
Naloga: 

Dežnikarna v Dolnji Lendavi je nastala iz šivalnice Béle Wortmana leta 

1904 v zgradbi, ki je stala na dvorišču Hranilnice v Dolnji Lendavi, danes 

t. i. Bela hiša. Bila je prva dežnikarna na ozemlju Madžarske Kraljevine 

in tako uspešna, da se je že čez 2 leti preoblikovala v delniško družbo, 

naslednje leto pa so zgradili novo impozantno tovarniško zgradbo na 

robu zahodnega dela takratnega mesta.  

In v tej uspešni dežnikarni je delala tudi moja 

žena. Nekoč sem jo čakal po službi …  

 

Izdelek dijakov: 

… cel dan, da bi jih pripravil presenečenje ter jo povabil na 

večerjo. Peljati sem jo hotel v najino najljubšo restavracijo, da bi 

proslavila obletnico poroke. Po večurnem čakanju je končno izstopila moja prelepa žena in me objela. Odšla sva do avta in se zapeljala proti restavraciji … 

… ki je bila vsa razsvetljena z najlepšimi svečami, mize so bile okrašene s krvavo rdečimi vrtnicami in na stenah so visele slike največjih umetnikov. Usedla sva se. 

Hkrati sva želela nekaj povedati, vendar sem ji prepustil prvo besedo. To, kar sem potem slišal, me je pretreslo. Za hip se mi je zatemnilo pred očmi. Vsa ta leta 

zakona mi ni priznala, da svoj denar služi z razkazovanjem telesa … 

… začel sem se spraševati, ali mi žena prikriva še kaj hujšega. Pri srcu mi je bilo zelo težko, saj sem začel dvomiti v najino zaupanje in zvezo. Mučilo me je tako zelo, 

da sem jo vprašal, ali ima še kaj povedati. Odgovorila mi je, da je to bila edina stvar, ki mi jo je prikrivala, saj ni vedela, kako se bom s tem sprijaznil. Ker imam svojo 

ženo zelo rad in jo poskušam razumeti tudi v najhujših trenutkih, sem se odločil, da jo bom razumel tudi sedaj. Obljubila mi je, da v najinem zakonu ne bo več 

skrivnosti ter da si bo poiskala novo službo. 
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