec luči, zato ob njegovem prihodu 
nekateri obrtniki pri svojem delu niso več potrebovali svetilke. S simboličnim 
spuščanjem ladjic in metanjem gorečih predmetov v manjši potok so tako 
obrtniki kot tudi ostali ljudje pozdravili prihod pomladi in sonca. Običaj 
ponekod obujajo še danes. 



SVETOVNI DAN TUBERKULOZE 

V svetu je tuberkuloza zelo razširjena bolezen. Strokovnjaki ocenjujejo, da 
vsako leto za njo na novo zboli okoli 10 milijonov ljudi, pri katerih se zaradi 
slabih življenjskih razmer in pomanjkanja zdravil bolezen lahko usodno konča. 
Za posledicami bolezni letno umreta dva milijona. Tuberkuloza je ena od treh 
najsmrtonosnejših nalezljivih bolezni na svetu. Z njo sta okuženi približno dve 
milijardi oziroma tretjina vsega svetovnega prebivalstva, od tega preko 90 
odstotkov v državah v razvoju. Slovenija sicer spada med države z majhnim 
številom bolnikov s to boleznijo. Pri nas za boleznijo tuberkuloze letno umre 
okoli 20 ljudi, oboli pa jih nekaj več kot 200. Tuberkuloza se uspešno zdravi, 
zdravljenje pa je dolgotrajno.  Večina bolnikov se zdravi na Kliniki Golnik. 
Zdravljenje poteka od pol leta do dveh let. Bolnik običajno od dva do štiri tedne 
po zdravljenju ni več kužen za okolico in se zdravljenje lahko nadaljuje zunaj 
bolnišnice. 

Tuberkuloza se je pojavila že pred tisočletji. Opisi bolezni so znani že od 
Hipokrata naprej, šele sredi 19. stoletja pa so odkrili, da gre za nalezljivo 
bolezen. 24. marca 1882 je nemški zdravnik Robert Koch prvi odkril 
povzročitelja, ki so ga najprej poimenovali Kochov bacil. Svetovna zdravstvena 
organizacija je zato ta dan razglasila za svetovni dan boja proti tuberkulozi. 

Kaj je tuberkuloza? 

Tuberkuloza je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bacil tuberkuloze. Najbolj 
poznana je tuberkuloza pljuč. Okužba lahko zajame tudi druge organe in tkiva. 
Tuberkuloza se prenaša z drobnimi kapljičnimi delci, ki nastajajo med 
kašljanjem, kihanjem in govorom oseb s kužno obliko tuberkuloze. Okužba v 90 
odstotkih primerov ostane neopazna in se spontano ozdravi, pri preostalih pa 
pride do razvoja aktivne oblike bolezni. K stopnji obolevnosti pripomorejo 
nekateri dejavniki, kot so slabe higienske razmere, podhranjenost, okužba z 
virusom hiv oz. določena druga bolezenska stanja. 

Znaki okužbe 

Znaki tuberkuloze so velikokrat slabo izraženi in dolgotrajni. Znaki pljučne 
tuberkuloze so kašelj, bolečina v prsnem košu in povišana telesna temperatura, 
ki traja več kot tri tedne, ter izkašljevanje krvi. Tem težavam je lahko pridruženo 
znojenje, otečene bezgavke, utrujenost, izguba telesne teže . 

 

 



BELO PISMO  
(kriminalka) 

…nadaljevanje… 

Ko je prispela v New York, je vzela taksi in se odpeljala v svoje bivše stanovanje. 
Tam je takoj uzrla hišnika in ta ji je rekel, da njeno stanovanje še ni oddano in 
lahko gre kar gor. Pomagal ji je okoli kovčkov in tako je bila spet v svojem 
stanovanju. Zahvalila se mu je, se stuširala in šla takoj v posteljo. Bila je zelo 
utrujena.  

Naslednji dan je odšla v svojo staro službo pogledati ali je njeno mesto mogoče 
še prosto. Bilo je – in tako je dobila svojo staro službo. Dogovorila se je, da 
pride naslednji dan na delo.  

