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Iz uvoda 

 

Pred vami je serija zgodbic in dogodivščin, ki so se prav vse v resnici zgodile. Nekatere so se 

zgodile spontano, nekatere je naredilo smešne pripovedovanje, za nekatere pa so akterji celo 

naštudirali scenarij. 

Janez Kek »jih ima za ušesi«, kot se reče. Je scenarist in režiser marsikatere nedolžne 

potegavščine, ki jo je izpeljal skupaj s prijatelji in znanci. Nedolžne zato, ker druščina nikoli ni 

imela zlih namenov in ker so se tudi končale brez usodnih posledic. S pomočjo prijateljev, ki 

jim ni manjkalo domišljije in iznajdljivosti in ki so bili nabriti najmanj toliko kot Janez sam, so 

dogodki dobili neslutene razsežnosti – smešne, se ve.  

Vse zgodbe in dogodki so resnični in resnični so tudi ljudje v zgodbah. Dovolili so 

objavo imen ali pa se ve, da bi jo dovolili. Nekaterih akterjev namreč danes ni več med nami, 

pač pa so bili del druščine prijateljev, ki so si bili tako podobni v razmišljanju, zlasti v 

pripravljenosti »kaj ušpičiti«, da o strinjanju z objavo ni nobenega dvoma. 

Zgodbe so z leti in s pripovedovanjem pridobile še nekaj dodatne žlahtnosti. Mnoge 

odsevajo čas, v katerem so nastale. In zdi se, da pripetljajem ni ne konca ne kraja. 

 

 

Zlata ladjica1 

 

Ljubljanska pravna fakulteta se je v prvi polovici osemdesetih let, ko smo na njej pravniško 

učenost nabirali protagonisti naših zgodb, nahajala še na Kongresnem trgu v Ljubljani, v stavbi, 

kjer je danes sedež univerze. Lega fakultete v središču mesta je študentom ponujala številne 

razloge za izostanek s predavanj, saj je bilo do bližnjih lokalov in gostiln le po nekaj korakov. 

Pa tudi najrazličnejše ljudi, ki so bili pogosto razlog več, da je bilo treba zaviti v bližnji bife, se 

je dalo srečati tako rekoč pred samim vhodom v fakulteto.  

Že res, da je gostilniško okolje nasploh in od nekdaj navdih umetnikom in vse sorte 

posebnežem. Nekaj prav posebnega pa je bila gostilna Zlata ladjica, pa ne le zaradi skupine 

Pepel in kri, ki ji je v sedemdesetih navdihnila pesem z naslovom Dekle iz Zlate ladjice, pač pa 

je desetletje kasneje tam stalno zasedala skupina nas navihanih študentov, bodočih »jezičnih 

dohtarjev« in ob pomoči zlate tekočine v vrčkih snula zgodbe za takojšnjo rabo. 

Skupina se je usidrala za veliko ovalno mizo desno od vhoda v gostilno, zadaj za 

blagajno, ki je diskretno zastirala preveč direktne poglede na omizje, obenem pa je polovici 

omizja ponujala strateški razgled po vsej gostilni. Za to mizo je lahko sedlo deset ali dvanajst 

študentov. Praviloma smo mizo prvi zasedli predvsem študentje višjih letnikov, k nam pa so 

tako radi prisedali bruci, ki so bili zaradi svoje neizkušenosti in naivnosti naša nadvse 

priljubljena tarča. 

Neposredna bližina gostilnic, radoživi prijatelji in fantovska mladost, ki je rentgensko 

zaznavala obline skozi oblačila mladenk, so bili dejavniki, ki so povzročali pomanjkljive 

priprave na izpite. K temu so svoje prispevali še profesorji, ki niso kazali posebnega 

razumevanja za naše mladostne muke in so znali marsikateri izpit spremeniti v pravo nočno 

moro. Vendar pa je v naših študentskih glavah vzklila marsikatera domislica, za katero smo 

verjeli, da nam bo opravljanje izpitov olajšala.  

Naša navihana druščina je najbrž še do danes ostala v spominu marsikaterega takratnega 

bruca in nič hudega slutečega, vendar nadebudnega dekleta. Prav gotovo pa se fantovskih 

potegavščin morda še spominja tudi Milena Naglič iz študentskega referata, saj je zaradi njih 

morala razreševati marsikatero nepričakovano zagonetko. 

 

                                                           
1 Zlata ladjica je zelo stara gostilna, ki se nahaja v osrčju stare Ljubljane pri Šuštarskem mostu. Danes je 

preurejena v pub in oprema ter razporeditev prostorov sta drugačni kot v času dogajanja  teh zgodb. 



