OB SKODELICI ČAJA
Člani DMSZT Gorenjske smo se ob čaju in prijetnem gostu prijetno sproščali ravno na
večer ko je zasedala Skupščina Zbornice – Zveze. V mislih smo bili tudi pri naši
predsednici in nestrpno čakali na rezultat glasovanja.
Naše čajanke so sedaj že skoraj navada. Čaj pripravljamo po pravilih, saj za to poskrbijo
naše prijateljice iz domače lekarne Meta. S seboj pa prinesemo svoj najljubši lonček iz
katerega je čaj še boljši, počutimo se še bolj domače. Za čisto posebno vzdušje pa
poskrbi gospa Alenka Bole Vrabec, ki spretno odkriva življenje naših gostov. Tokratni
gost je bil gospod Miha Mazzini, pisatelj, scenarist, režiser, računalniški genij in ljubitelj
čaja. Pravi, da si čaj najlažje predstavljamo v velikem modrem loncu z belimi pikami, iz
katerega oskrbnice planinskih koč prav veselo zajemajo sladko tekočino ves dan. Seveda
ne sme manjkati limona, še boljši je z rumom.
Nekdaj tako velik »računalničar« se o računalnikih ni hotel pogovarjati, veliko več mu
pomeni leposlovno ustvarjanje. Priznan postaja tudi izven domovine. Nedavno tega se je
mudil v Ameriki s predstavitvijo nove knjige, ki je bila izdana pri njih. Meni se je v
spomin najbolj vtisnil njegov roman Drobtinice, ki opisuje življenje na Jesenicah. Knjiga
je dobila nagrado Slovenski roman leta in Zlato ptico za izjemne umetniške dosežke. Po
romanu je bil posnet film z naslovom Operacija Cartier, ki je dobil nagrado Circom za
najboljši evropski TV film leta. Za svoja dela je prejel številne nagrade, ki pričajo o tem
kako slavnega gosta smo imeli. Več o njem in njegovem delu lahko preberete na spletni
strani: www.mihamazzini.com .
Urica klepeta ob toplih skodelicah čaja je prehitro minila in že smo se morali posloviti od
zanimivega gosta in voditeljice večera. Po Monikinem sporočilu o izidu glasovanja, pa
smo še kar nekaj časa posedeli in razpravljali o delu Zbornice – Zveze in o delu našega
Društva. Nekatere udeleženke so svoje vtise tudi zapisale:
· Bilo je lepo, se priporočamo še v naprej!
· Računam na nadaljevanje tovrstnega ali podobnega druženja.
· Čas je kot velika smetanova torta! Danes smo si vzeli čas in dobili en lep okrasek z
torte.
· Že v naprej se veselim naslednjega srečanja. Danes je bilo zelo prisrčno spoznati
literarnega umetnika na tako sproščen in duhovit način.

V jesenskem času, ko bodo večeri spet dolgi in pusti, bomo ponovno poskrbeli
za zanimivega gosta in odlične čaje. Torej dragi prijatelji čaja še se bomo
srečevali.
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