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OGNJI
IN

OGNJIŠČA

Ogenj spremlja človeštvo od samega začetka. 
Mo go če je dan da nes splo šno iz gu bil nek da njo 

po mem bnost, a v na ra vi in živ lje nju v na ra vi 
os ta ja nje go va vlo ga nes pre me nje na. 
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Ognji
Kaj mo ra mo ve de ti o og nju

Pla men v od pr tem ka mi nu udob ne hi še, pe če nje na ža ru na do ma čem vrtu s pri ja-
te lji, ta bor niš ki iz let ali boj za pre ži vet je. Ne ko mu, ki se znaj de za ra di ne pred vi dlji vih 
raz mer iz mu čen, da leč stran od ci vi li za ci je, pre ze bel, je ogenj mno go več kot ro man-
tič no pla po la nje pla menč kov. 

Hkra ti ogenj na dru gi stra ni pred stav lja ne var nost. Ne var nost, da pri de do po ža ra, 
je stal no pri sot na; od vi sno je, koliko se je za ve da mo. Ve li ko ve či no po ža rov pov zro-
či člo vek z od vr že nim ogor kom, ne pre vid ni obi sko val ci na ra ve, kmet je, ki spom la di 
požigajo obrob ja goz dov in trav ni ke. Ogenj ne sme os ta ti brez nad zo ra, dokler nismo 
popolnoma prepričani, da je ugasnila tudi tleča žerjavica. 

Ku ri mo lah ko tudi v bi va ku in šo to ru (Tee–pee), kjer prav tako ob sta ja mož nost, 
da pri de brez var nost nih ukre pov do ne sre če. 

Na Kra su in re gi jah, kjer po go ste je pri ha ja do po ža rov, tudi za ra di sa mov ži gov, je 
mar sik je gozd raz de ljen v ne kak šne od se ke (pa so ve) raz lič nih ši rin (le-ta je od vi sna od 
mo či ve trov, vi ši ne mla de ga na sa da ali goz da …), ki so ne po goz de ne. Tako bo ob mo re-
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bit nem po ža ru zgo rel le en pas goz da. Pa zi ti je tre ba le, da og nje ni zub lji ne pre sko čijo 
na so sed nje ga. Kjer se obrob no drev je sti ka v kroš njah, se drev je po dr e stran od og nja 
in ga od stra ni, v pri me ru, da ča sa ni do volj, pa k og nju. 

Ogenj se ši ri tako hi tro, da po ža ra pra vi lo ma ne mo re mo po ga si ti in mo ra mo ta koj 
po kli ca ti na po moč (112 – center za obveščanje). Ob tem spo ro či mo vse kar je po mem-
bno – na tan čen kraj in ve li kost po ža ra, nje go vo smer gi ba nja, hi trost šir je nja, pa tudi 
za kak šen gozd gre, kak šna je po drast ...

Po ža ra brez us trez nih pri po moč kov in opre me sploh ne mo re mo po ga si ti, ker se 
mu niti prib li ža ti ne mo re mo.

Stre la pred vsem v vi so ko gor ju predstavlja stal no ve li ko ne var nost požarov.
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Prostor za ogenj izberemo s premislekom, če je le mogoče še pred temo. Osnovni 
varnostni ukrepi so nujni spremljevalci vsakogar, ki kuri.

Prostor obdamo s kamenjem ali zemljo. Še posebno, če je teren vetroven in odprt, 
daleč naokrog odstranimo listje in druge gorljive stvari. Nevarnost pa predstavljajo 
tudi iskre in nizke veje dreves, zato tudi temu primerno izberemo prostor za ogenj.

Na travniku odmaknemo zgornjo plast trave in zemlje (cca 10 cm) in jo “po upo-
rabi” vrnemo nazaj na prvotno mesto.

Če ne naj de mo na rav ne ga za vet ja (ko ta nja, po dr to dre vo, 
več ja ska la ...), iz de la mo zaš či to pro ti ve tru; ta je lah ko zgra-
je na iz su šic, ki jih vo do rav no po la ga mo med pa ro ma dveh 
za pi če nih pa lic. Zaš či ta je lah ko že sama skla dov ni ca drv ali 
pa, če te ren to do puš ča, su ši ce za pi či mo dru go zra ven dru ge v 
tla. Hkra ti taka pre gra da svet lo bo tudi od bi ja, ogenj nam služi 
za os vet lje va nje in su še nje kur ja ve ter za na dalj nje kur je nje.

