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U V O D N I K  Mravljinček je glasilo tabornikov Rodu 

Črnega mrava iz Ljubljane. 

Glavni urednik: 

Matej Plestenjak 

Izhajanje: 

Mravljinček izide, ko se nabere dovolj 

prispevkov. 

Ta številka je izšla: 30. 8. 2017. 

Št. 3/2016-2017 

Naslov uredništva: 

Rod Črnega mrava 

Perčeva ulica 22 

1000 Ljubljana 

»Za Mravljinčka« 

E-pošta: 

taborniki@crnimrav.si 

Prispevki v Mravljinčku izražajo mne-

nja avtorjev. 

Predlogi in mnenja so vedno dobrodo-

šli. 

Rod Črnega mrava deluje v Mostah že 

od leta 1952. Še vedno učimo tehniko 

življenja v naravi in med ljudmi ter 

močno verjamemo v pomembnost svo-

jega početja. Ponosni smo, da je naš 

rod med najstarejšimi v Sloveniji.  

Pozdravljeni dragi bralci! 

Leto je hitro naokoli, zaklju-

čili smo ga pa s poletnim 

taborom, ki je bil letos na 

Lahinji v bližini Metlike.  

S potaborno pico se bomo 

spomnili letošnjega tabora, 

vseh prigod, ki smo jih sku-

paj doživeli, ter počasi za-

korakali v novo sezono, ki je 

že pred vrati. 

Uživajte med prebiranjem 

letošnjega potabornega 

Mravljinčka! 

Matej Plestenjak, 

glavni urednik 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
mailto:taborniki@crnimrav.si
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POHOD 2017 ali ENA KAVA NA DAN ODŽENE 

SLABO VOLJO STRAN 

DAN 1 

START: Novo Mesto 

CILJ: Pristava 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 18 

VEČERJA: makaroni s tuno, 

bučkami in smetanovo 

omako 

ŠTEVILO PREHOJENIH KI-

LOMETROV: vse zanima, 

noben ne ve 

Prvi dan se je začel z veliko 

energije in sončne kreme 

na oknu od vlaka. Ta ener-

gija je kmalu vpadla saj 

smo »Mogl hodt po asfaltu 

in soncu, uff.« Pritoževanje 

je bilo eno izmed glavnih 

opravil na pohodu. »Kdo se 

je spomnu hodt?!« ko je 

napočil čas iskanja prostora 

za bivak, smo se konačarke 

s slabimi izkušnjami odpra-

vile spraševat v vas. Bile 

smo zelo prijetno presene-

čene saj nam je kmet poka-

zal svoj travnik in nam do-

volil tam prespat. Kasneje 

so nam prinesli še domače 

piškote, kruh in vložene ku-

marice. Vnuk lastnika trav-

nika bo po pošti dobil ta-

borno majico v zahvalo. :) 

DAN 2 

START: Pristava 

CILJ: Semič 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 18 

(kasneje smo ugotovili, da 

nas je bilo že od začetka 

19) 

VEČERJA: zelo začinjena 

čorba (»khem Veronika«) 

in hrenovke za sladico 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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ladnih rogljičkih z mojo 

zgodbo ;) ), vodnice pa smo 

jedle najboljši sladoled na 

Dolenjskem. Zvečer nas je 

spat pospremil čudovit po-

gled na Semič. 

DAN 3 

START: Semič 

CILJ: Zemelj 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 19 

(hvala bogu) 

VEČERJA: opet riža (bi rekel 

Andro) 

ŠTEVILO PREHOJENIH KI-

LOMETROV: A je Beki res 

organizirala pohod ali smo 

sam šli?! 

Ta dan naj bi bil najlažji. 