Nerazumljivo izpitno vprašanje 

 

»Petorček« smo imenovali izpit, ki je bil sestavljen iz petih pravnih področij in je veljal za 

najtežji izpit na ljubljanski Pravni fakulteti. Dele izpita smo opravljali pri različnih profesorjih. 

Najobsežnejše je bilo področje obligacijskega prava. Sam sem ta izpit opravljal pri izredno 

natančnem in strogem profesorju Stojanu Cigoju. 

Na izpitu mi je postavil vprašanje v latinščini, ki se je glasilo: »Volenti non fit iniuria«2. 

Vprašanja sploh nisem razumel, kaj šele poznal odgovor. Vljudno sem ga prosil, če 

lahko ponovi vprašanje, računajoč pri tem, da ga bo ob ponovitvi malo preoblikoval in ga bom 

vsaj razumel.  

S strogim, vendar prijaznim tonom je rekel: »Seveda, spoštovani kolega! Brez 

problema! Volenti non fit iniuria.« 

Po daljšem premisleku sem odgovoril: »Tokrat ne bomo nadaljevali z izpitom. Ne bo 

šlo ...« 

 

Sošolec Zoka 

 

Zoran Alilović, imenovan Zoka, je bil doma iz Zenice. Naš sošolec je postal, ko nas je po svoji 

malo manj uspešni študijski sezoni počakal v tretjem letniku. Razlagal mi je, da je živel že v 

več mestih po Jugoslaviji, preden je prišel študirat v Ljubljano.  

Znano je bilo, da so se takrat oficirji JLA po službenem ukazu pogosto selili in zato sem 

predvideval, da je njegov oče pač oficir. Vprašal sem ga: »Dali ti je tata vojno lice?«3 

Povsem mirno mi je odvrnil: »Ne, tata mi je kafansko lice.«4 

 

Ko sem ga ob neki drugi priliki srečal blizu fakultete, sem mu rekel: »Zoka, greva v bazo, v 

Zlato ladjico na eno pijačo?«  

On pa pravi: »Ne mogu, pošto imam neodložne poslove.«5 

Rečem mu: »Zoka, častim ja!«6 

On pa odvrne: »Dobro, onda ću odložiti neodložne poslove.«7 

 

Telefon 

 

Telefon je znal pogosto povzročiti komične, razburljive ali pa vsaj zanimive situacije, še zlasti, 

ko se je na drugi strani »žice« oglasila oseba, za katero smo mislili, da je tista, ki jo želimo 

slišati, pa to v resnici ni bila. 

Prijatelji ali sodelavci po podjetjih so si pogosto koga privoščili za zabavo tako, da so 

mu na pisalno mizo dali listek s telefonsko številko in imenom ter pripisom, naj nujno čim prej 

vrne klic. In če je bilo zraven telefonske številke napisano na primer »gospod Medved«, si pač 

poklical to številko in rekel: »Dober dan! Kličem iz podjetja tega in tega. Lahko dobim gospoda 

Medveda, prosim?«  

Potem so ti na drugi strani odgovorili: »Ne, trenutno ne morete, ker je na kosilu.« 

                                                           
2 Pravilen odgovor študenta bi se lahko glasil: Volenti non fit iniuria je inštitut privolitve v škodo oškodovanca 

in je pravilo, ki velja na primer takrat, ko nogometaš ne more zahtevati odškodnine za morebitno poškodbo, ki jo 

dobi kot igralec na tekmi, razen če bi šlo za namerno poškodovanje.  
3 Je tvoj oče vojaška oseba? 
4 Ne, moj oče je kavarniška oseba. 
5 Ne morem, ker imam neodložljive zadeve.  
6 Zoka, jaz plačam. 
7 Dobro, potem bom odložil neodložljive zadeve. 



Seveda se nisi pustil kar tako odgnati in si vprašal: »Kdaj pa bo zaključil s kosilom?« In so ti 

rekli: »Tega pa ne vemo, ker smo mu ravnokar vrgli dve vedri hrane.« 

No, včasih so na drugi strani »žice« takoj odgovorili: »Tukaj živalski vrt«, odvisno pač 

od trenutnega razpoloženja uslužbencev ljubljanskega živalskega vrta, ki so bili vajeni takšnih 

klicev. 

Včasih pa si je kdo s preveliko vztrajnostjo lahko prislužil celo kakšen bizaren odgovor, 

kot recimo klicatelj v naslednji zgodbici. 

