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Ohranjamo dediščino

Že več kot 200 let stoji ta hiša, s slamo krita. Njene stene molče 
pripovedujejo. V njenem objemu so se generacije rojevale, rasle, 
bolehale, se poročale, umirale. Slišala je smeh otrok in vpijala njih 
solze. Vonj po dimu in sveže pečenem kruhu nas popeljeta v čas, ko ura  
in minuta še nista bili merski enoti, temveč so življenje merili letni časi 
in človeški mejniki. V njenih nedrjih sta se rodila dva pesnika, ki jima 
posvečamo to knjigo. Skupna jima je bila rojstna hiša, pesniški talent 
in ljubezen do slovenske besede. S projektom Ohranimo dediščino smo 
hiši z novo slamnato streho podaljšali življenje, pesnikoma pa z objavo 
njunih del postavili knjižni spomenik. Naj sedanjim in prihodnjim 
rodovom služi v spomin, kako preprosto, pa vendar neizprosno 
je bilo včasih življenje.

Matjaž Bergant, predsednik 
Kulturno-zgodovinsko društvo Pustote
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Kovkarjeva kajža

Kovkarjeva kajža stoji v Zgornji Luši, v zaselku, ki mu domačini pravijo 
Pustote. Z izrazom pustote so včasih imenovali opuščene hube – grunte. 
Za zemljišča, poimenovana s tem izrazom, je bilo značilno, da so imela 
premalo ravnega sveta za kmetovanje in da je bila lega osojna. Hiša se 
nahaja na desnem bregu Pustotnice, nekaj metrov nad vaško cesto. Po 
ustnem izročilu, ki pa ni potrjeno v listinah, je bila osnova hiše verjetno 
zgrajena pred približno 300 leti za potrebe logarja tamkajšnjih okoliških 
gozdov. Kasnejši lastniki so stavbo dozidavali in postavili še hlev, ki ga 
danes ni več. Glavni prostor je preprosta izba s kmečko pečjo, kurišče peči 
pa se odpira na hodnik oziroma v črno kuhinjo. Iz hodnika, ki ima dvoje 
vrat, sprednja vhodna in zadnja, vodi stopnišče do čumnate oziroma spal-
nice v medetaži in nato naprej na podstrešje. Pod čumnato je klet. Hiša je 
tip doma vaškega kajžarja in od sredine 19. stoletja ni doživela bistvenih 
sprememb ali preureditev, zato ostaja lep primerek starožitnega stavbar-
stva. Njena že na prvi pogled vpadljiva posebnost pa je kritina iz slame, ki 
se je uspela ohraniti do današnjega dne.     

Lastništvo kajže je mogoče z gotovostjo potrditi do družine Vidmar, ki jo 
je imela v lasti v drugi polovici 19. stoletja. V njej rojeni poznejši lastnik 
Franc Vidmar, po domače Pustotnik, je kajžo leta 1897 skupaj z delom 
zemljišča prodal Jožetu Okornu (1867–1942), po domače Kovkarju. Novi 
lastnik je bil sin Franca Okorna, tretjinskega zemljaka s samotne domačije 
pri Kovkarju nad Sotesko, in matere Jovane Gianutti, verjetno italijanske-
ga rodu. Jože Okorn se je poročil z Marijo Vodnik iz Poljanske doline, s 
katero sta se preselila v kajžo na Pustotah. Za kajžarje je bilo značilno, da 
so se poleg kmetovanja preživljali še z obrtjo in deloma s trgovino, ki sta 
bili eksistenčnega pomena, saj velikost in kakovost zemlje okrog hiše 
nista zadoščali za preživetje, gozda pa običajno kajžarji tudi niso imeli 
veliko. Jože Okorn se je tako poleg trgovanja z govedjo v zimskem času 
ukvarjal tudi s streharstvom, ki se ga je verjetno naučil v Poljanski dolini. 

Sproščeno poletje na pragu kajže.
Kajža, za njo s slamo krit hlev.
Na vogalu Kovkarjeve hiše.
Kajža v zimski idili z obilno zalogo drv.
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Nazadnje je Okorn streho z novo slamo obnovil leta 1930. Pozneje je bila 
kajža last njegovih potomcev, nazadnje hčere Ančke Omahen, nato njenih 
sinov in hčera, ki so streho na novo prekrili kljub pomanjkanju pravilno 
žetega materiala in ustrezno usposobljenih krovcev. Danes za kajžo 
neutrudno skrbi Okornov vnuk Branko Omahen. Hiša je ves čas služila 
kot zasebni bivalni prostor, vendar velja omeniti tudi to, da je med 2.  
svetovno vojno kot partizanska postaja Zagreb odigrala tudi družbeno 
funkcijo, saj so leta 1942 ranjence selške partizanske skupine po dražgoški 
bitki iz oskrbe pri Tavčarju zaradi izdaje preselili h Kovkarju.

Hiša in njena enkratna kritina sta neprecenljivega pomena za ohranitev 
spomina na starobitne podobe že skoraj izginulega kmečkega stavbar-
stva. Podoba kajže, kakor se nam s slamnato streho odstira še danes tukaj 
na Pustotah, je vsekakor ostala izvirna iz več razlogov. Zob časa ji ni 
mogel do živega. Prestala je vojne čase, njeni stanovalci pa so jo uspeli 
obvarovati kljub nemiru ideološke in politične razcepljenosti tistega časa. 
Zoperstavila se je novodobnemu razvoju žetvenih tehnik, zaradi katerih je 
tradicija prekrivanja slamnatih streh v povojnem času na splošno usahni-
la. Nenazadnje se je življenje vse do danes v tej hiši kljub modernemu 
družbenemu napredku redno odvijalo po tradicionalnem vzorcu, vključno 
z načinom ogrevanja (kmečka peč brez dimnika), ki je pripomogel tudi k 
ohranitvi kritine. Kajža še stoji in streha kljubuje vremenom, takšnim in 
drugačnim, ostala je prvinska, njena vrata pa odprta naključnim obisko-
valcem. In tako bo tudi v prihodnje, saj je vanjo vstopil prav tak dobrotlji-
vi obiskovalec – nekdo, ki je znal pognati kolo dobre volje v gibanje in 
naprej, ki ima čut za staro in pristno ter je pripravljen nesebično delovati 
za skupnost. In so se našli ljudje, ki razmišljajo enako. Danes na stari kajži 
pozdravljamo novo slamnato streho, obenem pa z veseljem dajemo na 
svetlo stare besede dveh povsem različnih ustvarjalcev, ki sta se rodila v 
njej. Lepo je, da imamo priložnost povezati stoletja za naše prihodnje 
rodove na ta način, kajti z ohranjanjem se spominjamo in s spominjanjem 
ohranjamo.          
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Franc Vidmar Pustotnik

Pustotnice
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MLADOST

1.

Ke sm biv še mlad otrok
sta me ata n mat učila tok
de ne pozab na Boga
pa tud na naju nka.

2.

Očeta n mater sm spoštvov
oba sm zelo rad jemov
zato pa dober sem godi
vse moje žive dni.

3.

Kej biv ata moj bolan
stregu sm mu usak dan
kej bla bovna moja mat
hodu sm ji jagode brat.

4.

Keder sva jmela čas
učila mej molit očenaš
učila me je prov lepo
poslušov sm jo prov zvesto.

5.

Učila me je šest resnic
pa deb živu po pravic
večkat mje dala kašn sovd
učila mej deset zapovd.

I.
PSTOTNK

1.

Moja mat je bla Neža
moj oča j biv Jur
se že davn veseleta
v nebesh gor zgor.

2.

Zmeram še prosta
zame Boga
deb še jest kegor peršu
kem šov s tega sveta.

3.

Včas smo na zeml
vsi tukej živel
kmal se mo skupaj
v nebesh veselil.
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NOVA HIŠA

1.

Zidarji so peršl
me ni blo doma
so ženo prašal
no ki maš moža.

2.

Žena pa reče
koga paj vam mar
hišo zidajte
se jest jemam dnar.

3.

Pa so cimperman peršl
pa so les potesal
ponoč pa še rad bli
per moj žen ležal.

4.

Radi so jo jmel kej bla fest
kej nem dala pit m pa jest
ke sm pa peršu od vojakov damu
je bla že hiša zidana juhuhu.

MEDVED

1.

Milo  zapel so
šentlenaršk zvonov
jeh nism jest slišov
pa to mni neč žov.

2.

Sam to mje pa žov
grem na Perlezov lov
de Medved je tok
žalostno smrt prestov.

3.

Pa mje reku a boš teku
pa puša poč hit
pa sej Medved opeku
ke gre lovca podit.

4.

Pa mejte za an špegu
tud drug ludje
de lovski možje
nej pergmah se puste. 

DOMAČIJA

1.

Per naš hiš bo še bogastvo
ke mam za hišo bošt tahrastov
keder tega bom predav
dnarce z nega bom kovav.

2.

Mam pa tud lep bošt smrekov
pa ga pred nabom posekov
keder bjo po petnajst col
takat jeh bom vrgu okol.

3.

Če bom pa jest pred umeru
ket bom vse to požeru
bom naredu prov pošten
bom zapustu vse moj žen.

4.

De bo jmela za kos kruha
de nabo hodila suha
gor an dol pa sem pa ke
de bo jmela za kofe.

Varianta pesem Testament, ki jo povedal 

Jože Bernik, Šinkovcov s Krivega Brda, 

in zapisala Mojca Omahen.

6.

Prav četrta j takale
spoštuj očeta matere
djala je prelub moj Franc
vsak večer mol roženkranc.

7.

Kar sm te naučila jest
na smeš nkol opest
zdej molm zajne usak dan
tok naredi usak kristjan.

8.

Čet umerje ata al pa mat
dej no zajne mašo brat.

Različica pesem Spoštuj očeta in mater!,  

povedal 1991 Janko Tavčar iz Pustot, 

obj. v Loških razgledih 1991 in v knjigi  

V Zavetju svetega Tilna 2010.

Dvakrat zapisano tudi v 4. zvezku Kamnarjeve Angele. Drugi zapis na posebnem listu ima dostavek: 

Vidmar Franjo dne 13. 12. 1910. Zgodba Medveda. Ohranjen je tudi deloma spremenjen zapis 

z naslovom Medvedova po pripovedi Janka Tavčarja (zapisal Branko Omahen v Luši 12. 10. 1997).
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5.

Zdej vesev je Loški mest
kej ta dohtar glih per cest
de ozdravla zej ljudi
gospod Bertl naj živi
in naj tud gospod slovi.

HOMAN  

1.

Škofja Loka fajn stoji
dohtar Homan tam slovi
boljšga zdravnika ni
gospod Bertl naj živi.

2.

Kunštno ma gospod glavo
ozdravu mojo je ženo
neč računov men ni za to
še dnarce dav mje na roko.

3.

Von študirov je v Berlin
ozdravla zej na Lošk dolin
zmir ozdravla sem pa ke
von je kunde čez vse.

4.

Čes bolan čet kej fali
per nem išči pomoči
von ti bo zdravila dav
von je zdravnik taprav.

PROSTOST

1.

Bog pomagej pa sveta Lucija
de biv svetnik ket sveta Marija
kej sm storu na njen dan
grem čez Brnožovo rovan.

2.

Na sred Lublance
je velk folovž narjen
pa tud Pstotnkov France
je biv not zagrajen.

3.

An par mescev je biv
tičk v folovžu vjet
paj peršu na prosto
paj spet začev pet.

4.

Spet je vesev
zažvižgov m pev
pa misl de nkol
se nabo več vjev.

Dvakrat zapisano tudi v 4. zvezku 

Kamnarjeve Angele: Prvič z naslovom Zapor, 

drugič (na posebnem listu) brez naslova in 

z dostavkom: Vidmar Franjo dne 24. 12. 45. AJ. 

Ohranjen tudi skoraj enak zapis brez naslova 

po pripovedi Janka Tavčarja (zapisal Branko 

Omahen v Luši 12. 10. 1997).

PJAČA

1.

Nasrečn žgajne kej si storu
nkol več te nabom piv
dva brata moja si že umoru
ke biv še vsak lohk na svet živ.

2.

Edn Jože edn Tone
oba sta jmela velke lone
pa sta pila premočno
zej že oba sta pod zemlo.

3.

Zej pa umoru b rad še mene
deb me loču od soje žene
mene pa naboš dobiv
nkol več te nabom piv.
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NEZGODA

1.

Ke so se Srbi pelal
na Blegoš na Kav
so mene kloftal
po rit m po glav.

2.

To sej blo zgodil
toj blo jesen
narbel so me tepl
per luž tazelen.

3.

So me zvezal
pa v avto zagnal
ket prešička al telička
mesarju pelal.

4.

Med Srbam kot med levam
pokorn sedim
držim se pohlevn
pa umret se bojim.

5.

Marijo sm prosu
pa moliv Boga
na misu mje peršla
še moja gospa.

11.

Ke Pstotnk jo je klicov
moj peršla na pomoč
na tist grič Božičov
obvarvala muj oč.

12.

Sveta Lucija pa Marija
prosile sta Boga
de niso ga ubil
oslepl ne moža.

13.

Z Brinja Korošc gaj rešu
de so ga odvezal
ke Pstotnk je že pešov
de biv še umeru hmal.

14.

Zatorej čast in slava
Peternelu naj slovi
de naj Francova glava
nkol več ne krvavi.

15.

Ta čudež se je zgodu
dvandvejstga septembra dan
devetntridesetga leta
na preval bliz Polan.

6.

Tam se je pa oživu
ke čudež se zgodi
ke z vodo gaj polivu
kse mo tok mrzla zdi.

7.

Dva vojaka sta ga gnala
v Božičov grič h barak
mo dnarce sta pobrala
dvejst men ket an stotak.

8.

Tam spet so ga zvezal
pa na tla ga zagnal
po tleh so ga valal
po glav so ga cebal.

9.

Prste na rok lomil
s prstam kopal oči
de bli ga oslepil
sveta Lucija nej slovi.

10.

Sloveča sveta cerku
v Dražošah stoji
not pa sveta Lucija
vse nej jo časti.

PERDOLE

1.

Kej bo Pstotnk nam povedov
takat ke so ga Srbi
na Blegošk cest dobil.

2.

Ke so ga prašal
pa so ga kloftal
ki si ti doma
ke niso ga poznal
tega kuštrastga moža.

3.

Prav dol je moje selo
tam dol je Luška vas
tam dol je biv vesele
ke sm jest prepevov včas.

4.

Še bel so ga kloftal
dej padu v nezavest
so zvezanga pelal
v Božičov grič po cest.

5.

Ga z avta ven zagnal
per farovškmo travnk
de bli bga pokopal
ke so misl dej že rajnk.
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11.

Žgajne mej zmešov
na svet Valentin
od tam sm se rešu
na čudn način.

12.

Angelček božji
vodu me je
z mano je hodu
perpelov mej ke.

13.

De sm zagledov
v an hiš ano luč
de sm zaklicov
ludi na pomoč.

14.

Za hrbtam je stala
ana kumarna smert
na pov sm biv zmešan
pa nism mogu govert.

15.

Čast inoj slava
nej Poldetu gre
ke Gašperjev Polde
rešu me je.

6.

De voda me nese
prek Belmu grad
zdel se mje dober
ke sm v božji biv gnad.

7.

Ke sm se zbudu
koga sem zgodi
ojstra robida
za vrat me drži.

8.

Od tam sm se rešu
de šov sm naprej
potem sm se obejsu
nan trnovi vej.

9.

Z glave porovu
sm dolge lase
po lic so mi tekle
grenke solze.

10.

Tok se mu zdi
de na gavgah visi
pa de nism obsojen
ke sodnikov tam ni.

VALENTINA DAN

1.

Nkol nabo pozabu
prav Pstotnkov sin
kok je blo slabu
na svet Valentin.

2.

Spodersnu sej biv
nan velk korenin
kok se valiv sm
po vlik strmin.

3.

Sm reku no dons
me pa ni Bolantinc
dons mej pa žgajne
pa ne dalmatinc.

4.

Sm se valiv
ket železn kolo
takat sm dobiv 
ano gorko za uho.

5.

Se dol sm zavalu
sm v snegu zaspav
pa se mje sanjal
de plavam po Sav.

6.

Sva skupej živela
že petdeset let
de nabo me več slišala
pesmce pet.

7.

Tok so me tepl
tam gor na tej cest
de skor sm že umeru
padu v nezavest.

8.

Pa sm se le oživu
ket srbsk general
ke so že nega
k pogrebu pelal. 

Pesem nosi datum nastanka 22. 9. 39.
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KUPČIJA

1.

Pstotnk vstov sm zjutrej zgodej
šov sem prek Zahribov žag
gor kje Črnivcov les naprodej
kupu sm ga čeprov biv je drag.

2.

Mej klačila beračija
zgruntov sm jo kok bo zej
sm šov po kazinarja Matija
am boš posodu dnarjev kej.

3.

Sva vzela flaško žgajna v tošl
v mavho pa prešičov rivc
pa mje posodu velk prektošl
pa jo greva prek Črnivc.

4.

Gor sva Janeza prašala
jemaš naprodej res an bošt
bova ga drago plačala
sej ma Joškovc dnarjev dost.

BREČI

1.

Tok me obsodjo
gospodje ta viš
lošk breči pa hodjo
le prek moj hiš.

2.

Srečujejo se na konc
Gašparjovih niv
sprašujejo se
a bom jest še kej dobiv.

3.

Pa kok bom dobiv
ke sm jest dnarce zapiv
jest sm še dohtarja
Pegama zviv.

4.

Že kužka m pa puša
zarubu mje breč
pa še nism oblubu
deb jagov ne več.

5.

Kužka m pa puša
sm kupu nazaj
pa še hodm na jago
ket sm nekdaj.

6.

Na cukro pa na kofet
ker brez tega ženske
ne morjo žvet.

PSTOTNK

1.

Pstotnk je nesu z malna meh
paj naredu an velk greh
poj paj šov pa tok je djav
de moko j Kovkarjo prodav.

2.

Dokler žena to nazve
je blo dober to se ve
kej pa zvedla to žena
je pa kregala moža.

3.

Začela je gosto govert
kok je to das tok požert
zej boš vender enkat set
ket je svinina šla skoz ret.

4.

Prav pa tud predav
vovsa an žakl
marskdej gaj blo
kašn frakl.

5.

Kej pa treba kupit soli
pa dnarca nkoder ni
Žena men žgajne pred nos luča
sama pa še več ponuca.
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BOLEZN

1.

Jest sem Pstotnkov France
ki mat molila je zame roženkrance
takat ke sm biv zlo bolan 
de nism umeru tist dan.

2.

Oblubila mej na Brezje
de so hude koze stran odlezle
Marija prosila je Boga
de nism šov s tega sveta.

6.

Pa Franc gaj vidu
toj biv negov brat
paj očetu povedov
ke očeta ma rad.

JOŽCA

1.

Ta Pstotnkov Jožca
ta človk je biv zvit
gaj mislu za očetove
dnarje jet pit.

2.

Petsto sovdov
negovih v hiš dobi
jeh za vogu skrit nese
dej bel brez skrbi.

3.

Ke pa očka zamerka
pa tok mu je djav
no Joža no Jože
al ti si kam dav.

4.

Jože jpa reku
de nimam jest ne
ker ne verjame
obšlata naj me.

5.

Pa res Jože ni mov
za vogu j skrit nesu
pod butare j skrov.

VASOVAVNA

1.

Sm lojtro perstavu
sm šov gor čez gank
paj mežnar gor stavu
mej poču čez vamp.

2.

Sm hodu h Maruš
sm naredu dve duš
ana jbla kajžarca
doli u Luš.

3.

Ana pa Mica
per Svetmu Duh
vsak sm dav dote
dve beli rjuh.



2524

LUBLANSKA

1.

Kok se Pstotnku zgodi
ke taopoldansk vlak zamdi
vlak že na Gorensk leti
mene že polcaj derži.

2.

Šov sm v gostilno pit
natakar me je mislu zvit
natakar ni neč dav nazaj
Franceta je pa vzev polcaj.

3.

Kar stopu j polcaj za hrbet
prav z menoj boste mogu jet
zato ker niste neč plačal.

4.

Gnav mej skoz Lublanski mest
premišlvov sm toj pa fest
ker polcajam ste me dal
nedolžnga me gnal.

5.

Pergnal so me v paražon
prašal so me kolk mate kron
an polcaj me je prijev
ta druj pa dnarce vzev.

11.

Polcaj pa v Amerik
prov slab se godi
zato ke po Lok
je zaperov ludi.

12.

Pa sej se že žiher
mal spokori
de bo saj povnu
koga smo bli mi.

6.

Jest sm že oblubu
de nam več vpov
poj so me spustl
de nem sm odšov.

7.

Nam se v Loka v kavarna
navadu hodt vas
ke polcaj mej napadu
pod nunam u gas.

8.

Tud v Loka v nedelo
nam hodu več zdaj
če me figlc ne strela
lovi me polcaj.

9.

Potem sm pa reku de v Loka
v nedelah bom hodu zej še
an figlc je umeru
polcaj je pa šov ke.

10.

Polcaj se je žvav
prek Amerik podav
figlc je umeru
zaskoz je zaspav.

SITNOST

1.

Pstotnk po Lok sitnost predaja
pa to mu na pride na mar
de ga bota perjela polcaja
de ga bo zagrabu žandar.

2.

Polcaj mo vse hudo obeta
prav bom te na rotovže gnov
žandar pa ga s kolbo pretepa
prašov je koga spa zavpov.

3.

Zapev sm to pesem
če pride polcaj
če me prov sreča
nam šov z nim nazaj.

4.

Pa peršla sta oba
tud orožnka dva
vse šterje zej ženejo
pa tega moža.

5.

Žandar mej še klofu prek glave
de skor v glav sem zvrti
v Loškm mest so hude postave
dol nka ubenkat na vpij.
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6.

Res peršu sm v Lublano z Loke
peršu sm sodnij v roke
velik sodnik so me prašal
kam ste vaše dnarce dal.

7.

Pa sm po pravic povedov
mal zapiv pa mal zajedu
nekej pred dovžan sm biv
naboš ti Pegam neč dobiv.

8.

Dohtar Pegam sej ustrašu
ke na moj dnarce sej zanašu
kej v grentnih bukvah začečkan
de sm že preveč dovžan.

9.

Dobiv sm pism še od gosposke
de morš plačat use stroške
jest pa dnarca neč nker
sm pretrgov vsak poper.

10.

Dohtar Pegam tok mej lubu
kar sm jemov mje zarubu
rad zarubu mbiv še gvant
spravu mej čist na kant.

MEDVED

1.

Tožila mej Ivana
zaslužila j še Lublana
Trilar Pegam sej smejav
pila sta vsak soj bokav.

2.

Kar per men sta zaslužila
sta zašpilala n zapila
pila sta tadrag kofe
jest sm peršu pa ob vse.

3.

Dohtarjam sm dnarje lučov
gospod Trilar mej nauču
de vzem dnarje iz šperkas
ke dohtar Pegam ni za špas.

4.

Prav ti sam se kučo zidov
pa predav tjo bo boš vidu
pa se nka preveč na ustraš
fajn fajn Pegama nabaš.

5.

Prav neč na delej raj špancerej
kolker morš se tol oberej
pol nej te pa tož če če
ti boš pa jemu dnarce le.

11.

Kernar kmal dobi tožbo
de jet mogu na sodbo
de ga zej bjo tam sodil
kej dvakat prosu za plačil.

12.

Kernar je molu roženkranc
deb tožbo zgubu Vidmar Franc
deb dobiv še von kerdit
deb hodil še k nemu pit.

13.

Velik sodnik se moj smejav
bele sveče muj peržgav
na sred pa biv je križan Bog
pa je persegu potepuh.

14.

Velik sodnik poj djal so spet
de mormo Francetu verjet
že tolkat biv je u Lublan
nker ni ubenmo neč dovžan.

6.

Sm že pred sodbo stavu zdaj
k Perlezu j šov polcaj
prav de France je zapert
pros de pejte zan govert.

7.

Gospod Perlez pride tud
ke me zagleda se začud
prav de Franc ni lažnik
me izpusti lublansk sodnik.

8.

Pred se mje slabo godil
ke me polcaji so gonil
keb nablo Perleza v Lublan
zaprt biv še an dan.

9.

Pred so jmel čezme vliko oblast
Perlezu se gre vsa čast
zej je France brez skrbi
gospod Perlez še živi.

10.

Pstotnk je nedovžn mož
se naprej k sodnij pertož
deb zej kernarja sodil
ke nega ste oprostil.
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6.

Druj dan biv jemu jet k porok
zaprt sm biv na grad še v Lok
že lohk biv že poročen
pa še nism biv spuščen.

7.

Poj pa v sredo j bla poroka
takat sm biv zelo vesev
pa tud Rezka neč na joka
prov rada dela ke sm jo vzev.

ŽENIN

1.

Takat ke sm se jest oženu
biv je an nasrečn čas
an žandar me je uklenu
pa gnov skoz Luško vas.

2.

Mojo balo so vozil
mene žandarji so uklenil
mojo balo so pelal
mene pa žandarji gnal.

3.

Gnal so me po Lušk dolin
če sm biv prov Pstotnkov sin
gnal so me prek Lok na grad
ke dol me jmel so rad.

4.

Nevesta zvesta j hmal za mnoj
prav spreljubi ženin moj
kok bo ke so te zaprl zej
ke nabo šla ohcet naprej.

5.

Sem reku a boš podrla ti
vona nato odgovori
jest že nam ke te rada mam
ke bivs moj prvi šocl sam.

16.

Pravjo lpo je moje petje
lpo je pomladansko cvetje
jest od petja mam talent
ga ne dam za uben grent.

11.

Ke moj dnarce j nemu dišov
prov pogostoma mje pisov
de vse plačej kars dovžan
kar spoznan je u Lublan.

12.

Pegam Trilarja je vžugov
jest pa plačat nisem mogu
predan je biv spreljub moj dom
ga jest jemu več nabom.

13.

Pa sva se z ženo tok zmenila
de vona gaj nazaj kupila
de še ostov sm jest per hiš
pa vona tud per tem ogniš.

14.

Zej pa suh okrog jo hodm
m pa pojem med gospodm
me poslušajo prov zvesto
ke jem povem kašno novo.

15.

To sm sam od sebe zložu
ke sm revček čist ubožu
ke mje vse dohtar vzev
to mpa ni deb več na pev.
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KOPIŠAR

1.

Kok sej Kopišar zvedu
ke Pstotnka ni blo doma
koga mu je naredu
na mizo dav je koš sena.

2.

Na vrh koša pa marelo
na vrh marele pa klabuk
na miz pa dve lamp
pa ta Kopišar je an čuk.

Zapisano tudi v 4. zvezku 

Kamnarjeve Angele.

BOKAV LITER

1.

Dokler je biv tastar bokav
sm ga še marskom podav
zej kej pa ta presnet liter
ga pa sam izpraznem hiter.

2.

Ga pa neč okol ne dam
ga pa še sam premal jmam
nove mere nova vaga
kdo sej zmislu tega vraga.

3.

Deb ga biv vrag uzev
pred ket je biv za pero perjev.

RUBEŽN

1.