Vseeno ni šlo brez pritože-

vanja. Šli smo do izvira reke 

Krupe. Tam smo slišali 

čudno žabo in nekateri iz-

med članov so se naučili, 

da ne smeš v hišo, ki jo še 

ŠTEVILO PREHOJENIH KI-

LOMETROV: še zmer ne ve-

mo, še vodja pohoda ne 

Po neuspelem prvem po-

skusu kuhanja kave za vod-

stvo pohoda nam je uspelo 

skuhati kavo in pojesti zaj-

trk. Sledila je pot po kolo-

vozih, ki jih tam ni. Vrtače, 

čudni hribi in enaka dreve-

sa vsepovsod. S pomočjo 

Bekinih in Metinih orienta-

cijskih sposobnosti smo 

uspešno našli hrib Cesar in 

utrjen Kolovoz pod njem. 

Na hribu smo videli trigo-

nometrično točko v živo 

(»Sej je sam kamen.«) Na-

daljevali smo proti izviru (ki 

je bil lepo korito česar naša 

orientacistka ni pričakova-

la) in kasneje prišli v Semič. 

Tam smo lahko šli v pekar-

no Lara (glej članek o čoko-

http://www.crnimrav.si
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epskega prihoda v tabor žal 

ni videlo veliko ljudi L. Am-

pak vseeno je bil res kul!!! 

Mislim da so se udeleženci 

na pohodu imeli fino vsee-

no pa je uživalo vodstvo 

pohoda. Pohvalila bi Beki 

za super organizacijo poho-

da (sprehoda). Pohvalila bi 

Veroniko in Tivi za odlično 

kuhinjo in pa Meto za od-

lično pomoč pri orientira-

nju in za moralno podporo. 

En mmmm za vse udele-

žence saj je bil za večino to 

prvi pohod in so ga uspe-

šno prehodili.  

Lara 

gradijo. Posledica je neza-

dovoljstvo vodnikov. Ob na-

slednjem »tankanju« vode 

smo videli fantka, ki se je 

vozil z mini motorčkom. Na 

poti do Podzemlja smo vi-

deli tudi jamo (»Not je blo 

hladno, jess!!«). V Podzem-

lju smo šli v kamp in se tam 

ohladili v Kolpi. Privoščili 

smo si tudi kepico sladole-

da (»A sam eno??«). Večer-

ja je bila odlična, tako kot 

pohod po mnenju večine. 

DAN 4 

START: Zemelj 

CILJ: Tabor :D 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 17  

VEČERJA: je bila v taboru 

ŠTEVILO PREHOJENIH KI-

LOMETROV: ekstra malo 

Dopoldne smo se še enkrat 

skopali v Kolpi in nato smo 

se odpravili v tabor. Našega 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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GG plac je prostor, kamor 

je dovoljeno samo GG-jem 

in GG +. Tam imamo GG-ji 

mir pred MČ-ki! Tam so 

klopce, police za stvari in 

gugalnica, ki je »najjača«. 

Je tudi »random« lestev in 

drevo za *%$&!$. Imamo 

tudi tablico z napisom GG-

PLAC. Mislimo narediti tudi 

zip-line! Juhuhu!. Ko bodo 

MČ-ki postali GG-ji, bodo 

pa lahko prišli na GG plac. 

#Beda!. Kaj češ, to je lajf k 

si GG. To je kraj, kjer se lah-

ko preklinja kot želiš! 

#knivodnikovzraven! Cool! 

#GGplac. Piiiiip!  

Neimenovani avtor 

GG PLAC 

»Komaj sem čakala da 

osvojim GG rutko in prišel 

je dan zapriseg :)«. 

Naša naloga je bila, posta-

viti savico in se ves čas do-

tikati šotora. Bilo je zabav-

noJ. Moji skupini ni uspelo, 

in tudi drugim ne, zato smo 

bili vsi skupaj politi z vodo. 

Druga naloga je bila, da 

smo bili zvezani za roke, in 

iskali rutice. Na sredini pa 

sta nas dva usmerjala z za-

vezanimi očmi. Bilo je sme-

šno saj nismo nič videli :).  

