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Ko smo sestavljali prejšnjo prilogo, smo upali, da v naslednji številki ne bo 
potrebno omenjati besede, ki je bila v zadnjih osmih mesecih izgovorjena 
gotovo večkrat kot je zvezd v nebesnih galaksijah. Žal smo in bomo naj-
verjetneje še kar nekaj časa soočeni z novo normalnostjo, odkar je planet 
zajela pandemija. 
    
Koronavirus nam je nevaren, ker je pokazal, kako silovito nas je življenje v 
moderni družbi odtujilo. Karantena je sicer delno omejila širjenje virusa, a 
ta je za nas nevaren zato, ker nas iz območja družabnega sili med štiri zi-
dove. 
 
Da bi se kulturno življenje v našem okolišu kljub prepovedi fizičnega druže-
nja povsem ne ustavilo, smo vas v prejšnji številki povabili, da bi ostali po-
zitivno naravnani in bi skupaj soustvarjali kulturni utrip v tem težavnem 
obdobju. Povabili smo vas k objavljanju pesmi in drugih besedil, ki bi temu 
času dalo poseben pečat. Naša iniciativa je dobila soliden odziv. Nad to 
pobudo, ki v javnosti širi pozitivno energijo in nudi ljudem oporo, je bil 
marsikdo res navdušen. 
 
Ko smo doma v izolaciji in ko je treba odnose vzdrževati na razdalji, je 
zaživelo dogajanje prek spleta. Tako smo imeli prek aplikacije Zoom  
doslej že dva dogodka. Prvi je bil intervju z zanimivim sogovornikom, 
Martinom Golobom, župnikom v Grosupljem. Drugi dogodek pa je bilo 
spletno branje poezije.   
 
Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste se že opogumili in nam poslali 
vaše pesmi, prispevke, razmišljanja, pozdrave. Hvala vam tudi za po-
hvale, branost in predvsem za vaše ustvarjanje. 
 
Tudi v bodoče vabimo vse, ki nosite v sebi kakšno koli umetniško žilico, 
da se nam pridružite, da skupaj soustvarjamo kulturno podobo Šentvi-
da v tem posebnem času.  
 
Naslednje srečanje prek Zooma 
bo v sredo, 9. 12., ob 18.00 
 

Vabljeni! 

Društvo Blaž Potočnikova čitalnica 
Prušnikova 90, 1210 Ljubljana-Šentvid 
Mail: drustvobpc@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/DrustvoBPC 
Spletna stran: https://bpc.si/ 
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Želi ostati blizu ljudem, posebej bolnikom, ki jih obišče v domovih za 
starejše, da jih obhaja in mazili. Kako sprejeti kulturo smrti in zakaj 
smo jo postavili v ozadje, je Golob s člani Društva Blaž Potočnikova 
čitalnica spregovoril v posebnem virtualnem klepetu. 

 

POT 
 
Rad ujel bi ta trenutek 
in ga s sabo vzel na pot. 
Ga odtrgal droben košček, 
ko utrujen bom od zmot. 
Rad bi se napil življenja, 
ki ga daje vsak nov dan 
in gorel od hrepenenja, 
ves otroško razigran. 
In ko prišel bom do konca, 
naj bo pika. Ne klicaj. 
Da bom vedel, kje sem hodil 
in ne bom hlepel nazaj … 
 
/Nataša Muršec/ 

Med nami je veliko poezije, včasih jo delimo z drugimi, včasih jo 
imamo prelito na papir, odloženo v sobi, lahko pa je le shranjena v 
srcu in iz nas žari. V vsakem človeku je poezija, brbota, če jo opazi-
mo ...  

 

TRTA 
 
Pomlad prebujena, 
je vzklila narava, 
brstijo poganjki, 
naj jih narava ohrani. 
Zbudile so se vejice nežne, 
spomladi v ljubezni obrezovane, 
rahlo pripete v nežno oporo, 
vinarju ponujajo "srečo"! 
Vzklijte vejice drage, 
vzbrstite, se bohotite, 
z vami v mislih sleherni dan: 
"Jeseni dar bo bogat"! 
Rodite obilno, vse bo obrano, 
preneseno v brenti, negovano, 
Martina dozoreto vince bogato, 
po grlu bo teklo spoštovano! 
 
/Jože Jager/ 