V mojo kučo je peršu breč
ga gledam kej je to zan teč
al je pernesu sekrecjon
al kej je zan kajon.

2.

Jest nism jemu dnarca neč
prašiča mje zarubu breč
polej pa dnar sm koj dobiv
sm prašiča seb rediv.

3.

Vseglih le žena godrna
de biv be žiher kdej doma
zato ke tis zmerej per polič
pa hodjo zej okol hiše brič.

4.

Poj sm spoznov dej to res
sm djav se tavgasta pa nis
bom se bom pobolšov zej
bom pjan le malokdej.

5.

Je rekla če bo res toko
bom pa jest plačala to
je dala en poper za pet
jest pa pjan kmal biv sm spet.

NOVA HIŠA

1.

V Pstotah so pa tri vode
v Luš so pa tud tri žene
pa pridejo pa po te vode
pertisnejo pa vse vkop glave.

2.

Zgovarjajo se te žene
ki nek Pstotnk dnar dobi
de dela hišo zej novo
tam za Kuclovo grapo.

3.

Pstotnk dober pridn mož
kamne nosu v leskovmo koš
mavto delov pa v golid
je naredu dober zid.

4.

Je posekov bukov terš
ven se vsuje dnarce berš
ke so včas ravbarji hodil
ke so noter dnarce skril.
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JOŽE TAVČAR

1.

Vesela j bla dolina
kej peršu človk na svet
Joškovga sina
smo čakal dvanajst let.

2.

Ga dolg časa ni blo
pa vender sej rodiv
gospod Jože je že cviblu
de nabo se rodiv.

3.

Vender jmela bo dolina
še enkat enga moža
Joškovga sina
vsak nej rad jma.

Zapisano tudi v 4. zvezku Kamnarjeve 

Angele z naslovom Luša.

11.

Sedej mpa nkol ne vide
pa zmer per men leži
keder pa ležat pride
pa tokle m govori.

12.

Kok se tam sm bala
pa vselej le pozim
kej stena zaškripala
ke tega se jest bojim.

13.

Zej me pa objema me kušuje
naredu kučo sem novo
pa nkol me ne ošpotuje
če pridem pjan damu.

14.

Sedej pa tok živeva
koker v svetmu raj
če šenka Kovkar hišo
ne greva več nazaj.

6.

De boš vse požeru
ke s tolkat pjan
kučo bo sneg poderu
kam šla bova polej kam.

7.

Jest sm je povedov
de nkar se tok ne boj
pa novo bom naredu
sej mava še tekoj.

8.

Prav raj te objamem ket verjamem
še oba bova tu pozim
debele hude zime
le te se jest bojim.

9.

Pa res če sneg nism dol kidov
povsod je vse škripal
za neč je bla sm vidu
zato sm jo predav.

10.

Polej sm se preselu
čez vodo na druj krej
s seboj sm ženo pelov
v nov hiš vesela j zej.

STARA HIŠA

1.

Včas sm jemu kučo leseno
zato sm jo predav
to steno taterhleno
poderla sem bla hmal.

2.

Ta kuča j bla slaba
pa s slamo j blo pokrit
pozim sej bala Reza
že noter ni tela več bit.

3.

Kej koj stena zaškripala
čej padl mal snega
sej žena moja bala
ponoč je s postle ušla.

4.

Za neč je bla ta kuča
v ni bit mej blo sram
ke mi skoz baba pred nos luča
kok slaba kuča jmam.

5.

Mej zmeram le oštevala
pa kregala grdo
malkdaj per men ležala
pa govorila mje toko.
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6.

Že Bog je zapovdvov
če z mečam se bodeš vojskovov
tok z mečam boš končan
pa v zemlo zakopan.

7.

Zej ste slišal de bote zvedl
kdo je to pesmco naredu
zložu jo je Vidmar Franc
ke rad moli rožn venc.

8.

Ke vedno jemu j dobro vero
de to Bog bmu ne zameru
zato mu dav je tak talent
ga ne da za uben grent.

9.

V Lublan v tej tiskarn 
študiran so možje
dal bojo men dnarce 
za pesmce nove.

10.

De se bom laže živu
pa hodu bom po svet
veselo bom prepevov
Bog dej dovgo jem živet.

PRHODNOST

1.

Še bjo hude vojne
pobral bodo še kojne
pa sine vse po svet
čez mnogo dolgeh let.

2.

Še bjo vojske vlike
že rasejo mladike
partizan močni ket hrast
vsa slava nem pa čast.

3.

Že delajo kanone
pa puše an patrone
premagal mo pa mi
če vojska kdej znori.

4.

Če pride kdej povele
de se skregajo dežele
če pride vojni dan
mo zmagal partizan.

5.

Ta zmaga bo pa draga
vsaka vojska je od vraga
kdor bo nabrusu meč
nabo še okusu neč.

6.

Pstotnk pesnk pa še ni poginu
de vidl ga bote de šov bo v kino
de vidl ga bote skoz
koga je biv von za an mož.

KOŠIR
Na čast Lovrenciju Koširju

1.

Pisal se je an tisoč osemsto pa šter
ke rojen je biv Lovrenc Košir
potlej je šev na Dunej
kje živu ket ofcir.

2.

Prečudna j ta uganka
on sej zmislu ta znamka
jo pertisnu na poper
kunde bil je ta Košir.

3.

Jemu je modra glava
blo ubenga takga ni
gre se mu vsa slava
še dons nej slovi.

4.

Je biv s poštene hiše
v Luš per Ambrušč je biv doma
tok nej se zapiše
dej veselga biv srca.

5.

Pokosila ga je smert
ne more več govert
pesnk Pstotnk zanga govori
za vedn naj slavi.
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6.

Prav narbolš je s tega soda
kej z Alčovih hrušk
al mje še škoda
ke odgnov mej ta kužk.

7.

Ta kužk rujav
mu zalaja hov hov
pust hruške so naše
če ne tem pa vklov.

8.

Le nad Polancam
kužk laja najraj
zato ke mu teh hrušk
ne pernese nazaj.

9.

Žena mu prav
kok na anbert sijh dobiv
prav na Polancovmo vert
pa spet pes mej loviv.

10.

Jest biv sm na hrušk
pod hruško j biv kužk
ta bele zobe mje
spet kazov von zvust.

II.
JAKA OMEJC

1.

Tok sej navadu
ta Jaka Omejc
je Alču pokradu
vse hruške na vejc.

2.

Zato j pa poj Rusam
lohk za žgance dajav
kej okol svetga Ožbovta
vse hruške zabrav.

3.

Tud za japkam poskoču
je cele noči
za žgajne namoču
je vlike kadi.

4.

Ponoč je to delov
podnev je pa spav
hiter več litrov
je mošta zabrav.

5.

De sta ga pila
s to lažnivo ženo
pa tok se sta menila
kok je sladko.

11.

Častita komesija 
jeh bojo potrdil
men je pomagala Marija
de jeh dober sm zloživ.

Pesmi v modrem zvezku brez naslova 

zapisane med 19. 3 1948 in 25. 2. 1950. 

Zvezek last dedičev Kamnarjeve Angele

iz  Martinj Vrha.
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26.

Pozim dela doma
pa le koše ravna
s platna obravnce
per košah ima.

27.

Če hrušk naloži
de mejn ga teši
de mejn od tatvine
ga rama boli.

28.

Narbel sej pa ustrašu
gaj prašov Dolenc
kolk mojih žeblov
pa maš v marejnc.

29.

Pa krampov an lopat
nazaj maš za dat
pa prav de ni treba
ker vi ste bogat.

30.

Kar ma v marejnc
toj jemu Dolenc
kar ma v mošnic
ma pa vse po krivic.

21.

Prav lan smo ga pil
per miz pa na skril
letos te sodce
mo še napovnil.

22.

Alč pa tok prav
de bo letos dergač
dej že naredu
dovg drenov tovkač.

23.

Koder bo ga dobiv
de bo ga podiv
de od Alčovih hrušk
ga nabo več piv.

24.

Kar časa bo živu
cev čas po krivic
nazadne bjo kmal
še dobiv po betic.

25.

Ker to je an vosu
biv lohk an fest mož
keb nabiv hrušk nosu
v tem leskovmo koš.

16.

Alč pa vpije Omejc
jest nam več sadjerejc
če ti naboš pustu
teh hrušk na moj vejc.

17.

To Polanco nej greh
jesen hod po vrteh
pozim ga pa pije
drži se na smeh.

18.

Ke se pa pomlad začne
pa spet sadje cvede
prav de na Alčovmo vert
bo spet cvedl vse.

19.

Še bo dost hrušk
če bo lajov ta kužk
te bele zobe
mbo še kazov von zvust.

20.

Prav lan sem napovnu
vseh sodcov devet
kar nism jeh spraznu
pa bom jeh polet.

11.

Rekla moj mat
de mo boš mogu zavdat
če ne bo Alč vedu
des ti negov tat.

12.

Povno glavo zvijače
ma von že več let
te hruškove pjače
pa sodov devet.

13.

Vlik hrušk je pokradu
ke tolk mošta nardi
al kužk ga popadu
ni ubenkat zobmi.

14.

Le lajov j ta pes
da so slišal po ves
de Polanc je na hrušk
ke tok laja ta kužk.

15.

Tok se menjo Gorjanc
ti bore Polanc
a nejk nima neč jest
de ponoč hruške hod trest.
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46.

Per peč je pa bla
mlada dekle
paj je koza
popila kofe.

47.

Ta hiša j glih taka
še gerši ket hlev
kej djav be ta Jaka
ke bjo mo zapev.

48.

Ke Alč be jo znov
jo zapev bmo gotov
kej čaka te Jaka
moj pes te bo vklov.

49.

Zej pes ga tam čaka
pa drenov tovkač
kdej peršu bo Jaka
ke zrel bjo kosmač.

50.

Tok zej bomo vidl
koga bo v jesen
ke Alč ma tovkač
Polanc brezov polen.

41.

Nkol ni povedov
od vsega dovga
hruške j pojedu
nazaj jeh ne da.

42.

Resnična j ta pesm
ta dovga povest
dobre so hruške
pa japka za jest.

43.

Še bolši biv žgance
pa mošt vkop pit
pa ker ga če pit
jo pa mora znat zvit.

44.

Per svetm Ožbovt na grič
tam gor je ta tič
ke ma v hiši ovce
koze m pa prašič.

45.

Za vratm svinak
pod mizo ovčjak
za pečjo leži žena
na peč pa možak.

36.

Prav de svet Ožbovt
ne more goveSrt
de biv be za priča
de biv be zapert.

37.

Pa tud tok prav
dej svet Ožbovt lesen
de bo še hodu
nad japka jesen.

38.

De bo mošta naredu
pozim ga bo piv
Alča mpa Ožbeta
oba bo še zviv.

39.

Gre polet po kozleh
jesen po vrteh
pozim pa je n pije
drži se na smeh.

40.

Že tolkat je prelomu
ta sedmo zapovd
pa nkol ni povedov
če biv je per spovd.

31.

Svet Ožbovt se joka
ma takga moža
zažuga mo z roka
de Jaka nka.

32.

Pobolšej se Omejc
pust hruške na vejc
boš vidu Polanc
de v nebesa j hud klanc.

33.

Ankat bo treba
pred sodbo govert
kolkat je biv s košam
na Alčovmo vert.

34.

Alč bo zahtevov
vse hruške nazaj
Polanc mo jeh je odnesu
že bog ve kedaj.

35.

Svet Ožbovt za pričo
ke na griču stoji
Polanc na konc griča
se neč na boji.
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TAVČAR

1.

Zgubil smo moža
dohtarja Tavčarja
doma je biv s Polan
študirov je v Lublan.

2.

Na Visokm je mov grent
naredu je testament
ki bo pokopan
pol ure od Polan.

3.

Pokopal so ga 
fajmošter polansk
molil zanga
smo po kransk.

4.

Jokal smo na glas
cela Polanska vas
žaloval smo za nim
po cel Polansk dolin.

5.

Ke škoda j blo moža
je biv doberga srca
zatorej pa v nebesh
zej pros za nas Boga.

62.

Pa kužka mo vbije
dej bel brez skrbi
potem ga pa pije
kar se ga mo zdi.

63.

Je vedno vesev
ke ni se še vjev
pa zmerej še misl
kej b Alču še vzev.

64.

Fajnga soseda
majo na tem klanc
ke nem hruške pojeda
ta Jaka Polanc.

65.

Ponoč pride ket zejc
popul hruške na vejc
ime mu je Jaka
piše se Omejc.

56.

Ta mož je močan
je velik strašan
piše se Omejc 
ke nima neč vrta
ke ni biv sadjerejc.

57.

Že oča negov ni
drevescov sadiv
kej vedu de Jaka
bo dergje dobiv.

58.

Zato pa jet more
po drugih vrteh
če hoče de pozim
ma kej v zobeh.

60.

Ke hruške so zrele
na Alčovmo vert
v dežje brez marele
tih pride ket smert.

61.

De ga Alč ne napade
pa drenov tovkač
ke hruške mu krade
Polanc je zvijač.

51.

Se bosta poskusla
v tej Alčov dolin
Alč prav de Polanc
nabo delov več vin.

52.

Ksej pa jesen začela
je pa krepov ta kužk
Polanc že spet dela
mošt z Alčovih hrušk.

53.

Alč pa zej plaka
kej padu ta pes
pa Jaka še kradu
be hruške po ves.

54.

Ta vas je velika
je deleč naokol
Polanca jet mika
po hruške tabol.

55.

Tok ma zapisan
na košovmo dno
de Jaka j prebrisan
po hruške šov bo.
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KRIŽNAR

1.

Bliz Kranskga mesta
je čez Savo dovg most
s Stražiša j pa cesta
drži k Svetmu Jošt.

2.

Toj Križnar naredu
doma je v Stražiš
po ni se zej vozjo
gospodje ta viš.

3.

Pa v avto sedejo
pa pojejo not
živijo gospod Križnar
naredu j to pot.

4.

De romarji boži
lohk hodjo po nej
al pa na avto
lohk vozjo se.

5.

De svetga Jošta
lepo počaste
nej tud za Križnarja
moljo ludje.

6.

Svet Anton jo milo gleda
prav ti žena tretga reda
misnla s Ločana zvit
pa dobila sjo po rit.

7.

Tok je reku svet Anton
trikat pev tje pompardon
trikat bla si per porok
pa ubenkat neč otrok.

8.

Tri može je pokopala
ta četrtga ni golfala
ni pripustu svet Urban
zgubu je gospod Ferlan.

9.

Ločan tožu sej s Ferlanam
svet Urban drži z Ločanam
prosu zanga je Boga
de zgubila je baba.

10.

Če mu več v gosli da
pa bel zanga pros Boga
baba pa ni dala neč
zato pa nima grenta več.

PETRAŠKA

1.

Pev je zvon svetga Urbana
de sta peršla dva Ločana
kupila sta od Petraške dom
ke sta mela dober um.

2.

Zej pa pojeta zvonova
da grenta nima več udova
de tok pojejo zej zvonov
de žena ni molila prov.

3.

Molila j svetga Urbana
prosila j dohtarja Ferlana
pomagajte gospod Ferlan
pa spreljubi svet Urban.

4.

Svet Urban je ni uslišov
gospod Ferlan pa večkat pisov
Bog pomagej le po dnar
žena vcagej neč nkar.

5.

Molila j svetga Antona
farju j dala kašna krona
molu zano je glasno
de dobila bla tožbo.

6.

Vsi lovci so žalval
ke so nega zakopal
zapev moj lovski rog
de razlega se po log.

7.

Zapev moj zvon na glas
dej biv perjatel naš
pa peršu j ponga čas
ket enkat pride
tud po nas m pa po vas.
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LOŠKA

1.

Fortunovka se joka
oh ki so Praprotčan
ke ni ubenga več v Loka
ke neč več ne dajo zan.

2.

Na Luš Milka se pa smeja
k na Bukovc k maš zvoni
ke vid de fantje greja
potem bjo pa knam peršli.

3.

Že pele se kopcinar
iz Loke tabradat
vesev je tud Kazinar
sej tud vedn bel bogat.

6.

Pa Lenart ma v goznah
an tak rožmarin
tok lep duh jem daje
de vse grejo znim.

7.

Ta rožmarin Taškovk
narlepši diši
ma že skopano jamco 
de lohk ga vsadi.

Zapisano tudi v 4. zvezku Kamnarjeve 

Angele z naslovom Družba.

DEKLETA

1.

Pet mlaških deklet
grejo v Pstoto k Francet
Joža Lenart pa znem
vsaka prav ncoj prid kmen.

2.

Prav predn bo an tedn
bom lohk per vseh
bom lohk naredu
vsak po an šteh.

3.

Taškovka prav
oh Lenart je moj
napravu mje kinder
pa zibovn povoj.

4.

Tmincova prav
jij figo moli
glih jest ga bom jmela
naboš ga ne ti.

5.

To joj Lenart navčiv
kje pred per ne biv
von jij figo
še večo moliv.

6.

Bo Križnar umeru
še poj bo sloviv
per Svetmu Joštu
zvon tok bo zvoniv.

7.

Dej Križnar svetnik
naredu je vlik
de mo nardimo
lep drag spomenik.

8.

Križnar gospod
naredu j to pot
živijo gospod Križnar
slovi nej povsod.
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OKROGLE

1.

Ke ble vse drevesa en drevo
pa vse kolesa en kolo
pa vse vode ena voda
pa vse gore ena gora.

2.

Kok bi človk naredu to
deb peršu gor na to goro
posekat b mogu to drevo
naložu bga na to kolo.

3.

Pelov bga ke v to vodo
po nem be šov na to goro
kok luštno blo
tam gor živet.
Nebeške tičke
be slišov pet.

4.

Tud slišov be pet angelčke
pa svetnike božje vse
gor be vidu večnga Boga
Marijo doberga srca.

5.

Prosila je za nas Boga
de vojska se neha.

6.

Tok zej se nabo smov
več kmet veselit
ke far misl de kmetje
vsi smo zabit.

7.

Von laže debel
pa mu namo verjel
dokler bojo farji
od kmeta živel.

8.

Far plaši s hudičam
te kmečke ludi
gosposka pa z bričam
tok zej se godi.

Zapisano tudi v 4. zvezku Kamnarjeve 

Angele z naslovom Ples.

PLES

1.

V dvejstmu stoletju se tole zgodi
kej škof nam prepovedov te luštne plesi
toj prepovedov deb ne plesal
toj pa naredu deb kmetje plačval.

2.

Keb nabli kmetje plačval
tud voni be nabli zidal
tisteh zavodov
ke se zde mo tok zal.

3.

Od Vižmarjov do Šiške
je velik zavod
le kmet ga je zidov
ga ni far ne gospod.

4.

Von je sfehtov dejače
od revnih ludi
vse kmete n berače
vse mesta n vasi.

5.

Tok plesat nam bran
v ofer pa oznan
prepove naj še ofer
dergod pa v Lublan.

SMUČARJI

1.

Smučarji so fajn ludje
dekleta jeh majo rade
se tud kašna smučkat gre
ta fletne n ta mlade.

2.

Dekleta gledajo za nimi
al se smučkajo po snegu
smučkale bse tud žene ene
ke bi mož zano ne špegov.

3.

Smučkarje jemamo rad
so tok lepi napravleni
ti fantje žive v boži gnad
od vseh ludi pozdravleni.

4.

Prav se jem planinšarji
tud bli so partizan
tud ti so Nemce zlinksali
pa spodl so jeh stran.
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IZ SVETOVNE VOJSKE

1.

Ke sej vojska začela
so pokal kanon
pa kone j odvzela
so konj bli zaston.

2.

Po bukovškmo pol
letal konj so ke okol
sm vsakga zalovu
ker biv je kej bol.

3.

Ke sej vojska nehala
so konj rezgetal
pet lepih koničkov
v štalo sm gnov.

4.

Takat je blo fletn
al pred je blo hudo
takat vse jedl
smo konsk meso.

5.

Še Zahribovc tastar
jeh pobije an par
takat tud Gabrčan
biv je mesar.

III.
POTOČNIK JAKA

1.

A boš to pesm ti zamerkov
Gabrčan sej skrov u cerku
takat ke so Nemc hodil
deb ga nabli preselil.

2.

Kunštno je jemu mož glavico
star že osmdeset let
sej zaperu v spovednico
ke sej bavu še umret.

3.

Gabrčan je premišlovu
kok če kdo bo k spovd peršov
kok ga revček bom spovdovu
ke grehov nam odpušat znov.

4.

Peršla je glih negova Urša
pa poznala ni moža
prav tebe bom pa odvezov s palco
ke me nis bogala doma.

5.

Urša prav za božjo volo
to pa men se zdi za vlik
ker ni hodu neč v šolo
paj biv ata moj spovednik.

Pesmi zapisane v modrem zvezku z naslovom 

Pesmi. Jaka Omejc med 1. 10. 1946 in 2. 3. 1950. 

Zvezek last dedičev Kamnarjeve Angele.
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PUŠA

1.

Keb biv Lenček pušo predav
biv kadiv cigaret
Pstotnk biv zejca
loviv pod rešet.

2.

Biv pa rejto nastavu
biv pa Lenčka vjev
še za vado bla lubca
biv Lenček vesev.

3.

Biv mislu lsičco kosmato
sm vender dobiv
podnev jo bom šlatov
ponoč pa mašiv.

4.

Ke kožca ni cela
prevrtana je
glih tako je jmela
negova dekle.

5.

Ke s svedram joj deru
dajav na kopit
toj čudn de ni
mu smerdela per rit.

6.

V Lok čez Krenarjev jez
čez glavo sej prekucnu čez
ludje zavpil so ubov sej skor
pa biv je vov še glih tok nor.

7.

Voržoh moj bla kravja mat
ke ni ga mogla v šolo dat
keb biv le an mesc v Jelovco šov
gotov b na biv tok strapov.

8.

Ugrabu gaj an lošk žandar
ke na boji se ubene stvar
ugrabu gaj za obe nosnic
lošk orožnik to so tič.

9.

Na negovo zadno uro
je preplavov vov to Soro
mu pa dal so po betic
de sej prevrgu po mesnic.

VOV V MESNIC

1.

V Lok na svete Jedert dan
v mesnico biv je vov pergnan
ke mo ni blo prov zato je pa ušov
raj ket biv smrt prestov.

2.

Vsaka žvav se smrt boji
gotov zato ta vov znori
ke so ga misnl pobit grdo
pa jest negov meso.

3.

Mesarju je padla mesarica iz rok
moj vov ušov po plac u Lok
na plac paj blo velik ludi
pa vse se ga boji.

4.

Jemu je špičaste roge
zato se ga boje ludje
negov dovg špičast rog
naredu j že več nadlog.

5.

Ludje so ga srečval pogost
paj skoču čez Kapcinarsk most
ke ga misnl so pobit
vov pa šov je vodo pit.

6.

Vsak kočar pobije
po enga al dva
Gabrčanka pa vpije
oh kona pa nka.

7.

Prav jest ga nabom jedla
bom raj jedla kromper
mož pa tega kona
pobije zvečer.

8.

Pa kuhat ga da
pa jedla sta oba
pa jedla j tud žena
konička ha ha.

9.

Jaka prav Micka
no kašn set zdi
pas jedla konička
pas jedla gi gi.

10.

Jedla sga pa
pa jedla sta oba
pa jedla tud ženka
pečenko ha ha.
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KANKEL

1.

Ponosn Kankel se derži
ke mucka divjiga dobi
ujev ga je v lisiči skobc
šusgelt je dav vesev za šnopc.

2.

To se vsakmo čudn zdi
ke mucka divjiga dobi
divjiga mucka nkoder ni
domača muca mačka stri.

3.

Lovec Kankel je lažnik
prav dobiv sm ga v Lebnik
sojga mucka je ubov
dej biv le šusgelt negov.

DEVJAKI

1.

Nekdaj so bli divji možje
pa jmel so tud soje žene
pa vem de so tud jahal
pa farji niso jeh spovdval.

2.

Ki v grmovju ni tok greh
ket je per farjah teh ludeh
zato zaderžat se na smeh.

3.

Pesnk ata je še vidu
tega divjiga moža
de gaj še prašov
od kod sti doma.

4.

Ke sej valov po tej luž zelen
jemu je sukno bliz kolen
je djav koga se pa
zlodji valaš kle.

5.

Je djav pa je ostov pokonc
paj djav ž ž ž.

Zapisano s spremembami in naslovom Divjaki 

tudi v 4. zvezku Kamnarjeve Angele.

6.

Turški sultan je oblubu
de kristjanov nabo več moriv
Franca Jožefa j pa lubu
doklej biv na svet je živ.

CESARJI

1.

Srbi Grki an Bolgari
vsi cesarji se skup zbero
pa jo vse nad Turka vdari
Črna gora tud z vojsko.

2.

Svet se suče an obrača
zej se je pa prekucnil
da se enkat Turkam plača
kar nekdej so zaslužil.

3.

Nekdej hodu j nad Avstrijo
peršu j tud nad Dunajsk mest
tam so rekl mu adijo
pa nabil so ga prov fest.

4.

Pa vse kralji pa cesarji
an Bolgari vanj reže
avstrijsk cesar je narstari
prav de se uzet ne sme.

5.

To sej šlo za sveto vero
tekla je nedovžna kri
Turk Bolgaram sej zameru
ke kristjane jem more.
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6.

Tatrapast ludje
jo pa gledat hite
ta tavgast Slovenc
je pa pisov od ne.

7.

Le narod poreka
nam vse po pravic
utrajmance od Kreka
od Johance z Vodic.

8.

Odkar rase pšenica
še ni blo dozej
zej pa živa svetnica
bla je v našmu krej.

9.

Procesijo j pelala
na Sveto goro
paj jem zaukazala
jet z boso nogo.

10.

Ponoč jeh je gnala
na ta presvet grič
dober je lagala
Johanca z Vodic.

VODIŠKA JOHANCA

1.

Dohtarji so kunštn
pa farji so tič
pa še bolj je bla kunde
Johanca z Vodic.

2.

Dohtarje pa farje
vse je dala pod klop
Slovenc je o ni pisov
pa neč ne zastop.

3.

Kar Slovenc piše
so čenče m pa laž
Slovenca le od hiše
mu figce pokaž.

4.

Ker ne pozna jo uben dohtar
pa tud ne uben far
spoznov joj kučar
povedov j mesar.

5.

Da per nem je bla kupila
telečje krvi
de zno v sredo m petk
motila j ludi.

6.

Švabe tečejo prek Kran
za nem jo bije partizan
peršu je zane tisti dan
de smo spodl Nemca stran
dej biv Hitler pokončan.

Zapisano tudi v 4. zvezku Kamnarjeve Angele.

ŠVABE

1.

So po Luš hodile Švabe
so po Luš vpile žabe
da lega lega lega le
zakej pa semkaj peršu je.

2.

Misnle so nemške Švabe
tu so decje in pa babe
tu so tisti partizan
strelajo nas noč in dan.

3.

Če so žabe bel vekale
bel so se ble Švabe bale
oglasi se z Luše pob pob
Nemcam smrt pa grob so odprt.

4.

Nemci nimajo kerdita
hmal pokažejo kopita
in je peršu tisti dan
de nabil so jeh partizan.

