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 60. ROJSTNI DAN MOJE SESTRIČNE 

 

Moja sestrična je praznovala 60 let in nas povabila na rojstni dan. Bilo nas je okoli 50, z 

otroci malo več. Dobili smo se dne 3.8.2013 v Lovski koči, ki jo je najela s kuharjem Rokom 

(če je kdo gledal oddajo Gostilna išče šefa na POP TV). No, Rok je bil v oddaji in mislim, da 

je celo zmagal. Najela je njega in še nekaj punc, da nam je kuhal in stregel. 

Z mami sva odšle iz Ljubljane proti Cerknici okoli 10.30 ure dopoldne. Ker so na radiu 

poročali o velikih kolonah na avtocesti in nesrečah, se je mami odločila, da gre po stari cesti. 

V Cerknico sva prišle približno ob 11.30 uri in dobro uro kasneje smo se odpravili proti Lovski 

koči. Tam je bilo že vse pripravljeno. Mize in stoli so bili zunaj na soncu, saj je najprej bilo 

mišljeno, da bomo bili v tisti vročini (takrat je bilo 38 stopinj). Od sestrične mama je imela 

prav tako tisti dan rojstni dan, stara je bila 84 let. Rada jo imam, ona pa tudi mene.  

Roka še ni bilo, ker je eno punco peljal v bolnico, ki si je po nesreči porezala prste. Ko je 

prišel, so mize in stole postavili nazaj v Lovsko kočo, kajti zunaj je bilo prevroče. Najprej smo 

dobili juho in kdor je hotel je imel izbiro med govejo in gobovo juho, dobili pa smo tudi domači 

sveže pečen kruh z bučkami. Kruh je bil zelo dober. 

Potem smo čakali na kozlička, pohano meso, krompir in solato. Ko smo pojedli, je sledilo 

presenečenje za sestrično. Njena sinova Blaž in Gašper sta najela dva komika, ki sta igrala 

tovariša Tita ter Hitlerja. Oba sinova imata že družino in po 2 otroka. Bilo je zabavno, saj  

smo se zelo nasmejali. 

Z mami sva odšle domov ob 18.30 uri, prispeli pa ob 19.20 uri, ker sva šli po avtocesti. Obe z 

mami sva bili zelo utrujeni, sploh pa jaz, saj nisem navajena, da sem ves dan od doma. Bilo 

je zelo lepo, tudi nepozabno doživetje, nekaj kar se ne zgodi vsak dan. 
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