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New_York_official: Jutri novo leto! Tokrat brez Giulianita!

Repen_official: Ampak s tatovi …

Quartieri_spagnoli_official: First time?

Chiesa_di_SGennaro: Helo am undah da woter

Chiesa_di_SMarco: First time?

Padova_official: Novo leto nova tiskarna za najboljši dnevnik
v zgodovini človeštva!

Islanda_official: Kako blizu! Tudi za nas bo potem čudovito
leto! #salmonella

Israel_official: Come to Tel Aviv to celebrate new year's eve!

OPEC_official: cringeee u dont exist

Wonderland_official: First time?

Detroit_official: I wish I would not exist …

Brišče_official: Priznati moramo, da leto ni bilo najboljše, tudi za
nas kralje sveta, ampak prepričani smo, da bo leto 2021 
prineslo veliko sreče, rib in veselja!

ona, nona, kaj mi lahko poveš
kakšno zgodbo iz svoje mla-
dosti?

Povedala ti bom o hudem letu
2020. Že po praznovanju novega leta
je bilo veliko razburjenja, saj je zaradi
Trumpove Amerike skoraj izbruhnila 3.
svetovna vojna. Einstein je pravil, da
ne ve, kakšno orožje bo potrebno za 3.
svetovno vojno, a
v četrti bodo upo-
rabljali palice in
kamne. Mogoče
se je mislil Trump
bojevati s ham-
burgerji in hot do-
gi. Na srečo se je
situacija rešila
brez večjih težav
in na srečo je
Trump tudi izgu-
bil na novembr-
skih ameriških vo-
litvah. Pomisli, če
bi si ga morali
držati še par let ...
Ma, in kaj pa pri
vas, ste prazno-
vali pust?
Eh, polovico pus-
tnih zabav so nam
odpovedali zaradi takrat novega koro-
navirusa. Saj se spominjaš, ko sem ti
pripovedovala o svoji nori mladosti:
pust je zakon! Zapirali so vedno več de-
javnosti in ljudstvo se je začelo deliti na
ljudi, ki nosijo zaščitno masko, in tiste,
ki je ne nosijo, ker na začetku niso bile
obvezne. Ko sem hodila na treninge, so
me nekatere soigralke grdo pogledale,
ker sem hodila brez maske, drugim pa
se je to zdelo kar normalno. Nekoč sem
na treningu nehote tudi kihnila … Joj,
groza, vsi so se tako zgrozili in takoj od-
daljili. Videti je bilo, da imam kugo …
In potem, po pustu?
Pust je minil, zaprli so šole, tovarne,
bare, restavracije. Skratka, vse je bilo
nenadoma zaprto. Nisi smel več hoditi
naokrog, nobene fešte, pa tudi nobe-
nega sprehoda ni bilo več …
Zakaj pa?
Veš, takrat se je začela prva karantena.
Vsi smo bili v izolaciji, premikali smo
se le zaradi nujnih zadev. Začel se je ši-
riti koronavirus, vsak dan je bilo čedalje
več okuženih, vsak dan so bile nove
žrtve. Nekateri pravijo, da je virus prišel
s Kitajske na začetku 2020, drugi trdijo,
da je bil v Italiji prisoten že dalj časa.
Odgovornost za njegovo širjenje so si
podajali, kot bi bila to košarkarska
žoga: vendar ni bilo pomembno, kje
se je začelo, temveč, kako se bo kon-
čalo! Pouku smo sledili po telefonih in
računalnikih, jaz pa računalnika nisem
imela, zato mi ga je morala šola posoditi
… In naloge smo pisali do polnoči, vse
pred računalnikom. A zdaj razumeš,
zakaj sem napol slepa!?
Joj, nona!
Spomladi se je pandemija nekako umi-
rila, vendar je v Ameriki prišlo do neka-
terih problemov zaradi rasizma. Ljudje
so se pojavom rasizma upirali s protesti,
katerih glavna misel je bila »Black Lives
Matter«, vendar so se nekateri prelevili
v pravo anarhijo. Še danes ne vemo, ali
je to čemu služilo, ker imajo pri šahu še
vedno prvo potezo beli.