5.

Nemci grejo v Crngrob
tud zasliš se z Luše pob pob
žabe so zavpile vse
Švabe grejo lega le.
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VOJN ČAS

1.

Angleži zrogoviljo
Taljan pretrgov zvez
peršli so v Ceciljo
čez morje col sem čez.

2.

Barčica j priplula
vojaki so peršli
za sveta božja vola
koga se tam godi.

3.

Tam kroglce ferčejo
pa pokajo kanon
Nemci mlad merjejo
zaslužjo soj lon.

4.

Šternšterdesetga leta zima
voni so sem peršli
so spodl Nemca z Rima
z mesta an vasi.

5.

Takat je Hitler zvedu
Taljan pretrgov zvez
de mu Stalin Berlin bo snedu
Ceciljo pa Anglež.

6.

Poderu gaj Sušnkov Urban
ke not šov ležat kej biv pjan
zapert so bli pa lušk otroc
ke so na Sterpnk šle ponoč.

STERPNK

1.

Nornovc taj an prav možak
kej sam postavu soj svinak
pa meldat gre drug dan
de ga poderl so mu Lušan.

2.

V Železnke von meldat gre
prov zagvišn pa ne ve
morbit sej pa poderu sam
ke jest sm spav u hram.

3.

Pa pride gledat gospod Brus
prav toj le kornk za kokoš
morbit so ga spodjedl mol
de sej prevrgu dol.

4.

Brus zapisov je vse spošten
dej biv svinak že pred terhlen
poslov je šifro v Bišoflak
de Nornovc ma podert svinak.

5.

Zadn dan mesca februarja
Nornovc se na grad zgovarja
kok sej tresu hišn strop
ke letu j ta svinak na kop.

11.

Prav sm svetnica
šla bom v svet raj
na Žabjek u vica
obsodil so jo zdaj.

12.

Johanca j dobila
mescev deset
kar je zaslužila
kej hodila po svet.

13.

Sedela je noter v jerest
obejsla sej bla v precest.
Pa je avzegar perlezu
prerezov je štrek
če ne bla šla duša
v peku skoz drek.
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6.

Za gospodarja
rada bla v Evrop
pa bla sta sleparja
pa padla sta pod klop.

7.

Hitler je mogu vmret
vesev je biv cev svet
negova čast in slava
pokopana v skret preklet.

8.

Zej pride drug povele
od velesile red
še naše so dežele
tok ket ble so pred.

9.

Zej spet bo svoboda
kej vsak jmet želi
je tekla kri ket voda
premagal smo pa mi.

10.

Tok je blo prerokovan
de smo zmagal partizan
na petnšterdesetga leta
devetga maja dan.

PARTIZAN

1.

Partizan so bli pa še taperv
pred Kristusam na svet
če je kašn kdej umeru
je vsak v svet raj sprejet.

2.

Partizan so prekanen
bog dej deb še žvel
če kašn kdej je ranen
tekoj se mu zacel.

3.

Partizan so narmočnej
so Nemca dal v krej
premagal velik rajh
je mogu jet kertajh.

4.

Rus je djav anfus
premagana j nemška uš
Roselvelt je reku rut
pa je Hitler biv kaput.

5.

Padu je Berlin
vladov bo Stalin
Musolin pa Hitler
pa šla sta po dolin.

11.

To se mu glih šika
kej mislu kej de je
negova vojska vlika
gaj perpravla ob vse.

12.

Vzela muj čast
vzela muj oblast
da v našo Jugoslavijo
ne bo več peršu krast.

13.

Povsod je vse požeru
požigov nam vasi
Stalin se moj pa uperu
polomu moj kosti.

14.

Zatorej čast in slava
naj vedno mu slavi
Franc Vidmarjeva glava
zložila je te pesmi.

Zapisano tudi v 4. zvezku Kamnarjeve 

Angele (z manjšimi spremembami).

6.

Ke jeh je blo na stove
po zrak so pa ferčal
mu delal so strahove
kso bombe dol metal.

7.

Vse so mu podrl
vse mesta in vasi
mnogo jeh je umrl
velik jeh še živi.

8.

Šele zej so Nemci zvedl
kej že te vojske konc
koga bodo pil pa jedl
tam neč ni dat v lonc.

9.

Pa premagal smo huderja
pa spodl po dolin
tam ni kruha ne kromperja
je lakota v Berlin.

10.

Povsod ma vse podrt
to je Hitlerjeva smrt
če bi še nabiv krepov
pa bi sedu nejk zaprt.
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BENETK

1.

Je biv na Mlak Benetkov Jaka
je biv tist ke po treh nogah skaka
je jemu palco ket an kov
paj šov Zaprev h Taškovcov.

2.

Pa prav de tebe nabom vzela
ke nimaš noga cela
ke maš ano nogo kraj
imam pa vse druge raj. 

STARMAN

1.

Tinetov Jur je Starmanu posodu
pa le za polet
dej kupu nekej hlodov
jesen če Jur nazaj imet.

2.

Ke Jur zve de krav
je vlik naprodej
von bi jo pa rad kupu
prav nazaj mdej dnar zlodej.

3.

Na kupčijo suh ni upov
Starman prav nka okol
za kravam ne skakej
mal me še počakej.

4.

Bo shod per svetmo Valentin
takat potegnu bom kej za vin.

5.

Takat pa k sreč je lep vreme
kej shod per svetmo Valentin
Jur kravo kup za pleme
da mlek ma za pozim.

Zapisano tudi v 4. zvezku Kamnarjeve Angele.

16.

Sloveča Jugoslavija
se uprla je za nas
partizane j vse pozdravila
na dobermo so glas.

17.

Dober glas pa dost klobas
je več vredn ket ena vas
pa peršu je tud tist čas
baraba Hitler je šov od nas.

Zapisano s spremembami tudi v 4. zvezku 

Kamnarjeve Angele (Jugoslavija npr. zapisana 

kot dežela ali kot domovina). Druga kitica brez 

naslova objavljena tudi v Loških razgledih. 

11.

Se Rusam zahvalimo
ke nam so pomagal
in jeh vse častimo
Bog vas živi ruski general.

12.

Ki pa zej je nek star šoštar
ke djal smo mu Musolin
partizan bi se ga zatroštal
ke bi peršu po dolin.

13.

Na čast bjo mu zagodl
pa obejsl bga na kov
tam dol be ga zapodl
koder je Hitler šov navzdov.

14.

To ble sta dve barabe
ki nijh še jemu svet
Taljan pa nemške Švabe
toj blo vse preklet.

15.

Baraba Hitler je tak želu
ke se bavu ni Boga
je mislu bo preselu
ludi iz pov sveta.
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6.

Ta dan moj šlo vse po nasreč
poj pa še nasreča
več se mu primer
kej svino renklat šov huder.

7.

Nardila se mu je nasreča taka
kmal pernesla svina ga s svinaka
mož vpije svina nka svina nka
svina vžugala j tega moža.

8.

Svina mu vtakne rivc med noge
prav dons grejo čezme vse nadloge
pred se mje prekucnu lonc
zej blo kmal še mene konc.

9.

Svina rivc ma med nogam
gospodar več ni biv sam
poj se mo ble še gozne odpele
mož je pokazov kolca debele.

10.

Žena sej pa za kolca bala
bila je strašno se vekala
svina nka svina nka
prav je že svina čez mene
in čez moje kolca gospodar.

ŽGAJNAR 

1.

Kok je Žgajnar masovnk kuhov
to se rajma potepuhu
masovnk je začev kipet
moža začel je skrbet.

2.

Toj blo res to je resnica
ruknu z varžeta j mošnica
de joj zagnov v ta lonc
kej masovnk šov pokonc.

3.

Peršla je negova žena vlika
prav de set glih šika
kes djav de gavš skuhov več
zej pa ni v loncu masla neč.

4.

Žena ga že spet ošteva
tis pa res ana uboga reva
kej bo zej pomagov kluč
ke masovnk zgoru je na luč.

5.

Prav nabom več gospodinu
to zan zgled bom jemu zej
ke sm pod omaro skor poginu
žena kuhavnco ti jmej.

6.

Vse so polagali
de ni biv ne umorjen
so šenkengo dajali
vse so bli oproščen.

7.

Na Brezje j h spovd hodila
nardila j božji rop
otroka j pa umorila
u hiš doma na klop.

8.

Odvezov jo je pater
pokoro naloži
kej bo pa za mater
ke otroka umori.

UMOR

1.

Nevihta huda je bila
kar dež se je biv vliv
otroka je pa umorila
ke na svet je peršu živ.

2.

Zato je pa voda pot vzela
ta grapa Črnovka
kej dekle otroka imela
od sojga brateca.

3.

Ke mežnar gaj pokopov
zato mu ni zvoniv
de niso ludje vedl
dej biv na svet kdej živ.

4.

V rut je blo zavezan
v cuno j blo zavit
tam not je blo prerezan
ana hčerka j mogla bit.

5.

Ke so zvedl to žandarji
kej peršlo to na dan
ke so prašat šli h Klučarji
ki otrok je pokopan.
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6. 

Prelepo lepa Špelica
poglej prelepa jurja dva
oškropu prej sm njeno krilo
ti kupm zej najlepšo svilo.

7.

Minila nista tedna dva
pred župnikam sta spet oba
nevesti zej se smeje lice
sej komej čaka na oklice.

8.

Zares kristjan si ženin Žan
odpustu si ji oni dan
prevdari zrelo in pošteno
li hočeš Špelo res za ženo.

9.

Ne maram je gospod Anton
ne za dnar še men zaston
tako je Špela zadnč rekla
zato se dones je opekla.

10.

Pa kdo razume naj ta svet
po tednih treh pršla je spet
pred župnika dvojica naša
oklice v tretje mu prinaša.

IV.
PREDPUSTNA
(Janez Benedičič Urša Tušek)

1.

Maščuješ se ti je sladko
vračuje se ti pa grenko
tako sta oni dan velela
prelepi Žan še lepša Špela.

2.

Perklana se presrečn Žan
naznana de zamena stan
zagledov Špeli sm se v lice
be naju vzeli na oklice.

3.

Prjazn župnik se smehla
pozna pač dober že oba
me veseli nevesta Špela
li res bi rada Žana vzela.

4. 

Ne maram ga gospod Anton
ne za dnar še men zaston
je v mlako stopu s tako silo
de vse oškropu mi je krilo.

5.

Osramočen potrt je Žan
a premeten in ves pretkan
si maščevane koj zasnuje
takoj nevesti beseduje.

Pesmi zapisane v modrem zvezku  z naslovom 

Potočnik Jaka Rovte, med 26. 1. 1946 in 1. 3. 

1950 (zadnja 10. 1. 1970). Zvezek last dedičev 

Kamnarjeve Angele. 
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3.

Nemce je pr nas premagov
pa tiste ki so z nem držal
marskter bo bogataš nagagov
ke jem bojo vse pobral.

4.

Nemcev Peter sej ustrašu
in je pobegnu v Anglijo
kolk zlata s seboj je odnesu
tega pa ne ve nikdo.

5.

Nej u Angliji kraluje
in se delat nej navad
mamo dost nadvlade tuje
sami smo gospodarji rad.
Pred ket bo zrasu hrast
bomo jmel novo oblast.

6.

Ne dajo mu zlata
Peterčk biv rad doma
tam v Belmu grad
deb sedu spet na vlad.

7.

Takat kej ušov
jo ni zavozu prov
pa tolk zlata kej pelu
pa zej ni več negov.

Obstaja tudi dve različici pesmi z naslovom 

Ob prvih volitvah 1945. Drugo je povedal Jože 

Bernik, Šinkovcov s Krivega Brda (zapisala 

Mojca Omahen):

1.

Pejmo gremo na voliše
vsepovsod od vsake hiše
zej smo se tako zmenil
de bomo Titota volil.

2.

Tito zej bo per koritu
Petrčk nabo več kral
Tito j Petrčka prehitu
ke sej dober vojskovav.

VOLITVE

1. 

Gremo šli smo na voliše
možje in žene od vsake hiše
de se tam smo tok zmenil
de smo titovca zvolil.

2.

De bo Tito per koritu
de nabo več Peter kral
Tito j Peterčka pohitu
ke sej dober vojskovav.

3. 

Von je jemu talent
von bo prezident
Peterčko bjo pa kupil
Anglež an mejhn grent.

4.

Bo lohk sadiv kromper
bo jemu soj kvarter
fežov mpa kromper
bo jedu za zvečer.

5.

Zej nabo več klobas
in tok ket blo j včas
de bla pratca an solatca
von je na slabmo glas.

11.

Gospod Anton se razsrdi
koker zvon mu glas doni
ob pamet sta koko naj baram
oklicev dones jest namaram.

Pesem datirana 24. 1. 1934, na koncu dodano: 

Prepisano 12. januar 1970. AJ.
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6.

Rad bse poroču
z ano kuharco civil
ke druj farji b to zvedl
gotov bga nabil.

7.

Deb ga zaprl
v folovž v Lublan
ke so tud za farje
not kamniški zidan.

ŠINKOVC

1.

Far Šinkovc je včas biv črn
zej rad be šov k tabel
pa ubedn ga namara
ke ni za neč za del.

2.

Za kuharja biv dober
pab vse požeru sam
pa prav pesnk tist Pstotnk
de not v ret nej ga bo sram.

3.

Ker von je an velk ženskar
de takga ni nker
v Žereh so ga zaprl
v cerku zan večer.

4. 

Mežnar gaj pa rešu
kej mov od cerkve kluč
Šinkovc se biv zmešov
keb zaprt biv cela noč.

5.

Od tam je von perferčov
k svetmo Lenart na grič
svet Lenart gaj pa s palco
natepu po mošnic.

6.

Per Svetmo Lenart na grič
živi gospod po pravic
zato pa vlik ofra 
dobi o božič.

7.

V Sevški dolin
pije fajmošter vin
hod po gostilnah
ket drugi fantin.

8.

Dokler kej ma v mošnic
sedi na Fertic
če mu pa zmanka
dobi pa o božič.

FARŠKA

1.

Tam v Voselc tastar
sej zagiftov an far
kej bla kuharca mlada
far biv je slepar.

2.

Tam v Voselc tanov
tud far h kuharc je šov
toj men mežnar pravu
toj res blo gotov.

3.

Tam v Žereh
tud far naredu je greh
ke per kuharc je ležov
ponoč do dveh.

4.

Tam per Svetmo Anton
tud far dav kuharc je lon
de per nem je ležala
ke ni votla zaston.

5.

V Javorjah na klanc
tud Joža je hodu k Marjanc
gaj rada jmela Marjanca
tok so rekl Polanc.
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6.

Zej pa kar so poželel
vse so od nas dobil
zej je pa svoboda
nabomo jeh več redil.

7. 
To pesmco je zložu
mu pravjo učenak
odobravajo ga kmetje
de von je naprednak.

8. 
Šla bo v glasove
zaslišal bote zapet
šla bo skoz vetrove
okol in okol po svet.

9.
Zej pozdravlam
vas vse ludi
pa našo sveto vlado
še dovg nej živi.
Pa našga krala Tite Titeta
kej pohitu hitu Peterčka.

FARŠKA

1. 

Žalostna je naša bla dežela
ke so farji bli gospodar
kuharca jeh je rada jmela
ke so dajal jem denar.

2.

Prav ofer bom oznanu
vlik bom tam dobiv
juter grem po puter
še se bom rediv.

3.

Če bom pa oznanu
ga pernesl bjo sami
še paver so zabeban
vse se nas boji.

4.

Jest pa tok mislm
de bo to glih dergač
de bojo še farji
kmetam v šterpac.

5.

Pšenico m pa puter
pojedl smo sami
far pa gre nej delat
ket delamo tud mi.

Pstotnk tičk pesnk jmenovan
nej bo zapisan v knigah u Lublan.

KUHARCA

1.

Ano kuharco b jest rad dobiv
deb mi kuhala kosil
pono b šov opovnoči
pa vem de far per ne leži.

2.

Pa vem deb djav de jo na dam
de kuharco jest rabm sam
ke nucam jo že mnogo let
ke s kladovčkam zabiva dlet.

3.

To je zložu pesnk naš
nej bo za smeh za kratek čas
ke je svoboda zej na svet
še od farjev žiher sme se pet.

4. 

Prav se farjev ne bojim
tud ne papeža u Rim
sej on ni uben oča naš
von je Taljan sej ni za nas.

5. 

Ste vidl kej so bli Taljan
vse za Hitlerjevo stran
zmaga j naša Hitler preč
premagal je slovenski meč.
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ŠEVLSK VOVK

1.

Ševle to je ana brihtna vas
noter je peršu vovk počas
pa so vsi zavpil na glas
pa ubil so ga za špas.

2.

Ke bli pa vedl dej to pes
naredl b nabli to naleš
še zej be lajov lohk na glas
pab nem ne kradu mačk klobas.

3.

Luket ima rajfnk tak
not je peršu mačkarak
pa moj ukradu več klobas
ke ni več rajnkga kužka vas.

4.

Ke be biv še tist kužk živ
ukradu mu jeh muck nabiv
kužk podiv je mucka stran
muck be biv loviv podgan.

Prepis nosi datum 23. 1. 71.

11.

De ne more popisat 
ubeno pero
vso žalost človeku 
kej slišov vse to.

12.

Pa ble se godile
še strašne reči
so nas velesile
rešile ludi.

13.

Živjo Angleži 
in pa Amerikanc
to pesm je zložu
pesnk Vidmar Franc.

6.

Ta fajmošter zej
je na visokmo kon
Bog nej mu plača
v nebeškm tron.

7. 

Zej zvonovi pojejo
pa kličejo nas
farani v cerku nej grejo
k vsak svet maš.

8.

Če ostaneš odzunej
na slabmo si glas
Hitler že zgubu je Dunej
ke hodu ni k maš.

9.

Glih tak mož biv tud 
je Musolin
zato sta šla s Švabam
oba dol po dolin.

10.

Ke nista častila 
Boga
na svet nardila 
mnogo gorja.

LENART NA GRIČ

1.

Prelubi svet Lenart
kok je on svet
pa so mu peršl
to cerku podret.

2.

Oh pa zakej
pa bog ve kdej
bomo postavl
to novo cerku nazaj.

3.

Ja čez kej let
pa nova bo spet
prelubi svet Lenart
kok je on svet.

4.

Zidarji bjo peršl
pa jo bjo nardil
Boga in svet Lenarta
še bomo častil.

5.

Tud lenaršk fajmošter
deleč slovi
novo lseno naredu
pa obesu zvoni.
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PETERČEK IN JOŽE

 1. 

Potegnu je veter
hud močan
pobegnu je Peter
stran plašan.

 2.

Podrl so mu 
Beligrad
rikverc forberc
od spred in zad.

 3.

Pobegnu joj
tud Musolin
von sej stegnu
pa v Berlin.

 4.
Grobla zej
na nem leži
mu v peklu
oblajo kosti.

 5.

Ke bjo te
oblance zažgal
hudobe bjo s pekla
von pobral.

 

11.

Kdor je doma
v lep Sevški dolin
zanga gor Boga
pros Štokarjov sin.

12.

Toj biv Štokarjov sin
ke ga mam skoz v spomin.
Kok biv je vesev
sej koj smejat začev
ke sm mu od ševlskga
vovka zapev.

6. 

Ke bo Avstrija nehala
Jugoslavija peršla
Jugoslavija deb stala
do konca sveta.

7.

Dohtar svetga pisma
j von živu na svet
vsa čast in slava
se mora mu pet.

8.

Se mora mu pet
de bo slišov cev svet
dej blo škoda gospoda
prezgodej umret.

9.

Za Sevško dolino
tam prosi Boga
sta vkup s svetm Petram
bla skupej doma.

10.

Zato so pa precej
ponosn Sevčan
kjem Krek pa svet Peter
stojita na stran.

KREKU V SPOMIN

1.

Imela je Sevška dolina
anga vlikga moža
imela je sina 
Štokarjovga.

2.

Je biv za poslanca
je biv velk gospod
gaj pozdravlala Lublana
pa tud še dergod.

3.

Kej biv na svet živ
ta gospod lubezniv
kok je lepo pridgov
pa ludi učiv.

4.

Učiv opominov
je grešne ludi
v Sevcah pa sinov
zej takeh več ni.

5.

Jugoslavijo je naredu
kjo ubedn drug ni
kej že napred vedu
koga se zgodi.
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LOVRIN JOŽE

1.

So bandit za častit Lovrinov Jože jeh pa ni
pa joj dobiv po rit de zej v črni zemli spi
tam počiva in se griva kej tok naumn biv
de slovensk narod je zatirov švabskga pa častiv.

2.

Jože ni jemu ubene vere von ni nkol častiv Boga
tud človeku ni zamere ker gaj biv s tega sveta
svet Peter mu ni vrat odperu kej na negov god kosiv
zvečer žej Jože umeru de še šihta ni zapiv.

3.

Ke biv Jože lubezniv de partizane biv častiv
biv pa še na svet lohk živu pa cigare be kadiv.

Pesem zapisana na posebnem 

listu v 4. zvezku.

LOVRIN JOŽE

1. 

Jože Lovrinov j sam bajto zažgav
pa de zažgav joj moj gašperčk Jože je djav
gašperčk nima mašince ni mogu zakort
vender je Jožeta pelov k raport.

2.

Gašperčk je mutast ne more govert
vseglih je biv Jože le obsojen na smert
pa so peršl bandit pa so dal mo po rit
kej Nemcam povedov ki fantje so skrit.

3.

Jožeta ni blo nkol več nazaj
pravjo dej v peklu an pridn polcaj
paj Hitlerju pisov dem dejte kej pit
ke vam sm povedov ki bil so bandit.

4.

Prav de sm lačn dem dejte še jest
zato ke sm vas hvalu kok vi ste bli fest
zato ke je Hitlerja hvalu na svet
je morov umret pa v peklu trpet.

Pesem zapisana na posebnem 

listu v 4. zvezku.

6.

Ker bo dol
tok smrdel
dol prdel
bjo tud tabel.

7.

Na dno pekla
je Musolin
ket je Jože
tist Lovrin.

8.

Kej tud
tam doli not
kej na zemli
Judež biv Škarjot.
  
Pesem zapisana na posebnem

listu v 4. zvezku.
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6. 
Možje so rekl ja hudič
voslov nej kupjo fantič
vosu je en žleht huder
nas pa pstite permer.

7. 

Dva fanta oba koparja
ke sta jmela dnarja
zares vosla kpila sta 
od tastarga Kajžarja.

8. 

Kajžar biv je zlo vesev
prov rad je dav to grdo zver
za del je biv čist zaneč
zato ga dav je preč.

9. 

Fanta sta vesela oba
ke je kupčija dobra bla
sej biv je skor napov zaston
koštov je samo tristo kron.

10. 

Dedca Kajžarca zmerjala
ti mrha stara pjana
zej boš sam na puklu nosu
pa pogledvov ki je vosu.

V.
KNAPOVSKA

1. 

Kdor hoče Knapovc bit
mora kunštno glavo jmet
dekleta fantje an možje
in vse kar leze ino gre.

2. 

V Knapih zmanjkal je mesa
zato jem žuga lakota
je pač tok na svet
da brez jest ni za žvet.

3. 

Konskih mrh so se lotil 
vsak po enga so pobil 
cela vas je bla mesnica 
to ni laž je bla resnica.

4. 

Po svet sej zvedl naanbrt
dej v Knapih konska smrt
vsak je reku ti namarne rit
želim vam dober apetit.

5. 

Pa te preklicane žene
kontent še niso ble
rekle dedcem so toko
perpravte še voslovsk meso.

6.

Pa biv Jože rad koru pa nima drva
paj gašperčk govoru de mrzla sva oba
Jože se hodu j h Mežnarju gret
biv tud gašperčk znim hodu pa ni mogu jet.

7.

Gašperčk pokorn za durm stoji
pa Jožeta čaka od nkoder ga ni
vojska j šla čezn več ni ga med nam
gašperčk železn še čaka ga tam.

8. 

Gašperčk gaj čakov tam mescev devet
poj joj pa fjakov pa šov je po svet
narbel gvišn v peku j šov Jožetu kort
ke ga že pred je vpelov k raport.

9.

De se bo mogu dol Jože pogret
ke tukej gaj zmerej zebl u ret.

Pesem na posebnem listu v 

4. zvezku, prepisana 26. 1. 1946.

Vse pesmi v posebnem okrašenem 

zvezku zapisane januarja 1970 

(razen zadnje, datirane 11. 1. 1971).

LOVRIN JOŽE 
(Mlaka)

1.

Šterdesetga leta je bla zima huder
Lovrinovmo Jožet je vzela kvarter
moj vzela kvarter moj zmrznu kromper
revež je Jože bit nima nker.

2.

Potem sej pa Jože županu šov javt
de morte to hišo nazaj m postavt
župan moj zapisov glih tok neč dergač
de dejte Jožeto vsak an kovač.

3.

De bo spet Jože naredu kvarter
de nabo mu več zmrznu v kevdru kromper
potem je pa Jože šov fehtat okol
prav de naredu bom hišo zej bol.

4.

Po enga kovača u vsak hiš je dobiv
pa kar je perfehtov use je zapiv
Janko profesor pa dav muj še dva
zato kej biv zvolen za vlikga moža.

5. 

Pstotnk pa šenkov gašperčka peč
pa pesm moj zložu pa ni bla mo všeč
pa le to moj blo všeč čej biv gašperčk rdeč
de se lohk Jože pogrev biv pred peč.
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26. 

Vsi pa so začel vpit
vosla morte koj pobit
vsakmu dejte kos mesa
de ga kuhov bo doma.

27. 

Janez Balančov pa prav
Lovričk udaru bo po glav
von ta kšeft prov dober zna
potovku je že kona dva.

28. 

Lovričk pernese težak kij
je vosla udaru po betic
de koj na tla se zavali
vse šter od sebe pomoli.

29. 

Živjo živjo zlodjov vosu
ti naboš več gnoja nosu
zej smo pa mi na vrh
smo že vajen takih mrh.

30. 

Vosla j blo treba s kože vzet
zato začel so ga dret
za noge ga pa drže
vsi knapovski može.

21. 

Fanta si mislta toko
tud za vas še dober bo
še vedl ne bote nič
ko gavte jedl per Jerič.

22.

Voslovska mrha pa jo ureže
čez Jakonove trbeže
za nim sta klela knapovska fantiča
toj pa več ket pov hudiča.

23. 

Nazadne vsa premočena
v Knape ga perženeta
Peter Špilarjov pa prav
zej bo konc vseh težav.

24. 

Začela klicat sta po vas
vosla mamo zej per nas
Knapovci pa vsi vesel
gledat vosla so hitel.

25. 

Precej od deleč pa so stal
vosla so nekolk se bal
vsi pa rekl so toko
prov lepo bo jmel meso.

16. 

Vosu rigov je na glas
da ga slišal so po vas
Pozerjan so rekl ta pa ta
ke zna i pa a.

17. 

Prmejdunej sapralot
v Knape je še dolga pot
zato naprej se podasta
lustik korajžnga srca.

18. 

Čez Primcov hrib sta se podala
ke sta se hribovcov bala
ke hribovc so vsi
na vosle zlo hudi.