Osvojili smo rutice!!! Po 

vseh ostalih zaprisegah je 

bila večerja. Potem smo se 

vsi zglasili in skupaj zaprise-

gli. Končno sem dobila ze-

leno rutko!!! Z njo bom uži-

vala še štiri leta. :) :) :) 

Lina 

GG ZAPRISEGA 

http://www.crnimrav.si
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TABORNI ŠTEKČIVKČIVK 

•»Beki je udobna, Lole je 
pa spominska pena.« 

•»Luka, a bi bil z Miškotom 
3. ali 4. straža?« – Luka: 
»Ja.« 

•Filip: »A je to bučno olje?« 
–Tivi: »Ne, to je balzamični 
kis.« –Filip: »Se mi je zdel.« 

•Tado: »Če bomo vsi not, 
ne bo nobenga zuni!« 

•Lejla: »Js sm dve leti na-
zaj…« -Gapi: »Me ne zani-
ma, raj postavli ogenj!« 

•David: »Ose imajo tri živ-

»Taborni Štekčivkčivk se od 

navadnega Štekčivkčivka 

razlikuje v tem, da sta čas 

in kraj izpuščena. Na tabo-

ru čas ni pomemben, po-

membno je, da letijo dobre 

izjave in da se imamo 

fajn!« 

•»Lole jé od Beki najljubši 
čaj!« 

•Meta: »Lole, a si trzn?« 

•Anži: »Kolikokrat je bil Di-
no pogrešan? –Monokrat.« 

•Svitan: »Zakaj me te ribe 
nočjo jest???« 

•Petra: »Juri ma sixpeke 
sam zato k tok preklinja!« 

•Andraž: »Zakaj se mi gate 
tok zvijajo???« 

•Maks: »Slečte si vse razn 
kopalk – tut rutke, čevle pa 
štumfe.« 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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ljenja in mene je pičila s 
tretjim!« 

•Katja: »Kako pa zgleda 
žvilca k ni waterproof?« 

•*Hugo češe Anžetu obrvi* 
-Lara: »Hugo, kaj delaš?« –
Hugo: »Pedikura!« 

•Hugo: »Katja, zakaj maš 
nogo na mojem fejsu? »–
Katja: »Zato, da maš kej za 
vohat!« 

•Miško: »To je nemogoče 
ampak lahko se zgodi!« 

JEDILNICA 

 

PIK, PIK, AU, AU, 

SLADKOR. 

SMRT! 

SLADKOR, SMRT, RUMENO 

ČRNI POMOR, 

TABOR, LAHINJA. 

Majki 

http://www.crnimrav.si
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VROČI DNEVI IN VEČERI 

SOBOTA (4 dni kasneje): 

ura 6:30, Geršiči, kolo (15°

C): 

»Rokavice, definitivno, ro-

kavice mi manjkajo. Saj se 

bo otoplilo. To je bila samo 

ena noč.« 

(23:30)… »Kaj lahko še 

oblečem? Saj imam vse na 

sebi. TRENIRKO, NOGAVI-

CO, NINJO (termo windsto-

per s kapuco). Imam do-

volj? Seveda!« 

(01:00)… Miško zaključi 

stražo. »No, sedaj grem pa 

spati v svoji spalki!« - 

»Čakaj! Kaj? Dve spalki?« - 

»Seveda, mene ponoči ze-

be. :/…« 

(03:00)… »Zebe, zebe, tre-

se…« 

Majki: »Halo? Tuki Majki. 

Pridem v petek na tabor, ali 

rabim kaj posebnega? Je 

mraz pri vas? (Lj. 35 °C)« 

Miško: »O, živjo! Ne, tu je 

vroče, jaz še enkrat nisem 

obkekel dolgih rokavov 

pred 22h.« 

Majki: »Ooo, super! Potem 

bom pa spakiral samo krat-

ke obleke, pa nekaj malega, 

če bo deževalo. Pridem s 

kolesom!« 

PETEK (3 dni kasneje): ura 

23h, Gradac (Metlika) (10°

C): 

»Mraz! Mraz! Še na Klivni-

ku je bilo topleje. Zakaj ni-

sem vzel TOPLE SPALKE, 

ROKAVIC IN KAPE?« 

 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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(03:05)… »Mraz, zima, 

MIŠKO!!!« 

(07:00)… »Sonce, življenje, 

toplota… Preživeti dan na 

taboru! Preživeti! Prežive-

ti!« 

PS: »Lovska« zgodba o veli-

ki ohladitvi 2017 na taboru 

14. in 15. 7. 