 

 

Upravnik Toni 

 

Nekega leta sva bila s Tomažem Križajem športna referenta v koloniji počitniškega doma Zveze 

prijateljev mladine v Umagu. Učila sva plavanje. Upravnik doma je bil Toni, oficir v pokoju. 

Njegov značilni stavek je bil: »Boljši je prisrčen nered kot zmešana demokracija!« in ponavljal 

ga je prav ob vsaki priložnosti.  

Kot je bilo v kolonijah že kar pogosto, sva bila v ekipi s Tomažem edina moška, zato 

sva bila Toniju ob večerih večkrat nadvse dobrodošla družba. Zelo rad nama je pripovedoval 

svoje oficirske dogodivščine. Njegove dogodivščine pa niso bile le iz oficirskih časov, pač pa 

so se mu redno dogajale tudi v civilnem življenju in marsikatero zgodbo je znal tudi sam 

dodobra zabeliti. 

Nekega večera smo sedeli v njegovi upravniški sobi, ko je zazvonil telefon. Toni je 

dvignil slušalko in rekel: »Prosim?« Po Tonijevem odgovoru sva s Tomažem sklepala, da je 

glas na drugi strani »žice« vprašal, če je tam porodnišnica, saj je Toni vljudno odgovoril: »Ne, 

tukaj ni porodnišnica, tu je dom Zveze prijateljev mladine.« 

Čez minuto je telefon spet zazvonil. Toni se je oglasil in očitno je bilo, da je klicatelj 

isti kot prej, saj je Toni, zdaj že malce nejevoljno, odgovoril: »Ne, ne, tukaj ni porodnišnica, to 

je dom Zveze prijateljev mladine!« Toni je še malo zavil z očmi in sitno vrgel slušalko na vilice. 

In telefon je zazvonil še tretjič. Toni je počasi dvignil slušalko, poslušal, nato pa resno, 

a s spremenjenim glasom rekel: »Da, tukaj je porodnišnica.«  

Moški glas na drugi strani se je gotovo moral pozanimati, če je njegova žena že rodila, 

saj je Toni počasi, a odločno odgovoril: »Ja, je! Rodila je pred kratkim.«  

Novopečeni očka je zatem seveda še vprašal, kaj je žena rodila, Toni pa je zasikal: 

»Majmuna!8 In je že na lustru!« 
 

Gostilna Pri medvedu 

 

Prihod filmarjev v prostor, ki smo ga varovali, je prijetno popestril naš delovni vsakdan. 

Opazovali smo lahko snemanje filma Dediščina, v katerem so igrale same igralske legende, kot 

so Milena Zupančič, Polde Bibič, Radko Polič, Majda Potokar, Tone Gogala, Demeter Bitenc 

in drugi, poleg tega pa je objekt, ki smo ga varovali, v filmu dobil vlogo »Gostilna pri 

Medvedu«. Kot vsaka prava gostilna je tudi ta imela zalogo pijače, zlasti piva je bilo v izobilju.  

Statistom je bilo namenjeno temno točeno pivo, igralski zasedbi pa temno pivo v 

steklenicah. Pivo v steklenicah se je imenovalo Termalni desert. Bilo je odlično in je tudi nam 

večno žejnim študentom nadvse prijalo. Vendar po do njega ni bilo tako preprosto priti. 

Zaklepali so ga v nek kletni prostor z oknom.  

Izkazalo se je, da za našega atleta Tomaža to niti ni bil prehud podvig. Problem je nastal 

šele potem, ko smo zalogo tega piva popili, filmska ekipa pa je ponovno napovedala svoj prihod 

na prizorišče. 

                                                           
8 Opico. 



Kaj smo storili?  

V steklenice smo natočili temno pivo iz avtomata za točeno pivo. To pivo je bilo sicer 

že malo postano pa tudi sicer ni bilo najboljše kakovosti. Dolili smo še malo vode, da se tudi v 

sodu za točeno pivo ne bi preveč poznalo. Nato smo steklenice zelo skrbno zamašili, da ni bilo 

opaziti, da so bile že odprte. To je bila kar zahtevna operacija in nam je vzela precej časa. No, 

potem je bilo treba steklenice le še odnesti v klet po isti poti, po kateri so potovale iz kleti. 

Filmska ekipa je prišla snemat nove prizore. Prišel je čas za odmor in igralcem so 

prinesli pivo iz kleti. Bili so žejni in pili so Termalni desert. Na njihovih obrazih pa ni bilo 

zaznati navdušenja nad pijačo. Nasprotno: zmrdovali so se in se pričeli spogledovati med seboj.  