In kaj so bili tudi pri nas tej protesti?
Seveda, in so bili tudi zelo mirni,
ampak najbolj nas je skrbelo, kako
bomo nadoknadili vsa vaška prazno-
vanja in šagre. Odpadla so praznovanja
1. maja in Majenca. Leta 2019 niso
Dolinčani organizirali samo Majence
maja, ma tudi Juljenco julija, zato smo
vsi upali, da bodo leta 2021 Majenca,

Junijenca, Juljenca in Avgustenca. Saj
veš, kakšna sem: nonota sem spoznala
na pol pijana!
Orpo, nona, same negativne stvari
mi pripoveduješ …
Ma ne, leto 2020 ni bilo samo negati-
vno. Poletje je prineslo tudi nekaj po-
zitivnih dogodkov. Spominjam se Na-
rodnega doma. Ha, sicer ne tako, kot
so se ga spominjali moji nonoti in biž-
nonoti, vendar se spominjam trenutka,
ko je Italija predala to stavbo Sloven-
cem v Italiji. Takrat sta v Trst prišla ita-
lijanski predsednik Mattarella in slo-
venski predsednik Pahor. In v Bazovici
sta se držala celo za roko. Takrat je bil
virus še aktiven, zato upam, da sta si
potem razkužila roko! Ma poletje je
bilo v resnici zelo »easy«, maske smo

uporabljali občasno le na avtobusih, v
glavi smo na pandemijo v bistvu že
pozabili … Avgusta so politiki naredili
brainstorming, ja, kot če bi dejansko
imeli možgane, in razumeli, da je ko-
ronavirusu všeč mrak in da najbolj
kroži ponoči, zato je bila maska takrat
obvezna od 18. ure zvečer do 6. ure
zjutraj. Saj veš, so postali zdravniki čez

noč in razumeli,
da tudi virusi
spančkajo …
Drugo fantasti-
čno idejo, ki pa
so jo dobili, je bi-
la, da bodo učen-
ci v šolah potre-
bovali klopi »s
kulcmi«. Verjetno
so mislili, da na-
mesto se peštati
po avtobusih, bi
se s Sv. Ivana spu-
stili do Trga Ober-
dan in se odpe-
ljali domov. Jah
sej, niti na bus ni
bilo varno, ker je
na Krasu en tudi
popolnoma zgo-
rel, mogoče so ga

preveč razkužili z alkoholom.
Kako pa je bilo za božične praznike?
Allora, naš dragi tržaški župan Di
Piazza nas je hotel razveseliti z boži-
čnimi lučkami in je okrasil Trst. Zabaval
se je, ko je barval mesto z lučkami, in
enako se je zabaval naš dragi premier
Conte, ko je barval Italijo. Italijanske
dežele so bile rumene, oranžne ali
rdeče, ma za božične praznike je bila
rdeča cela Italija.
Uau, nona, ke robe! In leto 2021?
Eh, o tem ti bom pripovedovala na-
slednjič!

etošnji silvestrski večer bo
očitno minil v znamenju rdeče
cone in prepovedi druženja

ter gibanja. Smo pa pri @Direktu
poskrbeli za nekaj družabnih iger na
daljavo, ob katerih boste lahko priča-
kali novo leto. Za igranje boste potre-
bovali računalnik, tablico ali telefon,
internetno povezavo ter aplikacijo za
druženje na daljavo.
Naš prvi predlog je igra Drawasaurus,
pri kateri mora oseba na ekran z
miško narisati predmet, soigralci pa
ugotavljajo, kaj riše. Če želite preiz-
kusiti svoje slikarske sposobnosti, mo-
ra eden od igralcev na spletni strani
www.drawasaurus.org ustvariti novo
sobo (Create new room), izbrati, da
bo ta zasebna (private), ter določili
ime in geslo. Nato igralec klikne na
gumb »show custom settings« ter v
polje vpiše besede, ki jih bodo morali
ostali igralci risati. Pri izbiri besed je
dobro izbirati bodisi težje in bolj ab-

straktne besede bodisi lažje besede,
te pa je treba zapisati brez šumnikov,
saj jih aplikacija ne podpira. Pomem-
bno je tudi, da ustvarjalec odkljuka
opcijo »only use custom words« (upo-
rabljaj le lastne izbrane besede) ter
določi število krogov, čas risanja ter
število besed, med katerimi igralci iz-
birajo. Ko je igra pripravljena, prijate-
ljem delimo povezavo, da lahko za-
čnemo igro. Kdor prvi ugane, kaj riše
igralec, dobi največ točk in se tako
poteguje za zmago.
Naš drugi predlog je igra Never have I
ever, pri čemer eden od igralcev osta-
lim pove negativno trditev, npr. nikoli
še nisem dobil negativne ocene. Soi-
gralci, ki so negativno oceno že kdaj
dobili, pa morajo spiti požirek (alko-
holne) pijače. Radi pa bi opozorili, da
zadnja igra predvideva uživanje alko-
holnih pijač, zato vam polagamo na
srce, da pijete zmerno ter odgovorno.
Pa veselo silvestrovo in srečno novo leto!

Rdeče silvestrovo na daljavo
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#bodidirekten
@direktni: Aljoša, Andrej, Damir,
Daniel, Erika, Franz, Gabriel, Giada,
Helena, Ines, Jakob, Johanna,
Julijan, Leo, Martin, Martina,
Nicolò, Sanja, Svetlana in Veronica

Nenavadna zgodbica
iz leta 2020




