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četrtek, 13. december 2018, ob 18. uri 
pri klavirju  

 

predstavitev knjige  

Silvo Vremec 

Ujeti veter: zbrana poezija in proza 

»Magda Vremec Ragusi se zaveda bogate dediščine, ki ji jo je oče zapustil v štirih tipkopisnih 
knjižicah, zato je poskrbela, da je del te zapuščine izšel tudi v knjižni obliki. Skozi kratke zgodbe 
spoznavamo otroštvo, odraščanje in mladostna leta fanta siromašne delavske družine z Opčin, 
ki je sredi vojne vihre šel za pastirja na Kras in ga je kruta meja kar za osem let odtrgala od 
domačih. Zaslutimo njegovo silno željo po šolanju in izobrazbi. Učiteljica je prepoznala njegovo 
nadarjenost in prepričala ljudi, pri katerih je služil, da so mu omogočili šolanje. Z velikim 
odpovedovanjem je dokončal gimnazijo, se zaposlil na novogoriškem sodišču in ob delu 
doštudiral pravo. Skozi zgodbe odkrivamo jezerce v Borovem gozdičku za današnjo Goriško 
knjižnico, z njim obiščemo priljubljen Mark ves v pomladnem cvetju in se srečujemo z njegovimi 
prvimi ljubeznimi. Njegove pesmi govorijo o njegovem domu in kraških gmajnah okrog Opčin, o 
mami in brinju, kot so vse te podobe živele v njegovem spominu v tistih letih, ko zaradi meje ni 
mogel do domačih. Govorijo o upanju in o ljubezni, ki se je prebujala v odraščajočem fantu, o 
srečanjih z dekleti.  
Zbirko kratkih zgodb in pesmi je s pretanjeno spremno besedo dopolnila hči Magda Vremec 
Ragusi.« 
(Vir: Zdenka Žigon na portalu Dobreknjige.si:https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5946) 
 
 
Odlomek iz knjige: 
 

» "In verjemi prstu v morju … in sanjam na papirju … in poljubom in pozdravom v vetru …" 
Potem se obrne in steče proč. Poženem se proti vrhu stopnic. S pogledom ga iščem, a ga nikjer 
več ne vidim. Steza ob zaraščenem jezercu, v Borovem gozdičku, tem čudnem kraju ljubezni in 
smrti, je kričeče prazna. 
 
Ko se usedem v avto, sežem v torbico in iz nje potegnem očetovo že zguljeno zeleno knjižico. 
Z obema rokama jo objamem in si jo pritisnem tesno na srce.«  
(Magda Vremec Ragusi: Morje zeleno in belo in veter med nama, str. 22). 
 

Avtorjevo delo bo predstavila Magda Vremec Ragusi. Z njo se bo pogovarjala Tina 
Podgornik. 

 

Prijazno vabljeni! 
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