
POSEBNA MESTNA 
TURA

Na izrecno županovo željo sem malce počofotal okoli gradbišča. Rezultati so vidni in obetavni.



Splavarji še niso vedeli, kdaj bo na dan splavarskega krsta (sobota, 1. okt. 2022) tisti trenutek, 
ko bodo odrinili na pot od Koblarja do Lenta. So me potolažili, da bom že vse pravočasno zvedel 

od njihove šefice Tadeje.









Saj ne vem natančno ali je to podnožje pilota ali že del pilota samega. Bomo kmalu videli, kaj bo 
nastalo. Pa ne mislite na tisto izjavo Butalcev – Če bo okroglo, bo lopata, če bo špičasto pa ….



Še pogled z „razvitega“ levega brega na zapostavljeni desni. Samo brv morajo dokončati in bosta 
oba v hipu enakovredna. Se kdo spomni, kako smo „levaki“ morali včasih kupiti opeko?



Nikomur ne povejte za predvideni test pripravljenosti za reševanje. Se oblečem v delavski 
kombinezon in se s plavajoče platforme zvrnem v vodo. Menite, da me bodo potegnili na varno še 

pred dvoetažnim mostom?



Čez leto ali dve bo verjetno še desni breg zasijal v novi lepoti. Tudi te škrbine ne bo več.



Če te Oni zgoraj nima rad! Nekaj časa sem, z vrvico foto aparata med zobmi, kljuboval toku, da 
bi morebiti ujel še kaj kontrastnega in premikajočega na železniškem mostu. Ko sem obupal, saj 
je vendar nedelja, sem pospravil aparat. Potem pa so se v razmaku le nekaj minut pripeljali kar 

trije potniški vlaki zapored. Kdo tu koga …..









Le kaj bi ob poplavnem pretoku prej popustilo? Po mojem veriga.



Znova srečanje, oni še do Lenta jaz pa do mosta na 
Mariborski otok. S splava še vedno odmevajo zvoki 

harmonikarskega virtuoza.



Častitljivi starček je v novi preobleki postal pravi lepotec.



Pa smo še poleti složno trdili, da ga pri polževem tempu obnove nikakor ne bodo 
dokončali pred zimo. Se spomnite: „Gospon, tu ne smijete biti spodaj!“















Na koncu pa še eno čisto „filozofsko“ vprašanje. Kaj bo z ono novo pri taki vodi? Nič, le prelita bo za nekaj časa!