Pri iz bi ri pro sto ra na mo kri ali za sne-
že ni pod la gi, po sku si mo pre pre či ti stik 
og nja z mo kro to tako, da ku riš če dvig ne-
mo. Po ma ga mo si s priročnim ma te ria lom: 
pri mer ni so že več ji ploš ča ti kam ni ali de-
be lej še su ši ce, ki jih zlo ži mo dru go zra ven 
dru ge. Na tak šni pod la gi za ku ri mo ogenj.

Pro stor za ogenj

vozli-objekti_01.indd   104 26.6.2012   11:59:44



105

Za zaš či to pred dež jem in sne gom zgra-
di mo nad go riš čem sve žo kon struk ci jo. Lah ko 
jo po kri je mo z de be lej ši mi sve ži mi ve ja mi ali 
lub jem. Stre ha pre pre ču je, da bi ogenj uga snil. 
Pa zi ti mo ra mo, da po dalj šem ča su, če je na-
meš če na niz ko nad og njem, stre ha ne za go ri.

Naj bo lje je, če ku ri mo v bli ži ni vode, s ka te-
ro naj laž je in na ju čin ko vi tej še po ga si mo ogenj. 
Iz ku še ni “preživetniki” vedo, da je rav no pri 
tleh naj več tle če žer ja vi ce, zato iz pre vid no sti 
po ga še no žer ja vi co raz gre be mo in ogenj po li-
je mo še en krat, (če ni ma mo vode, iz praz ni mo 
tudi la sten me hur). Vodo zelo us pe šno na do-
me sti tudi pe sek, sama zem lja pa ni učin ko vi ta, 
ker ogenj samo za du ši in ne po ga si. Se ve da ku-
riš če za kop lje mo, da za nami ne os ta ne od pr to 
po go riš če. 

Vnet lji ve stva ri, kot so pe tro lej, špi rit in 
po dob no, shra nju je mo v po se bej za to na me-
nje nem pro sto ru. Le-ta naj bo hla den, te men, 
zra čen in na pri mer ni od da lje no sti od bi val ne-
ga dela (ne na dosegu rok). 

Kjer je ogenj pre po ve da no ku ri ti, se tega 
do sled no dr ži mo. Mar sik je zaradi tega že na-
sta ja jo urejena ku riš ča, kjer je ogenj moč nad-
zo ro va ti z mi ni mal no ver jet nost jo, da pri de do 
po ža ra. Še po se bej do bro je to ure je no v ne ka-
te rih dr ža vah Skan di na vi je, Ame ri ke, Av stra li je, 
Nove Ze lan di je, Juž noa friš ke re pub li ke, pa tudi 
pri nas ni več redkost. 

Za ve daj mo se, da pre po ved kur je nja og nja 
ni na pi sana kar tako. Naj nas ne izučijo visoke 
kazni, ogrožena življenja ali škoda, ki bi nastala 
zaradi požara.
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Kako prižgemo ogenj
Kot za vsa ko dru go opra vi lo, je prižiganje og nja spret nost, ki jo pri do bi mo z vajo. 

V su hem vre me nu to ni tež ko, v vlaž nem in mo krem pa bo to pov zro či lo ne ma lo pre-
gla vic tudi bolj iz ku še ne mu. 

Za prižiganje upo ra bi mo vži ga li ce (kla sič ne, po voš če ne, ve trov ne) ali vži gal nik. Da 
se vži ga li ce ne zmo či jo, jih za vi je mo v po li vi ni la sto vreč ko ali vo do te sno škat li co. Še 
bolj jih za va ru je mo, če jih po vo ska mo. Manj ko ima mo vži ga lic, bolj smo po zor ni pri 
pri ži ga nju og nja. Raz po lav lja ti vži ga lic na po lo vi co ali celo če tr ti no ne po sku šja mo, če 
se tega ni smo že prej nau či li. 

Za kurjenje bomo potrebovali ne ti vo, drač je in drva. 
Za ne ti vo upo ra bi mo naj drob nej še suho drač je, iz de la mo tr ske tanj še od vži ga lic, 

po ma ga mo si z bre zo vim lub jem, poiš če mo košč ke pa pir ja, mah, suho tra vo, pra prot, 
sla mo, ža ga nje, od pad le ig li ce, trh le dele dre ves, pu ha ste se men ske gla vi ce, tan ka in 
suha rast lin ska vlak na, list je ... Le-to do bro preg ne te mo in ob li ku je mo v rav no prav 
go sto ne tiv no gnez do. 

