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Kako je Lovrenc na Pohorju po 13 letih doživel katarzo lokalnega rokenrola

KOLEDAR

In kupca povabiš na pivo...

14. MAREC 2006

Danes godujeta:

Cvetka, Matilda

"V Lovrencu se že 15 let niè ne dogaja, edino k maši lahko greš ob nedeljah," razpreda
roker Erè - "Marzla vada du po galih nagah teèe"
Tako kot smo Slovenci nestrpno pričakovali medalje in
dobre uvrstitve naših športnikov na olimpijadi v Torinu in
kot smo nekoč z gorečnostjo
pričakovali obisk tovariša Tita
v Mariboru pa kasneje papeža
Janeza Pavla II., so prebivalci
Lovrenca na Pohorju nestrpno
pričakovali izid zgoščenke njihovega lokalnega rokerskega
benda - Marzle vade.
Že res, da so fantje iz Marzle
vade v priljubljeni vaški gostilnici Pri Maksu verjetno že dvajsetkrat igrali, toda minuli konec tedna je bilo vsem mladim Lovrenčanom kristalno jasno, da so po
trinajstih letih delovanja Marzle
vade s svojo spodbudo in veseljem do rokenrola kronali svojo
prvo zgoščenko, ki nosi naslov
Med Venero in Jupitrom. Tudi
vaški krčmar Maks si je zadovoljno mel roke, saj so fantje iz Marzle vade gostilno s svojo “ferštekarijo“ zasedli za kar dva večera.
“Pubeci, nehajte že enkrat skrivati svoje komade, pokažite nam
jih, pa bomo vsi skupaj uživali!“
smo lahko tiste dni, ko je že bilo
znano, da je plošča posneta, slišali po Lovrencu. “Vsi smo z vami,
vsi čakamo na vas!“ je vasico prevevala solidarnost.
Nihče ni skrival veselja na
promocijskem koncertu pri Maksu. “To je dolgo pričakovani
album,“ je bila glasna Lovrenčanka Tina. “Čeprav je meni in
še marsikomu nekaj komadov že
prej krepko prišlo v uho.“ In fant-

Reklo za danes:

Če marec prah okrog
pometa, nam dobro letino obeta.

Matjaž Lamut

Marzla vada - kult lovrenškega rokenrola
plačan in mi smo tu, da ta trud
proslavimo. Finančni zalogaj za
izdajo plošče je bil velik in še dolgo ne bo povrnjen, verjetno nikoli, zato mislim, da si zaslužijo našo podporo in gromek aplavz,“ je
navijal Lami, eden izmed številnih neomajnih pohorskih rokerjev. “Ko sem v svojih najstniških letih začel zahajati k Maksu,
je imela Marzla vada tri ali štiri
demo posnetke. Ti komadi so že
takrat bili v Lovrencu hiti!“ je ob
pivu razmišljal Matija.
O tem, kako daleč in globoko segajo korenine kulta, ki ga
je Marzla vada ustoličila v tej
mali pohorski vasi, je spregovoril roker s klobukom in najbolj legendarni fan Marzle vade Erč, ki
spremlja skupino že petnajst let,
čeprav uradno obstaja trinajst let.

Besedna zveza “marzla vada“, ki v knjižni slovenščini pomeni mrzla voda, ima narečno poudarjeni in vrinjeni a. Veseli Lovrenčani ne samo, da izgovarjajo
ta smešni a v vsaki drugi besedi,
ampak z njim tudi ponosno po lovrenško zavijajo. Prišleka, ki zatava v njihove hribe, radi naučijo legendarnega stavka, v katerem je
zbran cvetober lovrenškega besednjaka. “Marzla vada du po galih nagah teče.“ Mrzla voda dol
po golih nogah teče. In le redkim
entuziastom uspe sicer ne preveč
zapleteno poved pravilno naglasiti in izgovoriti. Omenjena narečna različica glasu a je namreč
po mnenju Lovrenčanov izjemno zahteven fonetični zalogaj za
izgovorjavo. Zato se je pet fantov, ki sestavljajo Marzlo vado,

Matjaž Lamut

Lovrenc je rokerski kraj.
je iz Marzle vade v Lovrencu ne
slovijo zgolj po svoji glasbeni
ustvarjalnosti. “Kaj naj rečem
drugega kot bravo, pubeci? Mislim, da bo danes dolga noč in da
kozarci zlepa ne bodo prazni!“ je
tik pred nastopom Marzle vade
pričakovala tudi Natalija. Preostali kleni pohorski rokerji so
mirno žulili pivo in čakali na nastop svojih varovancev. “Na to,
kar doživljamo danes, smo dolgo čakali in končno le dočakali.
Sedaj je njihov trud deloma po-

Matilda izhaja iz nemškega imena Mathilde. Nemško
ime razlagajo iz starovisokonemških besed maht: moč, sila in hiltja: boj. Pri nas je Matilda sinonim za smrt, npr.:
matilda ga je pobrala - umrl
je, matilda ga je povohala komaj je ušel smrti.

