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Uvod k
Draga bralka, dragi bralec! 

Danes je nadvse žalosten dan. Prebudili smo se v zadnje jutro letošnjega Kvajdeja in vaš najljubši časopis s tem jemlje slovo. Vse kar boste odnesli domov je 

nekaj kil prahu, ki si ga boste še nekaj dni praskali iz ušes in cel ruzak umazanih cun, ki bodo najverjetneje presegle zmogljivosti vašega doačega pralnega 

stroja. Verjamemo, da bomo danes potočili kar nekaj solza, zato se prepričajte, da ves dan v žepu nosite vsaj dva koščka wc papirja. Robcev verjetno tako ali 

tako nihče nima s sabo. V čast nam je bilo, da ste bili naši zvesti bralci in vam želimo lepo poletje še naprej! Smrk, smrk

Vaše predano uredništvo Legendanesa - Zagnana vidra, Navita kresnica, Zaljubljena mravlja in Nasmejani sokol

št. 06
letnik: 6
24. 7. 2022

ur.: trop PR
Zagnana vidra, 

Navita kresnica,
Zaljubljena mravlja, 

Nasmejani sokol

Vre  ka  poved za da s
Naklo, Slovenija: nevihte, 25 °C

Vremenska napoved v besedi:

Opozarjamo vas, da se pred branjem vremenske 

napovedi psihično pripravite, obetajo se nam 

namreč bliskovite spremembe! Meteorologi 

napovedujejo možnost neviht, temperature pa 

bodo tokrat narasle zgolj do bornih 25 °C. Ja, 

prav ste prebrali. Kako prikladno za zadnji dan 

tabora!

Manila, Filipini: padavine, 33 °C

Kanarski otoki: delno oblačno, 30 °C

Vremenska napoved v sliki:

n š ...
… sta se rodili naslednji legendi:

Terezija Šubic (Železniki 1) in Lucija Peternel 

(Žiri 1).

Če ju srečaš, jima izpolni njuno rojstnodnevno 
željo!

Jokam se                      [đoukam se]

Kako gre lisica v brlog?

Ko so vklopili prvi telefon, so imeli že dva 
neodgovorjena klica od Chuck Norrisa.

Z glavo naprej.

“Utrgaj  ” vrstice

Poglej ta sončni zahod! Skor tok lep je kot ti!

A si ti racman? Ker si ful jaka!

A si ti iz Homca? Ker si tak sonček!

A bi bla ti vilca, če bi bil jaz žlica in bi bla skupaj 

žvilca?

Legenda pravi ...
Včeraj smo bili priča senzacionalnemu sojenju, ki 

je bilo zaznamovano kot zaključno dejanje afere 

Tušek. Na tehtnico pravice sta bila postavljena 

Tušek in samostojno taksi prevozništvo, ki si je 

nadelo prav takšno ime. Ravno tu je prišlo do 

nesoglasja, Tušek in njegovi predstojniki namreč 

nikakor niso odobravali uporabe omenjenega 

imena v komercialne namene. Samostojno 

karjola-prevozništvo na drugi strani v tem ni 

videlo nič spornega. Voznik taksija pri podjetju 

Tušek pove, da je bil vedno zelo prijazen do svojih 

strank, ne zdi se mu fer, da bi izgubil službo, ki 

jo je rad opravljal. Tušek pa pred sojenjem pravi: 

»Zlorabili so moje ime, glede na to da brata ni več 

v četi, se bom boril za to, kar mu je bilo ukradeno, 

pred sojenjem je samozavesten in verjame v 

pravično razsodbo, njemu v prid.« Pravi tudi: »Če 

je pravica na naši strani, je zmaga na naši strani!« 

Sojenju v živo je bilo priča ogromno število 

gledalcev, nabrali so se podporniki tako ene, 

kot tudi druge strani. Argumente zastopnikov 

obeh strani, so podkrepile tudi priče. Odločitev 

porote je bila na koncu na Tuškovi strani, 

karjola-prevozništvo in njihovi podporniki pa so 

domov odšli praznih rok. Tuškov zastopnik je po 

sojenju dal izjavo za medije: »Danes je bil dan 

za pravico, dan ki se bo zapisal v zgodovino kot 

dan, ko je pravica končno prišla na našo stran!« 

Tušek je neizmerno zadovoljen, da njegovo ime 

zopet pripada le njegovi družini, širši javnosti 

pa sporoča: »Pravica vedno zmaga in če se boste 

držali pravice, boste vedno zmagali!«.

