Franc Peperko-Ferenc
S Ferencom sva se spoznala v modelarski
delavnici na Mariborski 20 leta 1963. Aeroklub
Celje je potem, ko je izgubil delavnico na 3.
osnovni šoli, dobil velike prostore na že omenjeni
lokaciji. Mirno lahko zapišem, da se je začela
renesansa modelarske dejavnosti v Celju. On in
Miro Kočevar sta v delavnici zbrala kopico
modelarskih navdušencev, ki smo, ko smo
dopolnili zakonsko minimalno starost, postali
jadralni in kasneje motorni piloti. Skovala so se
prijateljstva, ki so postala trajna. Najino
prijateljstvo, se je preselilo na travnik v Levcu.
Ferenc je bil nekaj let starejši od mene, tako, da je jadralni tečaj opravil prej. Ko smo
Marko Leskovšek, Črt Rojnik, Drago Glinšek in jaz leta 1964 začeli spoznavati lepote
jadralnega letenja, je bil on že izkušen jadralni pilot. Spomnim se dogodka, ko me je Maks
Arbeiter posadil na drugi sedež Žerjava in naročil Ferencu, naj z menoj opravi prelet od Celja
do Slovenj Gradca in nazaj. Seveda sem moral prvo uro najinega letenja prestati preizkus
vzdržljivosti in, ker sem vse obremenitve dobro prenašal, sva let nadaljevala proti želeni
obratni točki. Žerjav je imel v korenu zelo široko krilo, tako da se iz zadnjega sedeža ni videlo
veliko terena pod seboj. Zato sem se bolj osredotočil na dogajanje v kabini in seveda na
instrumente. Vrednosti, ki so jih kazali mi niso veliko pomenila in nisem vedel, da izgubljava
višino. Nepričakovano se iz prve kabine zaslišal glas: "
Vidiš tisto ročko levo spodaj?"Ja vidim jo", mu
odgovorim. " No sedaj jo primi in ko ti rečem, jo potegni"
je bil Ferencov glas odločen. Seveda niti pomislil nisem,
da ga ne bi ubogal. Takoj, ko je Ferenc zahteval "potegni"
sem to tudi storil, čeprav nisem vedel kaj sem s tem
potegom naredil. Jadralno letalo se je ustavilo in šele tedaj
sem se zavedel, da sva pristala in da sem tik pred
pristankom odvrgel kolesa. Pristanek je Ferenc naredil na
travniku blizu vasi Oplotnica. Kaj pa sedaj? Radijske
postaje še niso bile v uporabi, zato je bilo najprej treba
najti najbližji telefon in sporočiti mesto pristanka. Ko je
Ferenc to opravil, sva se lotila razstavljanja. Dobil sem
nalogo, da odvijačim pokrove na repu. Tudi Ferenc brez
orodja ni mogel storiti ničesar. Tako sva morala počakati Karner,Rojnik,Peperko,Leskovšek
na celjsko ekipo, ki se bo pripeljala na mesto pristanka. Ko
sva čakal na pomoč, so naju zabavali domačini, ki so se trumoma zbirali in občudovali
jadralno letalo. Ne zgodi se vsak dan, da blizu vasi pristane jadralno letalo. Tudi pogostili so
naju, tako da nisva bila ne lačna ne žejna. Nek posebnež bi celo rad kupil Žerjava. V takem
vzdušju sva dočakala "lojtrski voz" (tako ime smo dali transportnemu vozu) in poltovornjak,
ki ga je vlekel. Letalski mizar Franc Mirnik-Franček je bil hitro kos metodi razstavljanja
jadralnega letala, tako da smo jadralno letalo po delih naložili in je bilo pripravljeno za prevoz
domov. Vseeno pa so se dela toliko zavlekla, da se je zmračilo in na travnik je padla rosa.
Mokra trava ni dovoljevala, da bi poltovornjak s prednjim pogonom povlekel transportni voz,

kolesa so se vrtela in cela kompozicija je stala na mestu. Nek domačin, ki je opazoval naše
početje, se je takoj ponudil, da situacijo reši s dvema voloma. Pripeljal je dva vola, ki so ju
vpregli na sprednji del avtomobila. Toda vola kot vola nista bila preveč pri volji za nočno
delo, dokler Maks Arbeiter ni pritisnil na hupo. Takrat sta vola dala repe pokonci in en dva tri
je bil transportni voz na vaški cesti. To je bil moj prvi izvenletališki pristanek.
Spomin me je spomnil na letališko jadranje na pobočju Kunigunde. Pihal je močan
jugozahodnik. Ferenc je jadral v Žerjavu, jaz v Muchi-100. Po vseh pravilih bi moral biti jaz
vsaj nekaj metrov višje od težkega Žerjava. Toda situacije je bila taka, da sem bil na isti višini
ali celo malo nižje. Moj ponos mi ni dovoljeval, zato sem se odločil, da ga sledim v rep in
vidim, kaj počne, da je višji od mene. Dobre tri ure sem "guslal" za njim! Ugotovil sem, da
ima boljšo tehniko pilotiranja od mene in da se bom moral še marsikaj naučiti.
Še enega dogodka, ki sva ga s Ferencom doživela skupaj, ne bom pozabil. Ta se je
zgodil, ko sem bil že v službi. Bil je petek in letalski dan se je počasi končeval. Jadralna letala
smo pospravili, zaprli hangar... Kaj pa
sedaj? Situacijo je rešil Srečo Pukl s
povabilom k njemu domov. "Na analizo
letenja" je dejal. In tako sva se, Ferenc s
svojim Spačkom, jaz z Rogovim kolesom,
odpravila na Ljubljansko cesto. Marsikaj
smo reševali in debate je bilo malo pred
polnočjo konec. Poslovila sva se in ker je
bilo še kar nekaj noči pred nama, naju je pot
vodila čez cesto v Merxov bar. Po polnoči je
bil vstop prost. Oba, Ferenc kot študent, jaz
s pripravniško plačo, za bar nisva imela
dovolj denarja. Nekaj malega sva naročila in
vzstrajala vse dokler ga niso zaprli. Na
Rojnik,Leskovšek,Smrečnik,Peperko,Klinar,Karner,Bobnar,Čmak
parkirišču naju je pozdravila jutranja zarja.
Bilo je lepo sobotno jutro! "Kam greva sedaj" me je vprašal. "Normalno da v službo" sem mu
odgovoril. "Te bom vlekel, da ne boš kolesaril" se je odločil. Prijel sem se za streho Spačka in
tako me je "šlepal" po Ljubljanski cesti vse do letališča. Bil je dolg sobotni delovnik!
Več kot petdeset let sva se družila. Vedno nisva imela istih pogledov, prevladoval pa
je zdrav razum. Še zadnjič sva se srečala v bolnici, ko sem ga obiskal.
Pred dnevi sem se pogovarjal z Erazmom, ki mi je dejal, če koga pogreša, je to Ferenc.
Tudi jaz ga!
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