“Na njihovih koncertih sem bil
verjetno večkrat kot njihov bobnar Alan Krajnc, saj se jim je pridružil malo kasneje,“ je poznavalsko razlagal Erč. In kar malce poduhovljeno nadaljeval: “Marzla
vada je inspiracija rokenrola, lovrenška Sidharta! Danes bi morali biti tukaj vsi lovrenški veljaki
in se obnašati, kot da je danes praznik, ker se končno nekaj dogaja.
Tukaj se sicer že petnajst let let
nič ne dogaja, edino k maši lahko
greš ob nedeljah.“

Uriniranje je kaznivo dejanje

Sodišče v San Franciscu v ameriški zvezni državi Kalifornija je
presodilo, da je uriniranje v javnosti po kalifornijskem zakonu kaznivo dejanje. Sodišče je tako sklenilo v primeru Davida McDonalda, ki
ga je prijel policist, ker je uriniral na parkirišču restavracije v Berkeleyju 26. januarja leta 2003, je poročala televizija Fox news. Ko je policist preiskal McDonalda, je v njegovem žepu odkril sedem zavojčkov kokaina. McDonalda so zaradi posedovanja kokaina obsodili na
tri leta pogojne kazni zapora. McDonald je v svoji pritožbi trdil, da ga
ne bi smeli preiskati in da kokain ne bi smel biti dokaz, ker uriniranje
ni kaznivo dejanje. Sodišče je zatem presodilo, da “olajšanje“ posameznika v javnosti ni kaznivo dejanje onesnaževanja okolja, ampak
kaznivo dejanje vznemirjanja javnosti.
(sta)

odločilo tako poimenovati skupino, čeprav prepevajo v knjižni slovenščini. “Z imenom že v
osnovi razkrijemo identiteto skupine,“ med drugim pojasnjujejo
pohorski rokerji. Fantje so kljub
temu, da v trinajstih letih delovanja niso izdali nobene plošče, postali na svojem koncu tako razpoznavni, da je “marzla vada“ kot
pojem - vsaj na lovrenških bregovih - skorajda izgubila prvoten
pomen in postala sinonim njihove ustvarjalnosti.
Fantje so tisti večer igrali preprosto, brez odvečnih nagovorov
in ovinkarjenja. “Nimam vam veliko povedati. Dolgo se že pozna-

mo. Lahko omenim le to, da je
stanje na mojem računu katastrofalno, zdaj ko smo izdali plato!“
je zbrani lovrenški publiki dejal
frontmen skupine Marko Šumer
- Džuma. Za poštenega rokerja
se pač ne spodobi, da ima že na
začetku svoje poti preveč denarja.
Poleg tega sta bili prodaja in distribucija prvih izvodov zgoščenke
menda povezani bolj s stroški kot
z zaslužkom.
“Saj veš, kako je v tako majhnem kraju. Vsakega, ki kupi
album, še povabiš na en pir, in
namesto da bi se stroški manjšali, se večajo,“ mi je v smehu razlagal kitarist Tomaž Gornjak. Pevec Džuma je bil po nastopu videti zelo zadovoljen z odzivom
publike, čeprav je menil, da so
pred leti, ko še niso igrali avtorskih skladb, bolj“zažigali“. Sedaj
pa na nastopih, še posebno pri lovrenškem Maksu, igrajo izključno svoje pesmi. “Najlepše pa je
to, da v Lovrencu ljudje že poznajo nekatere naše komade, in
to kljub temu, da doslej ni obstajal nosilec zvoka. Sicer pa je lahko vsak koncert super, če si pravi in igraš z veseljem. Potem tudi poslušalci vidijo, da si okej!“
je še dejal Džuma.
Vse kaže, da je njihov entuziazem vsaj v Lovrencu padel na
plodna tla, saj so mladi iz tega
okolja po večini izjemno naklonjeni rezkim zvokom rocka. “Današnja mladina posluša drugačno glasbo, starejši ne hodijo ven
in le malo nas je še takih, ki danes pozdravljamo uspeh Marzle
vade, a smo zato toliko bolj s srcem z njimi!“ je analiziral sodobne glasbene trende še eden od neupogljivih lovrenških rokerjev Reki. Toda v Lovrencu na Pohorju,
ki ima le približno štiri tisoč prebivalcev, je menda precej zagrizenih rokerjev, zvestih načelom,
ki so jih želeli ustoličiti Jim Morrison in druge legendarne ikone rokenrola. To smo lahko videli tudi
na koncertu Marzle vade. Na vso
moč se upirajo potrošniški ideologiji, komercialna glasba jim ne diši, redno romajo na koncerte še živečih in delujočih rokerskih gurujev in vedno se gnetejo v prvih vrstah na velikih stadionih. “Za tako majhen kraj res veliko pomeni, da imamo skupino, na katero
smo lahko ponosni, in z veseljem
spremljamo njene nastope,“ je dodal roker Jaka. “Lovrenc je rokerski kraj,“ je zaključil.
Aleš Kocjan