Ko je prišla domov, je najprej vzela stvari iz kovčkov, vse je šlo na staro mesto. 
Ko je postala lačna, se je spomnila, da ni še nič jedla. Vzela je torbico in odšla v 
restavracijo, ki je bila čisto blizu. Na žalost ni bilo nič prostora, edino en sedež 
pri gospodu s sivimi zalisci je bil prost. Natakar ga je prosil, ali se lahko 
gospodična prisede. Gospod je rekel: »Ja seveda« in si jo dobro ogledal. Ko je 
stopila k mizi sta se pozdravila in predstavila. Gospod je rekel, da mu je ime 
Emil Weis. »Ali vam lahko natočim kozarec vina?« jo je vprašal. Privolila je in sta 
nazdravila. Ko je pojedla kosilo, se je zahvalila za prostor in vino ter odšla 
domov. 

V službo je šla zgodaj, da ne bi zamudila. Za kosilo je pojedla sendvič in si rekla, 
da bo šla na večerjo ponovno v tisto restavracijo, kjer je včeraj bila na kosilu.  

Doma se je preoblekla in odšla v restavracijo na večerjo. Sedaj je dobila mizico 
za dva, naročila večerjo in gledala v jedilni list za morebitno sladico. Naenkrat je 
nekdo za njenim hrbtom vprašal ali lahko prisede ker drugje ni prostora. 
»Izvolite, seveda«, je odgovorila. Ko se je usedel nasproti nje, sta oba istočasno 
rekla: »Oh, to ste vi? Dober večer, ga. Ross, dober večer g. Weiss. Kako ste 
preživeli dan?«, jo je vprašal. »Delovno, sem risarka v eni od večjih firm, in vi?« 
»Jaz ravno tako delovno, sem trgovec, imam svojo trgovino z zlatnino.« »O, to 
pa je dober posel«, je rekla Jane. Njena večerja je že prišla, g. Weiss pa je 
naročil. Naročil je tudi buteljko vina, še prej pa je Jane vprašal ali ima raje rdeče 
ali belo vino. Rekla je, da ji je vseeno. Tudi večerja g. Weissa je prišla in tako sta 
v miru večerjala. Vino je bilo zelo močno in Jane se je malce meglilo. G. Weiss je 
rekel, da predlaga, da se ne vikata več in spijeta bratski kozarec. Trčila sta in se 
poljubila. »Vsi naju gledajo Jane«, je rekel Emil. »Kar naj, nič mi ni nerodno.« 

 



Emil je plačal obe večerji in odšla sta iz restavracije. »Kje pa stanuješ?« jo je 
vprašal, »Ali naj te peljem?« Jane je rekla, da stanuje čisto blizu, »Potem te 
bom pa pospremil do vrat.« Pred vrati jo je še enkrat poljubil. Jane je rekla, da 
bi ga povabila v stanovanje, a raje vidi, da bo to kdaj drugič. Emil se je strinjal, 
jo še enkrat pozdravil in odšel do svojega avtomobila. Jane je gledala za njim in 
videla, da je avto zelo lep. Ko je odpeljal, je tudi ona odšla v svoje stanovanje in 
takoj legla. Bila je utrujena, od službe, večerje in vina.  

Naslednji dan jo je čakalo pismo od policijskega inšpektorja, hitro ga je 
prebrala. V njem ji sporoča, da bi želel, da pride v Baltimore, kjer bi vso zadevo 
razčistili – skupaj z osumljencem. Če lahko pridete jutri, da bi še enkrat vas 
zaslišal kot pričo, ker je ona našla okostje.  