Nekdo pa je celo pripomnil, da je pivo pokvarjeno … 

 

 

Kako sva bila na Visu oproščena pristojbine za privez  

 

Kot študent sem imel v poletnih mesecih dovolj prostega časa, športni pedagog Rudi Klinar 

paprav tako. Lahko sva si privoščila nekaj tedenske počitnice. Povabil me je s seboj na jadranje 

in to je bilo moje prvo jadranje. Na pot sva se odpravila z njegovo šestmetrsko jadrnico Big six.  

Iz Pulja sva se napotila na otok Vis. Vis je bil takrat še jugoslovanska vojaška baza in 

tistega leta so ga prvič odprli za javnost. Jadrala sva preko Kvarnerja in otokov: Unije, Susak, 

Premuda, Ist, Dugi otok in po zahodni strani Šolte. Dnevno sva naredila med dvajset in trideset 

milj, odvisno od vetra in privlačnosti zalivov, kjer sva se privezovala in prenočevala.  

Ko sva priplula do Visa, sva se privezala na pomol v samem mestu Vis. K nama je prišel 

pristaniški kapetan z namenom, da pošlje inkasanta za plačilo priveza. To je bila pristaniška 

formalnost. Zapletli smo se v pogovor. Potem, ko si je kapetan ogledal najino barčico s puljsko 

registracijo in bornimi šestimi metri dolžine, je vprašal: »Odakle ste došli s ovim malim 

brodićem?«9 

Povedala sva, da sva priplula iz Pulja, on pa je najino izjavo razumel kot neke vrste šalo 

in je krohotaje se rekel: »Svugdi sam ja naviga i znam, da vi s ovim malim brodićem niste mogli 

doć iz Pule.«10 

Midva sva mu zatem natančno opisala pot, ki sva jo preplula, in zalive, kjer sva se 

privezovala. Najino doživeto opisovanje poti je postopoma ovrglo njegove dvome in začel 

nama je verjeti. Neizmerno se je čudil, nato pa zaključil: »Jebem vam vraga, pa vi ste stvarno 

došli iz Pule!«11 

Inkasanta, ki je medtem že prišel do nas, je nato odslovil, rekoč: »Oni ništa ne naplaćuj! 

Kasiraj to, ča bi njima, onim strancima!«12 

In povabil naju je v pristaniško kapitanijo. V pisarni je poiskal litrski lonec, vanj natočil 

pol litra vina in pol litra vode in ga dal v kroženje. Namesto plačila pristojbine smo tako vsi 

trije družno popili liter bevande13. Tako sva bila namesto plačila pristojbine deležna gostoljubja 

pristaniškega kapetana. 

 

 

 

 

                                                           
9 Od kod sta prišla s to barčico? 
10 Povsod sem že plul in vem, da s to barčico nista mogla pripluti iz Pulja! 
11 Jebemti vraga, pa sta res priplula iz Pulja! 
12 Onadva ne bosta ničesar plačala. Kar bi njima, zaračunaj tistim tujcem. 
13 Bevanda je izraz za mešanico vina in vode, ki se uporablja v Dalmaciji in Istri. Beseda izvira iz italijanščine, 

kjer bevanda (tudi bibita) pomeni pijačo. 

 

 



Zajtrk v Trgetu14 

 

Plovba po zalivu Raše se ti na trenutke lahko zazdi kot plovba po Bohinjskem jezeru. Zaliv je 

namreč razgibano zarezan med visoke in skalnate hribe Istre in res lahko za vsakim ovinkom 

dobiš občutek, da pluješ po jezeru, obdanem z visokim hribovjem. Raša se zdi kot fjord.  

Začelo se je že mračiti in kapitan Rudi je upal, da v Trgetu ne bo gneče, saj je iz izkušenj 

vedel, da jadralci vanj ne plujejo pogosto. Ko smo končno prispeli na cilj, je bila že noč. Trget 

v devetdesetih letih še ni bil osvetljen, zato nismo mogli videti, ali je v pristanišču še kaj 

prostora in navezali smo se na ogromno ribiško barko. To je bila stara lesenjača in videti je bilo, 

kot da je v popravilu.  

»Krasno«, smo rekli, »zjutraj nam ne bo treba zgodaj vstati. Ta barka jutri ne bo odšla 

na ribolov.« Ostali smo kar na jadrnici in se lotili ladijskih zalog za preživetje. Pomenkovali 

smo se o tem in onem. V zalogi je bilo tudi nekaj steklenic vina in kmalu smo začeli obujati 

spomine na pretekla in tudi na aktualno jadranje. Spomini so skladno s količino popitega vina 

postajali vse lepši in razburljivejši. Veselili smo se tudi našega pametnega priveza, saj nam 

zjutraj ne bo treba zgodaj vstajati, ker ne bomo nikomur v napoto.  