19. 

Na hrib sta srečala fantiče tri
kso per Jerič v Knapih bli
ke domu se jim mudi
gredo kar po bližnci.

20. 

Fanti se norčujejo toko
za vas prav dober bo
za nas tabolš ludi
pa vosu dober ni.

11. 

Ke sta se za vosla bala
sta ga tud koj plačala
koj nato sta ga odgnala
Kajžarc fige sta kazala.

12. 

Habjan se smeje ha ha ha
od kod sta pa ta dva doma
prov gotov sta šintarja
al pa sta Knapovca.

13. 

Vosu jemu j slab korak
zato sta tepla ga po dlak
oba Peter in Francek
ga vlečeta za štrek.

14.

Vosu biv je slab falot
oba prekucnu je pod plot
pa sta klela po prebit
sta tepla ga po rit.

15. 

Nato pa jezna oba
v Pozern sta prignala ga 
dol sta mal počila
en štamperle popila.



8584

KEJ JE NOVGA PO DOLIN

1.

Kej je novga po dolin – 
vovk je hodu po Moškrin 
reku j Oštermanov sin 
lovci mi le koj za nim.

2.

Pošto j dav na vse strani 
kdor se vovka ne boji 
nej vzame pušo al pa kov 
saj Kankl tud bo šov.

3.

Kej narbel korajžn mož 
čej nas več ga bomo lož
to je tok sojglava žvav 
de še lovcam se postav.

4.

Peršl so na vovkov sled 
Kankl nož nabrus narpred
če ga s svincam nam ubov 
ga pa z nožam bom zaklov.

5.

Biv je tud Hrenov sin 
slediv je vovka po Moškrin 
jemu j pušo an dolg nož 
pa patronov skor zan koš.

 KNAPOVSKA

 1.
Kej sej zvedl
zej deleč po svet
de punce začele
so v Knapih noret.

 2.
Res nekej neumnih
je sprov preklet
vsaka tud hoče
že šocelna met.

 3.
Vsaka ma enga al dva
kar enmu manka
pa drugi ima.

 4. 
Je pamet telečja
pa pasja lubezn
ke pridejo smrkove
je cev brezn.

 5.
Dolenščan Javorščan
pa tud Bukovčan
keder ni drugih
so dober Ševlan.

Pesem po rokopisu iz zvezka Maksima Lotriča.

36.

Ano četrt Jeriška vzela
ker je bliz bla nedela
v nedelo pivska je navada ta
liter vina kos mesa.

37.

Tok cela knapovska vasica
je jedla magarica
pa tud pozernski fantič
so ga jedl per Jerič.

38.

Balančov Franck ma zvito glavo
zato se zmislu je tapravo
da vse voslovske šter podkov
gor na škorne bo prbov.

39. 

Ker so Knapovc tok požrt
zato je vosu storu smrt
ne boje se vosla več
če tud peržene ga hudeč.

40.

Ta pesm je zej kamplena
za Knapovce je bla zložena
če jo bjo žalostn al vesel
za spomin na vosla jo bjo jmel.

Pesem podpisana sp. Pestotnik; rokopis iz 

zvezka Maksima Lotriča, datiran 27. 1. 1926.

31. 

Vosu jemu j an cent mesa
petnajst funtov pa loja
prov trdna je oslovska koža
kupu joj Blaškov Joža.

32.

Prov dobra je voslovska kri
zato klobase Lukman jem nardi
to so ble vesele knapovske ženice
ke so grele krvave klobasice.

33. 

Mesa pa vsakmu eno kilo
sta dala za taprvo silo
vsa vas je bla vesela
ke je fest koline mela.

34.

Vosu jemu j šter noge
zato sta jmela vsak po dve
kosmata ušesa dva
sta jmela vsak enga.

35. 

Jerišk sta pošto dala
deb nekej tud prodala
prov dober je voslovsk meso
poznov ubedn neč nabo.
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SEVŠKA ŽELEZNCA
(DR. KREK)

1.

Kej zej sej zvedl
prav Štokarjov sin
nov cug bjo naredl
po Sevški dolin.

2.

Kdo sej to spovnu
gospod doktor Krek
prav dost vozit
be blo po ti štrek.

3.

Ženirji že merli
so cug po dolin
kedol vozu bo hlode
nazaj gor pa vin.

4.

In tud tolk b nablo treba
železniških konj
namest konj bo pa vozu
železn vagon.

5.

Ludje se pa kregajo
ki bo štacjon
prov ki bo obstajov
železn vagon.

16.

Ševlan so tud vovka ubil
Ločan so ga pa le sledil
najbrž le enga kosmatga psa 
iha hiha iha ha.

17.

Frtunovc prav de ni bil pes 
vovkula j bla je mela ses
joj vidu Kankl joj poznov 
ke muj na smreko ušov.

18.

Kej Joškovc zvedu sej smejav 
de pes je biv negov tarjav
za vovka mel so ga v Moškrin 
toj zašmel po vse dolin.

19.

Le za nim vse za nim 
cajt mamo ke po zim
srečn biv je Joškov pes
kej hodu le ponoč po ves
ke pa hodu b biv podnev
Hren bmo biv živlejne vzev.

Pesem podpisana Pesnik Pstotnk, okrog leta 

1920; povedala Ivanka Demšar Štibernikova.

11.

Reku j Oštermanov sin 
de sta šla prek Moškrin
poj pa šla sta še naprej 
de sta bla od lovcov frej.

12.

Bala sta se Kanklna 
m pa noža Hrenovga 
al pa puše toplarce 
ke Matičk jo jemu je.

13.

Mel so jeh tud drug Ločan
al peršl zej je vse na dan
ko so se zgovarjal 
vse so se vovka bal.

14.

Blaj vovkula al pa vovk
Hren narbel korajžn človk 
kej že tolk volov pobov 
pa biv vovka tud zaklov.

15.

Mlinar Groga ni tov jet 
je še od takat vovka set 
ke gaj v Ševle gledat šov 
leta antisočdevetstov.

6.

Lepo prosila gaj gospa 
lub moj mož ostan doma 
tok korajžn nkar nabod 
in nad vovka nkar nahod.

7.

Bloj tud drugih lovcov več 
Dobrnk m pa Jereč 
se pa nista bala neč 
sta bla dve ur od vovka preč.

8.

Dobrnk na vsakmo grič 
žgajne piv je na Planic 
Pstotnk an Kocjanov sin 
jmel so vovka u spomin.

9.

Hren podav je žen roko
jest ga bom vovk me ne bo 
čej tastar al pa tamlad 
jest ga bom ke sm mesar.

10.

Drug ludje so se tud mnil 
de so vovka res sledil
ne le enga bla sta dva 
al pa Joškovcova psa.
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Zapisal Maksim Lotrič v zvezku, 

datiranem 27. 1. 1926. 

Deloma spremenjen zapis posredoval 

Leopold Nastran s Studena, 

obj. v Loških razgledih 1980.

16.

Ta cug bo koristu
cel kranski dežel
zato ga bli kmetje
vsi vesel.

17.

Les se draž bo predav
če Lah vojsko naprav
pa tud laž bo cesar
sovdate ke gor dav.

18.

Ta štreka bo jmela
an velik pomen
šele pol bomo vidl
ke cug bo narjen.

19.

Čeb Lah kdej vojsko začev
in vnev bi se punt
b vesel se ke pelov
lublansk regiment.

20.

Bjo vriskal in kričal
živjo gospod doktor Krek
ker se lohk bjo pelal
naleš po ti štrek.
Živjo gospod doktor Krek.

11.

Železnšk možje
ga že davn žele
tud kmetje gorjanc
se ga neč ne boje.

12.

Kmal Hrvatje bjo peršl
de ga bojo ravnal
de se lohk sovdati
po nem bjo pelal.

13.

Zato j pa govoru
gospod doktor Krek
narbliži na Laško
be blo po ti štrek.

14.

Bog živi gospoda Kreka
taj Štokarjov sin
von bo spelov to štreko
po Sevški dolin.

15. 

Če ta štreka držala
bo cel na Podbrd
bo država plačala
bjo kmetje brez skrb.

6.

Na Luš na Mlinarjov niv
blo narbel lubezniv
pa možam Bukolanam
to ni dopadliv.

7.

Dolenščan bga tud rad mel
pa Sevčan
pa kolk bo štacjonov
to še ni znan.

8.
Taprv bo od Trate
bel gvišn bo v Lok
tadruj bo pa na Bukovc
če ne bo pa jok.

9.

Tatreti bo v Sevcah
ke vlika je vas
bjo lohk ga naredl
ke majo dnar v šperkas.

10.

Četrt narbel fest
pa v Železnškm mest
bo Johan dav nivo
štacjon bo per cest.
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5.

Ludje se zgovarjajo ke grejo po pot
tu not jema Jože Lovrinov soj kot
toj tist Jože presnet ke ni mogu zletet
kej biv od lenobe na Laškem ujet.

6.

Taljan so ga prašal kis Jože doma
s tok umazane kože pa kolk maš bovha
je pa Javorske fare ga dober poznam
je umazan ket Jare neč zanga ne dam.

7.

Pa ni ga dnara pa nima ga para
pa bit mora le sam pa neč ga ni sram. 

 

1.

Ma jarška sosejska fantinov devet
zakej j pa nek Jože Lovrinov na svet
delat namara raj lačn leži
naumna tastara k lenuha redi.

2.

Čenče preklada pa sem pa ke nos
ma špičasta brada pa preci dovg nos
doma je bliz Mlake kadi cigaret
prsa ma take ket an strgan rešet.

3.

Ga vojska ni vzela pa biv je vojak
ga ni krogla zadela kej biv pretenak
vender mlaške dekleta pa grejo za nim
morbit se bo Jože še oženu pozim.

4.

Vsaka prav de ga vzame ke von je fest fant
ob nedelah pa vzame na posodo gvant
kučo ma pa tako ket Lambergerjev grad
vsak noter lohk pride od spred al pa od zad.

Povedal Jože Bernik, Šinkovcov s 

Krivega Brda, zapisala Mojca Omahen.

Različico pesmi (Pesem od Lovrinovega Jožka) 

v 4 kiticah povedal 23. 7. 1988 Jože Bernik 

Kajžarjev iz Sp. Luše 19, objava v Loških 

razgledih 1991.

Na posebnem listu v četrtem zvezku 

Kamnarjeve Angele je zapisana varianta 

z naslovom Lovrin Jože:

LOVRINOV JOŽE

1.

Jarška soseska ma fantov deset
zakej je pa peršu Lovrinov na svet
delat namara raj lačn leži
neumna j tastara k lenuha redi.

2.

Pa biv je vojak pa biv je sovdat
ga ni kugla zadela kej biv pretenak
pa tud na Taljanskm biv je ujet
od same lenobe ni mogu letet.

3.

Hišo ma tako ket ravbarski grad
not se pa pride odspred in odzad
ma šipe s poperja skoz dur se mu svet
pa klub temu ma dost dobreh deklet.

4.

Mlaška dekleta zlo grejo za nim
morbit sev pa Jože oženu pozim
je dober za vsako sej je fest fant
v nedelo pa nosi naposodo gvant.

5. 

Če sploh kdej kej dela to najrajš u leže
zato zrela dekleta pred nem ne beže
v Orjuno j zapisan pa ne ve kej je to
ta Jože j prebrisan da malkdo toko.
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Obstajata tudi dve dodatni, 

precej drugačni kitici:

10.

Na veselico nis šov plavšat
sejs šov jem pesmi pet
čeb pa mislu kavsat
s seboj bme morov vzet.

11.

Aj ženkica predraga
kok ti naivna si
če ena mlada pride naga
pa še zmeraj mi stoji.

Malce spremenjeno različico povedal 

23. 7. 1988 Jože Bernik, Kajžarjev iz 

Sp. Luše 19, obj. v Loških razgledih 1991:

V malce spremenjeni varianti so nekatere vrstice

drugačne, v celoti pa zlasti 7. kitica: 

a.

Gaj Pstotnca zmerjala
de čist si ponorev 
čeb ktera tebi dala 
v nebesa be odšev 

b.

Gaj Pstotnca zmerjala 
de morš tok trapast bit 
čeb ktera s tboj plesala 
be peršla ob kerdit  

10. kitica se v variantah glasi: 

10.

Še bom hodu na zabave 
se bom v družbi veseliv 
jem pesmi pev taprave 
in vinca še bom piv. 

6. 

Pa pride ves prevzetn
pa šele tadruj dan
prav tam je blo pa fletn
na Bukovc per Kalan.

7.

Mu Pstotnca je djala
de morš tok trapast bit
sej veš de dedec stari
je tam kmu dajo pit.

8.

Vona je bla dergačna
je vse obdelala doma
še žvina bla be lačna
če na veselico z nim be šla.

9.

Na moža j ponosna bla
ke zna družbo spravt u smeh
koj mu je odpstila
tud marskteri greh.

Povedal Jože Bernik, Šinkovcov s Krivega Brda, 

zapisala Mojca Omahen. 

VESELICA NA BUKOVC

1.

Na Bukovc per Kalan
veselica j bla gundan
tam je blo pa fletn
ke so peršl tud Ševlan.

2.

Veselica sej začela
pred pustam po božič
vsa vas se je vrtela
premal je takih veselic.

3.

Špilov joj Kovačov
je vleku meh zaston
mu ubedn neč ni plačov
ni neč zaslužu kron.

4.

Sam Pstotnk za zabavo
je odličn poskrbev
je družbo mov tapravo
soje pesm jem je pev.

5.

Pstotnca j bla huda
ke ga ni blo doug domu
to pa ni blo čuda
kej tam tok luštn blo.
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LUBEZN V DRAGOBAŠKI GRAP

1.

Dragobaška grapa j taka
da ma fanta dekle vsaka
tam je bla ana Lojza stara
ke še ni jmela sojga para.

2.

Šla na Šmarno je goro
deb se kdo pobotov zno
tam k Mariji je molila
de be kmal moža dobila.

3.

Nej bo puklast al pa kriv
deb le ket dedec dober biv
prošna j bla uslišana
kmal po tem dobi moža. 

4.

Skoblanc vzame palco krivo
pa gre gor v Dragobačk
ker ma dekle dopadlivo
tam ke se prav per Debelačk.

Povedal Jože Bernik, Šinkovcov s Krivega 

Brda, zapisala Mojca Omahen. 

Varianta pesmi v 3 kiticah ima naslov 

Lojza iz Dragobaške grape.

6.

Po cimprah vid se de niso ubog
živel so na visoki nog
in oba sta rada pila
velik sta pufa naredila
ker ga niso neč plačval
na dražbi grent so jem prodal.
    
Povedal Jože Bernik, Šinkovcov s Krivega 

Brda, zapisala Mojca Omahen. 

Avtor druge variante in poznejšega dodatka je 

verjetno Pavle Bergant, Štefuc iz Zgornje Luše:

7.

Zdej so per Kveder drug ludje
gostilna jem kar dober gre
majo dost za jest in pit
in postle za prenočit.

Pridi k nam turist in gost
za dobro počutje mamo dost.

KAJ PJAČA NARDI
(KVEDER)

1.

Kveder je pa kona jahov
z gajžlo gaj po rit namahov
kon pa z ritjo odleti
Kveder se pa dol zvali.

2.

Padu je pod Kvedrov most
zlomu ni ubeno kost
je vidla Kvedra se muj smejala
in ga tokole oštevala.

3.

Na mrha pjana zej spa set
ke ti voda teče v ret
kej spa kupu tega žrebeta
rajš bi kupu mal kofeta.

4. 

Še kobila dedca dol zvali
če po pjač preveč smrdi
vona pa gospa bi bila
s kočijo rajš bi se vozila.

5.

Žvina j lačna svina j žejna
otroc pa nimajo živlejna
žvine je le mal u hlev
po nivah rase le plevev. 

1.

V Sopotnic so redke hiše
pa jagri sam trije
ke pa divji prešč perbriše
vse se ga zlo boje.

2.

Šink je tud pravu
kok se gaj bavu
keb pa spovnu še Vovnu
dobiv bjo po butic
de divji prešč je hodu
tam po Sopotnic.

3.

Vse so se prešiča bal
vse be radi v lonc ga dal
tabel podjetne gospodine
so že vabile na koline.

4.

Naredl nan so velik lov
možje s pušam in rovncam
žene an otroc pa z burklcam
a prešč jem je ušov.

5.

Ke prešč odšov je v drug revir
v Sopotnic je spet zavladov mir.

Povedal Jože Bernik, Šinkovcov 

s Krivega Brda, zapisala Mojca Omahen.
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6.

Bloj lovcov vkup velik
Tonkovc zmed vseh največ lažnik
ke biv je tud na temu bal
le von sej koj zlagav.

7.

Začev tok je perpovdvat:
»Men spela srna sej za vrat
spela se mje po kožuh
paj zletela koker duh!«

8.

Poj Mežnar Jože govori
kok se nemu perpeti:
»Prov mislu ustrelt sm zajčeka
pa uderu sm se v tla.«

9.

Prov tih perteče pes za nim
prav Mežnar: »Dilo položim
da sm obvarvov tega psa
de uderu ni se v tla!«

10.

Poj prav Mlinar Groga sam:
»Jest moje puše ne predam
če keder šov sm z no na lov
še zmerej kej zadov!«

LOVCI, POZOR!

1.

Lan trinajstga februarja
sm biv na lovsk veselic
se čeda jagrska zgovarja
kdoj zmed nas največi šic.

2.

Največi šic je v Lok notar
de nim ne vide ubena stvar
če le negova puša poč
ubije vse gredoč.

3.

Ke blo bi takih šicov več
per nas be nablo zejcov več
pa tud divjeh ne lesic
in gamsa ne v Lebnic.

4.

Bloj cela vrsta lovcov
pa tud lovskih žensk velik
kmal nam je Perkus pravu
kok gamsa strelov je v Lebnik.

5.

Strelov gaj pa gaj faliv
smejejo se mu lubezniv
kej djav dej von izvrstn šic
pa gaj faliv u temu grič.

6.

Svetga Valentina zvon
prosi zej dekletam lon
prosile so denar za zvon
de vsaka koj se omoži.

7.

Zej šlo bo vseh devet deklet
še za enga prost po svet
keder bo zapev taveč
takat bo tavelka reč.

8.

Ke bjo pa tistga slišal pet
omožl se bo vseh devet
to jo bo še pev klanet
to bo luštn še na svet.

9.

Zej jo pojeta sam dva
nima vsaka še moža
ke bjo zapel vsi terje
bjo pa imele vse može.

Pesem posredoval Janez Gartner, objavljeno 

v Loških razgledih 1991.

TRETJI JARŠKI ZVON

1.

Na Jarčim Brd nov zvon zvoni
deleč okol ta zvon slovi
ta zvon slovi se tok glasi
vsaka rada se omoži.

2.

Na Jarčim Brd glasno zvoni
fante n dekleta vse zbudi
tok pa res ni nkol nker
ket tam anbart so ohcet šter.

3.

Gor novi zvon pa poje zej
mož tojo ženo rad imej
tok jo pojeta oba
de žena rada imej moža.

4.

Z visokga torna poje zvon
pred cerkvijo pa pompardon
tok zapoje tud klanet
de kmal bo druga ohcet spet.

5.

Tok jo poje tam klanet
de omožil sej že pet deklet
zad jeh čaka še devet
vsaka j taka: če ga met.
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MUSSOLINI

1. 

Taljanka ma pa sina
ga je rodila mat
jemajo Mussolina
ke se ga morjo bat.

2.

Taljan se ga bojijo
mi se ga pa neč
Srbi pa želijo
deb peršu nim pod meč.

3.

Če Srbi ga dobijo
prerežejo mu vrat
glavo pa obdržijo
za fusbal igrat.
  
Povedal 23. 7. 1988 Jože Bernik Kajžar iz 

Sp. Luše 19, objavljeno v Loških razgledih 1991.

21.

Vesele lovske so žene
ke jmajo lovce za može
ke pride lsičca po kokoš
le jager ta jje kos.

22.

Pogovor lovski se neha
potem pa godba zaigra
začev danit sej beli dan
poj šli smo lovci dam.

Zapisovalec neznan, povedal Janez Gartner, 

objavljeno v Loških razgledih 1991.

16.

Poj pa reče gospod Flis:
»Ncoj luštn bit je u tej hiš
še luštnej je k gremo na lov
ker tam se slišjo jagrsk psov
lajajo: Hov hov hov!«

17.

Pa res je luštn stat na štant
perteče srna v sivmo gvant
za no pa psiček kmal erjov
pa kej kjo Tonkovc ni zadov!

18.

Zaslišov se je pok in pok
je strelov Tonkovc tok in tok
pa previsok al pa prenizk
zmerej le takist!

19.

Poj prav Jamnk v Sopotnic:
»Jest mam lešt le do lesic!«
Nato glase se še žene:
»Te pa sortamo tud me!«

20.

Vona j kunštna prov preveč
prvoš se tih ket teč
ke jager be nabiv moj mož
be vzela vse kokoš.

11.

Jager vsak le sam se hval
zadene marskter pa le mal
le rajnk Kazinar biv je jagr fest
pa Pekov Tonče v mest.

12.

Poj Kosmov Tine prav s Polan:
»Jest pa mislm de tud znam
ke sm za Gabrško goro
srn odbiv nogo.«

13.

Polej prav negov brat Jernač:
»Jest pa ne falim dergač
ket keder jemam prazno cev
mi vide divja zver.«

14.

Poj prav Joškov Franck tardeč:
»Tud men je letos šlo po sreč
če mbo še drug let tko
nam delov druzga koker to!«

15.

Začne brat Tonče govorit:
»Tud moja puša poč
je res de nese del
vona je tica jest še bel!«
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TA STARI STARMANKI
(gostilničarki)

Je opravliva je golfiva
not med vin vodo preliva.

Sit so jo bli Zalložan
zej smo jo še bel Lušan.

Vse štiri kratke pesmi povedal Jože Bernik, 

Šinkovcov s Krivega Brda, 

zapisala Mojca Omahen. 

OB POŽIGU ZAVAROVANEGA  
OGLJA NA GABRŠKI GORI

Naredu je kolpern u gmajn
pa se sekirov zajn.

Poj je šov ta kunštna žvav
in ogle v kolpernu zažgav.

Take vasi ni nker
ket so Pstote
kso hiše šter.
U vas je sednajst ludi
zato pa bogatije ni!

Objavljeno v Železnih nitih 2011.

KOVKARJOV VOSU

Gnoj sm ti vozu v Križno ravan
sm vovsa oblubu še zej sgam dovžan.

OB NAKUPU PSA 
(Dolenčevga)

Zato je kupu tega vraga
de lohk hodu bo na lov
ke jemu bo soja jaga
zej ko Hrastnk je negov.

ŠKOFU BONAVENTURI

Škof Bonaventura bo zmerej slaviv
ke z žegnano curo je lukne mašiv.

Spoznajmo Janeza Dobrajca
ke preč je odrezov soja jajca
žena mu ni pstila več
pa je odrezov jajca preč.

Odrezov jeh je v Lok na plac
skup muj zlezu mahadrac
ta bolš parcjon so pokopal
ta drug telo v špital pelal.

Zdej žena sorta ga per rit
ke jeh ni dal nazaj peršit
kej ji pa more zej nardit
samo še uščije sej lohk u rit.

Bolš je župca ket pa sok
pa sta brez skrbi zavol otrok
žena se bo do smrt kesala
ker muj tok nerada dala.   
 
Povedal Jože Bernik, Šinkovcov s 

Krivega Brda, zapisala Mojca Omahen. 
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11.

Kdo bo pa za gospodarja
teh dovgih sedm let
Hren me je opeharu
zej mi ni več za žvet.

12.

U vodo bom skočila
ket Meta Kovskarca
če nabom dobila
tardečga Toneta.

13.

Dvakat je vdova 
umrl jej en sam mož
zguba je huda
vdova bom zaskoz.

Objavljeno v Železnih nitih 2011.

6.

Oh kej smi nardila
oh ti presnet otrok
jest se bla omožila
oh a bom še zmerej tok.

7.

Oh kej ste mi naredl
zej bom ob vse
zej bom ob vse
pa še prvošjo me.

8.

Hlode bojo šacal
na novo bo šacil
kdo bo pa to plačov
oh kej ste mi nardil.

9.

Še veča ta nasreča
dobila ni moža
če bla noseča
kej bo pa poj začela.

10.

Kdo bo pa zej delov
žagov in orav
kdo mbo pa kej pomagov
le kej bo kdo djav.

 
VI.
STARA PESEM

1.

Za zej Starmanka se joka
zgubila je talent …
bla jmet bila b poroka
pa vzel so ji še grent …

2. 

Zej ke grenta nima
ji nabo ubedn dav
ta stara šema
skrbi jo že glih prov.

3.

Kej Milkna zvedla žlahta
to de Neža se moži
pa kmal je Neža zvedla
kok se ji godi.

4.

Hren je šov h notarju
kok je to narjen
da ni otrok tastari
še grent mu zgovorjen.

5.

Neža sej zjokala
kej enkat zvedla to
je hčerka podpisala
perjela za pero.
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Nism verjev de mam take ludi
zares so hudobn še bol pa grdi.
Zares so namarn pa neč jeh ni sram
bander so nosil pa s takm rokam.
Če Mežnarjov očka tok so zvolil
de dolensk fantini bander so nosil.
Mu bom kar an naredu ke bo peršu zvonit
fest gam natepu s palco po rit.
Šestndvejstga leta se to je godil
ke Dolenčan bander vzel so posil.
Pa s tem se ne morjo posebn postavt
tud Jera jeh ne more zato neč pohvalt.
Ta pesmca kratka bo spomin za naprej
čej pa premajhna lohk zveste še kej.
Peršla iz Pariza štemflana je tud
zato pa ne sme bit ubedn neč hud.

Objavljeno v Železnih nitih 2011. Na koncu 

rokopisa pripisano: V Martin Vrh spisoua 

Dne 1. februarja 1927 Prepisana tukaj 

Dne 4. januarja 1931 Andžolina Benedick.

Ko edn zmed fantov tud zraven je biv
ke včasih per Jeri Lovričkov sej mdiv.
Golčan so mu rekl a neč te ni sram
bander boš perjemov pa s takm rokam.
Koko se Dolenčan zej nobel derže
bander ma nov krancl oj zej bo pa že.
Pa krancl ta nov be lep ne biv tko
keb Jeringa cvetja neč zravn ne blo.
Pa pustmo zej Jero pa pejmo naprej
koko se ta vas ma od znotrej že kej.
Pa koker se sliš neč prida nabo
preveč so namarn toj zajne grdo.
Pa res so namarn to sliš se povsod
straniše jmajo kar na Benetkovmo pod.
Pa nova postava odredila j tako
straniše prestavl de kazni nabo.
Za bander so se kregal to znan je povsod
po Sevcih in Češnc pa tud še dergod.
Še v Ševle smo zvedl za tisto vojsko
Boga smo prosil deb hujšga ne blo.
Ta novica je zvedu tud svet Miklavž
ni mogu verjet je mislu dej laž.
Zdel se muj čudn kok mora to bit
z oltarja biv padu keb nabiv perbit.
Ke natank je vse zvedu se zdel muj velik
grdo je pogledov ta velik svetnik.
S palco j zažugov zej je pa preč
dolenskm fantinam nabom nosu neč več.

