
izdaje

Uvod k
Draga bralka, dragi bralec! 

Veseli smo, da se po Kvajdeju širijo govorice, da vam je taborni časopis všeč. Upamo, da se na tabornem prostoru že počutite kot doma in da ste se v tej burni noči uspeli 

dobro spočiti. Čaka nas namreč nov Kvajdej dan, poln novih poznanstev, dogodivščin in skavtskega duha! Iz uredništva se vam zahvaljujemo za vaše prispevke in se že 

veselimo, kaj vse nam boste v nabiralniku pustili danes. Za vse, ki vas ta informacija še ni dosegla – na oglasni deski je nabiralnik z napisom Legenadnes, kamor lahko 

oddate svoje prispevke, pesmi, legende, ideje, šale, vprašanja za taborno vodstvo, Netiu'c pozive itd. Na oglasni deski vas čakajo tudi prazni lističi v ta namen.

Uredništvo Legendanesa

št. 02
letnik: 6
20. 7. 2022

ur.: trop PR
Zagnana vidra, 

Navita kresnica,
Zaljubljena mravlja, 

Nasmejani sokol

Vre  ka  poved za da s
Naklo, Slovenija: jasno, 32°C

Vremenska napoved v besedi: 

Jutri bo, seveda, spet jasno. Temperature 

se bodo dvignile kar do 32 °C. Pihal bo šibek 

jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature 

bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski 

dolini do 35 °C. 

Meteorologi še vedno svetujejo, da veliko 

pijete, nosite pokrivala in se mažete s sončno 

kremo. Na žalost moramo sporočiti tudi, da je 

od danes na področju cele države razglašena  

visoka požarna ogroženost. Zato prosimo, da 

vsi, ki zažigate, nemudoma zapustite tabor. 

Ali pa se malo umirite. Prav tako odsvetujemo 

petje pesmi kot so Ogenj, ki žge, Svetel plamen, 

Ogenj v meni itd. Raje zapojte Po vodi, Suša, 

Vsi, ki ste žejni, Pošlji dež, Dež naj pada, Kili 

kili itd.

Otava, Kanada: lokalne nevihte, 32 °C

Katmandu, Nepal: nevihte, 24°C

Vremenska napoved v sliki:

Le nda o jerč  t
Usaka četa ma jnga tazha; nej bo voditl al nj 

bo tamau čwok; dij ta diwji. In tazha, tazha 

mamopa mi v Marawčah; nšha  

Jerč ta.  Jerčo j desc di se rječe. V tisth cajtah 

k so wakotnik še zo uwrnih stradal, kr so 

movčečniki še gnobc držal, je tud nš Verčo šou 

dewat wakotnika. In sived, tak desc je pa naredu 

wakotnika, pa to še kuko naredu. Nasledn jutr, k 

G  ž ...
Včeraj dopoldne smo bili priča bolečemu 

verbalnemu spopadu med velikanoma iz 

Poljanske in Sevške doline. Še posebej boleča 

se je uredništvu zdela tista o zlomljeni žvilci. 

Na srečo ste rešili dan z lepimi gorenjskimi 

dobrimi željami, ki so tako legendarne, da 

jih objavljamo tukaj:

• naj se ti žulji zacelijo!

• naj ti koza travo pokosi!

• naj ti srne sadje posadijo!

• naj ti jagode pozimi obrodijo!

• naj ti plevel zgnije!

• naj se ti žvilca nikoli ne zlomi!

• naj se ti tvist popolno speče!

• naj se ti diksi nikoli ne napolni!

• naj te gojzarji nikoli ne ožulijo!

• naj se ti mlečni riž ne zažge!

e nda o jerč  te nda o jerč  t

Jokam se                      [đoukam se]

Gresta dva diamanta mimo kamnoloma, pa 
prav prvi diamant drugemu: »Lej, klošarji!«

Katera žival ne mara vrtnih lop?

Kako rečeš monociklu z balanco? 

Chuck Norris je umrl. Naslednji dan je v 
časopisu pisala novica: »Chuch Norris je umrl, 
ampak že okreva!«

Pazi ta vic; Jerneja je vegetarijanka, piše se pa 
Flajs.

Kaj dela Juda v knjižnici?

Profesor na gimnaziji si omisli mikrofon za 
prireditve. Ko se neka prireditev začne, reče: 
»Ali me vsi slišite?« »Ja, ampak nas ne moti 
preveč,« reče nek učenec.

Kaj je zeleno, ko pritisneš na gumb pa rdeče? 

Antilopa.

Žaba v mikserju.

Karjola.

Izdaja knjige

si je use končan, je nš Jerčo nucu nki mvčnejha, 

nki za pužret. Majstr s je prwošu ceu ducat krha, 

k jih j iz visjelam zgoutou. In kuga j poj bwo; 

Jerčo nš j obležo pud težo krha, sonca pa wde. 

