
365 KAPLJIC PO PREKMURSKO 
 

Naš član – član Kluba »Maksa Perca« Maribor - Štefan 
Koltaj je v mesecu maju 2014 v samozaložbi izdal zbirko 
aforizmov in izrekov v prekmurščini, z naslovom: 365 
kapljic po prekmursko. Avtor se je tokrat prvič predstavil 
javnosti z aforizmi, ki jih je napisal v jeziku svojega Sela na 
Goričkem. V tej vasi je odraščal pri starih starših in jo zato 
nosi v srcu kot prelepo vas svoje mladosti, kamor se še 
vedno rad vrača. Čeprav že več let živi na Štajerskem, mu 

prekmurščina nikoli ni postala tuja. Nasprotno, spremlja ga koder koli 
hodi in prav nikoli se je ne sramuje. Zato z veseljem spregovori v 
prekmurščini. Ponosen je na svoj materni jezik. 
 
V zbranih aforizmih povzema svoje večletne izkušnje, življenjske resnice 
in osebni pogled na svet. Avtor življenjske zakonitosti pospremi z rahlo 
ironijo in hudomušnostjo, kar daje njegovim aforizmom pravi čar in 
vrednost.  
 
Dr. Bernard Goršak je v spremni besedi avtorjeve zbirke 
zapisal: »Velik pomen in prepričljivost pričujočih 
aforizmov Štefana Koltaja – Pištija je v tem, da so, poleg 
veščega obvladovanja besedišča in lucidnega  izrazja, 
rezultat procesa, ki je že opravil z naivnostjo in 
malodušjem, ter da izpričuje uvid zrelega človeka v 
naravo stvari in odnosov; da govorijo post-festum, torej 
po izkušnji in z neko časovno ter emocionalno 
distanco.« 
 

V letu 2013 je naš član sodeloval na natečaju 
Aforizem v prekmurščini, katerega organizator je 
bil Javni zavod Krajinski park Goričko, na katerem 
je osvojil prvo mesto. O tem smo v preteklem letu 
pisali tudi na naši internetni strani. In prav osvojitev 
prvega mesta ga je spodbudilo k pisanju več 
aforizmov in izdaji zbirke le-teh. 
 
Člani bomo s ponosom prebirali aforizme našega 
člana in to počasi kapljico po kapljico oziroma 
aforizem na dan.  
 

 



Glede na to, da jih je v predstavljeni zbirki zbranih kar 365, bomo imeli    
možnost to lepo prekmurščino spremljati kar vse leto. Člani Kluba 
»Maksa Perca« Maribor našemu članu Štefanu Koltaju, ob izdaji zbirke 
aforizmov, iskreno čestitamo. 
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