GOLIŠKM IN DOLENSKM FANTAM

Goličan so se troštal kok luštno bo to
bander bomo nosil na svet Rešn Telo.
Pa hitet bomo mogl de nas ne prehiti
ta Jerina garda iz Dolene vasi.
Ko v Sevca bomo peršl prijel ga bomo koj
če bo le sila ga bomo pustil pa poj.
Bander je že zunej na cesti stoji
ko peršla je garda iz Dolene vasi.
Takat pa šlo za božjo je čast
tok so se gledal koker pošast.
Dolenčan so rekl bander bomo nosil
če ga ne boste dal zlepa ga vzel mo posil.
Gregorjev profesor je stopu šerok
zej boste mene poslušal jest nism otrok.
Jest sm pr čukah ta velka glavina
mene posluša vsa Sevška dolina.
Tud Janez Pepelov je zravn biv koj
je petje popustu pa šov je na boj.
Ti Janez čes moj boš ja nesu bander
gaj šuntala ljubca v soboto zvečer.
Še Štefan Pepelov takoj se oglasi
smo krancl napravl nosil ga mo mi.
Ta drugi so rekl bit mora toko
tud Jera je dala an dinar zato.
No čej pa tako pa Golčan bomo odstopil
ne mormo deb vas sramotil.
Bander bote nosil to mora tok bit
če ne bote zgubil per Jeri kerdit.
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Res fantič sem od fare rad šel bi pred oltar
katero naj si vzamem da bova srečen par.
    
Objavljeno v Železnih nitih 2011.

OŽENIL BI SE RAD …

Še fantič sem od fare oženil bi se rad
kako pa naj izberem predražestni zaklad …
Imel deklet sem dosti, na slednji prst deset
ni moč se odločiti bi hotel ktero vzet …

Je bila prva črna a črne so hudič
ubogati jo moraš ukazati pa nič …
Pa druga je blondinka ne maram takih las
preveč vodeno gleda prenežen je njen glas …

Je tretja bila majhna ta zame tudi ni
ko pišče pod nogami se vedno mi vali …
Četrta je velika visoka kakor hrast
ne maram take dokler ne grem na luno krast

 …
O peta pa visoke nosila je pete
telo je bilo kratko predolge pa noge …
In šesta je frizuro od glave metra pol
jaz rad bi le ženico ne maram takle kol …

A sedma pa se pači in čudno govori
ne maram za strašilo ki vrane naj plaši …
Deveta barva lica po pudru vsa smrdi …
le takrat ljubim moko če v kruh se zamesi …

Deseta je pokrila celo lep bel klobuk
pa tisoč stokrat ljubši mi je na palci čuk … 

postavijo cerkovco božje svetiše
ki bode imena vasi oporiše
Martina mu svetga dajte patrona
ke tu varuh bo v raju pa krona.

Iz 4. zvezka zapiskov Kamnarjeve Angele 

(poseben list), na koncu rokopisa stoji: 

Spisano v Martinvrhu dne 25. 4. aprila 1938 

Angela Jelovčan Kamnarjeva Martinvrh 

št. 12. Pesem za objavo v Železnih nitih 2011 

izbrali in prepisali Ladi Trojar in Neža Rejc.

ŠOLA MARTINVRH

Koprivnk častiti prelepa planina
Polanska častita in Sevška dolina
v Polansko steguješ dolino kolena
obrnena v Selško ti hrpta je stena
otroško te lubijo brhki Polanci
in Sevčani so ti perjateli znanci
posebn Martinvrh obširna soseska
brez strmih robov je in krhkega peska
ti plašč nardila da hrpt ti pokriva
gozdiči ga lepšajo travnik in niva
čez glatke bregove široko prostrane
so hiše in koče lepo posejane
v nih biva pa narod ki pridn je zložn
pošten in pravičn vesev in pobožn
ki res napreduje v obrtih vseh strokih
ki vedno vseh vrst mu orodje je v roki
ta narod Koprivnk je spet te odičil
znak na ti na sredi je hrpta zapičil
Koprivnk ozri se poglej šolo novo
Martinvrha lepo naprednost gotovo
tu se vežbala dalje mladina
de bode v modrosti lubezni edina
ki skrbn bo čuvala dela vseh dedov
poštena do bratov vseh in do sosedov
pa šola Koprivnk bo vedno skrbela
de z lepim ti plaščem hrptiček bo grela
Koprivnk še enkrat Martinvrh predrami
povej na kateri želiš da ti rami
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PISMO ZA SLOVO

Ker je dons prjazn vreme
ti želi moje srce par besedi
sonce je začel nisko sijat
skorej bo za goro šlo
pa vidm mile ptice ki prepevajo
men se pa tako dozdeva ket jemala bi slovo
nama so že časi stekl le podajva si roko
mila luna se že skriva kmal se nabo vidla več
jest pa tega nism kriv kar jeziki govore
nism lep in ne bogat pa tud ne mislm več na te
ke be blo tvoje srce zlato ne pogledov bi te več
men so perjatli te branil
pa som srce ranil
zej je moje srce ozdravleno
in na tebe čist pozableno
če se na pot srečava najne oči lahko v drugo
stran pogledajo
sej to se vse lohk zgodi …
zej bodi pa od druzih pozdravlena
od mene pa čist pozablena …
Pozim polj… za zmerej mi ostane
spomin nate nikdar pozableni.
Adijo z Bogom

Objavljeno v Železnih nitih 2011.



Ljudski pesnik 
Franc Vidmar, 

po domače 

Pustotnik
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Ljudski pesnik in pevec Franc Vidmar, po rojstnem kraju Pustote imeno-
van Pustotnik (narečno Pstotnk, Pestotnk), je bil rojen 6. aprila 1867 v 
odmaknjenem zaselku ob potoku Pustotnica, ki je danes del kraja Zgornja 
Luša. Zaselek je v njegovem času štel štiri hiše, sam pa se je rodil v leseni, 
s slamo kriti bajti (kajži), nekdanji hubi (gruntu), ki so jo prvi naseljenci 
opustili. Njegova mati je bila doma s Krivega Brda, sestra poznejšega les-
nega trgovca Jožeta Dolenca; v Škofji Loki je na drobno prodajala z 
Dunaja naročen čaj, pa tudi domače žganje, ki ga je kuhala v Pustotah. 
Umrla je leta 1875, ko je bil mladi Pustotnik star osem let. Kmalu za njo mu 
je umrl še oče, zato je bil kmečki samorastnik. Bil je nepismen (ni znal ne 
brati in ne pisati), tudi štel je večinoma le na prste obeh rok. Poročil se je 
19. maja 1890 s Terezijo (Rezko) Potočnik, Gabrčanovo iz Rovta, ki je bila 
pet let starejša od njega. Z njo je imel še pred poroko sina Urbana, ki pa je 
umrl kot otrok; pozneje nista več imela otrok. Po poroki se je žena skupaj 
s svojo materjo preselila v Pustote, kjer sta obdelovali manjši kos zemlje 
(njivo in travnik) ter redili živino (dve kravi in dva prašiča). Pustotnik je 
bil za kmečko delo len in ga je prepuščal obema ženskama. Vojake je služil 
le dva mesca v času ljubljanskega potresa (1895). Leta 1897 je svojo kajžo 
prodal Jožetu Okornu, Kovkarju, krovcu slamnatih streh (streharju); po 
njem in njegovih potomcih se še danes imenuje Kovkarjeva kajža. Sam si 
je postavil novo hišo na drugi strani potoka Pustotnica. Leta 1911 je bil dva 
mesca zaprt zaradi samoobrambnega uboja bližnjega sovaščana Medveda. 
Stroški pravdanja so bili tako visoki, da je skoraj izgubil novo hišo, vendar 
jo je na dražbi odkupila žena Rezka (s pomočjo denarnih prispevkov 
sorodnikov). Zgodaj je postal divji lovec, pozneje pa se je kot lovski čuvaj 
(zaposlil ga je njegov bratranec in mentor, trgovec Franc Dolenc iz Škofje 
Loke) udeleževal pogonov škofjeloških lovcev po Selški dolini. Lovci so se 
redno ustavljali v gostilni Kazina na Praprotnem, gostilničar Kazinar 
(Matija Dolenc, tudi Pustotnikov sorodnik) pa je bil vešč lovski vodnik  
na petelina v bližnjem Hrastniku. V gostilni so lovci (in Pustotnik z  
njimi) dobro jedli in kartali, Pustotnik pa jih je pogosto zabaval s šalami, 

Franc Vidmar – Pustotnik 
z zanj značilno kretnjo. 

Franc Vidmar, 
po domače Pustotnik.
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Pustotnik je pesnil in pel predvsem o dogodkih iz lastnega življenja (spo-
mini na očeta in mater, odnosi z ženo, zidanje nove hiše, prepir z domači-
nom Medvedom in njegov uboj, dogodek z vojaki na Blegoški cesti), pa 
tudi o ljudeh, ki jih je sam poznal in srečeval (domačini iz različnih vasi po 
Selškem in Poljanskem, tudi v Škofji Loki: Lovrinov Jože, Jaka Omejc, 
Jaka Potočnik, Žgajnar, Starman, doktor Homan). Na svojih »pohodih« po 
obeh dolinah in Škofji Loki je zvedel za marsikaj, kar se mu je zdelo vred-
no upesniti (volk v Ševljah, novi zvon na Jarčjem Brdu, veselica v Bukovici, 
selška železnica, vol v loški mesnici), pogosto pa je omenjal tudi kraje v 
svoji neposredni okolici (Sv. Lenart, Mlaka, Jarčje Brdo, Dragobaček, 
Stirpnik, Knape). Tudi marsikaterega znanega rojaka je počastil v rimani 
obliki (Janez Evangelist Krek, Ivan Tavčar, Lovrenc Košir). Precej zajedljiv 
je bil do župnikov in njihovega zasebnega življenja. Med drugo vojno in 
zlasti po njej je vse do smrti upesnjeval vojno dogajanje, spopad med 
Nemci in Italijani (Hitlerjem in Mussolinijem) na eni strani in slovenski-
mi partizani na drugi; postavil se je izrazito na odporniško stran s Titom na 
čelu, fašiste in hitlerjance je smešil in zaničeval, prav tako nekdanjo 
jugoslovansko oblast (npr. kralja Petra). Zato se nekatere njegove pesmi 
precej dolge, pravi romani v verzih (npr. Jaka Omejc, Knapovska) – vse pa 
so pretežno šaljive in večinoma porogljive do upesnjenih junakov, ki jih 
prikazujejo z znano anekdotično prigodo ali kar z njihovo celotno življenj-
sko usodo. Pretežno gre za zgodbe iz kmečkega in podeželskega (krajevne-
ga) življenja; namig na čas nastanka pesmi je pogosto najti v pesmi sami. 
Zadnja leta je pisal tudi ljubezenske pesmi, posvečene Kamnarjevi Angeli.

Pustotnikove pesmi so bile namenjene recitiranju in petju po njegovem 
lastnem napevu. V njih je ohranjen ritem alpske poskočnice, znane iz ljud-
ske pesmi ali poezije Valentina Vodnika, v različno dolgih vrsticah (veči-
noma pet- ali šestzložnih), ki se rimajo. Obstaja več različnih variant iste 
pesmi, odvisno od tega, kdo jo je zapisal in kdo jo je še naprej prepisoval; 
veliko je ohranjenih tudi zgolj posamičnih kitic, ki se jih ljudje še danes 

veseljačenjem in prepevanjem svojih pesmi. Žena Rezka, ki je prva zapiso-
vala moževe pesmi, mu je umrla 7. aprila 1945, malo pred koncem druge 
svetovne vojne. Po njeni smrti se je pogosto zatekal v Martinj Vrh, k znan-
ki in stari simpatiji Kamnarjevi Angeli (Angeli Benedičič, poročeni 
Jelovčan; 1903–73), ki je zapisovala njegove pesmi v preproste šolske 
zvezke. Pustotnik je umrl, zadet od kapi, 19. februarja 1952 pri svojem 
sorodniku Francu Potočniku Jernaju v Krivem Brdu; bil je star 85 let. K 
njemu se je moral zateči, ker mu je huda zima s težkim snegom zrušila 
hišo. Zaradi visokega snega so morali krsto po snegu prepeljati v Pustote, 
od tod pa na župnijsko pokopališče pri Sv. Lenartu (njegov neoznačen 
grob je verjetno zunaj današnjega pokopališča, pri bližnji kapelici ob cesti 
v Rovt).

Pustotnika se spominjajo in opisujejo številni njegovi sodobniki. Hodil je 
v dolgi suknji in širokokrajnem klobuku, pod katerim je imel zvite precej 
zanemarjene dolge sive lase. Imel je košate brke. Navadno je bil v lovski 
obleki iz lodna, s puško in orglicami v žepu. Na porokah, veselicah, semn-
jih in po gostilnah je pel svoje prigodniške pesmi, v katerih je ohranjal 
kroniko dogodkov iz bližnje in daljne okolice, tj. z območja Selške in 
Poljanske doline ter Škofje Loke. Pesmi, večinoma avtobiografske, je zla-
gal med hojo, ob igranju orglic, in znal na pamet, saj je imel izreden spo-
min. Izvajal jih je s posebnim obredom: povzpel se je na stol, drevesni štor 
ali skladovnico drv, snel klobuk in si spustil lase do ramen, dvignil roko s 
kazalcem v zrak in zapel. Pesmi je pel po eni sami melodiji, v krajevnem 
selškem narečju z močnimi primesmi poljanskega govora in s to ali ono 
škofjeloško besedo, vmes je zaigral na orglice, ob koncu pa zavriskal. Po 
končanem petju je s klobukom zbiral prostovoljne prispevke. V dobrih 50 
letih naj bi napisal ok. 150 pesmi, ohranilo se jih je precej manj (v naši 
publikaciji jih je objavljenih ok. 90). Kako jih je Pustotnik pel, ne vemo, saj 
ni ohranjen noben posnetek njegovega nastopa, čeprav naj bi bil po priče-
vanjih pesnik nastopil tudi na ljubljanskem radiu.
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spomnijo. Zapisovalci so verze skoraj vselej združevali v štirivrstične kiti-
ce, ki so jih oštevilčili; pri zapisovanju ali prepisovanju so pogosto delali 
napake. Vsi zapisi, tako v zvezkih Kamnarjeve Angele kot pri drugih zapi-
sovalcih, so bolj ali manj poknjiženi: besede so knjižno približno pravilno 
zapisane, dodana so ločila; to velja zlasti za pesmi, ki so bile objavljene v 
Loških razgledih 1991 in zborniku Železne niti 2011. Taki zapisi se zdijo 
pretirani, saj je Pustotnik kot nepismen človek svoje pesmi vselej le govo-
ril ali pel, tako da nimamo nobenega pravega razloga, da bi ustno poezijo 
zapisovali v knjižnem jeziku. Zato so v našem natisu njegove pesmi zapi-
sane v podobi, ki skuša kar najbolje ustrezati narečnemu govoru pesniko-
vih krajev. Govorjeni podobi npr. sledi redno izpuščanje samoglasnikov 
(žvav, zejc, Pstotnk, spoštvov, zapovdval), oblika glagolskih končajev 
(povedov, žeru, rešu, jemu, pisov, biv), zapis nekaterih besednih sklopov 
skupaj oz. narazen (mje, bjo, gaj, kej, nabo, sej) ali krajevno specifična obli-
ka besede ( jest, kašn, lohk, dons, mo, japk, bavu). Opuščena so vsa ločila 
znotraj kitice, zaradi večje berljivosti so ohranjene le velike začetnice 
osebnih imen in krajev, ki se pojavljajo v pesmih (v obstoječih zapisih so 
ta imena največkrat zapisana z malo začetnico). Iz zapisov je ostala le 
velika začetnica na začetku oštevilčene kitice in pika na koncu.

Pesmi so večinoma prepisane iz 4 zvezkov, ki jih je spisala Kamnarjeva 
Angela – menda po nareku samega Pustotnika – takoj po končani drugi 
vojni, zlasti v letih 1946–50 (razdelki I–IV). Nekaj so jih zapisali Pustot-
nikovi rojaki iz Luše in vasi pod Starim vrhom in Lubnikom, nekaj pa 
različni zapisovalci iz Selške doline (razdelek V). Nekatere pesmi so bile 
že objavljene v poknjiženi obliki v Loških razgledih in zborniku Železne 
niti (razdelek VI). Večina gradiva je bila doslej neznana in je tokrat prvič 
objavljena.

Franc Vidmar – Pustotnik 
z Angelo Jelovčan, roj. Benedičič,
Kamnarjevo z Martinj Vrha.

Zvezki Angle Jelovčan,  
v katere je zapisovala Pustotnikove 
pesmi v letih 1946–1950.
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Janez Okorn

Pesmi
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Otroška balada 

»Mati, danes ponoči je bila pri meni črna gospa, 
vsa črna kot oglje, pa lepa kot ti. 
Sladek sad mi je dala: ,Dete, pokusi!’« 

»Že dobro, že dobro!« 
Mati gre v polje, detece v gozd. 

»Pa kaj, dete, vse bledo, trepečeš, si bolno?« 

»Mama, te jagode našla sem v gozdu, 
prav take, kot jih ponoči je dala črna gospa. 
Glej, vejica tu! A kaj se v krogu vrtiš ...« 

Volčja črešnja. 

Bela krsta, črna ruta.

Mentor, 1921–22.
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Indski motiv

Danes ponoči spet sem bila na svatbi.
Kot takrat je bilo ... 
Morje opojnih glasov, morje rdečih svetilk, 
rože so bile krog mene, roža sem bila jaz sama. 
Le da vsi venci so bili nocoj ognjeni, 
vse rože kot ogenj: rdeče in zlate ... 

»Sel tu!« 
»Naj vstopi!«
»Tvoj soprog je padel v boju krvavem.
 Li veš za staro postavo?« 
Strepeta. »Vem!« 

Mrtev ženin, živa nevesta. 
Vsi venci so plamen, vse rože so ogenj.

Mentor, 1921–22.

Leteči Holandec 

»Naša vesla je roka viharja zlomila, 
potrgane vse so vezi, preluknjana jadra ... 
A vendar morda ... Res silno je dolga, 
a veter in naše roke ... Še vidimo koče domače!« 

»Glej ono ladjo, ki brezslišno reže valove, 
kot smrtna ptica sredi črnih oblakov, 
tako je ona sredi praznih penastih žrel. 
In vsa starinska, ded mi je pravil o njej ...« 

»Leteči Holandec, večni mornar, 
kdor ga sreča, sreča smrt, ... gorje nam!« 

Jok sirot se meša med tuljenje obrežnih valov. 

Mentor, 1921–22.
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Modra cvetka 

Za gorami neprehodnimi, 
za morji neprebrodnimi, 
na skalah kristalnih

sredi srebrnih studencev 
raste roža, modra cvetka. 
Čuvajo jo zmaji sedmoglavi, 
zalivajo ji vile zlatolase.

O modra cvetka, ki v duši si moji! 
In vendar ni mojim tihim rokam 
dalj kot za mejami večnimi.

Mentor, 1922–23.

Sv. Tarzicij 

Čudoviti popek lilijin, ki zgodaj 

pognal si rožo vso rdečo! 

Snežnobel prt, na katerem vtkano 

s krvjo je mistično Ime! 

Livada, ki že v zgodnji pomladi

grozd ves zlat si rodila! 

Jagnje, ki mistično tajnost 

si hranilo kot levinja mladiče!

Prosi za nas, sv. Tarzicij!

Mentor,  1922–23.

Ančkina punčka

Naša Ančka zlatolasa,
njena punčka črnolasa.
Naša Ančka je jokala,
njena punčka vedno spala.
Ančka rada sladko hrusta
punčka ima prazna usta.
Punčka gleda, Ančka kuha,
Ančki punčka se razbije,
tedaj se potok solz ulije;
pa ne plaka punčka, ampak Ančka. 

Angelček, 1922, posvečena mlajši sestri Ančki Omahen.
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Mesečna noč 

Kot speča kača srebrna 
je reka legla krog mesta. 
Mesec – čarovnik vanjo hiše je zvrnil. 
Vse gleda iz vode: rdeči stolpovi 
kot cveti ogromni in pritlikavci – hiše. 
Vse od zemlje hiti navzgor in navzdol. 
V žalno pesem topolov sova meče svoj glas.

Mentor,  1922–23.

Mala cvetka 
(Sv. Tereziji od Deteta Jezusa!)

O mala cvetka iz vrtov onostranskih,
o biser predragi iz mistike morja,
ki si zakrila mladega lica lepoto s pajčolanom nune,
in prezirala svet in z dušo, kot solnce gorečo in čisto, 
hitela za Njim, — večni Pristan je nam vsem —
daj, da se strgam iz krutih spon zemlja,
da pogledam za najbolj notranji zastor sebe in — Tebe,
da moje od materije oslepele oči
ugledajo bistvo nezemskih svetov in njih bitij
in najdem Tebe in Njega, jaz, ribič brezkončnih obrežij.
Utrinek notranjega ognja skrivnosti — mi komaj jih slutimo — 
ki si hranila v sebi bogastva mirijad do katerih še naša 
najzadnja ni slutnja prispela in katerih najgloblja 
naša še pesem ni pela! Studenec sladkosti v egiptski pušči, 
v kateri smo mi, daj nam okrepčujoče pijače T v o j e g a  d u h a!

Mentor,  1922–23.
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Moja duša

Kot postaje brezžičnih brzojavov je moja duša.
Tresljaje Tvojih isker dobiva iz srebrnih dalj.
Kot tempelj perunik in cerkev lilij
je Tvoja duša in srcé Ti je kot vijolica.

V moji duši zažarel je plamen kot v plavžu —
a je onemel ... potem ga je življenja vihra
spremenila v led in kamen. Pridi in
pognal bo zelena stebla v solnca daljin!

Introitus

Duša:
Od kje sem prišla? Ali me je prinesla srebrna perot
čez gore gledajočega hrepenenja? Ali iz teme
dni, ki so pred diademom večera hiteli
v prepad? Kdo mi je pritisnil na ustne tresoče
blesteče cvetje bitja, ki hoče biti in hiti
za zvezdami zadnjih daljin (kot živih barv
bogata simfonija je harmonija sfer, katerih
brezčasni mistični otrok se sama sebi zdim).

Ob ugaslih ognjiščih

Ob ugaslih ognjiščih smo si zakrili obraze, 
mi, oslepeli daljnovidci. 
Le včasih kdo zažari v mrzlem plamenu besed, 
ki ne raztajajo večnih pečatov. 
Naša srca so mrtva, 
naše duše so neme 
pred tajnimi vrati. 
Vode iskanj so krog naših jader 
zaledenele in okamenele. 
Naše rdeče in bele zastave 
na rožnih obalah obljubljenih dežel 
(studence medu in zlata smo slutili tam) 
so se spremenile v črne cunje vrh pustih čeri. 

Le ti, Gospod, nas moreš dovesti do mej ognjenih, 
kjer duše so plamen v tvojem plamenu.

Mentor,  1922–23.
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Dvogovor.

Življenje:
Sem kot oni, ki ženejo čredo s kristalnih gorá
in kot oni, ki love bisere v naročju morij.
(V gorah ihti jek prvih
in v ušesih morja potihne tožba drugih.)
In sem kot veter, ki hoče cvetja s seboj,
kot luč, ki odgrinja daljave, doneča v brezbrežnost,
kot ptica, ki so ji zvezde sestre . . .
kot solnc ukaz, ki suče planete
in kot puščica Oriona, večno namerjena
v mistične plese okamenelih teles,
a nikoli izprožena,
zadržana od sil tajnosti.

Smrt:
Sem kot oni, ki ugaša bakljo v drobu zemlje
in kot oni, ki pade v zlato jamo (sam jo je izkopal)
in kot cvetje na njivi, ožeče se v žetvi,
kot ekspedicija, ki gre, da se ne vrne.
In sem kot topilec, ki meče rudo v peč
(lepša ognjena kača pride iz ust plavžev
kot črne luskine, ki so peči jih požirale).
In kot karavana, ki se boji samuma,
a gre, upajoča v zaklade oaz . . .
in kot kralji devete dežele, ki so stisnjeni
v železne ječe, a dežele njihove so brez meja ...
Pridem kot pesem škrjanca,
a se boje me kot beduin obrazov demonov
in upajo kot kmet, ko nosi zlato krono
pšenice. In sem diamant in kosa mnogih.

Almanah katoliškega dijaštva, 1922.

Zbor:
Večna ljubezen,
ki nima v knjigi svojih diamantov
tigru izpuljenih oči sovraštva.
Beseda odpuščanja,
ki pozna le božanje lic za smeh otrok

in ne žarkih strel mečev

za strto nemoč premagancev,

ki jih v sovraštvu ljubi.

Pravedna modrost,

ki šteje utripe vesoljnih želja in src,

ki odgovarjajo s smehljaji gromom ljubezni.

Pojdi naprej in jo išči —

v zadnjih jutrih

umirajoče ekstaze svetih

ti bo odtrgal z drevesa ljubezni

sad pravečni spoznanja.

V daljnih pokrajinah, ki jih preleti

le sveta misel,

bijejo srca vsa skupaj in so le eno!

Dvigni se,

krila volje razpni

in veslaj kot labod

po morju Njegovem!



131130

Duha in Svojo moč jim pokaži,
da živi stroj jim bo iste cene, kot mrtvi.
Daj Knez miru, da ne bomo umirali gladni sred bledih otrok!

Novi čas – delavski list, št. 290, 24. 12. 1921.

Delavčeva molitev 

O Bog, verujem Vate, večno Silo v vesoljstvu, 
večni Začetek, večni Zakon in večni Dobrotnik!
Verujem Vate, ki si Delavec večni, ki v delu
neskončnem neskončno si blažen in v delu 
nam se izražaš edino, v Tvojem delu vidimo
mi senco Tvojih velikih misli!

Čuj me, Gospod! Moji žulji vpijejo,
v prošnji vpijejo k Tebi in Te kličejo, Večni!
Glej, tisočim z delom jaz svojim beli kruh režem,
reže naj Tvoja dobrota meni črnega vsaj!
Daj mi, kar rabim, da morem dvigati h delu te roke,
deco mojo v zimskih nočeh uspavaj v posteljah malih.
Delam, ne počivam nikoli: saj i Ti ne počivaš!
Daj, da živim, da moje kladivo iztrka iz skal
življenjskega soka, da stroji brneči dajo mi skorje!

Gospod, brezpraven sem, brezvpliven,
priklenjen na dom tuj, brez tvojega krova, 
daj kotiček mi miren, kadar iz roke pretrudne
pade kladivo, kadar bo žvižg sirene naznanil
meni delopust zadnji – odpust vsled slabosti!

In oni, Gospod! Glej, pri mizah sede in pijo;
v topi vročini ko gledam, da kolo me ne ubije:
oni igrajo in tisočaki so jim cun‘e ničvredne;
žena moja doma s solzami gleda mrzel štedilnik.
Vendar Gospod, ne kaznuj jih: le toliko daj jim
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Brezmadežna

Brezmadežna Devica,
in sveta božja Mati –
vsa bela golobica
in runo Gedeona.

