Občni zbor društva s kulturnim programom, dne 7.2.2009 v Gasilskem
domu v Novi Gorici
Dvainsedemdeset se nas je zbralo ta večer. Pričakovanje, kako bo uspel kulturni program, je
bilo veliko. Med nastopajočimi se je čutilo tremo, kot včasih, ko smo nastopali v šoli. Po
skupaj zapeti Kekčevi pesmi smo na tremo kar pozabili.
Napovednik:
Najprej himna!
Žive naj vsi narodi…
Nagovor Mirjam:
Ko mi je prišla ideja o prispevku nas članov Društva pohodniki Triglav k Slovenskemu
kulturnemu prazniku, sem se jo skoraj bala izraziti. Pa poskusim, sem si rekla. In glej,
PRESENEČENJE!
Vaš odziv je nad pričakovanji. Hvala vam. Veliko imamo razstavljenih
Preizkusiti se kot nastopajoči, po tolikih letih, ko smo nastopali še v osnovni šoli (morda
kateri od vas tudi pozneje), ni kar tako. Treba je poguma. A ker smo pogumni, kako da ne, če
zmoremo tudi težje pohode in še kaj, bomo tudi tu. Korajža velja!
Veliko imamo razstavljenih slik z naših pohodov. Po nastopu naših »ta korajžnih« si, prosim,
slike oglejte še enkrat. Na listič zapišite tri številke slik, ki so vam tako ali drugače najbolj pri
srcu. To bo »ocena publike«. V oceno jih bomo dali še fotografu, ne bo prestrogo, in to bo
strokovna ocena. Nagrade oz. priznanja bodo prejeli fotografi treh najboljše ocenjeni h
fotografij po pohodu v Lipi, to bo 19.aprila 2009!
Zdaj pa k stvari.
1. Danes ste dobili društvene knjižice. V njih boste na str. 16 našli Kekčevo pesem. Za
korajžo in dobro voljo bomo zapeli najprej SKUPAJ. Pa dajmo.
2. In ker sta naša ŠAVLETOVA DVA, Elka in Franc, vajena nastopanja, ju vabim, da
zapojeta planinsko pesem Zelenica Pa ostanimo pri pesmi.
3. Malce resnejšega, za umiritev! STANKI je pri srcu in ga še zna skoraj na pamet Prešernov
Uvod h Krstu pri Savici. Krst pri Savici je Prešeren napisal kot »hladilo bolečini« ob izgubi
prijatelja Matije Čopa in razblinjenih sanjah o sreči z Julijo. Tolažil se je ob ustvarjanju
sorodnih duševnih pretresov .
4. Vsi vemo, da je JOVO vedno pripravljen prebrati ali na pamet povedati katero izmed svojih
pesmic, ki so mu privrele na dan ob določenih duševnih emocijah, ob želji po tem: ljubiti in
biti ljubljen. Kdo nima take želje? Vsak pa ne zna tega »dati« na papir. Najprej povej tisto
Želja iz leta 2000.
5. Naša »Wajdouka« MAJDA ima brata Rajkota, ki je ustvaril knjigo Ščebet v vojni. V knjigi
je zapisal spomine na svojo mladost, vojno, družino. Najprej bo majda prebrala odlomek
Čerfrankov žleb.
6. Sonja, ki je vedre duše si je izbrala Prešernovo Zarjovena d'vičica.

7. Sedaj pa dovolite, da nastopim tudi SAMA v paru z DOLORES. Zapeli vam bova
Prešernovo Od železne ceste. Pesem je zasnoval na osnovi misli na lepo Barbiko in iz
mrzličnega pričakovanja Ljubljančanov tisto pomlad, ko so začeli graditi progo iz Celja proti
Ljubljani Naj vam povem kakšne vrste je buzakljunski kos: pomen izhaja iz besede
buzaronski ,to je moralno oporečen človek.
8. Sedaj se bomo spomnili še drugih avtorjev: PALMIRA si je izbrala Ivana Minattija Odkar
vem zanjo.
9. VLADKA nam bo prebrala Bevkovo povest O zlati vodi.
10. SONJA se je tudi junačila in nam bo zapela Mozartovo Nina nana.
11. Naša nova članica ZOFKA ima tudi pesniško žilico, ki jo izpopolnjuje v literanme krožku.
Prebrala nam bo dve svoji pesmici: Čarobni krog in Veter.
12. Pa naj JOVO prebero še eno svojo: Priča iz nekog predgrađa ( Zgodba iz nekega
predmestja).
13. ANGELCA in ADRIJANA sta nerazdružljivi. Pa sta sklenili skupaj tudi nastopiti v
Prešernovi Urška in povodni mož.
14. MAJDA je obljubila , da nam prebere še delček pripovedi o svoji družini, seveda iz
bratove knjige Ščebet v vojni Mimo okna.
15. Po naslovu, saj pesmi ne poznam, je blizu tudi pesem Vide Jerajeve Doma, ki jo bo
prebrala PALMIRA.
16. VLASTA si je izbrala Menartove kratke verze: Ljubi kruhek, Majska in 10. človeških
zapovedi.
17. MARTA nam bo prebrala pesem svojega rojaka Janka Premrla Vojka, ki jo je po
nareku avtorja zapisala Amalija Potrata iz Slapa pri Vipavi marca 1941. leta.
18. Za konec nam je ostala še ena točka: PALMIRA bo povedala Prešernovo Kam.
Upam, da ste uživali v »današnjem pohodu« med rožicami naših pisarskih mojstrov. Če ste,
bomo naslednje leto ponovili. Zdaj pa k drugačni hrani: hrani za želodec!
Še enkrat hvala za sodelovanje in publiki za udeležbo.

Mirjam

Slavica in Katjuša sta pričakali goste s tradicijonalno dobrodošlico: kruhom in soljo, pa
olivnim oljem

Mmmm, kako tekne!

Uradni del: Občni zbor

Delovno predsedstvo in Vlasta, ki podaja finančno
finančno poročilo za 2008.

Sledi kulturni program

Prva sta bila na vrsti Šavle Elka in Franc

Anita se je zahvalila za dobro vodenje
društva, lepe, dobre pohode, za pravi
odnos do vseh članov.

Vsi nastopajoči.

Stanka Tomsič

Jovo Radojevič

Mirjam Silič in Dolores Pavšič

Sonja Francetič

Sonja Bašin

Palmira Vovk

Zofka Nanut

Vladka Kofol

Vlasta Zavadlav

Angelca Mlakar in Adrijana Koron

Marta Bajt

Majda Slokar
Na zaključku nas je Ada presenetila z dvema tortama in zapeli smo: Vse najboljše.