Sredi noči sem se zbudil, ker mi je grozljivo nabijalo v glavi in počasi mi je pricurljalo 

v spomin, da je Rudi sinoči, ker je zmanjkalo vina, odprl še travarico. Odprl sem oči in opazil, 

da se že dani, glava pa je bila tako težka. Kmalu se je zbudila še Mojca in zastokala: »Joj, moja 

glava! Kot da nekdo razbija po praznem sodu!« Pripomnil sem nekaj o tem, da bi se o praznini 

dalo razpravljati in bil deležen morilskega pogleda. Prebudil se je še Rudi in rekel: »Ja, tistega 

vina sinoči pa je bilo morda za spoznanje preveč. V glavi mi sistematično razbijajo s kladivi.« 

»Čakajte malo!« reče Mojca, ki je medtem že začela kolovratiti po barki. »Tule zunaj 

pa v resnici nekaj nabijajo!« 

Z Rudijem sva se splazila na palubo in se začela ozirati za ropotom. Kmalu se je 

izkazalo, da na stari lesenjači, na katero smo bili navezani, ljudje nekaj intenzivno in ritmično 

zabijajo. Videti jih sicer ni bilo, ker je bila barka visoka kot hiša, slišalo pa se jih je po vsem 

zalivu. In ura je bila štiri zjutraj. 

Od spodaj smo si ogledovali to ogromno glasno čudo in se spraševali, kaj vendar 

počnejo, saj ni bilo slišati, da bi zabijali žeblje. Mojca je rekla, da jo vse skupaj spominja na 

sestavljanje sodov, da je to enkrat videla doma pri očetu. Rekla je, da je to isti zvok, samo 

močno pomnožen. Zvok je bil res močno pomnožen, saj je poleg vsega še odmeval od hribov. 

Po tem odkritju smo se trudili ponovno zaspati, vendar je bilo to v resnici iluzorno 

početje. Čez nekaj ur pa je iznenada, kot bi odrezal, nastopila popolna tišina. Zaradi alkoholne 

utrujenosti smo kljub ropotu očitno uspeli spet zaspati, saj nas je zdaj prebudila nenadna tišina. 

Ura je bila deset dopoldne in v naših mačkastih glavah je odzvanjal le še odmev večurnega 

zabijanja.  

»Seveda, čas za malico,« je ugotovil Rudi. »Gremo še mi, saj itak ne moremo več spati!« 

Z jadrnice smo se odpravili na kopno in si s pomola »strokovno« ogledali dela na 

barkači. Izkazalo se je prav to, kar je predvidevala Mojca. Štirje možakarji so tesnili lesene 

podnice ladje tako, da so s kladivi udarjali po dletih, s katerimi so v špranje potiskali rogozove 

liste15.  

Bili smo sestradani in brez informacij, kako deluje tamkajšnje gostoljubje in kakšno 

ponudbo ima Trget. Zato smo sledili kar ladijskim delavcem, ki so šli v trgovino kupit hrano. 

Mojca je šla noter kupovat, midva pa sva jo čakala pred trgovino. Iz trgovine so potem prihajali 

delavci vsak s svojim ogromnim sendvičem, narejenim iz polovice štruce kruha. Za njimi je 

                                                           
14 Trget je mestece na koncu zaliva Raša, ki se z jugozahodne strani zajeda v polotok Istra. 
15 Votli in posušeni listi rogoza so se uporabljali v sodarstvu in ladjedelništvu za tesnjenje stikov med lesenimi 

deli. 



prišla še Mojca s tremi prav takšnimi sendviči. Delavci so odšli na teraso gostilne, mi pa za 

njimi.  

Počakali smo, da je natakar postregel najprej njih. Pred vsakega je postavil litrsko 

majoliko in nobenega kozarca. Spogledali smo se in na obrazih so se nam zarisali hudomušni 

nasmeški. 

»Šta ćete popit?«16 je vprašal natakar. 

»Mi bi isto!« smo bili trdno odločeni. V majolikah je bila, seveda, hladna bevanda. In 

krepčilna malica se nam je res prilegla. Počasi so se nam začele vračati moči in dobra volja. 

Gostilniška terasa je ležala v senci starih borovcev in nas vabila, da ostanemo tam. Naročili smo 

še eno rundo majolik. 