Majki 

TABOROTOŽJE 

»Na kriznem dnevu smo 

obravnavali precej bolezni 

in poškodb, se mi pa zdi, da 

smo pozabili na eno izmed 

najpogostejših bolezni med 

taborečimi. Ta bolezen se 

imenuje Taborotožje.« 

KAJ JE TO? 

http://www.crnimrav.si
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no obdobje. Pogosto se 

oboleli pogovarjajo sami s 

seboj. Govorijo si interne 

šale s tabora ali pa si pojejo 

pesmi s taborjenja. Veliko-

krat na socialnih omrežjih 

objavljajo slike s tabora in 

zraven dodajo 

#taborotožje. 

KDAJ SE SIMPTOMI POJA-

VIJO? 

Simptomi se pojavijo od 2-

7 dni po taborjenju in lahko 

trajajo več tednov, najka-

sneje pa do potaborne pi-

ce. 

ZAKAJ SE POJAVLJAJO? 

Ta bolezen še ni dobro razi-

skana na znanstvenem po-

dročju, ampak taborni bol-

ničar sklepa da se bolezen 

pojavlja ker so se na taboru 

imeli preveč fino. Osebno 

Je obdobje žalosti, ki sledi 

čudovitima dvema tedno-

ma preživetima v naravi s 

prijatelji Mravi. 

KAJ SO SIMPTOMI TABO-

ROTOŽJA? 

Glavni simptom Taborotož-

ja je neprestana žalost, ki 

se v hujših primerih razvije 

tudi v potoke solz ali pa več 

tednov trajajoče depresiv-

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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mislim da se na taboru ne 

moraš imet preveč fino. 

KDO LAHKO ZBOLI ZA TA-

BOROTOŽJEM? 

Raziskave potrjujejo da se 

bolezen pojavlja med vsemi 

starostmi taborečih. Najpo-

gostejša je pri starejših ose-

bah saj je kar 99,9% tabo-

rečega vodstva vidno oku-

ženega s to boleznijo ostali 

to dobro skrivajo. Bolezen 

je vse pogostejša tudi pri 

mlajših članih vendar pri 

njih se razvije kasneje in 

traja manj časa.  

KAKO POZDRAVITI TABO-

ROTOŽJE? 

Te bolezni ne moramo izko-

reniniti, lahko pa poskrbi-

mo, da obolela oseba ni ta-

ko žalostna. Nekateri si 

znajo že zelo dobro poma-

gati, saj na socialna omrež-

ja objavljajo slike iz tabor-

jenja. Da si olajšate brode-

nje čez to težko obdobje je 

priporočljivo, da naredite 

naslednje: 

• Objavite čim več slik s ta-

borjenja. 

• Pokličite nekoga, ki je bil z 

vami na taborjenju. 

• Dobite se z ostalimi tabo-

rečimi. 

• Napišite kak članek za 

Mravljinčka. 

• Pojdite na potaborno pi-

co. 

Upam da boste sedaj lažje 

razumeli žalost skozi katero 

ste ravno brodili in jo boste 

lažje preboleli.  

Članek za vas napisala nič 

več in nič manj kot tuna La-

ra, ki je tudi zbolela za Ta-

borotožjem. 

http://www.crnimrav.si
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NOŽKANJE 

ročaj nad zemljo vsaj dva 

prsta, potem mora nas-

protnik dati nogo do noža 

in sedaj je on na potezi. Če 

ima tudi nasprotnik razko-

račene noge, ima poleg op-

cije, da nasprotnika še ma-

lo raztegne, da se odloči in 

proba nož zapičiti med sto-

pali nasprotnika. Če mu to 

uspe, lahko da noge skupaj 

(začetni položaj), če pa se 

nož ne zapiči in zdrsne med 

nogami, je pa rešen nas-

protnik. Tako poteka potem 

dvoboj, dokler nekdo ne 

more več doseči noža z 

bližnjo nogo. 