Cvet rože jerihonske,
nikdar zgorljivi grmič,
Zaveze nove Ester,
Ti sama vsa prelepa.

Ti mati Svečenika
Najvišjega izprosi,
da v tempelj večne slave
Tvoj Sin nekoč nas sprejme.

Zadnja pesem Janeza Okorna, 

zložena za praznik 

Brezmadežnega Spočetja, 

objavljena v Bogoljubu, 1925.

»Marija, jaz Te ljubim!
Z ognjem mladega srca,
s hrepenenjem do nebá!« 

»Dvigni me, k Tebi, da pridem, da ne omagam sredi sveta!
Glej, svet mi je kot tujčeva hiša in kot pot v Tvojo deželo.
Ti bodi mi Mati, meni blodnemu in pri Tebi presrečnemu!«

»Ne daj mi ničesar več, zadosti imam!
Bodi pri meni le Ti, kaj hočem še več?«

»Koder je Mati, je Sin – Njega le iščem samo.
Kaj bi hotel še vedeti, če je pri meni Resnica;
kaj bi hotel še ljubiti, če je pri meni Ljubezen in Mati Ljubezni.«

Iz Okornovih zapiskov, objavljeno v nekrologu, Bogoljub, 1925.



135134

IV.
Jokaje sem prosil (kot trmast otrok): »Gospod, daj, da bomo vsi eno!« In 
videl sem jezero krvi in reko krvi, ki je vanj tekla, in iz krvi so se dvigala 
nova drevesa in do njih so vodile ceste od štirih vetrov in od poldneva in 
večera. In zaječal sem: »Gospod, kaj?« In rekel mi je: »V krvi sem umil 
narod, ki je moj, in iz krvi se bo dvignilo novo življenje. Vi pa, ki stojite na 
štirih vetrovih sveta, obljudite pota in hitite po cestah, ki vodijo do dreve-
sa življenja, ki ga hočem zasaditi v srcu svete Rusije!« Amen, Gospod! 

V.
Na Golgoto gre narod in krvave so njegove stopinje. Ne vemo, če je prva 
postaja ali je deseta, ali velikonočno jutro in Oljska gora ne bosta izostala, 
četudi je postaja šele prva. Trnjeva je pot za narod in za vse, ki ga sprem- 
ljajo. A ko pridemo na vrh, bomo kmalu odvalili kamen od groba. O bratje, 
da bi bil zraven, da bi le slišalo moje bedno uho o tem, da bi slišal pesem 
peti o rešenem in poveličanem! Strma je lestva, a vrhu nje je zlato. Veliko 
mašo bomo brali in epistolo bo bral sveti Pavel in evangelij bo pel sv. 
Janez. 

VI.
Mati moja, ki vsak hip misliš name (kako bi me Ti mogla pozabiti!), misli 
na one svoje sinove, ki so onemogli, to so iskatelji Tvojega sina. Zaveži jim 
rane in pripelji jih k Njemu! Velika Prvoboriteljica bodi, o Skoroposlušnica! 
O Mati Pastirja, bodi mati ovčic in pošlji jim pastirjev in Pastirja! Ponovi 
betlehemski večer in rodi Krista v srcu vzhoda, o Mati moja in Mati zašlih! 

Iz cikla: Orient

I.
O Egiptu sem sanjal sinoči, v deželi hieroglifov in mumij se je mudila 
moja duša. Preko Sahare je prihajalo zamolklo tuljenje leva, ko sem pogle-
dal sfingi v oči in jo z drhtečim glasom vprašal (srce ni želelo odgovora): 
»Kdo si, kaj pomeniš?« In rekla je: »Večno iskanje sem, ranjena noga 
popotnikov in zagonetni pogled prevaranih.« 

II.
Rusija, mati naša sveta, do tal, do črne zemlje se ti pripogibljemo. Le eno 
besedo nam reci, le za hip zdrobi pečat svojih usten in veseli bomo. Kot 
vzhodna čarovnica si, kot cvet, ki raste samo ob mesečini, kot jutro, ki 
gleda krvavo roso. Mir bodi na tvojih poljanah, mir v tvojem srcu, obilnost 
v tvoji nepoznani, skrivnostni duši! Ne poznamo te, ne vemo za tvoje 
steze, a v dnu tvoje globine se skriva beseda, ki bo nam razodeta skrivnost 
in sodba in obsodba. 

III.1

Pri maši grškega meniha v Hagiji Sofiji sem bil. Stopil je iz klešč belih 
zidov in po 500 letih je spet dvignil kelih in daroval Vsestvarniku 
Vseodrešenika in klical ime Vseposvečujočega. Bili smo vsi eno; zakaj 
sveta Rusija je imela v posesti Rim zapada in kletev je bila vzeta od 
nedolžnih. 

1  Grki imajo izročilo: Ko je padel Carigrad, je neki menih ravno maševal. Ko 
so pridrli janičarji, je menih odšel in zid se je zaprl za njim. Ko pa pade Carigrad spet v 
krščanske roke, se odpre zid in menih spet jame brati sv. mašo tam, kjer jo je končal.
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In dospe Ivan v samostan in nasujejo konju pšenice in se trikrat prik-
lonijo pred Ivanom, silnega očeta mogočnim sinom, in vprašajo ga po 
carjevem zdravju in po srčni želji. 

In z glasom, kot bi zvonili zvonovi Moskve, svetega stostolpnega 
mesta, odgovarja beli carjevič: »Ponoči se mi je sanjalo, da je iz mojih prs 
vzrasla roža, vsa rdeča kot kri. In videl jo je oče moj carski, silni vojvoda, 
in jo je odtrgal. Povejte, pobožni pravoslavni menihi, modri starci, kaj 
pomeni prikazen v sanjah, da vem, česa naj se po pameti čuvam ali za čim 
naj hlepim v junaštvu!« 

In mislijo starci in mislijo. In reče najstarejši: »Slava ti, junak mladi!  
Z mečem, žejnim krvi, boš šel nad pagane in veliko kraljestvo bo padlo k 
tvojim nogam. In ljubil te bo tvoj oče, silni in mrki.« 

In reče carjeviču drugi: »Dobro ti bo, nada zemlje naše! V daljni deželi, 
za morjem devetim, za molčečimi gorami boš našel nevesto, lepo po licu 
mladostnem, slavno po rodu bojarskem. Roža bo tebi in strašnemu carju.« 

In reče tretji starec, ki je videl svojih mladostnih vrstnikov vnuke in teh 
vnuke, z brado kot sneg, opiraje se na palico silno, hrastovo: »Carjevič, nič 
ni dobrega. Silni Bog, ki vlada usodo, naj te obvaruje!« 

In obdaruje carjevič menihe, s srebrom zvonkim in dirja v Moskvo, 
mater ruskih knezov. Silni car Ivan Vasiljevič, dika zemlje ruske, žezlo med 
trsti, po pravici ti je dala zgodovina ime Veliki, po pravici pa tudi Grozni! 
Ubil si svojega sina, podporo prestola, in mu s kovano palico predrl široke 
prsi in vzrasla je iz njih vroča roža krvi!

Mentor, 1921–22.

VII.
Orača čakamo, da orje zemljo črno, mastno, plodovito, in sejalca, da seje 
čisto seme in po večkratni setvi očisti njivo ljulke, ki jo je oče laži zasejal 
med pšenico! Ne gre lahko, o idealisti mladi fantje! Ne glejte proseče in 
obupano! Pijte Vino iz keliha Srca in jejte Kruh Življenja in z zavihanimi 
rokami na njivo! Ljubezen v srce, molitev v misel, duše odprte, cilj poznan! 

VIII.
Skala, ki čepiš sredi Azije, kdaj se odpreš? Kdaj potrkamo na tvoj »Sezam, 
odpri se!« in dovedemo stotine milijonov mrtvih iz smrtne teme k svetlobi 
in toploti! Eno vemo, strašna nema skala Buddhe in Dalai-Lame in 
Konfutseja! En venec napravimo iz rož Vzhoda in Zapada in s tem vencem 
te ovijemo in naša boš. Zakaj v drob tvojih svetišč pelje pot skozi polovico 
našega srca in ta polovica mora biti naša in potem boš naša tudi ti. O srce 
svete Rusije, ne umri, ti ne smeš umreti, ti ne moreš umreti ne telesno pod 
mečem, ne duševno pod mečem svobodomiselstva. O mati, ne smeš  
umreti!
 

Mentor, 1921–22.

Balada o carjeviču Ivanu

Sredi čistega polja, širokih njiv, s pšenico hranivko ljudi posutih, leži 
grad kot utrujena ptica, ki je dospela izpod sinjih daljin. Kot nedolžna deca 
so beli visoki zidovi, kot ogenj gori zlato po strehah stolpov. Ni to grad 
bojarja, pravoslavnih menihov ruskih samostan je to. 

Črnogrivi konj dirja proti samostanu. Ogenj siplje izpod kopit, z belo 
peno je pregrnil svilo svoje črne dlake. Silen je konj, a silnejši je junak, ki 
sedi na njem. Ivan je, belega carja ruske široke zemlje očeta sin. 



139138

Človek moderne dobe mi je to s šepetom recitiral in videl sem, da od 
dolge poti mu krvave noge in od neprestanih prevar mrje srce; 

kot zelene volčje oči so gledale njegove oči, kot blaznemu je drgetalo 
živčevje, a ne obsodi ga: od iskanja je truden. 

Mentor, 1921–22.

Balade

1. Čarovna čaša
H Kiru Starejšemu, ki je vladal od biseronosnih otokov Perzijskega 

zaliva pa do gora na severu, kjer radi mraza ni več živel niti vran niti ni 
mogel goreti ogenj, je prišla žena prerokinja in mu podarila čašo iz zlata 
in slonovine. In mu je vedeževala: »Dokler ta čaša ne bo pila morja na 
zapadu, tam, kjer je narod Helenov, ki plove po morju z ladjami kot morska 
lastovica in ki poje o nesreči davnega mesta ob Skamandru, bo perzijsko 
kraljestvo nezmagljivo. Če pa čaša zajame kapljo onih valov, potem gorje 
perzijskemu kralju.« 

Kralj je čašo shranil. Ostala je še dolgo v kraljevi zakladnici, a preroko-
vanje se je pozabilo. Ko je šel Kserkses proti Grkom, je čašo vrgel v 
Helespont. In pri Salamini je bila zlomljena njegova moč.

2. Partski knez
Ko je odhajal Krasus proti Partom, je tribun Kvintus pustil na Palatinu 

nevesto. Če pade v vojni, naj ona poda roko drugemu, če pride nazaj, pa 
bo govorila: »Kjer si ti, Gajus, sem tudi jaz, Gaja.« 

Krasus je bil poražen in ko se je z drobci svoje vojske vrnil na forum, 
tribuna Kvinta ni bilo zraven. Menili so, da je mrtev. A njega so Parti ujeli 
in za ceno življenja in za blesk zlata je obljubil Partom pomoč in zvestobo. 
V Rimu je mladenka jokala za izgubljenim in čez leto in dan šla k 
Vestalkam.

Pesem človeka, ki je iskal zlato

 »V zibelki sem kot v daljnih sanjah zrl sled dragocenih stez in kot 
dediščino vekov sem v dušo prejel iskanje, 

iskanje po neznanem in neodkritem, kar še ni videlo oko deteta niti 
sivega starca, a mora biti, ker mremo za njim, 

kar bi nasitilo globine naših hotenj in dalo obilo utehe nepopisni žeji, 
ki nas žge v notranjosti, nas, zlatoiskalce, 

zlatoiskalce iz Babilona ob Seini, iz rudnikov, od koder dohaja premog 
Pittsburga, in iz kaosa londonskih cest. 

Mi iščemo v nas samih tisto zadnje počelo in se potapljamo, ker ga ne 
najdemo. 

Z nomadi sem štel ponočne ure po teku neizpremenljivih zvezd in v 
njihovem šatoru sem pod datljevo palmo pil vodo in čul pesem »Mokatam«. 

Z Indijci sem padal na obraz pred storoke bogove in v nirvani Buddhe 
ni hotela moja notranjost najti miru. 

Z delavci v Walesu sem drobil osrčje zemlje in z misleci Sorbonne sem 
hotel najti njega, ki vedno dela, da smo. 

Z bogoiskatelji ruskimi sem se skrival v šumah, v tundrah Sibirije sem 
hotel najti pozabo. 

Povsod se je kot strašna pravljična kača vleklo za menoj vprašanje 
»kaj?« in »čemu?« in odgovora nisem mogel najti. 

Satanova dediščina se mi je zdelo to iskanje in obsodba hujši kot 
obsodba zločinca, ki ga vedejo k smrti. 

Ognja večnosti v sebi nisem pogasil, a nisem mu prilagal s spoznanjem 
in čutom, zato me je njegova žrjavica pekla. 

Kot strašna pot skozi samum je steza mojih dni in ladja mojega življe- 
nja je kot ona, ki je izgubila smernice in magnetno iglo.« 

– – – –



140

Velik praznik je bil spet v Rimu. Parti so bili poraženi in danes bodo 
partski ujeti knezi imeli roke, katere so držale žezla spete z verigami in 
bodo v triumfu stopali po Sveti cesti. Že so tu. Glej, nekdo izmed teh kne-
zov ima čisto rimski obraz, vendar ga nihče ne pozna. Le stara Vestalka 
pobledi in zašepeče: »Kvintus!« 

Partski knezi so bili še isti dan pomorjeni. Drugo jutro so našli v 
Vestinem templju staro svečenico mrtvo. Tudi Vestin ogenj, ki ga je čuva-
la, ni gorel več.

3. Lucida intervalla
Blaznik piše v jasnih trenutkih: »Vem, da se ne vrnem nikoli več. Žena, 

glej, da otroci pošteno zrastejo. Vendar, morda še pridem domov. Veš, tjale 
pod jesen mi bo bolje, saj vem, da mi bo. Zdravnik mi je rekel. Glej, še bi ti 
pisal, pa ogromen zelen pajk z železnimi kremplji preži izpod stropa in me 
hoče požreti. Zdravnik hiti k meni, morda bova oba skupaj zmogla pajka ...«

4. Stari slikar
Sošolec mi je pravil, da v njihovi hiši stanuje starec, ki je bil nekoč slikar. Z 

nikomer ne občuje dosti in je sploh nekoliko blazen. Vendar naj ga obiščem. 
Obiskal sem ga. Starec me je vesel sprejel in hitel praviti: »Veste, že štiri 

in trideset let slikam glavo, Meduzino glavo. Začel sem jo, ko sem se mlad 
mudil v Egiptu. Tam mi ni šlo rado od rok in prijatelj, o katerem so trdili, 
da mi zavida, mi je svetoval, naj vzamem precejšnjo porcijo opija in potem 
bo prišlo name neko navdahnenje in lahko bom delal. Poslušal sem ga in 
sanjal sem potem skozi tri dni skupaj. In potem nisem mogel delati. Le 
kako skico še naredim. O, skic imam cel zaboj ... Pa veste, sovražniki pra-
vijo, da mi je prijatelj dal preveliko dozo opija in da je to tako leglo na moje 
živce, da ne bom nikoli več čisto pri pameti. A, kajne, gospod, povejte mi 
po pravici, kajne, da sem zdrav ...? In nekega dne bo prišlo name navdah- 
njenje in naslikal bom silno umetnino, za katero se bo trgal svet, naslikal 
bom glavo Meduze. Mladi gospod, kajne, da verjamete?«

Mentor, 1921–22.
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Pogrebci

Povest

I.
Tisti hribi so kot posejani z gozdovi. Bukev dela družbo hrastu, hrast se 

prepira z gabrom za prostor. V nižjih legah pa so vse te pregnali veliki 
umetni smrekovi nasadi, ki so pregnali travo iz senožeti in habat in bezeg 
iz posekanic. Izhojene steze mečejo svoje mreže v nemo globino lesov. 
Hudournike poji sneg, ki se taja spomladi, in deževje, katero pritisne na 
jesen. Pozimi leže seženj snega na onemelo gričevje in spomladi ga zame-
ne zvončki in šmarnice in potočnice. Poleti se skrije kosec v visoko travo 
in komaj se opazi njegov globoko upognjeni hrbet. Kadar pa zori vroče 
leto v jesen, se zaje megla v grape in grapčine, med meline in usadine. 
Takrat pravijo ljudje, da lisica kuha južino po grapah in usadih. V gozdu 
se zbude gobe. Pisane mušnice so podobne velikim rdečkastim cvetovom. 
Po hrastovju rastejo črni jurčki, po bukovju beli. V tihih sencah gledajo iz 
tal lisičke in rumenkaste medvedove tace, brezovke, ki jih mešajo med 
jurčke in ki pečejo v ustih, petelinčki, ki suhi porumene, in pasjeki, ki 
potemne za noževo ostrino. Do polnoči in še dalje v belo jutro krhljajo 
otroci in odrastli jabolka, sladke in kisle, mednike in kosmače, hlebarje in 
zelence, puste kovače in jerašovce, ki naglo gnijejo. Krhlje natrosijo po 
lesah in sušijo v pajštvah. Na drugih lesah se suše hruške, očnice in 
rumenke in rjavčice. Črne in puste postanejo roke, ki so robkale orehe, 
utrudijo se noge, ki lazijo po hribih za lesniki in drobnicami, iz katerih se 
kuha žganje. Z vilami čakajo jazbeca, kdaj pride v koruzo, in dehorju na 
svislih nastavljajo pasti, v katere se ujame polh in domači maček.  
V skobce lovijo drznega lisjaka, limanice nastavljajo drozgu in žimnate 
zanjke plahi in zapozneli potnici sljuki. Delo podi ljudi iz hiš in blagoslo-
vljena letina sili iz njiv v kleti in kašče. Debele buče se trgajo vrh bregov 
in bežijo daleč doli v robidovje, repa in korenje čakata v mokri prsti.  
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hranil debla, zdaj pa umira leto v jesensko deževje, njegovi črni lasje so se 
umaknili sivim in gozd pada, zamolklo se valé hlodi. 

Kmet ne ve, kam bi se obrnil. Doma nima dela, v dolini je vse na vodi. 
Šel bi steljo kosit, a potem mora mimo drvarjev. Kaj, če bi se jih izognil in 
mesto po stezi šel naravnost čez breg. Pa ne! To bi bilo sramotno in 
Removšku se ni treba bati ljudi. Stopil bi k delavcem in pogledal, koliko je 
že padlo, kje že hrešči žaga in udarja sekira. Težko pa bi mu bilo, ko bi 
videl goličavo in besede bi mu zastajale v grlu, če se sreča z Žganjarjem, 
ki hodi tam okoli, in bi ga vprašal, če proda še kaj več. Živina potrebuje 
stelje in če je ne nakosi zdaj, je ne bo mogel sušiti. Listje je pograbljeno, 
resje na tej strani je pokosil pred dvema letoma, praproti ni dosti, tudi ni 
nikogar, da bi nasekal smrečja. Vendar mimo drvarjev gre silno nerad. 

Iz oselnika vzame oslo in dolgo brusi. Popravlja si klobuk, ki je podo-
ben vehi, v staro pipo baše tobak in počasi prižiga. Ve, da ni stelje, a njemu 
se ne mudi. Gleda po vremenu, četudi je že tri tedne deževno. 

Vežne duri zaškripljejo in na prag stopi žena. Tudi ona ima že čez šestde-
set let. Na sebi ima debelo zimsko jopico, ki ji Poljanci pravijo riberjak.  
V obrazu ima trudnost, pozna se ji delo. Okrene se proti možu in začne: »No, 
ali ne misliš iti? Pa če boš ves dan tam, vzemi še klepiščni stol in kladivo.« 

»Bi šel, bi, ali ti veš, da ne gledam rad tistih tam.« 
»Moj Bog, prazna vendar ne more od hiše in to od takega grunta, kot je 

naš. Saj tudi jaz nisem prišla brez dote, da bale ne spomnim.« 
»Vem, vem,« hiti miriti mož, »saj ji bom že dal toliko kot kje drugod, 

samo lesa pa res ne pustim rad iz rok.« 
V ženski je vzrastla odločnost: »Rad ali nerad, s seboj ga ne boš jemal, 

kadar te poneso iz hiše.« 
»Janezu ne smem pustiti oguljene zemlje. Dela in nekaj zasluži. Če ga 

kako nedeljo popoldan ni domov, no, fantinovci smo bili že v mojih letih 
poskočni.« 

V listnate koše se baše stelja in nosi v prilep, otroci izbirajo nakopan 
krompir in ga nalagajo v prostorne košarice, katerim pravijo poberački. 
Leto za letom mine v trdem delu. Ženske se starajo ob pletvi in žetvi, 
moški dobivajo sive lase od truda pri oranju in od bdenja pri zažganih 
kopah. Iz starih v mlade dedujejo pošteno vero očetov in materine vraže v 
zagovorih in o kajenju s treščenim lesom in z ježevo kožo, neške in leščer-
be in laneno olje in slike na zrcalo in na steklo. Iz roda v rod potuje ljube-
zen do zemlje in spor vsled mejnikov, iz sivolascev prehajajo v kodrolasce 
imena njiv in travnikov, majhnih studenčkov in lazov med gozdovi. 
Poslikana skrinja stoji pod slamnato streho in na končnicah hrumečih 
panjev beži krojaček pred polžem. Čudno sladek vonj veje iz ravničin in 
lazen, kot zvok daljne pesmi se čuje iz mrzlih studencev in iz zvonov na 
Gabrški gori in na Jarčjem brdu. Kdor je doma tam gori v teh hribih, med 
bukvami in leskami, pod slamnatimi strehami, tega spremljata ta vonj in 
ta pesem skozi solnce in vihar, v učilnice mestnih šol in v rudokope ame-
rikanske ... 

Tam, kjer sedlo spaja dva hriba, ki sta na temenu odeta z lesovi, boke 
pa jima krijejo svetle senožeti, stoji preprosta kmetska hiša. Poslopje je 
široko, pa nizko, ob stenah so zložene skladovnice drv, nad katera segajo 
veje bližnjih sadnih dreves. V bližini gleda v dolino vezan kozelc s šestimi 
okni in za njim se skriva obširen hlev. To je domačija na Removšah. Ej, 
trden je Removšek in ni mu sile, dasi mu leze že sedmi križ na ramo.  
V kašči je pšenica, v kozelcu ajda, v hlevu dva jarma volov. Marsikak sosed 
bi menjal z njim. 

Gospodar stoji pred hišo in prisluškuje. Veter nosi na njegova ušesa 
udarce sekir. Kot zlokobne vešče padajo ti glasovi na starčevo uho. Brazde 
mu reže čelo, skrb guba lice. Nerad vidi, da umira gozd, ta njegov gozd. 
Otrok je v njegovem zatišju bral maline in brusnice, fant je vriskal, ko je 
šel po stezi skozi gozd in se je pred njim odprla dolina, mož je čuval in 
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Osojnikov dvigne v desnici cepin, kateremu manjka dobra polovica 
toporišča. Tudi močan železen zob na koncu je ukrivljen. Nato začne: 

»I, tale cepin me je prinesel k vam. Jaz tam spravljam po drči reklje, pa 
vaših ni mogoče nikamor prepehati. Se mi zatakne za grm, pa ga ne spra-
viš naprej. Prejle sem pošteno pritisnil neko debelo deblo, pa mi gre cepin 
na dvoje, pa ni bil slab. Danes ne morem po drugega, ker zamudim celo 
uro, tega bo pa tudi javorski kovač komaj čez teden popravil, če mu ga 
danes nese kak otrok. Pa sem rekel, če bi mi vi posodili enega.« 

»Posojilo je zguba, vsak kaj polomi in potolče. Pa naj bo! Micka,« se 
obrne k ženi, »daj iz veže naš cepin! Samo, da ga kmalu nazaj prineseš.« 

»Brez skrbi, oče Removšek,« zatrjuje, dasi ve, da Removšek vsaj en 
mesec ne bo videl zopet cepina. »Kam ste namenjeni?« 

»V Križno ravan mislim iti nad steljo.« 
»Potem pa pojdiva skupaj, saj morate itak mimo delavcev in boste vsaj 

videli, kako nam gre od rok.« 
»Dobri delavci ste, to vem. Rajši stopim čez hrib, da vidim, če so tisti 

Nornovcevi pobalini spet oklestili moje orehe kot lani.« 
»Gori ni danes nobenega. Saj bi ga jaz videl z vrh drče in potlej bi mu 

zasolil orehe, svojati nemarni,« zagotavlja Osojnikov. 
»Tudi rovnico bi imel gori vzeti. Katra jo je pustila na njivi in zdaj že ves 

teden trohni.« 
»V Križno ravan je ne boste nosili,« se hoče Francelj smejati. »Pojdite 

nazaj čez hrib in jo takrat vrzite čez ramo.« 
Removšek ne ve, kaj odvrniti, vzame klepiščni stol, pogleda, če je želez-

na baba dosti pritrjena, in gre. Ženi še naroča: »Povej Katrici, naj gleda, da 
se hruške v pajštvi ne ožgo.« 

Francelju teži ramo samo cepin, a kaj je to breme za drvarja! Zabavlja čez 
vreme in trdi, da ga Žganjar slabo plačuje. Kdo bo za tri krone na dan trgal 
čevlje po takih drčah in se mučil, da se boji, da se mu ne bi kite nategnile. 

»Ni tisto,« je popravljala ženska. »Če bo varčen in če kaj priženi, bo že 
vozil. Dolgov mu ne boš pustil.« 

Removšek je poskusil, če kosa dobro reže, in hitel: »Veš, težko je za 
drugimi plačevati dolgove. Pa, ker je Jože pošten in priden, bom že dal, 
kot smo udarili.« In okrene se ter začne: »Kdo pa je danes jabolka pobiral?« 

»Eh, Matevže, pastirče; saj za drugo rabo ni, vsako stvar naredi komaj 
na pol. Naj ga pošljem kosit za živino, pusti okoli krtin seženj na široko in 
še je za njim strnišče, da bi ga do kolena gazil.« 

»Če mene ni, pa ni nič. Jabolka so po kolovozih razvožena, po luži se 
mu jih še pobirati ni ljubilo. Pa star sem in povsod ne morem biti zraven.« 

»Pa zdaj pojdi na košnjo, doma bom že sama uredila.« 
»Grem pa gori čez hrib, da pogledam, če kdo orehe klati in krade.« 
Removšek se prestopi in naredi par korakov. Še vedno ni odločen. 

Pogleda streho in spet začne: »Vse strehe so zanič. Pa letos je škoda ote-
pov, ker bo še tako trda za slamo in bomo rezali ajdovico in prosene pla-
šarje. Čez leto bo pa vendarle moral Kavkar tole prekriti.« 

»Vse se je zdelalo, vse. Pa čemu bi popravljala midva, saj itak od tega ne 
bi nič imela. Nobenega očenaša bi zato ne zmolil zate in nobene cajne 
češenj ti ne bi navrgel. — Počakaj, zdi se mi, da za hlevom nekdo prihaja.« 

Gospodinja se nasloni na orehov rožanec pri vratih in pogleda proti 
hlevnemu oglu. Sam vzame pipo iz ust in se odkašlja. Težki udarci kovanih 
škornjev plašijo vrabce, ki obirajo bezgove jagode na grmovju ob koritu. 
Oguljen zelen kastorec zraste za grmom. Pod njim se pokaže krepek obraz 
pri tridesetih letih. Nekdo od delavcev je, ki drvarijo v Removškovem 
gozdu, Osojnikov Francelj, ki peha brune po drči proti dolini. 

