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Prvi mednarodni folklorni  
festival veteranov  
Kolo se vije …,   
v organizaciji KD Brdo  
iz Kranja

Kola in plesi iz Slovenije, Hrvaške, Re-
publike srbske, Srbije in Makedonije, so 
v Prešernovo gledališče v Kranj privabili 
številne ljubitelje plesne tradicije, ki se 
zavedajo, da nas prav  kulturne razlike 
bogatijo, plemenitijo in da to, da smo vsi 
enaki, vse bolj podobni klonom, ki jih 
narekuje kapitalistično usmerjen svet, 
ne vodi nikamor. Več kot 230 izkušenih 
plesalcev in članov orkestra je v dveh 
urah pričaralo s čustvi nabito vzdušje. 
Organizatorji so se veselili, da so se vse 
skupine  tako navdušeno odzvale na po-
vabilo, da je vse steklo brez sile. Eden 
od plesalcev je povedal: »Ko smo na-
stopali, se je energija z odra pretakala 
v prepolno dvorano Prešernovega gle-
dališča in obratno. Prešernovo mesto 
je spet živelo, pelo in plesalo. Prepričan 
sem, da bi bil veliki pesnik ponosen, če 
bi bil priča dogajanju v gledališču, ki no-
si njegovo ime. Festival ni bil tekmoval-
nega značaja, bil pa je prijateljski, po-
vezovalni, človeški. Imam občutek, da 
smo zmagali vsi. Videti je bilo, da smo 
kot ena velika družina, ki se brez prave-
ga razloga ni videla dolgo časa. Tkale 
so se nove vezi in poznanstva, rušili ste-
reotipi in ograje, ki so nastale v časih, za 
katere verjamemo, da so za nami.«
Nastopili so: Folklorna skupine Emo-
na (Ljubljana), kulturno-umetniška dru-
štva Delnice iz Gorskega kotarja, Piska-
vica (Banjaluka) in Kolovit (Gradiška),  
pa še makedonsko kulturno-umetniško 
društvo sv. Kiril i Metod (Kranj), Srbsko 
kulturno-prosvetno društvo sveti Sava 
(Kranj)  ter kulturno-umetniški društvi Vi-
dovdan in Mladost (obe iz Ljubljane).
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Da ima umetnica Svetlana Makarovič rada ci-
gansko glasbo, nam je že večkrat povedala. 
Tudi napisala. Zdaj v  ilustrirani knjigi, ki sploh 
ni samo za otroke, sporoča, da je za dar tre-
ba tudi kaj dati, ne samo jemati. Tibor je bil 
sin ciganskega muzikanta. Ko je oče umrl, je 
Tiborju ostala violina, a je ni znal tako lepo 
igrati, dokler ni nekega dne na očetovem gro-
bu violina čudežno zazvenela, ko jo je s svojo 
svetlobo prežela mesečina. Tibor se je hitro 
znašel, dobro unovčil svoj novi dar, medtem 
pa pozabil na hvaležnost. Nikoli več ni zaigral 
iz srca in zastonj, tudi ko ga je pred smrtjo za 
to prosil starec. Tudi ko mu je rekel, da ne bo 
dočakal jutrišnjega dne, in ga milo prosil, naj 
mu izpolni zadnjo željo, da bi zaslišal svojo 

ljubo melodijo o mesečini. Tiborjevo srce je 
ostalo hladno. Ni ga uslišal. In ko je Tibor želel 
nastopiti pred vojvodo, njegova violina ni več 
zazvenela, kot je bil zadnja leta vajen. Osra-
močen je odšel. Sledila so leta kalvarije. Hi-
tro dobljeno bogastvo je skopnelo in staremu 
Tiborju je ostala le še zgodba o mesečinski 
struni, ali se je sam iz nje kaj naučil, pa lahko 
samo ugibamo.

Boris Vene, avtor novega zdravstvenega priročnika 
Zdravje je v nas 
Diagnoza, ki ga je pred le-
ti pretresla, mu je napo-
vedovala še pol leta med 
živimi, toda Boris se je 
podal na izvirno, iskreno, 
njemu lastno pot notranje 
preobrazbe. Doživeto jo je 
opisal v svoji knjigi, ki bo 
lahko za številne odlična 
spodbuda, da mu sledijo. 
Boris je danes zdrav, vide-
ti je kot mladenič, kako mu 
je uspelo, je opisal v knjigi, 
mi pa smo mu zastavili ne-
kaj vprašanj.
¶ Všeč nam je vaša misel: 
»Ne bom izhajal iz ponud-
be, temveč iz sebe ...« V kaj resnično verja-
mete? 
Verjamem, da je človek več kot zgolj telo. Je 
tudi um in duša, zato sem moral pri iskanju 
rešitve upoštevati to prepričanje. Sicer ver-
jamem v tisto, kar lahko vidim oziroma v ne-
izpodbitne dokaze. Ne nazadnje pa verja-
mem – ali zaupam – tudi svoji intuiciji. 
¶ Škodi nam stres, to vemo. Kako zmanjšati 
večno drgetanje, vznemirjenost oziroma kot 
vi to imenujete, zmanjšati dramo? 
Za zmanjševanje drame lahko poskrbimo 
sami, če imamo le dovolj veliko željo. Pr-
va stvar je prenehanje spremljanja dnevnih 
novic in drugih dramatičnih situacij. Neko-
liko zahtevnejše, a zelo učinkovito, je ure-
janje nerešenih področij – financ, odno-
sov, morda nizke samopodobe ..., ki nam 
povzročajo kronični stres, a se ga morda 

sploh več ne zavedamo. 
Pomaga tudi poglabljanje 
vase, postavljanje vizije in 
navdihujočih ciljev v pri-
hodnosti, v katerih lahko 
začutimo strast – od tod 
namreč črpamo energijo, 
moč in pogum za nada-
ljevanje poti –, umirjanje 
uma, načrtno razreševa-
nje notranjih konfliktov in 
podobno.
Ne nazadnje pa je treba to, 
kar počnemo, tudi ceniti. 
Zavedanje in priznanje se-
bi, kaj dobrega smo naredi-
li zase, je enako pomemb-

no kot dejanje samo. 
¶ Kaj vas radosti in ravno prav vznemirja?
Izid knjige Zdravje je v nas mi je prinesel nov 
izziv in tudi novo odgovornost. Načrtujem 
razširitev idej iz knjige po Sloveniji, potem pa 
tudi širše.
¶ Ste zadovoljni z odzivom?
 Izredno sem presenečen nad odzivom tako 
rekoč vseh, ki so knjigo prebrali. Predstavi-
tve knjige podirajo rekorde, bralci pošiljajo 
neverjetna sporočila podpore, še posebej pa 
me veseli, da se je med gorečimi zagovorni-
ki knjige našlo kar nekaj zdravnikov klasične 
medicine. Promocija teh idej je postala moja 
nova »služba« in tudi konjiček, ki me navdihu-
je. Ta trenutek sem srečen, da sem zdrav, da 
lahko svojo zgodbo delim z drugimi in z njo 
pomagam še komu. Stvari pa se tako rekoč 
odvijajo same … Kar najdejo me nekako. 
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