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Uvodnik
Draga bralka, dragi bralec! 

Medtem ko ste se včeraj pridno potikali po poti preživetja in se vneto valjali po blatu, smo se mi že pridno lotili pisanja novega izvoda vašega najljubšega 

časopisa. Zopet se vam zahvaljujemo za vaše prispevke in sodelovanje. Super ste! Začenjamo nov dan, poln dogodivščin. Upamo, da jih boste tudi danes 

pridno dokumentirali. Sveže izpraznjen nabiralnik Legendanesa vas že čaka pri oglasni deski!

Uredništvo Legendanesa

št. 04
letnik: 6
22. 7. 2022

ur.: trop PR
Zagnana vidra, 

Navita kresnica,
Zaljubljena mravlja, 

Nasmejani sokol

Vremenska napoved za danes
Naklo, Slovenija: jasno, 30 °C

Vremenska napoved v besedi:

Ne boste verjeli! Ampak vreme jutri še vedno, 

jasno, ostaja jasno. Temperature bodo poskočile 

vse do 30 °C. Pihal bo šibek severovzhodnik. 

Veliko pi'te, da se ne stopite! Prav tako bi vas 

radi spomnili, da še vedno velja prepoved 

kurjenja. Edino ognjišče, ki ga trenutno lahko 

uporabljate, se nahaja na frekvenci 104.5 MHz.

London: razpršene nevihte, 23 °C

Singapur: nevihte, 31 °C

Vremenska napoved v sliki:

na današnji dan...
… so se rodile naslednje legende:

Klara Špendal (Breznica 1), Ela Poljanšek  
(Kamnik 1), Katarina Maček (Kranj 1(y)), Nina 
in Lara Razingar (Žiri 1).
Če jih srečaš, jim zapoj »Vse najboljše« v vsaj 

dveh različnih jezikih. 

Legenda o kobilici Marini

POZOR: Zgodba je zgolj simbolična!

Nekega vsakdanjega dne se je Sonce prav leno 

priplazilo čez hrib in zbudilo prečudovito 

jutro. Tudi kobilica Marina je odprla oči in se 

razgledala naokoli. Marina si je že dolgo želela 

svojega služabnika, sedaj pa se je odločila, da ga 

poišče. 

Prehodila je devet vrhov, prebrodila devet 

potokov ter zagledala… nekaj, česar še nikoli 

ni videla. Na 1x2 m velikem armafleksu se je 

kar trlo živali v navijaški opravi. Živali so bile 

z vseh koncev dolin: medvedi, veverice, čebele 

in kresnice iz gozdov, pingvini s severa, žirafe, 

levinje in tigri s toplih krajev in še bi lahko 

naštevali. »Kaj počnete?« vpraša kobilica sredi 

hrupa. Pingvin ji odgovori: »Kaj pa vem. Prišli 

smo samo navijat.« »Kakšne vrste tekma pa je 

to?« vpraša kobilica. Pingvin pa: »Kaj pa vem, 

jaz samo navijam.« Kobilica že polna navdušenja 

in zanimanja, pokuka izza medvedovega ušesa. 

Od presenečenja ji je zaprlo usta. Živali so 

Rubrika se potika... 
PRI KAMNIŠKIH GAMSIH

Gamsi iz Kamnika 1 so se danes skromno 

ponudili, da bodo zvezde našega časopisa. 

Poleg intervjuja so svoj delček prispevali 

tudi rubriki Kvajdej Netiu'c, zato ne pozabite 

pokukati še tja ;). 

O sebi pravijo, da so eksperti v kurjenju ognja, 

ker res zažigajo. Priznavajo, da jih v zadnjih 

dneh razjeda že rahla abstinenčna kriza zaradi 

prepovedi kurjenja. Občutek le-te slikovito 

opisujejo s stavkom: »Kukr da bi ti črvi kosti 

gledale le v navaden pralni stroj, ki se je vrtel z 

vso hitrostjo. Levinja je napovedovala: »Ekipa 

gat je prodrla v ospredje, a zelena majica je še 

vedno v vodstvu. Z vso hitrostjo se ji približuje 

rdeča nogavica. In rdeča nogavica je prevzela 

vodstvo. Bližamo se koncu druge etape. Bomo 

videli kdo se bo potegnil za prvo mesto. Na repu 

kolone se počasi vlečejo modre hlače. Napeto 

se približujemo cilju. Le še nekaj sekund. 

Zelena majica je znova dobila zagon. Rdeča je 

ne spusti naprej. In rdeč štumf je prišel v cilj, 

NENADEN PREOBRAT!«

Živali so ploskale od navdušenja. Kobilica je 

spoznala,  da ji je v družbi prijetno. Ugotovila je, 

da ne potrebuje služabnika, ampak prijatelje. 

Zagreta levinja, Preska 1

jedl«. Njihova najljubša jed so čevapčiči, 

seveda pa se ukvarjajo tudi s sestavljanjem 

in uporabo »utrgaj me vrstic« oziroma pick-

up linov. Kako dobro jim gre, lahko presodite 

sami, zaupali so mi namreč nekaj njihovih 

najboljših: A si smreka? Ker maš smolo, da 

me nisi prej spoznala; fant: »telefon se mi je 

pokvaru,« punca: »kaj pa je?« fant: »Nimam 

tvoje cifre notr«; Če bi vsakič, ko pomislim 

nate, padla zvezda dol iz neba, bi bilo nebo 

jasno; A te lahko slikam? Ker angela ne vidiš 

vsak dan. Poleg opisane aktivnosti v prostem 

času radi igrajo odbojko, ob večerih pa špricajo 

notranjost šotora s sprejem proti komarjem. 

