
Dragi člani društva! 

 Leti 2020 in 2021, covidni leti, sta za nas utrujajoči. Navajeni druženja in pohodov v naravi težko 
sprejemamo to stanje. Zavedajmo pa se, da je prav to morda za nas nekaj pozitivnega! Imamo mnogo 
lepih spominov zabeleženih na naši spletni strani, ki nam dajejo moč in vero, da bomo našo pretrgano 
dejavnost nadaljevali. Postopoma, korak za korakom.  

 Vesela sva s Frankotom, da ste še vedno optimistični.  

Prav to je pokazal vaš odziv na z moje strani ponujen izziv ob kulturnem prazniku in obujanju spomina 
na naše Občne zbore. Bil je bil enkraten!  

Prav vse, tudi tiste, ki smo le poklepetali po telefonu, moram pohvaliti, saj tako čutim, da se 
pogrešamo, da smo še prijatelji in VESELI POHODNIKI !   

 V prispevkih, ki ste mi jih poslali, ste iskali dušo in karakter članstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Marta se mi je oglasila prva in mi razkrila, da sem ji pokvarila presenečenje,  

  ki ga je pripravljala zame. 
Žal sva imeli podoben načrt, a sem jo prehitela. Obe sva bili veseli,  
ko sva ugotovili, da še pogrešamo naša druženja. In poslala mi je pesem,  
prav ta pravo za nas. 

 
 

 
SEDMI DAN 

 
Je na božjem koledarju, 

že nedeljo pokazalo, 
ko je Bog končal stvarjenje, 

le par ščepcev mu je še ostalo … 
 

… nekaj majhnih kratkih rek 
in gozdov zelenih smrek, 

košček modrega neba, 
le za eno dlan morja, 
nekaj špičastih gora, 

par potokov, pa ravnice, 
nekaj njiv, bregač, dreves, 

da počijejo v njih ptice, 
pa poljan in lazov, jam, 

košček krasa, trt, snega … 
 

»No, pa bo deželica …!« 
 

 
 
 

In nasmeh se mu raztegne 
Tja do božjih dveh ušes: 
»Česa lepšega še nimam, 
Razen pravljičnih nebes!« 

 
Pa pogladi se po bradi 

In na čelo gube de 
»Glej kako lep košček raja, 
Kakšno naj mu dam ime?!« 

 
Kmalu dobra je ideja 

Mu na božji um prišla: 
»Lepše nimam v celem stvarstvu, 

Naj bo to …SLOVENIJA!« 
 
                                                    Janez Medvešček 
 
 

  
 
Sonja mi je napisala sporočilo: Dobro jutro! Obema želiva lep Prešernov dan! 
Pošiljam nekaj misli letošnjega Prešernovega nagrajenca Ferija Lainščka,  
primerne za čas v katerem praznujemo 8. februar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

… Zmeraj je pot, 
Zmeraj je upanje, 

Zato je treba kljubovati 
brezupu! 

 
 
 

 
… Zdajšnji Feri bi mlademu 

Feriju rekel tako: 
Naj prehodi znova to pot, brez 

tega, da bi vedel o starem 
Feriju. Se mi zdi, da je to 

pravzaprav edino prav, edino 
mogoče in smiselno, saj bi 
verjetno s to svojo izkušnjo 

mladega Ferija le zavil v vato in 
ga prikrajšal za vse, kar ga je 

pravzaprav naredilo. Na koncu 
ne bi bilo iz njega nič … 

 

 
 
 
 
… Tako si zamišljam življenje: 
od nekod prihajaš, nekam greš, 
vmes se ti dogaja nekaj, iz česar 

se lahko tudi nekaj naučiš. 
 

 
 
                                   Feri Lainšček 

 
 
    
 



 

Milojka,  ne joče,     
le pot si briše! 

