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LITERARNI VEČER Z GOSPO ELDO VILER

V torek, 6. novembra
2018, je v skoraj do
zadnjega kotička napolnjeni Knjižnici Šentvid potekal literarni
večer. Gostili smo
priznano
slovensko
pevko, »lastovko slovenske
popevke«,
»žametni glas iz Koštabone«, legendarno
Eldo Viler.
Luč sveta je že pred
časom ugledala njena
pesniška zbirka z naslovom Takšna kot sem. »To so v obliki
pesmi zapisane misli in dogodki iz mojega življenja. Lepi in manj
lepi spomini, videnje sveta, ljudi, celo politike. Nikoli ni bilo mišljeno, da bi jih izdala kot pesniško zbirko. Zdaj pa so me pregovorili in sem si rekla, zakaj pa ne«, nam je zaupala o tem, kako
je zbirka nastala.
»Veselje in sreča, žalost in bridkost, to je del življenja vsakega
med nami. Vsi ti občutki pridejo in grejo. Sprememba je edina
stalnica v življenju. Kot sem zapisala v zbirki, sreče in žalosti ne
moreš imeti sam, moraš ju deliti z drugimi. Vrednotam ne moreš ukazovati, te pridejo iz globine srca. Niso nesrečni tisti, ki
trpijo zaradi krivic, pač pa tisti, ki grešijo in krivice ne morejo
popraviti. To sporočilo sem sprejela in ga pošiljam naprej drugim, ker vem, da ga bodo veseli in da ga potrebujejo. Tudi jaz
sem ga. In če lahko s tem komu pomagam, sem dosegla svoje«, je pojasnila.

Predala se je spominom in zrecitirala
niz pesmi iz svoje zbirke.
Vrhunec večera pa je bilo zagotovo
petje. Legendarna Elda nam je v živo,
ob glasbeni spremljavi iz radia, zapela
vse njene največje uspešnice: Ti si
moja ljubezen, Nora misel, Zlati prah
imaš v očeh, Vzameš me v roke ... in
seveda za zaključek še obvezno
Lastovko, ki je njen največji in najbolj
prepoznaven hit, sinonim za Eldo Viler.
Njeno pesniško zbirko si lahko izposodite v Knjižnici Šentvid. Obiskovalcem
se je ta večer nedvomno zapisal v nepozaben spomin. (H. K.)
TOMBOLA S ČLANI BPČ
28. novembra 2018 je v Kaplaniji
potekala tombola. Prijeten klepet
članov BPČ je popestrila vsem dobro
znana igra, med katero se je vila
poezija domačina g. Jožeta Jagra.
Času primerno pa niso smela manjkati prikupna darilca.
NAPOVED DOGODKOV ...
8. decembra 2018 ob 19.30 bo v
Ljudskem domu akademija ob rojstvu
Franceta Prešerna. Literarna beseda in
pesmi bodo dobrodošlo okrepčilo duha
v teh svetlikajočih se prazničnih dneh.

23. decembra 2018 bomo v Šentvid že
tradicionalno prejeli luč miru iz Betlehema.
Vabljeni, da se nam pri sprejemu pridružite ob
17.00 pred cerkvijo sv. Vida in odnesete plamen na svoje domove.

