Sklop besedil »Seganja v skupni as« - Ob obletnici ustanovitve Prve proletarske brigade Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije
MITHADOVA TOPLOTNA TEHNOLOGIJA

NEKDAJ KASARNA FRANCA
ROZMANA STANETA,...

Pozimi leta 1984 sem s pokojnima geometrom Ivanom in figurantom Jan ijem
izvajal geodetsko izmero farm kmetijskega kombinata v Prekmurju. Stal sem v
snegu ob teodolitu in v stopala me je obupno zeblo. Imel sem dvojne volnene
nogavice, v škornje sem si zatla il asopisni papir, a ni kaj dosti pomagalo. Še
danes me zmrazi ob misli na tisto prepišno prekmursko zimo.
Leto dni kasneje sem stal na straži v protiletalskem oporiš u Divostin blizu
Kragujevca. Spet me je v snegu zeblo v stopala, da sem se prestopal kot na
iglah, skrit za vogalom raketnega skladiš a (petnajst let kasneje so ga lovci
zveze NATO do tal zbombardirali, enako kot vse druge objekte v oporiš u). V
mojem vodu je bil tudi Mithad iz Goražda v vzhodni Bosni, malce debelušast
mladeni blagega zna aja in dobrodušne zamišljenosti na licu. Povedal mi je, da
je za mojo težavo najboljša rešitev tapison. Izrežeš ga po meri svojega stopala
in vstaviš v škorenj – to je vse. In res je pomagalo! Tisto zimo me na straži ni
ve zeblo.
Po vojaš ini Mithada nisem ve sre al in tudi slišal nisem ve zanj. Verjetno je
branil svoje Goražde, ko so ga v za etku '90-ih let prejšnjega stoletja oblegale
enote bosanskih Srbov. Upam, da v teh enotah ni bilo poro nika Ljubomira, ki je
v oporiš u v Divostinu poveljeval našemu raketnemu vodu. In e sta se vendarle
spopadala, upam, da sta oba preživela.
Lani, ve kot dve desetletji po služenju domovini v kasarni JLA, sem za ženo
in otroka iz tapisona izrezal vložke za njune zimske škornje. Žena je malo zatem
za priro no rešitev povedala družinski prijateljici Sonji, ki so jo poprej vsako zimo
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mu ili prehladi spri o hladnih nog. Od takrat v mrazu nima ve težav. Sonja je
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kasneje tapisonske vložke omenila svoji znanki Zrinki iz Varaždina. Te dni sem
jo spoznal, ko je bila na obisku pri Sonji. Nasmehnila se mi je, ko ji je ta omenila,
kdo je boter njenih vložkov za zimske škornje. In zazdelo se mi je, da je v vedri
ukrivljenosti njenih ustnic nekaj Mithadove dobrodušne zamišljenosti.

Besedilo in fotografiji: Jože Kos Sine
(Maribor, joze.kos.grabar@gmail.com)
22. december/gruden 1941, Rudo, Bosna in Hercegovina
22. december/gruden 2008, Maribor, Slovenija

Opomba A: »Seganja v skupni as« je naslov nastajajo ega sklopa leposlovno zasnovanih besedil Jožeta
Kosa Sineta, katerih namen je ubesediti nekdanje in sedanje družbeno dogajanje na na in, ki je dopolnilo
prevladujo emu, pove ini interesno zoženemu (ne)prikazovanju tega dogajanja. Besedila iz sklopa se
navezujejo na nekdanje in sedanje praznike ter spominske dneve raznih vrst.
Opomba B: Zgornjo zgodbo je dovoljeno in zaželjeno razpošiljati in objavljati. Edini pogoj za objavo je
povzetje zgodbe v neokrnjeni obliki, in sicer vklju no z njenim naslovom in nadnaslovom ter imenom
avtorja. Po želji je možno vzporedno z zgodbo objaviti tudi zgornji fotografiji z navedbo njunih naslovov in
imena avtorja.