Ura je bila že krepko čez poldne, ko smo dobre volje in nekoliko majavega koraka 

zapuščali trgetsko ladjedelnico. 

 

 

»Žekesidol« 

 

Beseda, ki jo je na jadrnici gotovo največkrat slišati, je »žekesidol«. Lahko je tudi katera druga 

beseda s podobnim zvenom, ki pa se obvezno začne z zlogom »že«.  

Ponavadi se pojavi med samo plovbo, ko je krmar osredotočen na vzdrževanje smeri, 

ostali člani posadke pa so zaposleni z drugimi pomembnimi opravili, kot so sončenje, branje, 

mazanje s kremami za sončenje in iskanje položaja za lepšo zagorelost. Vsi so videti 

nezainteresirani za dogajanje okoli sebe in vsak zadovoljen sam s sabo. Tiho vztrajajo na svojih 

položajih in se ne menijo za nič, niti za žejo, vse do trenutka, ko se nekdo odpravi v podpalubje.  

Takrat pa iz vseh grl skoraj enoglasno zadoni: »Žekesidol, prinesi mi …«  

Seveda bi se naključnemu in jadralsko neizkušenemu opazovalcu utegnilo zazdeti, da je 

tisti osebi, ki je odšla v podpalubje, pač tako ime. 
 

Bokobrane v morje! 

 

Ko smo rešili zaplet z izgubljenim vinčem in se namestili na jadrnici, smo končno lahko izpluli. 

Kapitan Marjan je takoj po izplutju nadaljeval s šolskim programom in pričeli smo »jemati« 

osnovne mornarske vozle. Tistega za vezanje bokobranov17 na ograjico sem si za vselej 

zapomnil že s svojega prvega jadranja, ostale vozle, ki se uporabljajo na jadrnici, pa v resnici 

na vsakokratnem jadranju na novo »vzamem«.18 

Marjan je posebno pozornost namenil prav bokobranom. Malo zato, ker imajo v času 

priveza zares pomembno vlogo, malo pa tudi zato, da bi se tisti, ki bo dobil za nalogo 

odgovornost za bokobrane, čutil pomembnejšega. In tako so novinci izvedeli, da so bokobrani 

namenjeni zaščiti jadrnic na boku, da ublažijo trke in preprečujejo poškodbe med zasidranimi 

plovili. Paluba mora biti med plovbo vedno pospravljena, da ne ovira premikov po njej in ne 

povzroči morebitne nezgode. Zato je treba bokobrane takoj po izplutju pospraviti na svoje 

mesto v podpalubju. Marjan je tudi povedal, da je treba bokobrane pred vplutjem ponovno 

prinesti na palubo, jih lepo razporediti in z ustreznim mornarskim vozlom privezati na ograjico, 

da jih potem, ko kapitan ukaže: »Bokobrani v morje!«, samo zavihtiš preko ograjice. 

                                                           
16 Kaj boste spili? 
17 Bokobran, tudi odbojnik je priprava za zaščito ladje ali čolna pri zadevanju ob kaj. 
18 Različne vrste vozlov so namenjene pritrjevanju stvari na ladji za različne namene. Osnovno načelo 

mornarskih vozlov pa je, da morajo biti zavezani tako, da so maksimalno trdni, obenem pa jih je po potrebi 

mogoče enostavno in hitro razvezati ali razplesti. Dandanes imajo jadrnice pogosto že tako avtomatizirane 

naprave na krovu, da se vozlov ni potrebno več učiti. 



Zapustili smo marino, napeli jadra in dan je bil čudovit za jadranje. Uživali smo in 

novinci so govorili o sanjski plovbi. Le kako ne bi: nebo se je medtem zjasnilo, posijalo je sonce 

in morje je nalahno pljuskalo ob bok naše enajstmetrovke. Veter je bil pravšnji in napeta jadra 

so se belo bleščala v soncu. Našega počutja se skoraj ne bi dalo več izboljšati. Jadrnica je mirno 

drsela po vodi in le kozarcu vina je uspelo, da je bilo počutje še bolj nebeško.  

V Malem Lošinju je bil ta dan predviden naš prvi postanek. Počasi smo se približevali 

cilju in kapitan Marjan je zdaj prvič razdelil naloge ekipi. Nekdo je moral biti za krmilom, drugi 

je bil zadolžen za spuščanje in zvijanje jader, tretji je bil določen za spuščanje sidra in četrti za 

odskok na pomol, da bo hitro pritrdil jadrnico. Tonetu Seliškarju »Vnuku« pa je bilo naloženo, 

da poskrbi za bokobrane. To je navadno naloga za začetnike in otroke. Sam sem bil tokrat prost 

in sem le opazoval morje.  