Med pogovorom smo prišli do ugotovitve, 

da so morda prav oni razlog za pomanjkanje 

wc papirja v diksijih. Podrobnosti ne bomo 

natančneje opisovali.

Predali so mi še posebno sporočilo za Izaka 

iz osebja. Sporočajo mu, da ga pograšajo. 

Breznico 1 pa izzivajo na odbojkarsko tekmo. 

Legenda pravi ...
Programska tehnika je za svoje potrebe kar 
sedemkrat obiskala trgovino Tedi, v Merkur pa 
je zašla šestkrat.

Vlažilni robčki, ki jih vržemo v WC, v 
kanalizaciji postanejo trdi kot beton! Potem 
morajo te robčke odstranjevati s pomočjo 
štemarce, ker se primejo na stene. 

Nebo v ustih je edini del telesa, kjer se lahko 

požgečkaš sam. 

Obvestila
IŠČE SE ...

Vitan Kološa iz Domžal 1 išče osebo, ki mu je 

napisala pošto, ampak se ni podpisala. Poišče 

naj ga v čillnicah ali v gamsovskem šotoru. 



Kvajdej ne tiu'c
Markantna pižmovka iz Breznice 1 išče primernega izvidnika. 

Njeni pogoji so: starost med 9. razredom osnovne in 1. letnikom 

srednje šole, naj bo pameten, višji od 170 cm, zaželjen je 

dober smisel za humor, velik plus prinese sposobnost igranja 

kakšnega inštrumenta. 

Zainteresirani se javite Naspidirani vidri iz Breznice 1, ali predajte sporočilo 

urednništvu Legendanesa.

Ustvarjalna mravlja iz Breznice 1 išče povezavo. Njeni pogoji 

so: večji kot 173 cm, starejši od 14, skromen, nekaj trenira, 

pameten, zelo zabaven, umetnik, pravi tudi: »Če si ne upaš 

pridt, si taprau!«. 

Zainteresirani kontaktirajte Naspidirano vidro iz Breznice 1, ali predajte 

sporočilo uredništvu Legendanesa. 

Vsi Gamsi iz Kamnika 1 kolektivno iščejo svoje izbranke. Svojo 

resnost dokazujejo s tem, da so vam pripravljeni dati svoj 

Instagram. :)

Zainteresirane se jim javite, ali predajte sporočilo uredništvu Legendanesa. 

Osmr tni ca
OSMRTNICE

Včeraj je v Komenškem vrču za sirup umrlo cca. 

30 os.

Častna omemba vsem izgubljenim papučam na 

poti preživetja.

Včerajšnji dan bo zaznamovan kot sila tragičen 

za (m)noge. V deročih vodah in gostem blatu so 

svoja življenja pogumno žrtvovala mnogotera 

obuvala, ki se niso dovolj močno oklepala stopal. 

Namenimo danes minuto tišine vsem padlim 

sopotnikom. Obuvaložujemo vsako izgubo 

posebej in (bosi) stojimo z bližnjimi vseh žrtev. 

Sporočamo vam, da nas je za vedno zapustila 

modra žvilca. Bila je zvesta pomočnica pri 

hranjenju, sedaj pa je bila grobo umorjena s 

tem, da jo je nekdo pohodil. Lastnik se še vedno 

ni sprijaznil z izgubo svoje zveste sopotnice na 

taboru, zato ji bo naredil kar pogreb.

"Utrgaj me" vrstice ...

A si ti rutka? Ker te ne morem pozabiti.

A si ti železna žvilca? Ker te ne morem zamenjat.

A si ti teleskop? Ker bi s tabo gledal zvezde.

Koliko denarja bi jaz imel/a, če bi imel/a toliko 

denarja, kot je tvoja telefonska številka?

A si ti domači WC? Ker te neprestano pogrešam.

A si ti zastavica na straži? Ker nikoli ne smem 
odvrniti pozornosti od tebe. 

Nerad letam za puncam, ampak zate bi dal še 
krokse v sport mode.

A si pikado? Ker bi rad zadel sredino tvojega 
srca.

Jokam se                      [đoukam se]

Kok skavtov rabš, da odprejo eno konzervo tune? 

Gresta dva severna medveda po puščavi. Tiho 
hodita, pa eden reče čez nekaj časa: »tle'j mogl pa 
ornk zmrzvat k' so tok posipal!«

Gresta dva paradajza po avtocesti, pa enga avto 
povoz, pa mu drug reče: »Ajde kečap, greva naprej!«

Kako se sklanja dedek?

Kam grejo ribe na wc?

Kaj naredi Goren'c, ko najde muho v pivu? 
Vzame jo ven in ji reče »Pljuni ven!«.

Kako se reče velikemu vilincu brez las?
(v prejšnjem časopisu je prvi del tega vica) 

Hitri sokol, Kranj 1

Odvisn kok jih gleda zraven.

S kozmodiskom.

V školjko.

Duplopleš.

Bla tni  kome ntarji
Včeraj smo vas vprašali o vaših vtisih o poti preživetja. Odgovarjali ste tako:

Kaj je bilo v deodorantu, ki ga 
je Rudiju podaril palček?

a) uplinjen palčkov smrkelj
b) smrad nogavic 50ih Kvaj-
dej skavtov
c) jutranji zadah PR ekipe po 
še eni neprespani noči