Drač je raz vi je do volj to plo te, da se vna me še de be lej ša drva. Za drač je na be re mo 
tan ke po su še ne ve ji ce, tr ske, stor že … Raje iz be ri mo vejice, ki niso v sti ku s tle mi: vejice 
za pi če ne v tla ali tiste, ki vi si jo v pri tal nih kroš njah, suhe veje ig lav cev ...

Ko se ogenj raz go ri, po sto po ma na lo ži mo de be lej ša drva. Ogenj po tre bu je do volj 
zra ka, da se ne za du ši. Zrak lah ko do va ja mo tudi s pi ha njem. Vhod ali od pr ti na, ki vodi 
do ne ti va, naj bo obr nje na v sme ri, iz ka te re piha. 

V de žev nem vre me nu bomo material na bi ra li tam, kjer drev je ra ste bolj sku paj – 
ver jet nost, da je bolj suh, je več ja. Lah ko pa z vej od stra ni mo lub je, da pri de mo do bolj 
su hih de lov. Od lesa je od vi sna ku ril na vred nost. Me hek les bomo na bra li za drač je, trd 
les pa nam daje viš jo tem pe ra tu ro in gori dlje ča sa. 

Vlaž na ali celo mo kra drva bomo ob og nju hkra ti tudi su ši li; vlaž na le s te ža vo 
gorijo, po vr hu vse ga pa dajejo tudi več dima.

Prižiganje brez vži ga lic
Za pri ži ga nje og nja brez vži ga lic bomo po tre bo va li kar pre cej spret no sti. Ve lik 

prob lem pred stav lja ne ti vo za pri ži ga nje brez vži ga lic, ki ga bomo le tež ko naš li. 
V sonč nem vre me nu bomo po sku si li ogenj prižgati s po moč jo sonč nih žar kov in 

lupe. Ža riš če lupe us me ri mo na ne ti vo; po kraj šem ča ka nju se prič ne ka di ti. Da laž je 
za go ri, po ma ga mo s pi ha njem.
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Ogenj lah ko za ku ri mo tudi s kre sil ni kom. Z nje ga na str ga mo ne ko li ko mag ne zi ja 
ob ne ti vo. S hi trim po te gom po kre si lu na re di mo is kro, ki vžge mag ne zij; le-ta raz vi je 
vi so ko tem pe ra tu ro, ki priž ge ne ti vo. 

Da naš nji kre sil ni ki, ku pi mo jih v tr go vi ni, so za me nja li kre men, ob ka te re ga so 
vča sih tol kli, drg ni li, da so na sta le is kre.

Ogenj lah ko priž ge mo tudi s po moč jo moč nej šega ba te ri jskega vložka in vzmet jo 
ke mič ne ga svinč ni ka.

Ena od mož no sti pri ži ga nja og nja je že in du strij sko pri prav lje no ke mič no vži gal no 
sreds tvo v vreč kah. Upo ra ba ke mi ka lij je ne var na!

Us ta no vi  tel j  goz dov niš  tva Se ton 
po drob no opi su je prižiganje z lo kom: 
»Quo nab je iz suhe smre ko vi ne izre zal dva 
kosa, eden je bil 3/4 pal ca de bel in 18 pal
cev dolg, okro gel in na obeh kon cih za ši
ljen, dru gi pa 5/8 pal ca de bel in ploš čat. V 
to ploš ča to deš či co je na pra vil žle bi ček, na 
kon cu žle bič ka pa je iz vr tal majh no ja mi co. 
Iz ukriv lje ne trd ne pa li ce in sr ni ne kite je na

