
 

Drage Korenince in Koreninci! 

 

Eno čudno leto je naokoli, pa se spomnim spet na vas, še posebej, ker je bil te dni v planu 

Miklavžev pohod, pa ga je odpihnila korona in dež. 

Kako ste kaj?  

Malo sem pregledal vaše kartoteke v eZdravje, pa je kar nekaj novega branja. Hmmmm. A se 

mi zdi, da se bo vse dalo rebilitirat al' koko se že reče… ali da vam bo vsaj znosno prenašat 

nova bremena. Vsem želim, da se zdravje spet postavi na svoje mesto. 

Tudi vaše zapiske pohodov sem prebral, pa se mi zdi, da imate vsak zase dobre statistike, 

skupno pa  pod povprečjem. A pride višja sila, kaj moremo. Še jaz pri tem nimam vpliva, 

žal. Nihče me ne upošteva tam zgoraj, vsak rine na svojo stran in polni svoje mošnjičke… 

Ehhhh 

Ja, ta korona nam jo je zagodla, a ne? Tudi meni je policijska ura zmešala delovni urnik, 

komaj sem podnevi uspel najti odprta okna, vrata, ko so večino vsi doma. Sploh otroci so 

vedno bolj nejeverni in skoz oprezajo okoli sebe. Jih je težko pretentat. Več kot pol leta sem 

bil tudi jaz na čakanju (hehe tako kot vsako leto), a letos sem dobil plačano. Kdo bi si 

mislil… No, saj sem tudi zapravil več, precej daril sem moral poslat po pošti, sploh tam, 

kjer imajo občinske meje bolj zastražene. Kam smo prišli….  

A vsaka palica ima dva konca, tako ste se zagotovo lotili česa, kar sicer čas in volja nista 

dopuščala. Voham, da so aktualni piškotki, kruh lenuh, raznorazne marmeladke, likerji, 

fantje ste verjetno ustvarjali v svojih kotičkih, odkrivali ste neznane kuclje v svoji občini, 

morda kdaj kršili pravila. Jaz sem tudi moral s časom naprej in sem se čarunalniško al' 

koko se že reče izobrazil in po novem pišem ePisma. 

Tako… Vsi skupaj upajmo, da vse skupaj mine in da se spet dobite na pohodih. Srečni in 

zdravi bodite in radi se imejte. Pa se srečamo ob boljših časih. Morda na občnem zboru, če 

me boste povabili. Predlagam, da darilca za 8€ (na katera ste gotovo mislili zadnjih nekaj 

mesecev  ) lahko prihranite in jih razdelite v točki Razno. 

Ps. Za pred točko Razno pa imam še en predlog točke z naslovom »plačam, kar popijem« oz. »čisti računi, 

dobri prijatli«. Lahko verjamete mojim preverjenim podatkom, da v tem grmu tiči zajec za nerelizirano al' 

koko se že reče točko »Podmladek« z enega preteklih občnih zborov. 

 

Srečno in vesel december, pa tudi vse dobro v novem letu vam želi  

           vaš Miklavž  
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