Ta igra je zabavna, krepi za-

upanje, je adrenalinska in 

doda še eno koristno stvar, 

ki je lahko (star) nož nudi. 

Majki 

Ko sem bil še ML, mi je bila 

najljubša igra na taboru 

nožkanje. Če nekomu razla-

gaš to igro z besedami, kot 

so: »Drug proti drugem, 

mečeš nože, dokler eden 

ne more več premakniti 

noge,« je razumljivo, da 

večina staršev zastriže z 

ušesi. AMPAK NE! Nožkanje 

je varno! (ko si enkrat na-

tančen ;)). Do takrat, pa 

gojzarji, dolge hlače in nad-

zor starejših naredi igro 

varnejšo od dežurstva in 

rezanja korenja. Igra pote-

ka 1:1. Postavita se drug 

proti drugem. Nož mora po 

zraku narediti pol obrata 

(prime se nož za rezilo) in 

se zapičiti največ dve dolži-

ni noža od leve in desne 

noge. Če se nož zapiči in je 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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Taborniki združujejo ljudi z 

različnimi interesi, izobraz-

bami, izkušnjami ter drugi-

mi stvarmi na i. Ob pogledu 

na vso to raznolikost se člo-

vek vpraša: »Kaj imajo ti 

ljudje skupnega?« To vpra-

šanje si zastavljamo že dol-

go časa. Po čistem naklju-

čju sem prišel do ugotovi-

tve, da nas ima kar nekaj 

ČOKOLADNI ROGLJIČKI 

izkušnjo s čokoladnimi 

rogljički. Zato sem si zadal 

nalogo izprašati vodstvo 

tabora 2017 o njihovih iz-

kušnjah s čokoladnimi 

rogljički. Vsak član vodstva 

je dobil možnost povedati 

svojo prijetno ali pa nepri-

jetno izkušnjo s čokoladni-

mi rogljički. Od tega trenut-

ka dalje vemo, da med ta-

http://www.crnimrav.si
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uspelo zajtrkovati, zato 

sem se odpravil do najbližje 

pekarne, kjer sem si vzel 

čokoladni rogljiček. Počasi 

sem se odpravil proti Tivoli-

ju, nakar sem dobil klic od 

Beki: »Jz sm zamudila 19ko, 

pa še eno uro ni nobene.« 

Malo razočaran z zlo do-

brim rogljičkom v ustih za-

vrtim telefon in pokličem 

Andraža. Andro je takrat 

ravno vstal in opazil, da še 

eno uro nima 19ke. Razo-

čaran sem se vrnil do pe-

karne, kjer sem si vzel še 

en rogljiček. V bližnjem ka-

fiču sem si naročil 

kavo in jo počasi 

spil. Pot sem nada-

ljeval proti Tivoliju. 

Rogljički so mi bili 

tako všeč, da sem 

si v bližnji pekarni 

vzel še 2. Pojedel 

borniške stvari poleg pre-

pevanja ob ognju, orienti-

ranja in Morsejeve abece-

de sodijo tudi čokoladni 

rogljički. (»Sorry Tivi, tud 

prazen burek je kul.«) 

Lole (Lovro): »Nekega so-

botnega jutra sem bil dogo-

vorjen z Beki ter Andražem, 

da gremo nabirat storže za 

čajanko. Zmenjeni smo bili, 

da se dobimo ob normalni 

uri, zato sem se odločil, da 

grem prej še na trening. 

Trening sem zaključil dobre 

pol ure do dogovorjenega 

zbora. Tisti dan mi še ni 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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sem ju, kolikor hitro sem 

zmogel, in preostanek časa 

do prihoda Beki in Dža hi-

berniral na klopci v Tivoliju, 

ker mi je bilo preveč slabo, 

da bi se premikal.« 

Miško: »Zadnjič sem odšel 

v Mlinarja, kjer sem si vzel 

štručko s sirom in šunko. 

Zagledal sem čokoladni 

rogljiček in naročil še njega. 