To je bwo pa tud ta prvič k so Jerčata druh vidl 

ližat. Kuga j bwo pa kasnej, to pa uhka še jutr 

priberete.

Poknjižitev in povzetek: Verčo je na Kvajdeju 

2012 delal lakotnika, naslednje jutro pojedel 12 

kosov kruha in obležal.

Moravče 1

Du v vitost

Kdo ima v krvi stalno alkohol? 

Zakaj je Peter zatajil Jezusa? 

Zakaj je Jezus hodil po vodi?

(prispeval taborni oče Miroslav)

Jezus.

Ker mu je ozdravil taščo.

Ker ni znal plavat.



Oi
Ali si se že umil? Kaj pa dušo? Ja, dušo! Če se 

želiš srečati z Usmiljenim in se mu zaupati, 

pridi k členarjem in povprašaj po bratu Miru. 

Ne boj se, ne boš tepen. :)

Ali se vaša četa spopada s kakšnim teološkim 

vprašanjem in bi se želeli o tem pogovoriti? DA 

ekipa je pripravljeni priti tudi na dom! In to 

sploh še ni vse! Če se odzovete takoj, dobite še 

blagoslov!

Ali težko vstaneš zjutraj? Jaz tudi! Ampak saj 

veš kako pravijo, z Bogom začni vsako delo, da 

bo dober tek imelo! Čakam te 6.30 v senci, da ti 

povem, da te imam rad in da sem vedno s teboj. 

- Jezus. 

Legenda p vi ...
Včeraj se je na letališču v Londonu zaradi vročine 
stopila letalna steza.

V prvih minutah današnjega dne smo alarm 
(Jakob in Neža) piskali 7 minut, povprečno 41 piskov na 
minuto, kar je skupno 287 piskov.

Včeraj je bilo pri jutranji maši 50 ljudi. 

Burek je burek ker je burek. Sirov burek ni burek ker 
je sirnica.

Os t ca
Žal tudi včerajšnji dan ni minil brez smrtnih 

nesreč. 

V kranjski četi je močan izvidnik zadal smrtni 

udarec. Pokojno sekiro so včeraj malo pred 

peto popoldne prinesli v šotor za tehniko in 

žal ji ni bilo več pomoči. Pokojna naj počiva 

v miru, svojci pa sporočajo, da prosimo 

namesto sveč in cvetja darujte nekaj za 

gradnjo zvonika, ki nastaja v našem taboru. 

Nesreči s smrtnim izidom so bili priča tudi v 

preddvorski četi. Natančnejše okoliščine niso 

znane, vemo pa, da nas je danes zapustila 

zvesta taborna sopotnica, macola. Odšla je v 

večna skladišča, naj tam počiva v miru.

Za konec pa prinašamo še najbolj žalostno 

vest od vseh. Včeraj smo prejeli žalostno 

novico, da nas je v rosnih letih zapustila luč, 

ki nam je svetila v najtemnejših trenutkih 

in toplota, ki nas je grela v najhladnejših 

nočeh. Ob razglašeni prepovedi kurjenja 

smo izgubili dobrega skavtskega sopotnika, 

vodnika in prijatelja. Ognja ni več, zdaj sam 

sebi sveti v večni luči. Prisiljeni smo ga bili 

upepeliti. Ob spominu nanj, nam še vedno 

pogreje srca, naj bo ugasnjen v miru.*

 *POZOR! No joke, resno je razglašena 
prepoved kurjenja. Naprošamo vas, da 
se držite stran od vžigalic, vžigalnikov, 
kresil in drugih vnetljivih naprav in snovi. 
Od danes naprej se lahko opečete le še na 
Kvajdej netiu’cu (glej prejšnjo številko 
Legendanesa). 

Na da šnji dan ...
... so se rodile naslednje legende:

Andrej Kovač iz čete Budnih kobivc (Kranj 1). 
Če ga srečaš, mu zapoj »Vse najboljše«.

Staf  tika
Ker stafovci radi mešamo drek, smo se odločili, da to 
modrost delimo tudi z vami. Spodaj si lahko ogledate 
slikovit prikaz polnosti diksijev pri členarjih.

Statistia
REZULTATI GLASOVANJA 
»KAKO TI JE VŠEČ TABORNI PROSTOR?«

REZULTATI POPISA 
»POVPREČNO ŠTEVILO ZLOMLJENIH ŽVILC«

*Pomagajte 

Žalki usmeriti 

Rudija do 

čarobne 

vžigalice. 

Napišite 

navodila za 

pot. 

REZULTATI POPISA 
»ŠTEVILO KRATKIH MAJIC V NAHRBTNIKU«

št. vprašanih: 82

št. vprašanih: 140

Pridržujemo si pravico do naključnih pravopisnih, vsebinskih in slovničnih napak zaradi poznih ur obratovanja, lp uredništvo :)