pra vil lok, poi skal koš ček gr ča ve bo ro vi ne in z no že vo ko ni co tudi v to iz dol bel ja mi co. 
S tem je bila pri pra va za na prav lja nje og nja na re je na; tre ba je bilo samo še pri pra vi ti 
drač je in do bi ti na do me stek za te ti vo. Pest drob nih smre ko vih os truž kov iz smre ko
ve ga lub ja je sti snil v dva pal ca de be lo kepo in tako do bil do bro ne ti vo. Zdaj je bilo 
vse pri prav lje no. Te ti vo loka je en krat ovil oko li dol ge pa li ce, ko ni co vtak nil v ja mi co 
ploš ča te de ske, gr ča vi kos bo ro vi ne pa po lo žil na gor njo ko ni co, tako da je pa li ca ime la 
opo ro. Nato je lok po ča si in mir no su kal sem in tja, do kler ni vr te ča se dol ga pa li ca ali 
sve der za če la iz ja mi ce iz me ta va ti v pod lo go ka de čo se čr no moko. In di ja nec je zdaj 
lok hi tre je su kal, da se je še bolj ka di lo in se je žle bi ček na pol nil z le sno moko. Zdaj je 
lok od lo žil, s pah lja njem kupč ku le sne moke do va jal zrak, da je za ža re la, po lo žil na njo 
smre ko vo ne ti lo in pre vid no pi hal pre denj, do kler niso za pla po la li pla menč ki in kma lu 
za tem je v vig va mu za go rel ogre va joč ogenj.« (Er nest Thom son Se ton, Rolf goz dov nik, 
Mla din ska knji ga, 1968, stra ni 28–29).

Vča sih so ljud je ku ri li več ni ogenj in skrb no pa zi li, da jim ni uga snil. Pre pro sta 
ljuds tva po sve tu še da nes za ku ri jo ogenj brez modernih pripomočkov. Po tre ben je 
pra vi les in prak sa.
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Vr ste og njev
Og njev je kar ne kaj vrst. Mar si ka te ri iz ha ja iz os nov ne pi ra mi de. V tla za bi je mo 

sve žo de be lej šo vejo (še bo lje ro go vi lo); oko li nje zlo ži mo 
netivo, drač je ter po sto po ma de be lej šo drva. 

Pa god ni ogenj po sta vimo ob sve ča nih tre nut kih 

kot so krst, dan star šev, za klju ček ta bo ra, 
po de li tev priz nanj…  Iz de la va og nja nam 
vza me več ča sa. Su ši ce naj ne bodo sve-
že. Oko li pi ra mi de zlo ži mo šti ri stra ni ce 
pa go de. Ož ji ko je ogenj, tanj še so su ši ce. Vrh lah ko za pol ni mo z bri no vi mi ve ji ca mi, ki 
pri jet no pra ske ta jo. Ogenj ima ve li ko sve til no moč. 

    Zvezd ni ogenj so upo rab lja li že In di jan ci; de be lej ša po le na se ga jo v ogenj le 
z enim kon cem. Ko zgo re va jo, jih po ti ska mo pro ti sre di ni. 

Ogenj tako gori po ča si, a dalj ča sa. Ogenj je vse stran ski; 
v njem bomo lah ko pe kli, dol go v noč nam bo sve til 
in nas grel. 

Stre šni ogenj je po dol go va te ob li ke, po ljub-
ne dol ži ne. Na dve os nov ni ci (ro go vi li) na me sti-

mo sle men sko pa li-
co, ki je opo ra 

sloju drv. 
V njem je ne ti vo in drač je raz-
po teg nje no od ene os nov ni ce do 
dru ge. Prižgemo ga hkra ti na več me stih. 
Ogenj daje moč no svet lo bo in to plo to, na njem 
lah ko pri prav lja mo obrok v več me naž kah ali kot lič kih, pri-
pra ven pa je tudi za pe če nje ja genjč ka.
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Straž ni ogenj ima v ozad ju de be lej ša 
drva, ki so zlo že ne na sve ži nag nje ni kon-
struk ci ji. Ko prvo po le no do go ri, se vsa na-
lo že na po le na pre mak ne jo bli že k og nju 
(po mem bno je le, da se po le na, su ši ce ali de-
be lej še veje pri ko ta li jo). Tak ogenj nam gori 
pre cej ča sa, ne da bi bilo po treb no na la ga ti 
kur ja vo. Na men og nja je raz li čen; pre ga nja 
mr čes, ži va li ..., hkra ti pa ga upo ra bi mo kot 
ogre val ni ogenj čez noč.

Po li ne zij ski ogenj po sta vimo v 
ve trov nem vre me nu, ko je več ja ne-
var nost, da bi priš lo do po ža ra. V te-
ren iz kop lje mo luk njo in jo ob lo ži mo 
s sušica mi ter dno s ka me njem. 