»Bog daj, oče Removšek!« bolj zavpije kot reče. Pa ni, da bi mu zameril, saj 
je drvar, in če je treba, nastavi roke pred usta in govori s tovarišem v nasprot-
nem griču. 

»Kaj boš pa povedal dobrega?« 
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nazadnje ti kupci še trgajo pri sežnju in metru, Židje! Če se proda les v 
hribih na mestu, ne dobiš zanj polovico toliko, kot če bi hlodi padli k cesti. 

In gozd tudi ne bo vedno trpel. Ko ne bo več debla, debelega za lato v 
kozelc, bo zapela zemlja. Najprej se bo nanjo nakladal dolg in za obresti se 
bo najemalo novo posojilo. Mladi Removšek bo delal, pa ne bo nikamor 
mogel. Denarja ne bo za davek in za zavarovanje proti ognju, otroci bodo 
stali in še bolezen rada pride v hišo. Godrnjal bo mladi, ko bo njemu, sta-
remu Removšku, oddajal kos kruha, češ: vse požreš, stari, za delo pa nisi. 
In potem bo začela iti zemlja, ta zemlja, o kateri ljudje ne pomnijo, da bi 
imela kdaj drugega gospodarja kot Removška. Šli bodo lazi in pašniki za 
ceno, kolikor bo kdo hotel dati, potem bo šel travnik in tista z grmičevjem 
in vresjem porasla zemlja, kjer zdaj na mahovnatih tleh raste smreka in kjer 
grabijo jeseni listje pod bukovimi sencami, in nazadnje bo šlo še nepokoše-
no seno in žetev na polju, pa še živino bodo upniki gonili iz hleva. Potem pa 
prodajo še hišo in Removškovi so dogospodarili. V grobu se bo obrnil on, če 
bo to videl. Ej, stari Removšek ve, kako so prišli na nič drugi gruntje. Začeli 
so sekati in potem so zlezli v dolgove. Dolg pa pravi: Začni me, delal se bom 
že sam! Dokler ima gospodar gozd, gre vse, četudi je težava v hribih, ko je 
treba uro daleč nositi v mlin in nima noben pridelek prave cene. Ko pa 
začno sekati, potem začne zemlja bolehati in boleha toliko časa, da pride v 
last drugim, ki tresejo jabolka, kjer jih niso njihovi očetje sadili. 

In letos, to jesen, so začeli sekati tudi na Removškovini ...
Starec v teh mislih utihne in se razžalosti. Zaman ga skuša njegov spre-

mljevalec, ki Removška danes ne ume razvedriti. Začne s smešnimi pri-
petljaji. 

»Ali veste, oče, kaj se mi je oni dan primerilo, ko sem hotel pri Krivarju 
vedriti?« 

»I, kaj bi vedel,« pravi iz sebe Removšek. 
»No, dež je šel, kot bi se oblak utrgal. Mislil sem: počakam, da se najhuj- 

Pove, da je bil zadnjo nedeljo v sejmu pri svojem stricu in da ta stric 
Removška pozdravlja. 

Removšek je tih in misli zase. Lahko jim je, takim-le fantom, kot je 
Osojnikov. Zasluži dosti, zdrav je, zapravljiv ni. Tudi Removšku se je godi-
lo podobno, ko je bil še mlad. Zdaj so pa skrbi. Katrica gre na Osojnikov 
grunt. Franceljev brat, Jože, tisti, ki je lansko leto odslužil vojake in je 
delaven kot mravlja, je vprašal zanjo. In so mu jo pri Removškovih oblju-
bili. Rajši bi bil videl, da bi vprašal zanjo kdo drug, ki ima trdnejši grunt. 
Ne reče, da Jože ne dela iz jutra v večer in iz večera v polnoč, a križ je pri 
Osojnikovih. Stari ga je rad pil in si predlanskim zlomil tilnik, ko je šel od 
Rovtarja in ga je nekaj imel. Zapustil je cel kup dolgov. Pridni so 
Osojnikovi, pridni, a težko je potegniti voz, če je do pesti in še čez v blatu. 
Na zadolžen grunt dajati hčer je vagana stvar. Pa tudi on, Removšek, nima 
kdovekaj. Štirim je že dal dote in bale v predpustu in denar je pošel. Zdaj 
poje gozd, tisti gozd, ki ga je Removšek tako čuval, da ni dal iz njega debla 
razen dveh smrek ubogemu bajtarju, ki je pogorel. Zdaj gre gozd za 
Katričino doto. Ni drugod mogoče izpuliti denarja. Sadje je pod ceno, sena 
še za doma ne bo in tudi ga nočejo plačevati drago. Grunt je začel iti nazaj, 
stara Removškovina pada. Zdaj seka on sam, da dá doto. Sin bo sekal za 
procente pri pismu in za obleko in vino in godce, kadar bodo šli po 
nevesto. Stara hiša je slaba, treba bo prezidavati in nemara celo novo zida-
ti. In tako bodo sekali in sekali. Pa kaj, ko gozd tu v hribih nima nobene 
cene. Na žive in mrtve se trudiš, da spraviš poleti po strmih drčah in pozi-
mi na sanivcih les tako daleč, da lahko pride s konjem ponj. In potem 
skladaš hlode na tuje travnike in plačuješ sitnim dedcem odškodnino, da 
jih smeš imeti na njihovem svetu, če ne, ti pomečejo drva v robidovje in 
zvalijo hlode v grapo. Če nimaš svojega konja, plačuješ voznike, da gre 
polovico vrednosti njim. Dobro služijo s konji ti vozniki in v vsaki krčmi 
se med potom ustavljajo, saj se imajo ustavljati za hribovčev denar! In 
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trava ječmenka in pa robida ali na prisojnih krajih malina. Pri pehanju 
hlodov napravijo drče, da se poznajo še deset let. Šele polagoma preraste 
pusto goličavo vresje in borovje, gozda, pravega gozda pa ne dočaka več 
gospodar, ki je sekal, kvečjemu sin, a najčešče šele vnuk. Žalostne so te 
posekanice v hribih sredi majevega cvetja in poletne vročine naokoli. 
Lovec hodi tja čakat srnjaka, ki išče pusto travo in izkopava jazbeca, ki si 
je napravil luknjo med  trhlimi koreninami nagnitih parobkov, ženske iz 
mesta in gostaški otroci iščejo po posekanicah brusnic in malin, a za 
kmeta je posekanica mrtva zemlja.

Taka posekanica je torej zazijala sredi črnih in bučečih Removškovih 
lesov. Hosto so delavci pustili na kupih in ženske so hitele delati iz nje 
butare. Removšku pa je Žganjar pošteno plačal pogojeno vsoto, a ko ga je 
vprašal, če proda še par drobnih vrhačev, ki bi bili komaj močni za late v 
kozelcu, a jih Žganjar rabi za nekega kupca v mestu, se je stari skoraj ujezil 
in zatrjeval, da dokler je on gospodar, ne bo prodal tudi toliko lesa ne, da 
bi si kdo mogel palico narediti iz njega. 

Zima je zaprla ljudi v hiše. Komaj ob devetih zjutraj se je dan izmotal iz 
jutra in megle in ko je bila tri popoldne preč, je spet grozila noč, da poko-
plje pokrajino v mraz, temo in mir. Gospodarji so nasajali motike in rovni-
ce, ženske so imele posla po kuhinji, starejše so še predle. Ozke gazi in 
premrzla pota so tvorila še nekaj zveze med hišami. Sicer pa je v hribih 
vsaka hiša pozimi osamljena. Do soseda je daleč in slaba pot, tudi beračev 
ni na zimo v hribe. 

Tisto zimsko nedeljo popoldne so pri Removšku nekoga čakali. Bela 
javorova miza je bila pokrita s platnenim prtom, v kuhinji je že od jutra 
nekaj cvrčalo in gospodinja se kar ločila ni od ognjišča. Katrica pa je 
nekam izginila. Ni je bilo ne v hiši, niti ni pomagala materi pri obilnem 
delu. Vendar se ni mati nad tem hudovala. 

ša ploha zlije in stopim potem naprej. Pa se prestopim v vežo in vidim, da 
Krivarica stoji pred ognjiščem, ima lonec v mestejah in drži razpet dežnik 
nad glavo. Streha je vsa preperela, pa se zdi staremu skopuhu škoda par 
otepov in rajši ima, da mu dežnica v curku lije pred peč. Šel sem precej 
naprej, ker sem se bal, da ne butim v smeh in ne razjezim čmerikavega 
babšeta. Kaj, ali ni to imenitno?« 

»Je, je,« kima Removšek. Francelju se zdi čudno, da je Removšek tako 
tih. Pa ne, da bi bilo radi Jožetove ženitve prišlo kaj navzkriž in da zdaj še 
z njim ne more govoriti, Jožetovim bratom ... Vendar ne poizveduje po 
tem. Če je kaj, bo že Jože vedel in zvedel, saj je njegova reč ta ženitev. 

Doma pa je medtem Removškova mati poklicala hčer od pajštve in ji 
naglo dala denar in naročala, naj stopi v mesto po sveže meso, da bo jutri, 
v nedeljo, ko pride Jože, kaj na mizo dati. 

»Pa naglo stopi,« ji je še naročala. — »Opoldne bom že jaz nesla južino 
očetu tja v Križno ravan, da ne bo vedel, da sem te kam poslala.« 

Katrica je odšla in mislila spotom na Jožeta in na Osojnikove njive in 
na očeta, ki je zadnji čas tako čuden. 

Po dolinah in grapah so bučale narastle vode in nosile s seboj odplavlj-
ene butare, po bregovih se je v sivih kosmih lovila megla, žolna je dolbla 
v stara debla in veter je metal porumenele in pordečele liste na tla in jih 
mešal z rjavimi in začrnelimi.  

II.
Smreke so padle do prvega snega. Večino debel so tudi že do takrat 

spravili v grapo, kjer so jih skladali ob potu, da jih pozimi na saneh odpe- 
ljejo dalje. Prostor, kjer so prej krila pobočja mogočna drevesa, je bil pust 
in prazen. Zakaj kdor seka po tujem in za denar, mu ni za zemljo dosti mar; 
če se smreka pri padcu ujame na hrast ali gaber, posekajo še tistega. Na 
posekanicah raste dolgo let le leska in jelša, zraven nje komaj še pusta 
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da so prodali orehov les in posekali kostanje, da so hišo po gosposko pre-
zidali. Če pa ni drevesa, kje bo sad! Ej, zemlja je že še stara in dobra, le 
gospodarji in delavci niso tisti kot pred tridesetimi in štiridesetimi leti. 
Grunt pravi: Deri me ti, če ne, te bom jaz. Stari so drli grunt, mlade pa dre 
on sam. Njivo so pustili, da strada gnoja in dela in dobrega semena, zato 
pa je pšenica vsa snetnjava, proso poleže in deteljo duši predenec. Gruda, 
obdelana z ljubeznijo in skrbjo, pa bi dala, kot je dala očetom in dedom. Na 
Removškovini ne reče, je še, dokler je on gospodar in se peha, potem pa 
tudi ne ve, kaj bo. 

Med tem polglasnim razmišljanjem se zunaj zaslišijo moški koraki. 
Tukaj sta, kot sta rekla, da prideta, da uravnajo zadnje stvari. S čevlji trka-
ta ob vežni prag, da spravita sneg proč, in gospodinja jim še z metlo poma-
ga in ometava čevlje, da ne bi nesla snega v hišo. 

Prvi, ki vstopi, je mož pri šestdesetih letih. Vendar je njegova postava 
še visoka in neupognjena in marsikak mlajši bi mu ne bil kos. Brki so še 
vedno črni, le v laseh se tu in tam najde bel sled. Oblečen je nekoliko sta-
rinsko: črn žametast klobuk nosi, težke škornje in okoli telovnika, ki je od 
zelenega žameta in ima za gumbe male bele školjke, se mu opleta od ure 
verižica, ki je iz niklja in posrebrena, a njeni členi so močni, da bi moral 
biti pravi junak, kdor bi jo pretrgal. Obraz nosi sledove dela in let, a na 
njem je opaziti neka čudna skladnost med prijaznostjo in moško neodjen-
ljivostjo in nepopustljivostjo. 

To je Čude. Grunt ima visoko gori v hribih, a je pristne vrste star poš-
tenjak od nog do glave. V vsaki potrebi zna sosedu svetovati in mu poma-
ga tudi dejansko. Radi svojega dobrega, a zraven skalno trdega značaja 
ima splošen ugled in spoštovanje, ki ga mož tudi zasluži. Pri kupčiji in 
prodaji lesa in zemlje ve on vedno svetovati najboljše; če je v hiši poroka 
ali smrt, vedno iščejo njega, ki je vsak hip pripravljen, da sosedu postreže. 

Sam Removšek je sedel za mizo in razlagal slabe čase, kadar ga je kdo 
utegnil poslušati. Njega dni, ko je bil on še pasel in fantoval, da je bilo na 
svetu vse drugače, vse bolje. Sadja je dalo vsako leto in ajda je bila bogata, 
da si nesel po mlatvi slamo, zrnja pa ne. Spomladi ni mraz vzel črešenj in 
jeseni ni pomrznil kostanj. Zdaj pa se vidi, da se s starimi gospodarji stara 
tudi zemlja. Pa seveda! Njega dni so kmetovali z veseljem, z njivo in črno 
prstjo so živeli in delali, počivali in umirali. Poljsko delo jim je bilo sladko 
in fant, ki je šel v vojake, je težje pustil njivo in travnik kot mater in očeta. 
Mladi svet pa hoče vse zložnejšega zaslužka. Vse drevi v tovarne, h grad-
njam novih železnic, čez morje, celo v kamnolome pri cestah gredo rajši 
kot pa h košnji in oranju. Doma ostane samo kak slabič. Čudno, če bi 
potem zemlja rodila, ko ji človek najboljše moči odtegne! Vrhu tega še 
potresajo njive s tistim črnim prahom, dragim in ničvrednim, s tisto žlin-
dro, pri kateri obuboža hribovec, obogati pa Kisel in Stare, ki jo prodajata 
in hvalita na vse pretege. Njega dni pa so pustili eno ali dve leti praho in 
potem je bil krompir vse drugače debel, po dva funta in še kako unco čez 
je potegnil gomolj. Pa zdaj! Nekaj šišk še dobijo ti mladi iz zemlje, najde-
belejša je komaj za pošteno jabolko. Pa pravijo, da ne morejo delati tako, 
kot so svoj čas stari, od treh v temnem jutru pa notri do enajstih v večer. 
Zato pa so včasih jedli žgance in mleko in prešel si lahko devet vasi, da si 
pod kmetsko streho našel bel kruh. Zdaj pa ti vse mleko zgoste, maslo pa 
prodajajo v mesto. V hribe pa potlej znosijo tiste cunje, ki so eno nedeljo 
lepe, pa obgore na solncu že v pol ure in za delo niso, da bi jih mogel člo-
vek sploh pokazati burkljam ali srpu. Takoj je vse strgano. Mesto žgancev 
je zjutraj tista kava, ki je samo za ženske. K malici je svoj čas prinesla gos-
podinja kislega mleka in črnega kruha in domačih hrušk, sedaj pa posli 
godrnjajo, če ni čaja in belega kruha. Mladi tožijo, da ni več orehov in 
kostanjev, kot jih je bilo svoj čas, na mernike in koše. Pa se ne spomnijo, 
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»Gre, gre, samo kakšna, Katričina nima blizu enake.« 
»Verjamem. Pa za dvesto te ne bo konec. Pomisli, da daješ svojemu 

otroku.« 
»Bomo videli, bomo videli, kako bo. Kako pa je kaj z dolgovi, Jože?« 
Osojnikov mirno našteva: »Kot sem pravil, pri Tinkovcu je osemsto, pri 

Smrekarju šeststo in v Poljanah pri Predulji devetsto in zastarane obresti 
od petih let. Veliko je, ne rečem. Pa Tinkovec je rekel, da lahko čaka in tudi 
s Preduljo sem govoril, pa tudi pravi, da ji ni sile; saj ve, da je denar na 
trdnem, če je na Osojnikovem gruntu. Samo Smrekar nekaj sitnari, pa mu 
mislim na jesen izplačati.« 

»Ali si komu že plačal?« 
»Šinkovcu petsto in Nejčku šeststo.« 
»Dobro jo voziš, pa vendar ne vem, kako bo. Dolg pravi: Naredi me, 

delal se bom pa sam. Veš, nič ne rečem; obljubljeno imamo, pa skrbi me, 
če ti jo dam.« 

»V petih letih se upam skopati iz teh dolgov in potlej bo šlo dobro. Jaz 
nisem, kot je bil oče.« 

»Kaj pa z dotami, ki jih imaš dajati?« 
»Tisto ni sile,« razlaga mesto Osojnikovega Čude. »Tonetu plača pot v 

Ameriko, pa je opravljen, z drugimi pa je tudi tako govoril, da ne bodo 
silili, saj vedo, kako je.« 

»Torej potem bi jaz rekel,« začne Removšek važno, »da bi pridal še tista 
dva stotaka. Trda je, trda, pa naj bo. Kdaj bi pa naredili?« 

»Mislim,« pravi Čude, »da bi bilo najbolje, takoj v predpustu. Bala je 
narejena, Jožetu se mudi za gospodinjo in ti tudi menda misliš poleti čez 
dajati.« 

»Tisto še ni tako gotovo. Pa vendar naredimo v predpustu. Zdaj pa,« se je 
obrnil gospodar k ženi, »pokliči še Katrico. Kaj bi se skrivala nekje na vrtu.« 

Čudetov spremljevalec je fant pri šestindvajsetih letih. Obleko ima 
skrbno snažno, da, vidi se, kot da je pravkar nova. Na obrazu se je mlade-
niška razigranost in brezskrbnost že umaknila teži in preudarnosti zrelej-
ših let. Korak mu je nekam trd, vidi se, da je vajen le hoje po polju in hribih. 
Žulji in zaguljki na rokah se poznajo od pluga in voza. Ves se vede nekam 
nerodno in v zadregi. To je Osojnikov Jože, ženin. 

Na mizo pride pošten hleb sladkega kmetskega kruha, Removšek pa 
potegne iz skrinje zeleno steklenico lanskega jagodovca, ki ga hrani le za 
izredne prilike. Mati kmalu prinese iz kuhinje klobase in rumeno pečenje. 
Prišleca segata po tem silno počasi. Hvalita sicer, kako je vse dobro, obe-
nem pa pravita, da za nju ni bilo treba nič pripravljati in da sta pravkar 
malicala doma. 

Pogovor se razpleta. Početkoma govorijo o vsem mogočem. Huda zima 
je. Pri Jernačevi bajti, kjer zdaj ne stanuje nihče, je težki sneg, ki je ležal na 
strehi, s svojim pritiskom polomil tramovje in pokopal bajto pod seboj. 
Kveder je prodal svojega debelega vola in potegnil zanj toliko kot že dolgo 
nihče blizu ne. Živina jenjuje, pa upati je, da bo na pomlad spet šla gori. 

Pa se obrne Čude proti Removšku: »Takole smo mislili in rekli, da bi 
bilo vse prav, če bi ti pridal še kakih dvesto.« 

»Nič ne rečem, dobili bi jo, ki bi imela več, pa tista bi na Osojnikov 
grunt ne šla. In več kot po šeststo tudi drugim nisem dajal.« 

»Pa ta je zadnja in nimaš več komu spravljati. Grunt oddaš brez dolga.« 
»Tisto je, tisto,« hiti Removšek, »zadnja je, z njo gre tudi zadnji denar. 

Saj lahko vidiš, kako je Žganjar pobral smreke v Križni ravni.« 
»No, ni sile, kar je boljšega lesa, še stoji. Poznam tvoje gozdove.« 
»Saj je več kot dvesto vredna bala! Za samo delo sem plačal nad šest-

deset goldinarjev.« 
»Bala, bala,« ponavlja Čude, »bala tako povsod gre z nevesto.« 
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Na skrinjah je rastel rožmarin in vrtnica in ptički so peli okoli zlatih cve-
tov. Sredi, pod ključavnico, pa je bilo z zlatom napisano presveto Ime, ki 
ga je obdajal venec od lilij in bodičastega trnja. Vse je bilo izvršeno narav-
no, preprosto, obenem pa umetno in lepo, kot so znali porisavati skrinje 
samo ti preprosti samouki v gričih in grapah. Kljukaste in zavite okraske 
je dobil sklednik in cela dva dneva se je Mihec trudil, da je v žličnik vrezal 
srce in krog njega zvezdaste cvetke. 

Ko so vozili balo, ni manjkalo gledalcev in občudovalcev. Marsikatero 
dekle si je želelo, da bi imelo tako balo, in drezalo očeta, češ: »Poglejte, to 
je bala, ki bi se spodobila tudi zame!« Stare ženske pa so trdile, da je bila 
njihova bala še lepši in bogatejši. Morda je bilo to res, morda pa se jim je 
to samo zdelo. Zakaj Bregarjev, ki je bil zadnji pri voznikih, je te opazke 
slišal in se jezil, da so ženske sitne in nevoščljive, in trdil, če bi nevoščlji-
vost gorela, da ne bi bilo treba marsikje nič drv, pa bi bilo vso zimo dovolj 
toplo in še preveč. 

Na kolovratu, ki so ga vozili v bali, je visel siv kosem preje in v vetru se 
je videlo, kot da vihra sivkasta zastavica. Zraven kolovrata so postavili 
brezovo metlo in veliko pinjo. Mogočno je kraljeval na prvem vozu ogro-
men kolač, v katerega so vtaknili zastavice, le škoda, da se je kolač nekoli-
ko prelomil, ko so peljali čez neki jarek in se je voz stresel. 

Jutro pred svatbo je bilo mrzlo, a kazalo je, da bo prišlo solnce in preg-
nalo meglo in tesnobo. Ko so svatje prišli po nevesto, so bila vežna vrata 
zaklenjena in zapehana. Šele na daljše trkanje se je znotraj oglasila gospo-
dinja in vpraševala, kaj želi taka truma ljudi in kaj jih nadleguje sedaj, ko 
imajo polne roke dela. 

Čude, ki je starešina (to čast je doživel že štiridesetkrat!) odgovarja v 
imenu vseh svatov: »Mi smo potniki, vsi lačni in utrujeni, sicer pa pošteni 
ljudje. Nekoliko bi radi počivali pri vas.« 

Ko je Katrica prišla, se je pogovor prijazno nadaljeval, le da ste zdaj 
imeli glavno besedo ženski. Pozno v noč sta Čude in Osojnikov odšla. 
Poroka in svatba je bila dognana stvar. 

Balo je delal Mihec, znan mizar v Delnicah. Najrajši je hodil delat po 
hišah, zlasti tja, kjer so mu dobro postregli. Removšek pa mu je peljal 
deske v Delnice in to iz dveh vzrokov. Prvič je bilo bolj pametno, da z 
žage pod Prevalom peljejo deske četrt ure daleč v Delnice, kot pa poldru-
go uro daleč v hrib. Se bo že potem narejena oprava peljala. Drugič pa je 
imel Mihec poleg lepe navade, da je delal trdno in dobro, da je držala 
javorova miza v tretji in četrti rod, tudi to nelepo navado, da ni poznal 
mere, če je bila steklenica blizu. Ob takih prilikah pa je postal sicer šega-
vi in prijazni mož siten in neokusen ter je celo domače podil iz hiše in 
plašil male otroke, da jih bo pojedel in pometal skozi okno, tako da so vsi 
v strahu še ponoči v sanjah klicali matere in vpili, naj jih varujejo pred 
Mihcem. Ob podobni priliki je neko poletno noč šel iz Krivega brda v 
Pustote ter hodil po tej poti od desetih zvečer pa do sedmih zjutraj, dasi 
otrok pride lehko v desetih minutah. Potem pa je sveto zatrjeval vsake-
mu, da so ga nosili vedomci, ti pol ljudje, pol netopirji, ki nosijo v rokah 
svetiljke ter zapeljujejo človeka, da gre za njimi čez hrib in dol. Misli, da 
gre po pravi poti in da bi lehko že zdavnaj došel na cilj; ko pa zvezde 
bledé in vedomci izginejo, vidi človek, da je ali hodil vedno v krogu, po 
sledu lastnih stopinj, ali pa da je zašel in prišel daleč proč v drug kraj, kot 
je bil namenjen. 

Mihec je torej napravil posteljo iz črešnjevega lesa in mizo iz javorove-
ga. Na orehova vrata omare je spretno upodobil sv. Jurja, ki ubija zmaja, 
in nad vrati je iz posode za cvetice poganjal nagelj. Zmaj in sv. Jurij sta 
bila javorova, izrezljana in vdelana v orehovino, istotako je bila javorova 
posoda za cvetice, nageljev cvet pa je Mihec izrezal iz rdečkaste hruševine. 
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Starešina izraža začudenje in trdi, da take neveste ne mara. Čemu bi mu 
bila? Moža bo tepla, otroke bo pobila, na delo v kuhinji se ne razume niti 
toliko, da bi znala zavreti neslan krop, za pranje istotako ni. Domači odve-
dejo nevesto, a trdijo, da druge ne poznajo. Šele koncem prošenj in zatrje-
vanj, da svatje vedo, da imajo še drugo, pride iz stranske sobe Katrica vsa 
objokana. Težko ji je slovo od materinega pouka in pomoči, težko od mla-
dosti in dekliških let, težko od očeta in domače strehe. Tudi mati ne zadr-
žuje solz, saj je pač mati, in težko se poslovi od hčerke, četudi bi vedela, da 
se ji bo dobro godilo. A četudi ji bo šlo na novem domu vse po sreči,  
vendar je materinska skrb in bol zavoljo otrok ter napori in bdenje gospo-
dinje vse kaj drugega kot pa pomlad dekliških sanj pod domačim okriljem, 
v otroški brezskrbnosti. 

Svatba je bila bogata. Starešina je neprestano točil vino, najprej juda, 
pozneje pa vedno bolj krščenega. Svatje so voščili srečo ženinu in nevesti 
ter trdili, da zlepa niso videli dveh, ki bi spadala tako skupaj. 

Svate je razveseljeval Pustotnik, tisti, ki ne zna brati ne pisati, pa zlaga 
pesmi in so Ševljani hudi nanj, ker je zložil pesem o Ševljanih, ko so ubili 
nekega psa volčje pasme, ki se je zatekel v Ševlje, a so dobri Ševljani mis-
lili, da je volk, in ga ubili ... Pustotnik je torej o tej prigodbi zložil dolgo 
zabavljivo pesem na Ševljane, česar mu oni ne morejo odpustiti. 

Bil je tudi stari Bolantinec, ki se hvali, da nese slamo od štirih nasadov, 
in zvečer so dospeli tudi nepovabljeni gostje, prežalci in šeškalci. 