Zlagoma smo pluli v zaliv in ekipa se je pripravljala na privez. Vsakdo je skrbel za svojo 

zadolžitev, tudi Tone. Pravočasno je znosil bokobrane na palubo in jih razporedil po jadrnici 

ter čakal na naslednje kapitanovo povelje. Počasi smo se bližali tesnemu prostoru med dvema 

jadrnicama ob pomolu. Kapitan Marjan izda prvi ukaz: »Vrzi bokobrane!« In zatem 

naslednjega: »Spusti sidro!«  

Stal sem na premcu jadrnice in brezdelno gledal nazaj. Iznenada sem v morju opazil 

bokobran in čez nekaj trenutkov še enega. Kapitanu sem zaklical: »Hej, vidim dva bokobrana 

v vodi.« 

Marjan je pogledal proti Tonetu in zagledal veličasten prizor: Tone je veselo in tako 

rekoč kar čez rame odmetaval neprivezane bokobrane čez ograjico v morje.  

Dobesedno! 
 

Havah Nagilah19 

 

Med restavracijo in recepcijo Hotela Kompas je bil širok odprt prehod, tako da se je od miz 

lepo videlo v recepcijo. 

Nekoč, ko je naša stalna druščina na čelu z Rudijem, Tinetom in menoj že dobri dve uri 

zasedala mizo ob prehodu v recepcijo in ob pivu debatirala o tem in onem, se je v recepciji 

pojavila tuja delegacija. Že na daleč se ji je videlo, da mora biti nekje z južne strani 

Sredozemskega morja.  

Tinko Mastnak, ki je bil tistega dne že dodobra pevsko razpoložen, je presodil, da gre 

za delegacijo Izraelcev. Pri priči se jim je odločil zapeti hebrejsko dobrodošlico.  

»Hava nagila, hava nagila, hava nagila ...« je začel odmevati njegov lepi tenor. Vendar 

pričakovane radosti na obrazih tujcev ni bilo zaznati. Prav nasprotno: njihovi pogledi so se 

pomračili in čutiti je bilo vse bolj napeto vzdušje. 

 Končno je receptor le zavpil: »Tinko, nehaj! To so Palestinci.« 
 

Incident z bombami  

 

Ob neki priložnosti sva se s Tomažem Križajem dogovorila za krajši rekreativni oddih na morju. 

Tomaž je v Luciji našel stanovanje za ugodno najemnino in za teden dni sva odšla na počitnice.  

Podnevi sva bila športno aktivna: igrala sva tenis in plavala, med eno in drugo 

aktivnostjo popila kakšno pivo, zvečer sva se še malo poveselila po lokalih in potem sva šla 

spat. 

                                                           
19 Havah nagilah (Veselimo se) je tradicionalna pesem, ki jo Izraelci pojejo ob različnih priložnostih. Prvič naj 

bi jo zapeli v hebrejščini po razglasitvi zmage nad Palestinci in ustanovitvi izraelske države na teritoriju 

Palestine leta 1917. 



Stanovanje je bilo majhno, imelo je francosko posteljo in tako sva pač spala drug ob 

drugem. Ponoči sem živo sanjal, da sem v vojski (v JLA), da smo v nekem rovu in se učimo 

metati ročne bombe. Oficir nam je razložil, da bombo obrneš narobe, z njo udariš po kamnu in 

potem jo moraš prej kot v petih sekundah odvreči, da ti ne eksplodira v roki.   

Udaril sem z bombo po kamnu in čakal. Medtem je oficir v mojih sanjah dobesedno 

znorel. Na vso moč je zakričal: »Vrzi že tisto bombo!« Močno me je zagrabil za roko, sam 

prijel bombo in jo vrgel.  

V tistem sem se ovedel. Tomaž me je ves prestrašen budil in hkrati trgal moje roke s 

svoje glave: »Kaj ti je? Saj mi boš glavo odtrgal!«  
 

Anton in vzgoja otrok 

 

Nekoč smo sedeli skupaj na kosilu na vrtu gostilne. Pri sosednji mizi sta sedeli dve družini z 

majhnimi otroki. Otroci so bili razigrani, kričali so, metali pesek in se lovili po gostilniškem 

vrtu. Natakar, ki je nosil polne, s hrano obložene krožnike, se jim je le stežka izogibal. 

