Magdaleni v slovo,

Ugaša dneva že sinjina
in noč se spušča na ravan,
o, da bi srca bolečina
lahko prešla, ko beli dan.
(avtor neznan)

Dne 21. 11. 2008 je po dolgi in težki bolezni umrla Magdalena STRITIH, članica PVD Sever
Gorenjska in veteranka osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Večina nas jo je spoznala na
Jezerskem vrhu, kjer je vodila gostinski lokal. Bolezen je bila močnejša od njene volje, ki jo je
vsakodnevno izkazovala tako pri delu kot doma v krogu svoje družine. Sorodniki, prijatelji in
znanci so se z veliko žalostjo v srcu poslovili od nje.
Tako iskreno se je s svojim možem Markom veselila vsakega jutra, ko je hitela na Jezerski
vrh. Vsak dan ji je pomenil nov izziv, izkušnjo, hrepenenje in nov up. Vendar je kruta bolezen
nepričakovano zarezala v njeno življenjsko usodo. Postavila ji je nepremagljivo oviro in
ohromila tvojo energijo po njenem nadaljnjem bivanju. Z Magdo je nedvomno odšla
plemenita duša, materinsko dobro srce ter brezmejna ljubezen do vsega okoli sebe. Ostala
je le še praznina, ostali so le še spomini nanjo.
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Spoštovani svojci in vsi, ki ste pokojno poznali!
Smrt večina kultur sprejema kot del življenja tako, kot je tudi rojstvo del življenja. Ob omembi
smrti pa nam zaledeni kri v žilah in nas spreleti srh.
Sam osebno, pa tudi večina članov našega PVD Sever Gorenjska smo se s pokojno Magdo
spoznali v letu 1991 ob osamosvajanju naše domovine. Tisti, ki smo se takrat po službeni
dolžnosti nahajali na mejnem prehodu Jezersko, smo jo spoznavali skozi vsakodnevne
obiske v lokalu, ki ga je Magda vodila. Vedno je znala prisluhniti našim skrbem in tegobam
ter nas bodrila, ne le s preprosto toplo človeško besedo in nasmehom na licu, ampak tudi z
mojstrovinami iz svoje kuhinje, kjer je bila edini vladar. Prišel je tudi čas vojne in ravno v tej
se je tudi Magda, po svojih močeh izkazala, za kar ti danes Magda v svojem imenu kot tudi
imenu PVD Sever Gorenjska izrekam vse priznanje.
Magda je svoje življenje kot človek nedvomno živela polno. Čeprav večini ljudi smrt pomeni
konec, pa sam mislim, da so srečni tisti, ki umirajo s prepričanjem, da zaslužijo solze tistih, ki
ostanejo.
V imenu PVD Sever Gorenjska ter osebnem imenu, Magdinim svojcem izrekam naše
globoko sožalje.
Tebi Magda pa naj bo lahka slovenska zemlja!
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