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Veliki Verdi
Veliki italijanski glasbenik Giu-
seppe Verdi (1813-1901) je zložil 
okoli štirideset oper. Nekoč je 
bil v hotelu v Montecatiniju, ko 
je neka gospa na klavirju "izva-
jala" Chopinov nokturno. Verdi 
je sedel v kotu, prebiral časopis 
in po modrijansko prenašal 
igranje.
"Dober večer, slavni mojster," 
ga je pozdravil znanec, ki je 
vstopil. "Ah, torej se le nisem 
motil, vi ste veliki Verdi; a nič 
zato, kar igrajte."

Najslabši psi
Verdi je bil velik ljubitelj psov. 
Nekoč je dejal:
"V gledališču so vedno okrog 
mene psi najslabše vrste. S 
seboj pa imam vedno enega, ki 
vsaj ne trdi, da zna dobro lajati."

Sposojena knjiga
Pisatelj in časnikar Orio Vergani 
(1899-1960) je hvalil prijatelju 
svojo knjižnico, medtem je vzel 
s police neko knjigo in dejal:
"Na tole knjigo sem pa še po-
sebno navezan."
"Zakaj pa?" je vprašal prijatelj.
"Ker je edina izmed posojenih, 
ki so mi jo vrnili."

Kronična lakota
Francoski pesnik Paul Verlaine 
(1844-1896) je živel neurejeno 
in bedno, bil pa je dobra, so-
čutna duša. Nekoč je vztrajno 
prigovarjal prijatelju zdravniku, 
naj sprejme v bolnišnico nekega 
pisatelja, ki je bil bolan samo 
toliko, da ni imel stanovanja, 
da ga je zeblo in da je bil brez 
božjaka, imel pa je sijajen tek.
"Dragi moj," je rekel zdravnik, 
"le kako naj ga sprejmem v 
bolnišnico, ko sploh ne vem, za 
kakšno boleznijo boleha?"
"Za kronično lakoto," je odgo-
voril Verlaine.

Anekdote
Vremensko občutljivi ljudje bodo imeli vremensko pogojene težave. 
Obremenitve zraka so na področjih žetev in košenj zelo visoke. V 
deževnih obdobjih se v zraku pojavijo spore različnih vrst gliv.< <14º  27º 13º  25º

L eta 2008 sem si zastavil 
projekt z nazivom S 
kolesom okoli sveta, ki 
sem mu dodal moto Iti 

prek svojih meja, po katerem naj 
bi v desetih do petnajstih letih 
kolesaril po približno 80 državah 
in prekolesaril približno sto tisoč 
kilometrov, se oriše 40-letni 
Simon Eržen, ki že od otroštva pri-
jateljuje s kolesom. Pred dobrima 
dvema desetletjema je bil izvrsten 
BMX-kolesar, saj je na 110 dirkah 
doma in v tujini dosegel kar 69 
zmag. O svojem projektu nadalju-
je: "Prvič sem se na pot s kolesom 
podal novembra leta 2008, ko sem 
kolesaril po Novi Zelandiji, nato 
še po Japonski, Omanu, Indiji in 
nekaterih evropskih državah. Ker 
sem slišal veliko lepega o Tadžiki-
stanu, sem letos mesec dni kole-
saril tam, skupno 1630 kilometrov 
z višinsko razliko več kot 20.000 
metrov, saj je Tadžikistan zelo go-
rata dežela. Na jugu meji na Afga-
nistan, na vzhodu na Kitajsko, na 
severu na Kirgizistan, na zahodu 
pa na Uzbekistan. Tura je bila na-
porna, v višinah je bil zrak redek, 
večkrat sem moral potiskati kolo 

in globoko dihati, za en korak sem 
včasih moral vdihniti po trikrat. 
Tudi veter je pogosto pihal, jemal 
je veliko moči, a zadovoljstva, da 
mi uspeva nekaj, kar me je polnilo 
z zadoščenjem, pač ne."

Ceste, po katerih je v Tadži-
kistanu kolesaril Mariborčan, 
so bile predvsem makadamske. 
"Po asfaltiranih sem kolesaril 
le približno 150 km, druge ceste 
so bile bodisi makadamske ali 
posute z gramozom, posejane 
s kamni. Kljub temu pri vožnji 
nisem imel večjih težav, le 
dvakrat se mi je predrla zračnica. 
Pedale sem poganjal tudi po 
delu znamenite, 6400 kilometrov 
dolge Svilne poti, po kateri so 
potovali Marco Polo, Džingiskan 
in Aleksander Veliki. Starodavna 
karavanska pot med Kitajsko in 
Rimom je ime dobila po cenjeni 
kitajski tkanini v 19. stoletju. 
Najbolj so me polnile lepote 
dežele, spoznavanje novih ljudi 
in drugih kultur, verskih razlik 
in pa izmenjava informacij. Ne 
bom pozabil izjemnega gostolju-
bja in prijaznosti ljudi, ki sem jih 
srečaval po poti. Na poti sem raz-
delil donatorska sredstva, ki so 
se nabrala od lani. Dvesto evrov 
sem razdelil med tri družine, 

prejetega so bile izjemno vesele. 
Na poti sem delil tudi zdravila, 
ki sem jih pripeljal s seboj, kajti 
v teh zakotnih krajih večina pre-
bivalcev nima denarja za njihov 
nakup, če ga že ima, so lekarne 
zelo oddaljene."