Otroci so postajali vse bolj moteči tudi za goste na terasi. Starši pa so mirno sedeli pri 

mizi, debatirali in se po svoje zabavali. Za okolico se niso zmenili in delovali so, kot da divjaški 

otroci sploh ne bi bili njihovi. 

Anton je to nekaj časa nejevoljno opazoval, potem pa je stopil k omizju in rekel: »Sem 

Anton Podgoršek, Škrabčeva dve iz Ljubljane. Spoštovani gospodje očetje in spoštovane gospe 

mame! Ali vi otroke tudi kaj vzgajate ali jih samo pasete po gostilniških vrtovih, igriščih in tako 

dalje?!« 

Nato je mirno sedel nazaj za mizo.  

Starši so se rahlo zdrznili in za silo ukrotili svoje otroke. 
 

Mrtveci ne pijejo 

 

V Lukovici pri Domžalah so svojčas redno prirejali Rokovnjaške igre. To so gledališke igre na 

prostem z domačimi amaterskimi igralci, ki so prikazovale rokovnjače, kako napadajo 

Napoleonovo okupatorsko vojsko, ji zaplenijo skrinjo z denarjem, pri tem pa seveda nekaj 

soldatov tudi »ubijejo«. V Rokovnjaških igrah je sodelovala množica igralcev s konji, vozovi, 

orožjem in vsem, kar je potrebno, da se okupatorski vojski na primeren način zapleni 

premoženje. Igre sta spremljala množica gledalcev od blizu in daleč ter pester program z 

veselico. 

Marko Capuder - Capi, doma iz Lukovice pri Domžalah, nas je tri ali štiri prijatelje iz 

Ljubljane povabil, da si pridemo ogledat prireditev, se malo poveselimo in prespimo pri njem 

doma. 

Dopoldne res pridemo v Lukovico in balinamo pri gostilni Bevc. Takrat prireditelji 

ugotovijo, da jim manjka Napoleonova vojska. In tako Capi angažira kar nas in še nekaj 

domačinov, da bomo igrali Francoze. Capi po rasti in obličju celo spominja na Napoleona, zato 

smo ga določili, da prevzame poveljstvo naše čete. 

Domače kulturno društvo je imelo že pripravljene uniforme. Dobili smo francoska 

vojaška oblačila, pokrivala in orožje. Oblekli smo se in bili videti kot pravi francoski vojaki, 

prava Napoleonova vojska. Le vojaške obutve niso imeli na voljo. Tako je imel vsak »Francoz« 

pač svojo lastno obutev, nekateri superge, drugi sandale, saj je bilo poletje. In imeli smo, 

seveda, skrinjo z denarjem. 

Lukovica je zaradi svojega geostrateškega položaja res idealen kraj za tak spopad in tudi 

prizorišče je bilo temu primerno organizirano. Prireditveni prostor je bil na pobočju nad 

Lukovico. V gozdičku nad vasjo so bili postavljeni oder, točilni pulti, klopi in mize. Nad tem 



prostorom je travnik in še više nad njim spet gozdiček, kjer se je kuhal rokovnjaški golaž in so 

bili zbrani rokovnjači. 

Napoleonova vojska je na prizorišče prihajala po dolini skozi vas Lukovica. Med potjo 

smo se vojaki v gostilni odpočili in odžejali, potem pa je Napoleon ukazal, da gremo naprej. 

Dvignili smo blagajno in naredili premik iz gostilne. Poveljnik Capi, ki so ga domačini dobro 

poznali, pa je dejal: »Mi smo okupatorska vojska in nič ne plačamo!« In smo odšli.20 

Približali smo se prvemu gozdičku in nadaljevali na odprto, na travnik. V tem so iz 

gozda pridrveli rokovnjači na konjih in nas silovito napadli z gorjačami. Premagali so nas, 

zaplenili blagajno in vse mrtve »Francoze« naložili na voz. 

Potem so nas na vozovih peljali čez prireditveni prostor proti vasi. Ob točilnem pultu so 

stali znanci in nas nekatere prepoznali. Ponudili so nam pijačo, rokovnjači pa so svojo vlogo 

vzeli zares in bili temu primerno neizprosni. Ko je kdo od nas segel po kozarcu, ga je rokovnjač 

mahnil z gorjačo in zavpil: »Mrtveci ne pijejo!« 

Ampak Lukovčani so prijazni ljudje, četudi v rokovnjaški vlogi, in so nas kmalu, že za 

prvim vogalom, raztovorili z vozov. Smeli smo vstati od mrtvih in napotili smo se zabavat v 

kraljestvo živih. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                           
20 Naslednji dan smo zapitek plačali.  
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