V službi je vzela dopust za par dni, seveda jim je razložila, za kaj gre, hišniku je 
tudi rekla, da bo čez par dni doma. Tako sedaj lahko odpotuje v Baltimore. Šla 
je takoj naslednji dan. Ko je prispela v Baltimore, je takoj poklicala Paula, da jo 
je prišel iskat na postajo. Prišel je, bil jo je vesel, Jane pa zmedena, ker ni 
vedela, kaj jo čaka. »Paul, greva v hišo, tam naju čaka inšpektor – tako mi je 
napisal v pismu.« V dnevni sobi so ju že čakali: višji inšpektor policije Baltimore, 
njegova dva pomočnika, oče od Paula, g. Zorc in njihova gospodinja Marija. Vsi 
so se pozdravili in sedli na ponujene stole. Inšpektor je začel: »Kakor veste, je 
ga. Ross, oz. njen delavec našel  tu pri kaminu zazidano okostje s pištolo vred. 
Okostje smo dali na pregled v naš laboratorij in po zobeh smo ugotovili, da je to 
bila ženska srednjih let in ugotovili celo , kako se je pisala. Pištola ni bila 
prijavljena, zato ne vemo, čigava je.« 

»Hiša je bila res last ga. Ross, to je vaša teta, ga. Jane. Kupila jo je pred približno 
20 do 25 leti in to od g. Zorca Paula, starejšega. G. Zorc pa se je preselil bližje 
svojemu uradu. Ker je bil g. Zorc sam s sinom, je s seboj vzel gospodinjo Marijo, 
da je skrbela za oba. Predno se je g. Zorc preselil iz hiše v stanovanje, je izginila 
njegova žena, ga. Zorc, mati Paula mlajšega. Njen mož, g. Zorc trdi, da je odšla z 
drugim moškim. Življenje je teklo naprej in g. Zorc se ni več poročil. Ali je do 
tukaj vse res, g. Zorc?« G. Zorc je bil globoko sklonjen in rekel je: » Res je!«. 
»Veste, sam ne bi nikoli prišel do konca zgodbe, če se ne bi pokesala gospodinja 
Marija, prišla je k meni in mi vse povedala.« 

»Ko je prišla k hiši za gospodinjo, je bila še zelo mlada, in g. Zorc se je zagledal 
vanjo. Ljubezen je bila obojestranska in tako je Marija zanosila. G. Zorc ni vedel 
kaj bi, če se bo razvedlo, bo škandal, žena bi se takoj ločila, to si pa ni mogel 
privoščiti, ker je velik delež v firmi bil njen denar. Odločil se je, da bo ženo ubil 
in zazidal poleg kamina. Pištola ni bila njegova – zato ni prijavljena, kupil jo je 
od nekega klošarja. Še predno so se preselili, je Marija rodila fantka, to je g. 



Paula mlajšega.  Zaradi vsega tega se g. Zorc ni hotel poročiti z Marijo, ker ni 
imel mrliškega lista od svoje žene, ločen pa tudi ni bil. Marija je le prosila, da bi 
ostala pri svojem sinu in ga vzgajala. Ali je vse res, g. Zorc? je vprašal inšpektor 
– »Vse je res«,  je rekel g. Zorc. Obrnil se je k sinu Paulu: »Oprosti sine, to je vsa 
resnica.«  

Jane se je obrnila na inšpektorja z vprašanje: »Ali me še potrebujete?« 
Inšpektor je rekel, da ne in da se lahko vrne v New York, poklical jo je samo 
zato, da bi tudi ona vedela resnico o najdenem okostju, ker ga je prav ona 
našla. Jane mu je dala roko in se zahvalila. Obrnila se je Paulu in rekla: »Tvoj 
oče je pravzaprav izkoristil mojo teto, da bi prikril svoj zločin, to mu ne morem 
oprostiti. V tej hiši pa tudi ne bi mogla živeta. Prosim te, daj jo kakšni agenciji, 
da jo prodajo, denar pa nakaži kakšni revni šoli ali bolnici. O tem mi lahko 
pismeno sporočiš v New York, naslov pa imaš. Mislim, da je tako najbolje za 
oba. Želim ti vso srečo v življenju. Zbogom in skrbi zdaj ti za Marijo.« Očeta je 
pozabil vprašati, ali naj sedaj Marijo kliče mama? Očeta so že odpeljali, na 
vratih se je še enkrat obrnil in zašepetal: »Oprosti.«  

Jane je poklicala taksi in se odpeljala na železniško postajo. Kupila je karto do 
New Yorka, sedla na klop v čakalnici in listala neko revijo. Ni mogla dolgo 
gledati revije, preveč je bilo vsega za en dan. Komaj je čakala, da se usede na 
vlak in da bo čim dlje od Baltimora. Ko je prišla domov, se je oddahnila. Vse je 
za njo. Takoj je šla spat, bila je utrujena. 

