Stolp na Planini skozi pesniško dušo Metke Turšič
»Spoštovani gospod Jerman
Proslava ob odprtju stolpa na Planini je naredila name tako lep vtis, da je
nastal tale zapis. Če sem kaj narobe zapisala se ne jezite, če pa vam je
všeč mi sporočite. Metka Turšič«.
Pismo s priloženo pesmijo sem prejel 15. maja 2008 in draga Metka, nič ni
narobe zapisano, prav všeč mi je in globoko me je ganilo. To sem vam
omenil tudi med obiskom pri vama z možem Matijem, ko smo pokramljali
o stolpu in vajinih planinskih dnevih v zavetišču na Planili in dovolila ste
mi, da lahko pesem objavim v Našem časopisu.
Še enkrat hvala vam za zapisano, ki bo tudi skozi pesniške vrstice ostalo v
spominu vseh Vrhničanov.
Na Vrhniki, 9. junija 2008
OTVORITEV STOLPA NA PLANINI

Yeti
10. 5. 2008

Pozdravljen lepotec nad Vrhniko, kako te je pogledat lepo,
ko takole ves nov in mogočen tu stojiš,
kot Kralj na Betajnovi se mi zdiš.
Zgradili so te pridni ljudje,
ki za Planino gori jim srce.
Pred leti so zanesenjaki se zbrali,
da bi se o stolpu posvetovali.
Po preudarku tako so sklenili:
Ne bomo starega obnavljali, NOVEGA bomo zgradili!
Je marsikdo tedaj zamahnil z roko:
Le kaj se grejo, brez denarja nič ne bo!
O marsikaj bi radi naredili,
le kje bodo pa sredstva dobili?
So gradbeni odbor ustanovili,
vsak svojo zadolžitev dobili.
Vsi so se trudili v gradbenem odboru,
Jerman je pa skoraj »pregoru«.
Veliko prošenj so napisali, ko so donatorje iskali,

so sredstva prišla iz vse domovine,
nekaj smo zbrali tudi obiskovalci Planine.
Kar velik denar je primaknil tudi »Špar«.
Občina je zelo pomagala,
saj je prav ona prva sredstva nakazala.
Pa podjetniki in obrtniki so se izkazali,
ko so s sponzorstvom in delom veliko pomagali.
Vsi so se trudili prav vneto,
pri Torkarjevih so naredili načrt in maketo.
Bila je res dobra organizacija,
pri postavljanju je prav prišla tudi težka mehanizacija.
Danes smo v velikem številu se zbrali,
da bi tvojemu odprtju prisostovali.
To je res velik za Vrhniko zgodovinski dan,
odprli so te: Dolfe 98-letni najstarejši občan,
naš Roman in gospod župan.
Ker si tako lep in nov,
še duhovnik ti dal je svoj blagoslov.
Ko se je ob tem pesem mini zvonov oglasila,
se je še kakšna solzica utrnila.
Tudi godba je na Planino prišla,
zanosno in veselo igra.
Danes je res dan veselja,
marsikomu izpolnila se je srčna želja.
Slovenska pesem se sliši lepo,
iz grl štirih oktetov kipi pod nebo.
Otroci iz Stare Vrhnike so prišli zaigrat in zapet,
v nošah izpred sto let.
S tvoje ploščadi prelep je razgled,
saj se vidi skoraj ves slovenski svet.
Le kako človek bi ne bil vesel,
marsikoga ta pogled je prevzel.

Na levi Triglav z mogočnim gorovjem,
pa Blegoš se skriva za Polhograjskim hribovjem.
V daljavi Karavanke kot sramežljivo dekle,
Kamniške pa danes od sonca žare.
Po dolini je avtocesta speljana,
vidi se tudi naša »bela Ljubljana«.
Avtomobili mimo nje v daljavo hite,
a najlepši je pogled na naše gore.
Vrhnika kot na dlani leži,
vidi se tudi veliko okoliških vasi.
Nad mestom pa Ljubljanski vrh kraljuje,
se s Krimom, Barjem in Planino spogleduje.
Če napraviš na desno zamik,
so tam še Javornik, Slivnica, Nanos in Snežnik.
Če pa svet čez Ulovko bi bil bolj raven,
bi se videli tudi Porezen, Golaki in Čaven.

Od danes si stolp na Planini,
oddan v uporabo vsemu svetu in naši lepi domovini.
Vso pohvalo Vrhniškim zanesenjakom,
bodi spomenik delovnim junakom.
Vetrovom viharnim bodi vedno kos,
vsem tvojim ustvarjalcem, Planini in Vrhniki v ponos.
Spesnila: Metka Turšič

