
Zdravko Cernatič: Pa me prime, pa me mine – a mi jezik 
nekaj zine 

 

Naš član Zdravko Cernatič nas je na našem druženju ob 
nagradnem izletu - ogled živih jaslic v Postojnski jami, 28. 
decembra 2021, razveselil z novo hudomušno pesnitvijo v 
njegovi značilni, zanimivi rimi: 

 

 

PA ME PRIME, PA ME MINE – A MI JEZIK NEKAJ ZINE 

 

Pa sem enmu zinil, 

kaj se je po trgatvi mi zgodilo 

in, ko vesta dva, 

ve pol sveta, 

ko so trije, 

že ves svet ve. 

 

In en dan me Mirjam je izzvala, 

da ni prav, 

da ta stvar zamolčana bi ostala. 

 

In sem obljubil, 



da bom pojasnilo dal, 

ko stvar bom globje raziskal! 

 

In, ker so kot otroka me učili, 

da obljuba dela dolg, 

poskušam odgovorit zdaj, 

da moj molk ne bo predolg... 

 

A najprej dajem vam vprašanje: 

kaj se zgodi, če čep na sodu popusti? 

Ja nič, če nič v sodu ni. 

A kaj, če sod bil prazen ni? 

Potem pa pridejo skrbi, lahko pride huda kri,  

kaj noter blo in kaj ni? 

 

In kaj se meni je zgodilo? 

Za trgatev je vreme lepo bilo; 

tudi letina je dobra bla 

in grozdje sladko kar se da.... 

Vse to smo spravili v soda dva, 

ker bandima v enega ni šla; 



 

Preden spat grem, spet pogledam -  

vse je v redu, si oddahnem 

in vrata za seboj zapahnem. 

 

Zjutraj prideta prijatla dva, 

da izmerimo še enkrat sladkor, če se da. 

Jaz grem od znotraj jima odpret, 

a naletim na hud nered.... 

V kleti tla so mokra vsa 

in na vratih soda luknja zija!!! 

Prijatla sta se obrnila in odšla... 

 

Jaz najraje bi se na kolena spustil,  

kot papež, ko je avion zapustil.... 

Ne vem, kaj sem skoz zobe zabrusil, 

a besed njegovih sigurno nisem bil izustil! 

Medtem, ko jaz sem mirno spal, 

v minuti sem brez mošta sladkega ostal.... 

Stavim, da so gliste imele žur, 

še štiri dni do zgodnjih ur... 



 

Naslednje dni ne morem spat, 

tuhtam, kaj se zgodilo je, 

kako ravnat, 

ko vse raziščem, napisal bom elaborat.... 

Za zdaj le tole vem, 

da nesreča ne počiva 

in je usode »forma viva«; 

ki spredaj lepo stran ti kaže, 

od zadaj pa grozote skriva.... 

 

A najprej je na vrsti analiza, 

ki faktorje naj vse naniza; 

Razmišljam, kje začet in kje končat: 

je tu bil tat, nerodnež kakšen,  

neučakan vinski brat, 

se v kleti skriva kakšen škrat, 

kakšna bla je potencialna sila, 

ki se v kinetično je spremenila, 

je to bila višja sila – božji žlak, 

ki tu pustila je svoj znak? 



 

K sreči je bil sod le do polovice poln 

in od zgoraj bil do pol je prazen, 

da manjko ni tako porazen... 

 

A v glavi mi vse bolj razbija, 

kaj si bo mislila tovarišija.... 

Saj bodo imeli za koštruna me, za jarca, 

če bomo nazdravljali le s pol kozarca? 

Kaj porečejo prijatli? 

S kakšnimi me bodo merli vatli.... 

Razočaran bo še sv. Martin, 

ker žegnal bo le pol dobrin.... 

Kako Prešeren bi začel Zdravljico: 

Prijatli, letos ga je samo za polovico.... 

 

Pa ugotavljam, da tudi Zdravljica ni več tisto, 

ki naj bi nas držalo skupaj, 

ljudstvo,močno, bistro.... 

Drug drugemu polena meče, 

eni veselijo se drugih nesreče, 



čas pa neizprosno teče, 

ni napredka 

in še KOVID v nedogled se vleče.... 

 

No, jaz sem skromen 

in bom preživeti znal. 

Delil bom tisto,  

kar sem skupaj zbral.. 

Na čudež iz »Kane Galilejske« ne računam, 

ker Kristus je že dolgo vržen zunaj... 

 

Mogoče bi v klet postavil špeglo, 

no, to bolj malo bi zaleglo. 

A ko bi kozarec v roke vzel, 

videl v špegli bi še enega odsev 

in ta pojav, bi za dva kozarca me ogrel.... 

 

No, zdaj ta glavni šok sem preživel. 

Ostal sem živ in grem naprej... 

 

A kakšen je na koncu vsega epilog: 



nobeden ranjen, mrtvih ni,  

zato primer se opusti; 

 

Tako! 

Kaj točno blo je, ve le Bog, 

a jaz v grlu nosim cmok. 

 

Zdravko Cernatič 

 

 

 

ZDRAVKO, VSI ČLANI SE TI ZA TVOJE PESNIŠKE 
PRISPEVKE ZAHVALJUJEMO IN TI ČESTITAMO! 

RAZVESELJUJEŠ NAS, NASMEJEŠ IN POLEPŠAŠ NAŠA 
DRUŽENJA!  

TEGA PA SI VSI ŽELIMO IN TE Z VESELJEM POSLUŠAMO! 

Sonja 

 