Tadžikistan je izjemno 
zanimiv za kolesarje. Eržen jih je 

srečaval povsod, kjer je poganjal 
pedale. "Vsi smo imeli skupno 
težavo - gost promet. Po cestah 
so vozili tovornjaki, dvigovali so 
prah, ki je polnil oči in se zajedal v 
kožo. Tudi višinske razlike so mi 
občasno povzročale preglavice, saj 
sem se vzpenjal tudi do 4600 me-
trov v osrčje Pamirskega gorovja. 
Včasih je ceste kar zmanjkalo in 

sem se moral zanesti na svoje ori-
entacijske sposobnosti. Na enem 
od prelazov sen prečil minsko 
polje, ostanek državljanske vojne 
iz leta 1993, za katero nisem niti 
vedel, a se na srečo nič hudega ni 
zgodilo. Table, ki so opominjale 
na nevarnost, sem opazil drugi 
dan na drugi strani prelaza. V 
gorah, visokih prek 4000 metrov, 
sem večkrat prespal, tam je bilo 
okoli ničle, v nižinah pa od 30 do 
45 stopinj Celzija. Najbolj udobno 
mi je bilo, ko so mi posteljo čez 
noč ponudili domačini, pri njih 
sem se tudi najedel in se z njimi 
pogovarjal."

Eržen je v osmih letih, kar se je 
lotil projekta, prekolesaril nekaj 
več kot 20.000 kilometrov, manj, 
kot je načrtoval. "Moje kolesarske 
avanture niso poceni. Največ sta-
ne pot do tja, kjer sedem na kolo, 
med kolesarjenjem so denarni 
izdatki manjši. Tokrat je bila naj-
večji strošek letalska vozovnica 
od Gradca do Dušanbeja in nazaj," 
pravi. O tem, kje bo kolesaril 
prihodnje leto, še ne razmišlja. 
"Zgodilo se bo spontano, pri tem 
pa bom imel v mislih predvsem 
politične, ekonomske in vremen-
ske razmere v deželi, po kateri naj 
bi kolesaril."

Prek minskega polja
Simon Eržen, nekdaj odličen BMX-ar, s kolesom 
potuje okoli sveta. Letos je točil znoj po prašnih 
makadamskih cestah Tadžikistana 
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Zmago Gomzi

Po poti Marca Pola, 
Džingiskana in 

Aleksandra Velikega



Ko je Kocbekov Alojz 
leta 1929 v Slovenskih 
goricah odprl oljarno, 
si njegovi bližnji niso 

mogli predstavljati, kako zelo 
pred časom je bil. Domnevamo 
celo, da so ga pomilovali, ker 

je zaprl mlin ob potoku, ki mu 
je dolga leta prinašal zanesljiv 
dobiček. Danes, 87 let kasneje, 
oljarno v Stari Gori vodi Alojzov 
vnuk Gorazd. Bučno olje - še 
zlasti stoodstotno, kakršno se 
cedi iz stoletnih strojev - se vse 
bolj uveljavlja po širnem svetu. 
S prekmurskih ravnic je prispelo 
na šejkovo mizo v Dubaju in v 

tajvanjske laboratorije. "Proi-
zvedemo manj, ker se držimo 
tradicionalnih postopkov, zato 
pa stremimo k najvišji kakovo-
sti," je v svoji viziji neizprosen Go-
razd Kocbek, ki ošvrkne domačo 
konkurenco. "Na radgonskem 
kmetijsko-živilskem sejmu so 
liter bučnega olja prodajali po 
deset evrov, zgolj strošek semen 

je za osemdeset centov višji. So 
mar delali sebi v izgubo? Morda 
pa niso prodajali čistega bučne-
ga olja? Mi se teh iger ne gremo, 
z vztrajnostjo in kakovostjo 
iščemo nove trge, nove kupce. 
So tudi taki na svetu, na srečo, ki 
cenijo kakovost. Dobro stane, tu 
ni nobene skrivnosti."

Ojoj, tipi  
v petkah

Domače bo 
vedno domače

Pištola

Po napovedih oblikovalcev se 
moškim modnim zanesenja-

kom v bodoče obeta vsaj en par 
nebotičnih čevljev. In neuporab-
nost je na tej sceni največkrat 
zelo seksi.

Priprava ozimnice doma spet 
prihaja v modo. Vsaj nekaj 

malega zanjo mnogi naredijo sa-
mi. Spet diši po kisu za vlaganje. 
Celo zelje spet kisamo sami.

Andreja Kutin Lednik pravi, 
da so od orožja boljši celo 

ogromni mestni terenci in te-
lefoni, ki znajo več, kot kdajkoli 
potrebujemo.

stran 24

stran 22

stran 6

stran 10

NEDELJA, 11. SEPTEMBRA 2016
ŠTEVILKA 128   CENA 1,40 EUR, 14 HRK

Staro je dobro, prisega Gorazd Kocbek. Pomurska in 
štajerska bučna semena stiska s stoletnimi stroji, ki 
jih je uporabljal že njegov ded Alojz. Hladno stiskano 
olje je očetova pogruntavščina, šejki ga obožujejo

Melania ni edina 
zvezdnica, ki je 
zagnala džihad 
nad rumenimi 
mediji

Pedofila in morilca 
Marca Dutrouxa 
Belgijci zlepa ne 
bodo pozabili

Pred sto leti je bila gneča na 
mariborskem nebu vidna in omembe 
vredna
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Sanjska služba, 
sanjska žena

Aljoša Stojič

9 772350 569902

9 772350 569902

ISSN 2350-5699

ISSN 2350-5699

IG
O

R
 N

A
PA

ST