Cena je bila 2 evra. Sunko-

vito sem izvlekel kartico, a 

so sprejemali samo gotovi-

no. Te sem imel dovolj le za 

eno stvar. Vzel sem štručko 

… Izbiro obžalujem.« 

Tado: »Grem jz v pečjaka, 

ane. In vidm tm ene rogljič-

ke, ane. In zgledajo tko vel-

ki. In jih peljem jz domov, 

ne, s tako »naravno« klimo, 

sej veš, šipe dol pa da piha 

v obraz. Pridem jz domov 

in jih dam pečt tko k jih 

morš. Vn so pa pršli ful 

mejhni. In si mislm jz: 

»Pečjak tko sam nategu-

je.«« 

Taja: »Čakam jaz na bus in 

je blo ful mrzlo. Tko -10 °C 

al neki. Pa sm pojedla en 

čokoladni rogljiček in je biu 

ful sladek. Ni mi blo takoj 

ful slabo, ampak je trajal 

do treh zjutri, da sm pršla 

dam in mi je blo ful slabo, 

pa še en tedn sm mela tre-

bušno gripo. NIKOL VEČ NE 

JEM ČOKOLADNIH 

ROGLJIČKOV!!!!« 

Andro (Dž): »Že od začetka 

konačarstva mam nepote-

šeno željo po čokoladnih 

rogljičkih. Vse se je začelo, 

ko ni bilo dovolj časa da bi 

si jih kupil pri odhodu. Na-

slednjič sem jih hotel vzeti 

http://www.crnimrav.si
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dne rogljičke.« 

Vanja: »Začasa Rožičeve 

sva z Rebeko nekje prespali 

(mogoče pri Maji, nisem 

sigurna). No, zbudili sva se 

in nisva mele nič za zajtrk. 

No, Maja naju je pol rešila 

in nama dala EN čokoladni 

rogljiček. Ta rogljiček je bil 

iz Dunajske pekarne in je 

biu ful dober in je meu ful 

velik polnila. Jz tega nism 

pričakovala in pol mi je ta 

krema iz rogljička kapnla na 

hlače in sm mela flek in mi 

je bilo ful bed (L). Še zmer 

mam rada čokoladne 

rogljičke, sam mi je slabo k 

jih jem.« 

Jaka: »Na en zadnji dan ta-

bora smo šli vodstvo z za-

hodničarji v Bistrco. Tm 

smo se Tosi, jz pa Anži od-

pravl na misijo iskat banko-

na poti na bivak, pa je bla 

moja ekipa tko: 

»Neeeeeeee, bomo nasled-

njič«, kao. Nismo več srečal 

pekarn …« 

Veronika: »No, v bistvu 2 

leti nazaj smo bili pri meni 

za krompirjeve počitnice in 

smo kupili ene »barske« 

rogljičke, sej veš kakšne 

mislm … No, te so bli ful 

dobri. No in sm jz neki 

spremenila pr peči in jih 

nism znala spečt. No, am-

pak bli so tok dobri, da sm 

jih mogla jest. Pol sm jih 

probala spečt in valda sm 

vse zažgala. Da bi pa takrat 

frendom dokazala, da so ful 

dobri, pa sm vseen pojedla 

tri iz uzuni zažgane, znotri 

pa surove rogljičke. No, ful 

mi je blo slabo. Ampak 

mam še vedno rada čokola-

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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mat pa pekarno. Na poti 

smo vidl ene ženske in je 

biu Tosi valda: »Pejmo za 

njimi.« Pa smo jim sledil 

neki cajta dokler niso kr 

zginle v eni ulci. Tko ograja 

je bla … No, skratka najdl 

smo bankomat in nasproti 

je bla pekarna. Stopil smo 

notr in je Tosi začeu naro-

čat pa sva crkavala od sme-

ha. Valda modela ne morš 

resno jemat. No, na koncu 

smo kupil hrenovke v testu 

pa ne vem kaj še in smo 

dobil zravn še čokoladne 

rogljičke. Ful so bli dobri. 