Pred in po sojenju je naša novinarska ekipa 

uspela pridobiti nekaj izjav podpornikov obeh 

strani:

»Mi smo pr Tušiju, ker ne morejo vzet 

njegovega imena!«

»Borimo se za njegove pravice!«

»Sploh ne vem zakaj sm tukej!«

»Defi nitivno podpiramo samostojne podjetnike 

in delavne ljudi, ne zdi se nam smiselno ustavit 

celotne fabrke zaradi ponovljenega priimka!«

»Moramo podpreti uboge taksiste, zakaj se 

tožijo, kakšen je to svet!«

»Prej so sedeli v njihovem hlevu in zdaj ta hlev 

požigajo!«

[javkajoč, hlipajoč jok] »Ostali bomo brez 

vsega!« [ponovno jok]

“Poroča(ta) se - INTERVJU
Pred dvema dnevoma smo bili priča največji 

poroki tega tabora. Udeležba je bila fenomenalna, 

prav tako kot sama organizacija in izpeljava 

veselega dogodka. Mladoporočencema, Janji in 

Davidu, smo pred intervjujem namenili nekaj 

časa, da polno užijeta zakonsko življenje, danes 

pa vam že poročamo o njunih prvih izkušnjah 

zakonskega stanu. Zgodba mladoporočencev 

se je začela le pičel dan pred samo poroko. 

Spoznala sta se prav tu, na Kvajdeju. Ko govorita 

o sami poroki, poudarjata lepe občutke, prvi 

vtisi so izjemni, vsem sta neizmerno hvaležna 

za čestitke, še posebej pa za organizacijo. Pri 

slednji posebne zahvale namenjata Davidu in 

na splošno osebju, ki so poskrbeli, da je njuno 

slavje potekalo gladko, onadva pa sta bila lahko 



Stat tika
Povprašali smo vas po vaših skavtskih imenih. To so pridevniki najpogostejših. V anketi je sodelovalo 124 ljudi.

S ff pesem
Kvajdej osebje postati si želim
In pol garati od jutra do noči,
Pomagal bom u kuhni, programu, tehniki,
Že sredi dneva, zalegnu bi.

Dragi kres, dragi kres,
Okoli tebe bom izvajal ples.
Jambor, podest, jambor podest,
Ni edino kar treba je narest. Ref.

Razkužilo, razkužilo,
Poskrbu bom, da ne bo te zmanjkalo.
WC papir, WC papir,
Poskrbu bom, da usak bo srau umir. Ref.

Vodo nalit, vodo nalit, 
Poskrbu bom, da usak bo meu zapit.
Drage smeti, drage smeti, 
Razvrstil bom, da v pravi koš leti. Ref.

Cin cin cin cin, cin cin cin cin, 
Zjutraj s pošto ob sedmih vas zbudim, 
O igrica, o igrica, 
Predrami zjutraj srce izvidnika. Ref.

Kraja zastave, kraja zastave, 
Da še ponoč potepta se malo trave, 
Pot preživetja, pot preživetja, 
Režem, kopljem dokler nauš hit poletja. Ref.

Deljenje hrane, deljenje hrane,
Pomagal bom, da preveč je ne ostane. 
Pomivanje, pomivanje, 
Drgnem, pucam vse bakterije. Ref.

Dragi zvon, dragi zvon,
Delam bom bingl bangl, bingl bong. 
Slišiš ta zvonec, slišiš ta zvonec,
Oznanja da naše pesmice je konec. Ref.

ob tem brez skrbi. Za medene tedne ob vsem delu na 

taboru še nista uspela najti časa, zaupala pa sta nam 

že njuno željeno lokacijo za poporočno razvajanje. 

Namenila se bosta na Bled ali v Bohinj. Kar se tiče 

zakonskega življenja Janja pove, da od poroke naprej 

samo še pomiva, David pa veliko slabše spi. Daril 

po poroki še nista dobila, jih še čakata in sta jih 

pripravljena sprejeti odprtih rok (prinesete jih lahko v 

jamboree z lučkami). Tudi drugim skavtom svetujeta 

izkušnjo takšne skavtske poroke, predvsem pa 

poudarjata pomen pristnosti in spontanosti oziroma 

kot se je izrazil mož: »Zlo priporočam spontanke«. 

Vprašanja o menjavi stegov se zaenkrat še vztrajno 

izogibata, je pa David že omenjal besedno zvezo 

»Breznica ljubeznica«. Morda s tem že nakazujeta 

plane za prihodnost, vendar ničesar še ne moremo 

trditi z gotovostjo. Zaenkrat o takšnih načrtih še ne 

razmišljata, saj njune misli vedno znova uhajajo le k 

medenim tednom. Tudi mi ju bomo zaenkrat pustili 

kar na tej točki, več sočnih detajlov z dopusta in 

skupnega življenja pa morda razkrijeta kdaj drugič. 

Zahva 

Najboljši voditelj v izdelovanju žlic. David Brelih, 

hvala! Izdelal že mnogo žlic, a nobena ni bila enaka. 