Lov ski ogenj je eno stav no og njiš če; 
ogenj ogra di mo z dve ma de be lej ši ma 
sušicama. Ra bi ta za pod la go po so di in 
ohra nja ta žer ja vi co na majh ni po vr ši ni.

Ogenj je sim bol pri pad no sti ta bor niš ki skup no sti, vsem, ki jih ve že ta bor niš ko živ-
lje nje, od nos do vse ga le pe ga, na ra ve, zdra ve ga na či na živ lje nja, pri ja teljs tva. Poo seb lja 
duh sku pi ne, pa naj bo to vod, če ta ali rod. Ogenj gori ves čas ta bor je nja in naj več ja 
sra mo ta je, če uga sne. 

Ogenj lahko tudi prenašamo (le kdo dan da nes sploh po mi sli na pre na ša nje og-
nja). Red ke so si tua ci je, ko je bo lje s se boj od ne sti del og nja, kot pa se brez us trez nih 
po trebš čin lo ti ti kur je nja dru ge ga. To ve lja zla sti, če gre za kraj šo raz da ljo. Naj več jo 
te ža vo bo pred stav lja la po so da za pre nos tle če žer ja vi ce – to je lah ko lo nec, praz na 
kon zer va, ki jo na ve že mo na vrv ali pa li ce in iz pre vid no sti no si mo na pri mer ni raz-
da lji stran od sebe. Dre ve sne gobe tli jo dalj ča sa, zato jih lah ko po ra bi mo kot od li čen 
na čin za pre na ša nje og nja. 
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Ognjišča
Og njiš če zgra di mo iz ka me nja, skal, ga iz kop lje mo v ilo vi co, zem ljo. Og njiš če po-

sta vi mo na te re nu, ki je za to naj bolj pri me ren. Na re di mo ga gle de na to, kaj bomo na 
njem pri prav lja li (ku ha li ali pe kli). Lo nec lah ko na raz lič ne na či ne obe si mo nad og njem 
na de be lej še sve že pa li ce (ro go vi le). Lon ca tudi ne po sta vi mo v pla men, am pak po ča ka-
mo, da se na re di žer ja vi ca; to plo ta je moč nej ša, lo nec pa manj črn.

Ve li ko žer ja vi ce v kraj šem ča su do bi mo na na čin, da kur ja vo na la ga mo na ogenj po 
na či nu zla ga nja skla dov ni ce.

Se ve da je ve li ka raz li ka ali pri prav-
lja mo og njiš če na po hod nem ta-
bo ru ali iz le tu – za en obrok ali 
bomo na njem ku ha li me sec dni. 

Na ta bo rih se sre ču je mo s šte vil ni mi od pad ki. Ko li či na pa je pre cej od vi sna od 
na še oza veš če no sti – ku pu je mo hra no in dru ge proi zvo de v tak šni em ba la ži, da bomo 
proi zved li čim manj od pad kov. Izog ni mo se ne po vrat nim pla sten kam, pi ja či v plo če-
vin kah in po dob nem. 
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Peči

Raz li ka med peč jo in og njiš čem je ta, da je peč za pr ta in lah ko hra no pri pra vi mo 
še na kak šen na čin več. Iz de la va pe či nam bo vze la tudi več ča sa. 

Naj hi tre je peč iz de la mo iz manj ših skal in ka me nja. Od pr ti ne za de la mo z ilo vi-
co, do bra pa bo tudi zem lja. Po mem bno je, da pa zi mo, da je ku riš če do volj ve li ko in 

prak tič no. Ploš ča, na ka te ri bomo pri prav lja li hra no, naj bo 
čim več ja, po mož no sti ena sama in ne de be lej-

ša od ne kaj cen ti me trov. Če jih je več, naj se 
te sno pri le ga jo dru ga dru gi. Ste ne naj ne 

bodo pre tan ke, kaj ti rado se zgo di, da se 
ob pre gret ju pre pro sto raz le ti jo, zla-

sti, če smo upo ra bi li slab ša ve zi va. 
Po seb no skrb na me ni mo tudi 
stro pu. Še pre den pa peč iz de la-
mo do kon ca že lah ko ne ko li ko 
za ku ri mo. Kjer bo dim naj bolj 

uha jal, na re di mo dim nik. Či sto za ko nec poiš če mo ka men pri mer ne ob li ke; tak ki se 
bo pri le gal spred nje mu delu pe či (sprednja vrata). Z njim bomo do se gli več jo to plo to 
v sami pe či.