Valda da še vedno jem čo-

koladne rogljičke.« 

Meta: »Na vlaku ste jedl 

neke rogljičke 7 days. Čoko-

ladne rogljičke. Na konačar-

stvu …« 

Lara: »Bil je zelo naporen 

2. dan pohoda. Bli smo v 

Semiču. Najdl smo eno pe-

karno. Pekarno LARA. In sm 

http://www.crnimrav.si
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Katja: »Enkrat smo šli ne-

kam in smo šli dol z busa. 

Šli smo nekam z busom … 

Tm je bla ena pekarna. Mel 

so une tamejhne croissan-

te, k so bli ful cute. K so bli 

ful dobri. A mislš da bom 

še kdaj jedla čokoladne 

rogljičke? Valda.« 

Nika K. (KiWi): »Neko noč, 

k so na televiziji predvajal 

Maratonci tečejo častni 

krog, so mi ful zapasal čo-

koladni rogljički. Spomnla 

sm se, da mam v skrinji še 

ene Pečjakove. Ko je v fil-

mu »Tata spalio Đenku« so 

se začele reklame in jz sm 

dala pečt rogljičke. Ko so se 

glih prov zapekl sm jih vze-

la vn in dala hladit za eno 

minuto. Ponavad dam za 

deset minut. No, to je blo 

premal, ko sm ugriznla v 

šla jz notr in rekla, da bom 

vzela še čokoladni rogljiček 

za Beki. Vidla sm, da jih ni-

majo ampak sm vseen 

vprašala. In mi je rekla: »Ja, 

tuki nimamo sam lohk ti jih 

grem pa nafilat.« In je vzela 

2 rogljička in jih šla uzadi 

nafilat. Pa me vpraša: »A ti 

jih še z cukrom potresem?« 

Pa sm bla tko: »Jaaaaaaa, 

to bi blo fajn.«  In k sm jz 

pršla vn so bli še topli. To je 

tko: »Aaaaaa!« Mislm to je 

res lajf. Ful so bli dobri. Od 

takrat naprej z velik večjim 

veseljem jem čokoladne 

rogljičke. Še bi šla tja.« 

Maja: »Jz nimam glih zgod-

be oziroma moja je mal bl 

sveža. Skratka, v tvojih zgo-

bah sva vidle z Vanjo kok si 

Andro želi čokoladni roglji-

ček in sva mu ga kupile.« 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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enga sm čutila kako mi je 

vroča čokolada stekla po 

jeziku in me poparla. Takrat 

sm si rekla, da ne bom ni-

kol več jedla čokoladnih 

rogljičkov. Kasnej sm poje-

dla še tri in še danes jih 

jem z največjim veseljem.« 

Beki: »Bla sm na inštrukta-

ži. Tm so ns kr stradal, vsak 

dan smo švical in hujšal. 

Boril smo se za preživetje, 

eni uspešno drugi mal mn. 

No, po enmu tednu strada-

nja so ns poslal na neki bi-

vak. Pričakoval smo, da bo-

mo dobil velik hrane. Na 

žalost pa smo dobil jabolko, 

banano, 2 kosa kruha in 

pašteto. Drugi dan bivaka 

smo se odločil, da štartamo 

malo prej. Vstal smo ob 

6ih. Spustil smo se do Ribi-

čevega laza, vmes pa smo 

se ustavil v gostilni. Lih smo 

zamudil čas zajtrkov, am-

pak smo prepričal natakar-

ja, da nam da neki za jest. 

Večina se nas je odločila za 

čokoladne palačinke. Vsak 

pravi kofetkar pa ve, da gre 

zraven kava. No, mojo kavo 

je spremljal majhen čokola-

dni rogljiček, ki mi je polep-

šal dan in dal novo upa-

nje :).« 

*To ni reklama za Pečjako-

ve ali Mlinarjeve čokoladne 

rogljičke. 

L.P.  

http://www.crnimrav.si
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Večeri v vodovih kotičkih 

Čokolino mafija 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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Transport drv za  zaključni večer 

Kuhinja na tematskem dnevu 

http://www.crnimrav.si