Dnevi so potekali enolično, v soboto pa si je zaželela večerje v svoji restavraciji. 
Lepo se je oblekla in odšla. Takoj je dobila mizico za dva, naročila večerjo in 
pregledala jedilni list, ni vedela, ali bi sladico ali ne. 

V restavracijo je vstopil Emil in prišel k njeni mizi. »Ali je prosto?« Pogledala ga 
je iznad jedilnega lista in rekla: »Seveda, za tebe vedno«. Ko se je usedel, je 
naročil še večerjo zase in steklenico šampanjca. »Danes bova nazdravila s 
šampanjcem, ker si spet doma. Ali te lahko vprašam, kej si bila vse te dneve?«  
»Lahko in tudi povedala ti bom.« Povedala mu je vse od začetka belega pisma 
pa do zaključka gospoda inšpektorja. Povedala mu je tudi o Paulu in kako mu je 
rekla zbogom. »To bi bilo vse za en teden. Mislim, da je dovolj. Še danes sem 
utrujena.« 

Emil ji je natočil šampanjec in nazdravila sta vrnitvi. »Kaj si pa ti počel ta 
teden?« » Nič posebnega, razen tega, da sem mislil kje si. Sedaj je zopet vse v 
redu, doma si!« Emil jo je poljubil in ona mu je poljub vrnila – za srečo! 

                                                             Konec                                          Berdajs Dragica 

 



Veš poet ...  
 
Veš poet kako si dolg, 
z modo sitih zaposlen, 
od minulosti slepljen, 
vlekel skozi leta molk. 
 
Kam te niha krivi fen, 
da te sram je srečnih solz, 
raje tuliš kakor volk 
psovko-hitovski refren. 
 
Mimo okna vigred gre, 
nosi upe – jih krati, 
dvojne na oči solze. 
 
V tebi struna zadrhti, 
nem ostaneš in od te 
rodu dolg izpolnjen ni!  
 
 
 
Darim ti petje upov izgubljenih 
Ovrzi ga, če veš,da ni te vredno 
Morda očitki slišijo se bedno 
Ogrela nisi neder neboglljenih 
Vzredila goltnih si mamonov vrsto 
Izdala žrtve z lastnega oltarja 
Nemočen čakam Harona krmarja 
Izprosi solzo naj na mojo krsto! 

 

 

 

 

 

 

 

Maj razprostrel je preproge, 
mehko čez trate noga gre 
in kamor se oko ozre, 
življenje vre, življenje vre. 
 
A ti odšla si v tihe loge. 
Pot brez vrnitve dušo tre. 
Čez solzo srečo drugih zre, 
življenje vre, življenje vre. 
 
Molitev se drobi na zloge. 
Žalnina nemo cvet zastre. 
Beseda z grla težko gre, 
življenje mre, življenje mre. 
 
Izštele čas so parke stroge. 
Naenkrat brezno se odpre. 
Za solzo solza se utre, 
življenje mre, življenje mre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arogi Willem

 



 

Vic meseca  
 
 

Trije fantje se pogovarjajo o svojih očetih. 

Prvi reče: "Moj oče je tako majhen, da lahko stoji pod mizo." 

Drugi reče: "Moj oči lahko stoji pod stolom." 

Tretji je zaskrbljen, nato reče: "Moj oče se je pa poškodoval, ko je borovnice 
nabiral. Je z lestve padel." 

   

 

Uganka meseca 

Tina je poslušala radio. Nenadoma je radio prenehal delovati, čez nekaj časa pa 
spet začel. Z radiem ni bilo nič narobe, niti se ga ni nihče dotikal. Prav tako 

radijske postaje niso imele nobenih težav z oddajanjem signala in tudi težav z 
napajanem (elektrika, baterije) ni bilo.  

Kako to, da je radio najprej prenehal, potem pa ponovno začel delovati? 

 

 

Prijetno branje vam želimo in se ponovno beremo v aprilu  
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