 
Prosto po Prešernu 

 
Ko v maski okrog divjam, 

ne vem ne kod ne kam. 
Kot, da se je pust podaljšal v 

nedogled, 
zakriti obrazi skrivajo pogled! 

 

 
Naj pada dež al'  sonce sije 
samo naj ta corona zgnije! 

Da spet se bomo združevali, 
nove pohode načrtovali! 

Le v normalno življenje bi se rada vrnila, 
dihala zrak in masko odstranila. 

 
                                          Milojka 

                              

 

 
 

»Pozdravljena gospa in gospod hojeljubca!                              
Je napisala Marina ob prejetju MMS –a 

 
 

Najverjetneje se bom tudi sama predstavila s 
kakšno mislijo, 

ki jo bom namenila vsem VAM 
sopohodnikom. 

 
                                  Marina 

In to je to:  
 

Ljubezen je bila, 
Ljubezen še bo, 
Ko mene in tebe 
na svetu ne bo. 

 
 

Slovenska ljudska lirika 
Izbral Tone Pavček 

 
                     

 
 
To  lepo misel, ki jo je 
napisal g. župnik  Mirkotu 
za rojstni dan, je zbrala 
 
                             Stana    

 
           Jesenski blagoslov 
               Mirku za 70 let 
 
Mir in radost v srcu nosi 
Jesen, ki darove trosi 
Tem, ki s trudom so sejali, 
Delali in sad Čakali. 
 
En pogled na tvojo njivo 
Je dokaz za trdoživo 
In res delavno življenje, 
Trud, napor in skrbno bdenje. 
 
 

In sadovi so bogati: 
Kup otrok in vnuki zlati, 
In ljubezen, ki se širi 
Po vztrajni tvoji  
 
Zdaj in vsak dan reci hvala 
Vsemu, kar so leta dala, 
Pa vsakič znova 
Boš deležen blagoslova. 
 
Mirko, mi ti vsi želimo 
Trdno zdravje, vero živo. 
Da boš v sadeh bogatih 
Zrl Boga na svojih vratih. 
                                   Marko Rijavec 

 

   Angelca 
      
 

 
 
Vem,  
da danes bo srečen dan. 
To sem zaslutila že zjutraj. 
 
Upam, 
upam, da za vse, 
prav vse ljudi! 
      Cvetka 

  
 
 
 



 

Prijeten praznik 
Želim! 

 
            Milena 

 

Vsem dragim pohodnikom 
želim lep prazničen dan in 
za vsakim dežjem posije 
spet sonce in spet bomo 
dobili svoje življenje nazaj! 
                           Marjana Zvončki z mojih logov!   

 

 
 Ni poetično, niti 
romantično, 
Je pa resnično. 
 
 
Marjan        

 
Na planincah sonce sije! 
Na planincah sonce sije! 
Nas pohodnike vabi! 
Nas pohodnike vabiiiii! 
Pohodniki pa ne morejo 
tja, 
Ker covid ne da! 
 
Jaz pa v postelji spim! 
Jaz pa v postelji spiiiim, 
 
ker sem  
 
»po zi ti VEEENNN!« 
 

Lep dan vama    
želim in kmalu   

nasvidenje! 
 
Zvonka 

Nekje sem to prebrala: 
 
»So trenutki, 
Ko se za hip dotakneš sreče. 
Vsak dotik je delček večnosti, 
Je zlata rosa meumrljive duše.« 
 
 
Naši pohodi, srečanja in praznovanja so 
nam prinesli veliko takih trenutkov. Ko 
nam bo čas vrnil nekaj normalnosti, jih 
bomo spet nabirali kot bisere na ogrlici 
spomina. 
                                Zvonka 

 

 
        Nevenka 
 
 

Meni ljubi: 
 
Na svetu si, 
da gledaš sonce. 
Na svetu si, 
da greš za soncem. 
Na svetu si, 
da sam si sonce 
in da s sveta  
odganjaš sence. 
 