Peč pa lah ko iz de la mo tudi samo iz gli ne na le se ni kon struk ci ji. Da peč ne raz po ka, 
mo ra mo gli no do bro preg ne sti, vse bo va ti pa mora tudi čim manj pri me si in biti rav no 
prav vlaž na, da se do bro ob li ku je. Peč po tre bu je do bro ogrod je. Iz gli ne ob li ku je mo 

“ka či ce”, ki jih ovi je mo oko li le se ne ga stož ča ste ga mo de-
la. Se ve da vse luk nje in luk nji ce med ka či ca mi do bro 

za de la mo in za ma že mo. Peč ku ri mo po sto po ma in 
mo re bit ne po manj klji vo sti spro ti od pra vi mo. 

Po ne kaj urah bo peč suha. Hra no pri prav-
lja mo po dob no kot v kru šni pe či – za ku-

ri mo, po ča ka mo na za dost no žer ja vi-
co, jo od mak ne mo k ste nam pe či 
in pro stor na sre di ni pri pra vi mo 
za peko. 
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V iz jem nih pri me rih, ko za ra di raz lič nih vzro kov 
ne mo re mo zgra di ti og njiš ča ali pe či in ni ma mo ku-
hal ni ka, si za silo lah ko po ma ga mo tudi z več sve ča-
mi. Moč ne kaj sveč bo za do sto va la za po gret je na še ga 
obro ka.

Razsvetljava
Pri sebi ni ma mo ved no ba te rij ske ali plin ske sve til ke. Ta krat si po ma ga mo na raz-

lič ne na či ne. Če je pol na luna, se da brez do dat ne raz svet lja ve celo ho di ti brez te žav. 
Ogenj daje raz lič no sve til no moč. Nje go va moč je na pri mer pre majh na za bra nje 

knjig. 
Na da lje lah ko si po ma ga mo s sve čo, tr sko, ba klo, pe tro lej ko. Sve ča je naj pre pro-

stej ša, naj za nes lji vej ša in upo rab na za več stva ri: bra nje, lah ko za ka pa mo luk nji co v 
šo to ru, po gre je mo hra no ... Pro ti dež ju in ve tru ji na re di mo za slon. Naj več ja pred nost 
sve če je ta, da ni ko li ne od po ve. 

Pe tro lej ke dajo manj pri mer no svet lo bo kot sve ča, pa še bolj so ne var ne. 
Po leg sve če, ki naj ne manj ka v na hrbt ni ku vsa ko gar, je tu še žep na baterijska sve-

til ka. Ba te ri ja ni več na, ob čut lji va je na vla go.
Mo der nej ša sve ti la so plin ske sve til ke, ka te rih svet lo ba je po dob na ti sti doma. 

Po ra bi jo kar pre cej pli na. Upo rab lja mo jih v več jih pro sto rih, zla sti ku hi nji, kjer mora 
biti svet lo.

Prva pomoč pri opeklinah
Ope kli ne so od pr te poš kod be. Ne ne var ne so ope kli ne prve stop nje (ko ža je rde-

ča, srbi, pe če). Me hur ji so že re snej ša poš kod ba (dru ga stop nja), če je poš ko do va no ali 
uni če no pod kož no tki vo pa je ope kli na naj re snej ša. Pri ope kli ni lah ko na sta ne šok, 
pov zro či jo ga bo le či ne in iz gu ba te le sne te ko či ne. 

Manj še ope kli ne os kr bi mo s pri prav ki, ki pos pe ši jo epi te li za ci jo ko že. To so na pri-
mer rib je ma zi lo, her bion ze lišč no ma zi lo, šent jan že va tink tu ra ... Pri za de te dele ko že 
na ma že mo s tan kim slo jem dva do tri krat dnev no in ste ril no po kri je mo.

Ope če no po vr ši no po kri je mo s ste ril no gazo ali s po vo jem za ope kli ne. Pri huj ših 
in ob sež nej ših ope kli nah ste ril no po vi je mo, imo bi li zi ra mo, poš ko do van cu da je mo ve-
li ke ko li či ne te ko či ne (vodo z raz top lje no ku hinj sko so ljo) in ta koj obiš če mo zdrav ni ka.
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