Župan prepovedal dirko nudistov

Župan okrožja Tasman na novozelandskem Južnem otoku je prepovedal vsakoletno kolesarsko dirko nudistov, in sicer zato, ker kolesarji ne bodo nosili zaščitnih čelad. Zaradi tega se je župan John Hurley tudi obrnil na policijo, ki je po preučitvi primera ugotovila, da dirka dejansko ne sme potekati. Novozelandska zakonodaja namreč za
kolesarje predpisuje obvezno nošenje varnostnih čelad. Cilj dirke z
imenom “oblačilo po izbiri“ je sicer spodbujanje varnega kolesarjenja in uporabe alternativnih virov energije.
(sta)

Zgodilo se je na današnji dan:
1804 - Rodil se je avstrijski skladatelj in dirigent Johann Strauss starejši, imenovan tudi oče valčka (umrl leta 1849). Njegovi valčki so
preprosti, melodije so vzete iz
dunajskih pouličnih napevov,
prežeti pa so z izrednim smislom za ritem.
1853 - Rodil se je švicarski simbolistični slikar Ferdinand Hodler (umrl leta 1918).
1854 - Rodil se je nemški
bakteriolog Paul Ehrlich, utemeljitelj moderne kemoterapije (umrl leta 1915).
1879 - Rodil se je sloviti
nemški fizik Albert Einstein
(umrl leta 1955). Leta 1905
je objavil specialno, leta 1916
pa splošno teorijo relativnosti, ki je pomenila revolucijo
v teoretski fiziki.

Albert Einstein
1883 - Umrl je nemški filozof in politik Karl Marx.
1965 - Umrl je slovenski
skladatelj in organist Stanko
Premrl.

HOROSKOP

ZA 14. MAREC 2006
Oven
Od drugih zahtevate brezpogojno zvestobo, sami pa
si pravila prirejate tako, kot
vam ustreza. Ni pošteno.
Bik
Zelo ste razumevajoči in
pripravljeni vsakemu pomagati. Posledično si boste zaradi
tega naložili pretežko breme.
Dvojčka
Do uspeha vodijo mnoge
poti. Na srečo imate talent,
da prav vse storite o pravem
času.
Rak
Ne trdite, da je za vas vsaka odločitev dokončna. Ste
pozabili, da se zarečenega kruha poje največ.
Lev
Hrepenite po pomladi,
ki se obira kot že dolgo ne.
Ogrejte se v dobri družbi, da
se ogreje še srce.
Devica
Res, da ne daste veliko na
polno luno, ampak prelepa
svetla noč bo krepko mešala
vašo glavo.
Tehtnica
Za mnoge prihajajo dnevi
življenjskih odločitev. Prisluhnite si, analizirajte svoja čustva in odločitev bo lažja.
Škorpijon
Razočarani ste, ker vam
nekdo ne vrača čustev. Ste
res storili vse, da bi se to zgodilo?
Strelec
Nič si ne razbijajte glave,
za kesanje je zdaj prepozno.
Umirite impulzivnost in stavite na strpnost.
Kozorog
Imate prijetno lastnost, da
s šarmom zlahka osvajate.
Tako nasprotnikom ne ostane nič.
Vodnar
Preveč časa, ki ga imate,
ima za posledico, da si preveč
razbijate glavo. Nekaj boste
obžalovali, pa ne prehudo.
Ribi
Če so vam doslej vse postregli na pladnju, bo danes tega konec. Postavite se na svoje noge.