                    Tone Pavček 

 
 
Slabi časi ne 
obstajajo. So le 
različne meje 
trpljenja. Sledili 
bomo visokemu 
vrhu, od koder 

bomo imeli najlepši razgled v 
prihodnost. 
                                                       Marija 

Kultura sem jaz, 
si ti 

in smo mi vsi! 
 

                    Branka 
                                  

Roman lovi v 
svoj aparat lepe 
motive med 
sprehajanjem  
po Vrtojbensko  
Biljenskih 
gričih. 
Nekaj si jih 
oglejte! 

         
        
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorica 
 
 

Poklicala me je in 
mi zapela tisto 

mojo oz. 
Prešernovo:  

 
Od železne ceste. 

 
Pa še to je 
zaželela vsem:  
 

 
 

»Kljub temnim 
in nizkim 

oblakom, naj 
bo ta kulturni 
praznik lepo 

obarvan« 
 
 

             
 
            Zora 
 
Poslala mi je link 
do pesmi: 
 

Ne bodi kot 
drugi 

 
 
 
 
 

  
Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, 
 odpelji me v goro, kjer škrati živijo. 
 Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, 
 zloži mi pesem z bizarnim refrenom. 
 
 Povabi me včasih v kraje neznane 
 in zjutraj pod okno pripelji cigane. 
 Povej mi o sanjah, četudi so grešne, 
 zaupaj mi želje, četudi so smešne. 
 
 Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, 
 ljubezen ni reka, ki teče po strugi. 
 Napravi to zopet, ne hodi po poti, 
 saj sreča ni nekaj, kar pride nasproti. 
 
 Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, 
 povabi me v mesto, ko drugi še spijo. 
 Usoda je živa in mrtvi junaki, 
 naj še hrepenijo postaje in vlaki… 
 
                                                         Feri Lainšček 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nisem ga tako dobro 
poznala, Ferija, da bi 

mi bil všeč. Šele, ko so 
letos po TV objavljali 
reportaže o njem ob 
prejetju Prešernove 
nagrade, sem se bolj 
poglobila. In kaj naj 
rečem: Všeč mi je! 

                        Mirjam 

 
 

V meni je sonce 
 

Moje srce je polno želja. 
Tisoč reči si želim. 

Rad bi šel okoli sveta, 
V sanjah najraje letim. 

 
Kakor odpira droben se cvet. 

Lepa se misel rodi, 
Rad bi kdaj objemal cel svet. 

Ljubim vse srečne ljudi, 
 

 
Pesem se z mano zjutraj zbudi. 

Nosim veselje in smeh. 
Mnogo se srečnih križa poti. 

Ljubim vse iskre v očeh. 
 

Včasih pa raje zbežim. 
Strah me je praznih ljudi. 

Kadar se v temi takrat zbudim, 
Dobri mi angel sledi, 

 
V meni je sonce  sonce za vse! 

Sonce za sončne ljudi. 
Zmeraj naj sije, zmeraj gori. 

Vsak si ljubezni želi. 
 

                              Feri Lainšček 

 
 
 



 
 
 

Ladka se je zelo izkazala. 
Na piščalko je zaigrala                                                     
našo ( Kekčevo) in slovensko himno. 
Posnetek si že lahko  
ogledate na naši spletni  
strani. 
 
Bravo Ladka, zelo junaško 

 
Tudi Stanka in 
Peter sta se zelo 
potrudila. V 
Ljublani sta 
posnela filmčka 
zelo primeren za ta 
dan. 
Sta na naši spletni 
strani. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Ado, Almo, Mirando, Nevo in Miljano 
smo malo poklepetali po telefonu. 

Tudi teh sem bila zelo vesela. 
Franko je le kontroliral stanje! 

Seveda je bil  vesel, da je akcija uspela. 
 

HVALA PRAV VSEM! 
Mirjam 

 
 
 

 
 
 