V jutro drugega dne pa se je vesela družba razšla. Jutro pa je vstajalo 
izza zelenih smrek, vse ovito v meglo, zdelo se je mračno in grozeče – – –

III.
Zima je prešla v cvetni maj in v palečo vročino junijevo. Pri Removškovih 

so kosili planino v Koprivniku. Strmina je bila tolika, da se je Mrvar izrazil, 
da bi postal star, preden bi se ujel, če bi mu tukaj spodrsnilo, in Rehar je rekel, 

Glas od znotraj odvrne: »Ne verjamemo. Ne upamo odpreti. Smo same 
ženske, nimamo prostora, da bi vi sedli in počivali, pri nas ni gostilna. 
Pojdite k sosedovim! Tam imajo dovolj prostora, so moški doma, imajo s 
čim postreči. Pri nas se vas bojimo, niste pošteni ljudje, krasti mislite.« 

Zunaj nastane razburjenje. Vsi hitijo zagotavljati, da so pošteni in bodo 
vse plačali. Kupili bi radi lepega konjička, mlado žrebe. Slišali so, da ga 
imajo pri Removškovih. Tudi bi kupili pšenico za seme, saj vedo, da nima-
jo nikjer čistejšega in boljšega zrnja kot tukaj. Toda iz veže se sliši samo 
zanikanje ter izrazi bojazni. Če ne bodo prišleci odšli, imajo ženske v hiši 
pištolo in puško in bodo streljale. Tudi bodo sosede klicale na pomoč. Če 
bi tujci imeli poštene namene, ne bi prišli v tako velikem številu. Vidi se, 
da je vse skupaj le prevara. V hiši ne prodajo ničesar in tudi ne kupujejo 
nobene stvari, ki jo tujci ponujajo. 

Šele, ko starešina zatrdi, da so prišli v božjem imenu in bi radi odvedli 
nevesto se vrata odpro in prejšnji nezaupni in sovražni tujci postanejo 
najboljši znanci. Mizo pokrije jed in pijača, godci poskušajo harmonike, 
vse je v veselju. 

Starešina bi rad videl, da pripeljejo nevesto. Gospodinja odvrne, da 
takoj pride. In res pride v hišo čudna postava. Veliki brki ne kažejo ravno 
neveste. Mesto krila in predpasnika ima nevesta pripasani surovi rjavi 
vreči. Na glavi visi strgana peča; ko pa koraka, je videti vsa šepava in se 
opira na grčavo, težko poleno. Svatje zatrjujejo, da to ni prava nevesta, a 
domači trdijo, da druge nimajo. Nevesta je vsa gluha in slepa, če se ji kdo 
preveč približa, dobi udarec s palico. Starešina trdi, da to ni nikaka neves-
ta, saj ne zna nobenega domačega opravila. Da bi mu to trditev ovrgli, 
prineso zibelko. Nevesta gre iz hiše, prinese nazaj težak bukov panjač ter 
ga trešči v zibelko. Nato ziblje ter prevrne zibelko in panjač. Pri kuhi ubije 
lonec in malo manjka, da ne zažge zraven še hiše; pri pranju ne sme nihče 
blizu nje, sicer jo dobi s cunjo po glavi. 
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Z materjo sta se pobotala, da dobiva mati do smrti užitek. Stanuje v 
sobici zraven kuhinje in kuha v skupni peči z domačimi drvmi. Na leto 
dobiva po dva mernika pšenice, ajde, ječmena in prosa. Kadar dela, je 
skupno z domačimi. Razen tega dobiva še nekaj priboljška in potrebno 
obleko. Starki se je zdelo, da bi ji življenje teklo zelo brezskrbno, če bi še 
»on« živel. Tako pa se je čutila zapuščeno in osamljeno, kot se čuti osam- 
ljena jelka na Blegaševih pobočjih, če so posekali hrast, ki je stal zraven in 
jo čuval pred viharji. 

Janez je moral iskati novo gospodinjo. Vse je klicalo po njej, nepomede-
na hiša, neopleto polje, lačna živina. Dekla ni za vse, če jo tudi plačaš, in če 
ji ni prav, pa gre. 

Dobil je nevesto tam nekje v hribih za Poljanami in ob jarškem sejmu 
je bila poroka. Bila je že bolj pri letih. Mlajše ne bi bil lahko dobil, ker je 
med ženskim svetom šla govorica, da je Janez boljši delavec pri kozarcu 
kot pri delu. Pa ta je upala, da ga spravi na pravo pot in tudi se ni vedelo, 
koliko je na tiste govorice dati. Ljudje radi opravljajo. 

Poroka je nekaj stala in spet je dal Njivčar. 

V.
Nova gospodinja je kmalu dala čutiti svojo oblastnost. Z materjo se 

nista razumeli. Janez je bil prepirov često sit in rajši je šel na njivo in v 
polje, da pogleda, ni-li predenca v detelji in da nastavi črnemu podzemlja-
nu krtu past, nego da bi doma pri kosilu posredoval med obema. 

»Mati, vi ste stari in sitni! Neža, ti pa tudi nikar ne misli, da ne bi bil 
mogel boljše dobiti, kot si ti, in potrpi z materjo! Saj so dosti prestali na 
gruntu!« tako je včasih posegel vmes in če sta bila z ženo sama, je še 
dostavljal: »Saj ne bodo mati dolgo več.« V žganjarni pri kruljevem 
Matevžu pa so ga hujskali ta proti materi, oni proti ženi, češ, pokaži se, saj 
si gospodar. 

da se ne bo nikoli ubil na Koprivniku, če se ne bo takrat, ker ga pač nikoli več 
kdo ne spravi v take bregove, kjer bi človek še priklenjen kmalu ne bil varen. 

Kosci so bili vroči in stari Removšek je hlastno pil mrzlo vodo, ki jo je 
pastir donašal. Nato pa ni takoj prijel za koso, ampak nekoliko sedel in 
pogledal po dolini, ki je tonila v zelenju gozdov, dolgih vrstah travnikov 
in rumenkastem žitu. 

Pa to mu je bilo v nesrečo. Zvečer je tožil, da ga bode. Prišel je še 
domov, dasiravno ni imel ravno blizu, nato pa legel v posteljo. Upal je, da 
v jutru vstane zdrav, ker da mu pač ni hujšega, kot malo prehudo kosil je 
za svoja leta. A bilo je slabše in gospodinja je poslala po starega Lukčarja, 
ki je slovel kot padar in znal pomagati v marsikaki bolezni.

Lukčar je prišel pod večer, povprašal po znakih bolezni, se naredil neka-
ko imenitnega in rekel: 

»Pljučnica bo, pa mogoče se še da popraviti. Nekaj rož bom dal, pa mu 
jih kuhajte in naj pije po kozarcu na vsaki dve uri.« 

Ko pa je odhajal, je gospodinji v veži povedal tiho, da ne bi bolnik slišal: 
»Ne vem, ne vem, če bo kaj. V tej starosti je bolezen nevarna. Ni, da bi 
rekel, gotovo bo umrl, a težko bo kaj. Če bo šlo na slabše, pokličite župni-
ka, mene ni treba več.«  

Sama je zaihtela, a udušila jok, da ne bi je čul bolnik. 
Dva dni pozneje je na Remškov dom prišel župnik in z njim najvišji 

gost in še teden pozneje je Removšek spal v zemlji, tam ob ljubki cerkvici 
svetega Tilna. 

IV.
Zapuščinska obravnava je bila kmalu skončana. Posestvo je dobil 

Janez, a moral je plačati precejšnje procente. Zadolžil se je pri bogatem 
Njivčarju za celih šeststo. Njivčar je bil trd, a na trden grunt je posodil rad, 
seveda proti vknjižbi na prvo mesto. 
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VI.
Tisto leto je še šlo nekako s silo. V poletju so ženske nosile mladi 

Removšici pogačo in voščile zdravje njej in malemu, ki je obetal biti dober 
gospodar, ker je že prvi dan neznosno kričal. 

Janez je spet bolj z veseljem delal, saj je vedel, zakaj se trudi. Vsaj tako 
je izgovarjal poprejšnje nerodnosti, češ, saj nisem imel za koga delati. A 
zdaj se je oglasil Njivčar. Dolg je narastel na poldrug tisoč in Njivčar je 
navajal tisoč vzrokov, da mora imeti denar. Možil je dve hčeri, pošiljati je 
moral sinu dijaku na Dunaj, popravljati je moral mlin na Kališniški grapi, 
skratka, denar je moral imeti. 

Removšek si ni mogel drugače pomagati, prodal je grunt, na katerem je 
njegov rod gospodoval že, odkar so pomnili ljudje. Izplačal je Njivčarja in 
z ostankom odšel v Ameriko. 

Delal je v minnesotskih rudnikih, lani pa so povedali v našem kraju, da 
je umrl. Ženi in trem otrokom da je precej zapustil. 

Grunt pa je kupil bogati Jelovčan in dal po travnikih in njivah zasaditi 
smrečje. 

»Smrečje, to je nekaj vredno!« je bilo njegovo geslo. Hiši in hlevu je vzel 
streho in zidovje je padlo skupaj. 

* * *

Pred meseci sem se mudil na daljšem sprehodu tam, kjer je nekdaj stala 
Removškovina. Rekel sem tovarišu, ki me je spremljal: »Takole umira 
dobra kmetska kri!« 

On pa je odvrnil: »Res, padamo po teh gričih. Žganje in dolgovi in ode-
ruhi so naši pogrebci.« 

Mentor, 1922–23.

V jeseni je bilo, ko so hribi rumenevali in so se drče po njih poznale 
vedno bolj očito. Mlada pri Remškovih je kuhala maslo. Ves večer je tolkla 
v pinji, da je dobila štruco surovega masla, ki ga je dopoldan prekuhavala. 
Mati pa je kuhala koruzne žgance. Stara, kakor je bila, se je revica v hipu 
zmotila in vsula moko v napačen lonec. A tega ni zapazila takoj. 

Mlada privihra vsa jezna v njeno sobo in vpije: »Kaj ste pa vendar mis-
lili? V maslo mi greste nasuti koruzne moke! Saj pravim, grunt bo šel na 
kup, če se kaj ne prenaredi, da boste šli kam strani!« 

Oplašena starka se je zagovarjala, a beseda ji ni šla gladko. Bila je pač 
stara in slabotna, potrebna tople besede in ne surove. 

Mladi Removšek je o pripetljaju zvedel opoldan, ko matere ni bilo na 
spregled. Zaklenila se je v svojo sobico. 

Videl je, da obe, mati in žena, ne bosta mogli biti dolgo skupaj, in konec 
koncev je bil, da je pregovoril mater, da je dala užitek ceniti na šestdeset 
goldinarjev letno ali pa na petsto enkrat za vselej. Pogodili so se za zadnje. 

Starki se je zdelo, da bi manj z bridkostjo gledala, da se hiša ruši in pogori 
do tal, kakor da bo morala umreti pri tujih ljudeh. Na teh njivah je njen znoj, 
tu je pestovala svoje otroke, tu sta v miru in zadovoljnosti živela s pokojnim. 
A mladi svet tega ne razume in misli; pojdi, kamor hočeš, če si star. 

Na Removškovo posestvo pa se je prilepila nova teža petsto goldinarjev, 
ki jih je Janez spet vzel na posodo pri Njivčarju. Posestvo ni več stalo, 
ampak se je nagnilo. 

Pomladi je prodal Removšek drevesa iz ostalih gozdov skoro do zad- 
njega polenčka. Potreboval je denarja deloma za največje luknje pri gospo-
darstvu, deloma zato, da je plačal hlapca in deklo, nekaj pa tudi za žganjar-
no, kjer so vedno bolj pogosto pivci in kvartači pili in goljufavali za njegov 
denar. 

Obresti za dolgove je Njivčar kratkomalo priračunal h glavnici. 
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Baltazarjeva pojedina
Črtica

Babilonski kralj Baltazar piruje s svojimi velikaši, dvorjani in prijatelji. 
Pripravil jim je sijajno gostijo. Tla in stene slavnostne dvorane krijejo 
težke preproge, okrašene z umetnimi vezeninami, posute z biseri, vsaka 
preproga zase pomenja celo premoženje. Točaji gostom komaj sproti nali-
vajo penečih se južnih vin v zlate kozarce. Vonj najbolj opojnih dišav izto-
ka polni ozračje in zbor pevcev glasno hvali kralja, vino in uživanje. Ujeti 
vojvode in talci premaganih rodov pa sede zdaj v dvorani. Nihče jim ne 
streže. Pripeljali so jih sem samo zato, da vidijo veličanstvo Babilonskega 
kralja ter dobe strah pred njim. 

Sredi gostije sine kralju na obraz poseben nasmeh; obrne se k bližnje-
mu dvorniku in mu reče: »Pojdi in prinesi mi iz zakladnice dragocenih 
posod, ki jih je prinesel kraj Nabuhodonozor takrat, ko je zavzel in razdejal 
Jeruzalem.«

Celo najbolj pijani velikaši se zdrznejo pri teh besedah, obide jih čuden 
strah. Dvorjan se obotavlja, ne ve, naj gre ali ne. Toda kralj ga jezno pogle-
da in dvornik odide. Tudi velikaši premagajo prvi strah in spet se začno 
prazniti vrči in čaše in od vsepovsod doni hvala kralju.

Svete posode, umetno in dragoceno delo iz dobe modrega kralja 
Salomona, posvečeno po uporabi v templju pravega Boga, so tu. 

In kralj iztegne zločinsko roko, vzame posodo, ukaže vanjo naliti vina 
in pije. In za njim pijejo iz svetih posod velikaši in kraljica in njo sprem- 
ljajoče dvorne dame. 

Vsevprek se razlega vpitje, da je žlahtno vino, pito iz teh posod, najbolj- 
še. Razuzdanost prikipeva k vrhuncu. 

Tistikrat pa se prikaže ob vrhu stene, tam kjer belega zidu niso krile 
težke preproge, človeška roka in napiše nekaj na steno.

Vse se prestraši, vsakdo čuti, da je posegla v dvorano skrivna moč raz-
žaljenega Boga. Ženske kriče in beže iz dvorane, venci jim padajo raz glav. 

Divji petelin

Zjutraj je dospela v gozd novica, da se bliža lovec. Živali so se posveto-
vale kaj jim je storiti. 

»Pobegnem, kolikor me neso noge,« se prestraši zajec in se res takoj spus-
ti v beg. 

»Z družino si poiščem mirnejše paše, ta kraj je nevaren,« modruje srnjak.
»V brlogu me ne dobi in če me tudi, štiri izhode imam,« se tolaži lisica. 
»Bojazljivci,« reče divji petelin, »jaz pa bom zletel na najvišjo vejo in pel 

svojo pesem. Saj vsak lovec tudi ni nevaren.«
Lovec pa je bil tisto jutro vesel lepega plena – krasnega petelina. 

Objavljeno pod psevdonimom Jože Strehar, Mladost, 1924,
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»Kaj nam bo grozil ta prerok! Pijmo in veselimo se dalje! Ne dajte se moti-
ti od praznih sanjarij, Babilon je zastražen dovolj trdno.« In ti potegnejo 
večino za seboj.

Kralj podeli Danijelu škrlat in verižico in ga postavi za tretjega v svojih 
deželah, ker besede ni hotel prelomiti. A njegovim besedam ne verjame 
dosti. Srce mu sicer nemirno utripa, a vendar reče velikašem: »Slišali ste 
prerokbo, toda naj vas ne moti. Jud Babilonu ne bo nikoli kaj dobrega 
prorokoval.« 

In pojedina se nadaljuje. Pijejo in jedo in plešejo in hvalisajo kralja in 
njegov pogum. Pijejo in jedo, saj Cir je daleč …

A še tisto noč premaga Cir Babilon. Baltazar in njegovi velikaši padejo 
pod mečem. Kraljestvo babilonsko pa si razdele Medi in Perzi, Darij in Cir.

Tudi moderna brezverska kultura in njej naklonjeni brezverski držav-
niki obhajajo svoje pojedine in slavje in orgije. Vse jim mora kloniti, sveta 
jim ni več ne svoboda človeka, ne vest, ne vera, služeči edinemu načelu: 
»Naš Bog je moč.« A ta pojedina in to nasilje je kakor Baltazarjeva gostija. 
Brezversko nasilje divja zato, ker čuti, da so mu časi šteti, da že čakajo vese-
li dediči na vzhodu, da porušijo prestol gnile in brezverske kulture razpada. 

Objavljeno pod psevdonimom Jože Strehar, Mladost, 1925.

Velikašem se tresejo roke, vino se razliva iz kup po njihovi obleki in teče 
na tla. Točajem drse dragoceni vrči iz rok. Vendar je še nekaj mogočnikov, 
ki se ne boje. Ti naglo potolažijo kralja in ga pregovore, da pošlje po mage 
in čarodeje, ki naj raztolmačijo skrivnostna znamenja. 

Magi pridejo. Na glavi nosijo umetno vezene turbane, rdeči plašči jim 
šume po tleh. Kralj jim obljubi kupe zlata in častne službe, če mu razlože 
zagonetno pisanje. A čarovniki molče, le drug drugega sujejo s komolci, 
češ: »Ti začni!« Nihče ne ve razložiti čudnih znamenj. 

Tedaj se kralj še huje prestraši in pošlje po svojo mater, kraljico če bi 
ona vedela kaj svetovati. Dvorjanice jo pripeljejo in ona reče: 

»Kralj med Judi, ki jih je Nabuhodonozor pripeljal iz Palestine, živi mož po 
imenu Danijel, ki je velik in pozna skrivnosti, ker njegov Bog mu jih razodeva.«

Kralj ukaže pripeljati Danijela. Ta pride. Ponižen, pa vendar samozaves-
ten je njegov korak. Kralj ga nagovori in prosi, naj mu razloži skrivnostni 
napis. Za plačilo mu obljubi škrlatasto obleko in zlato verižico in tretje 
mesto med poglavarji svoje zemlje. 

Danijel reče slovesno: »Ni mi za tvoja darila, o kralj, a napis ti bom 
razložil. Nocoj si storil silno hudobijo. Drznil si se piti iz posod, ki so 
posvečene Najvišjemu. Zato pa je Gospod Bog poslal svojega angela, ki je 
napisal na steno besede: Mane, Tekel, Fares. 

Mane – Bog je seštel dni tvojega kraljestva in konec njegov je tu.
Tekel – bog te je pretehtal in te našel lahkega.
Fares – razdeljeno bo tvoje kraljestvo in polastili se ga bodo Medi in 

Perzi.«
Prerok umolkne. V dvorani nastane čudno razpoloženje. Nekateri pre-

blede ob Danijelovih besedah, zavedo se, da zunaj babilonskih zidov tabo-
rita Cir, kralj perzijski, in Darij, vojvoda Medov, ki prežita, kako prelesti 
mestne zidove in pokončati babilonsko kraljestvo. Lahkoživci pa kriče: 
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Ko sem bil še otrok, je Orehar zmrznil na nekem skednju. Ljudje so se 
takrat kregali, da bodo imeli spet stroške za beračevo krsto in pogreb.

Mladost, 1925.

Oreharjev Francelj
Črtica

Dobro se še spomnim starega Oreharja. Kdo v naših hribih pa ga tudi 
ni poznal, tistega starega berača, ki je najraje jemal žito in fižol ter nabe-
račeno blago vedno pošteno zapil.

Včasih je bilo drugače, seveda včasih, pred leti. 
Nedeljsko popoldne. Ponosno gleda zlato jabolko raz zvonika na hiše, 

ki se spričo njega zde tako nizke. Golobi frfotajo preko streh, drugače 
vlada božji mir. Le iz vaške gostilne hrešči harmonika. 

Začuje se peket konjskih kopit. Oreharjev Francelj je prijezdil. Pol ure 
ima do vasi, pa ob nedeljah rajši jezdi, kot bi prihajal peš. K maši zjutraj ga 
ni, a popoldne pride gotovo v gostilno.

Še na konju vpije: »Žejen sem, dajte mi vina!«
Urno mu prineso »štefan« vina. Pa tudi konju se dobro godi. Kaj bi 

Franceljnov konj pil samo vodo, s srebrnimi tolarji v žepu in izprašuje: 
»Kdo ima toliko srebra? Pri nas je tolarjev na kupe!« Družba ponižno 
molči. Molči in je vesela, ker ve, da bo za te tolarje pila in jedla vsa gostil-
na vse popoldne, ves večer, vso noč in še kos jutra povrhu.

Mine dan, mine teden. Oreharjev Francelj se vrača ponoči proti domu. 
Zakasnil se je v mestu. Potrka na okno gostilne. »Kdo je?« »Jaz, Oreharjev, 
ali spite?« »O ne, pri nas nikoli ne spimo, naša hiša je vedno odprta. Boš 
pa nocoj kar pri nas ostal, saj je itak že pozno.« Sladka je beseda gostilni-
čarja, ker ve, da ima Francelj tolarje in če tudi bi jih ne imel, saj ima lepo 
in novo poslopje in živino in njive in gozdove …

Pa prišel je čas, ko Oreharjev Francelj ali pravzaprav Orehar, saj je bil 
gospodar, ni imel več ne hiše, ne njiv, ne gozdov, ne pedi zemlje, ne krajca 
v žepu.

Ponoči potrka na okno gostilne. »Kdo je?« vpraša nejevoljen glas. »Jaz 
sem, Orehar!« »Pri nas ponoči spimo in nikomur ne odpiramo. Ponoči ima 
vsakdo rad mir!« In Orehar gre naprej po cesti in prespi ostanek noči pod 
suho tepko. –
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Oba

Ves dan je trdo delal, vozil je s sanmi drva iz gozda. Sicer je zimski dan 
kratek, a je zato mrzel in človek se pošteno utrudi, saj tudi navadno začen-
ja delo že v noči in ga spet končava v noči. 

Ko večerjajo, reče oče: »Veš, Janez, jaz sem star in sem ti že rekel, da bi 
letošnji predpust ti prevzel gospodarstvo in bi se oženil. Ali se že kaj mis-
lil na to?«

»I, onole Podbregarjevo Franco bi vzel, sem tudi Podbregarju že rekel 
toliko, da je razumel in ni dejal: ne. Samo nje same si ne upam vprašati, ker 
je tako tiho in skromno dekle.«

Približno ob istem času vprašuje Podbregarica hčerko: 
»Kaj pa Travnarjev Janez, Franica? Ne zameri, pa oče je zadnjič nekaj 

pravil, da bi bila vidva čeden par.«
»Oh, mati, njega ali pa nobenega! Samo tega nočem nobenemu reči!« 
Pa je bila kljub temu predpustom poroka.

Mladost, 1926.

Plevel

Ob njivi pšenice, ki jo je razraščal plevel, je stala mestna gospodična, 
ena tistih, ki poznajo polje samo iz šole, in vzklikala: 

»Joj, kako krasno! Kako lepo žari mak s svojimi rdečimi glavicami! In 
slak pleza po žitu ter obeša svoje bele zvonce! Za spremembo sta pa še 
plavica in kokolj vmes! Kako krasen šopek bi se dal nabrati! Res, krasno, 
prelepo!« 

Mimo pa je prišel pameten človek in dejal:
»Kruha bo stradal, čigar je njiva in se ni zmenil, da bi pšenico oplel!« 

Mladost, 1925.
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je zaplesala pred očmi, vse moči so odpovedale — zgrudil se je nezavesten 
na tla. Preveč se je približal stroju in ta ni poznal obzirnosti, udaril ga je 
čez čelo. 

Spet se je zavedel Jože samega sebe v čudni dvorani. Nek poseben duh 
mu je udarjal v nos, čul je šepetajoče govorjenje, slišal, kako šumi obleka 
in kako okoli in okoli njega nekaj hrope. Vse pa je obdajala strašna temna 
noč. Niti enega žarka ni bilo videti nikjer. »Kje sem?« Poleg njega je nekdo 
odgovoril: »Pri dobrih ljudeh, v bolnišnici v Pittsburgu.« Jože je po glasu 
spoznal, da to govori ženska. »Pa čemu sem tukaj?« je nestrpno spet vpra-
šal. »Stroj vas je udaril, skoro ubil,« je spet odgovoril isti skrivnostni glas. 
»Pa, pa čemu je tukaj taka strašna tema, čemu nimate luči?« Glas dalje 
časa ni odgovoril, slednjič pa je spet zaslišal Jože: »Električna naprava se 
je pokončala in sedaj je noč. Kmalu bode jutro.« A glas je govoril tako 
nekako čudno, da Jože kar ni mogel verjeti, da bi bilo to res. Električna 
naprava pokončana ... pa kako se je pokončala ravno sedaj ... in kako da je 
ne popravijo … ali druge luči nimajo ... vse te misli so mu kot blisk šle skozi 
možgane. 

Par dni pozneje je zvedel vso grozno resnico. Slep je bil, slep za celo 
življenje, udarec mu je pokončal očesne živce in ga za vedno oropal luči. 
Slepega so oddali v domovino. Brat se ga je usmilil in mu brez godrnjanja 
odkazal sobico in mu obljubil, da, dokler bo on gospodar, tudi ubogemu 
slepcu ne bo ničesar manjkalo. 

V pijači ni mogel več najti utehe, v krčmo slep ni mogel, a brat ni rad 
videl doma žgane pijače. A tolažbe je nujno potreboval. Slišal je moliti 
vsak večer bratovo družino sveti rožni venec in tudi sam je molil zraven. 
Počasi se je v njegovo izmučeno srce spet vračala vera očetov. 

Sveti večer je dospel na lahnih krilih v vas. Zvon je poslal srebrni glas 
preko polja, vaščani so hodili, kropili in molili. Pri Mihačevih je družina 

Božič slepega Amerikanca

Zadolžena kmetija v hribih je bila dom Mihačevega Jožeta. Stari Mihač 
se je ubijal noč in dan, a iz dolgov se ni mogel izmotati. Ko so ga odnesli 
na božjo njivo za cerkev, je prevzel domačijo sin Janez. Ta je odštel bratu 
Jožetu malenkostno doto in Jože je odšel po svetu. Mahnil je tja, kamor  
je že tisoč naših ljudi šlo iskat srečo — proti Ameriki. S štiridesetimi  
goldinarji v žepu, z žuljavo roko in voljo do dela je stopil na prašne ulice 
njujorške. 

Dobil je delo v velikanskih plavžih in železolivarnah v Pittsburgu, sredi 
daljne Pennsilvanije. Vsako jutro ga je kot storoka pošast požrla črna tvor-
nica, vsak večer je bolj uničenega dela iz sebe. Delal je in kupček dolarjev 
je rastel, a z dolarji je ponehavala moč v kitah. Z ljubeznijo je opazoval 
silne stroje, ki so bruhali na dan železne kače, vse rudeče in žareče. Gorje 
mu, kogar bi te kače pičile, kogar bi ta ognjena reka zasačila! Le zvečer je 
videl Jože sivo liso nad strehami, nebo, zatemnjeno od oblakov dima, ki so 
ga tvornice bruhale proti nebesu, čez dan sta bila on in stroj eno, živi stroj 
je pazil na mrtvega in mrtvi je gledal, kako bi ubil živega. Grozna je ta 
zveza dveh strojev! 

Vere Jože med tovariši ni našel veliko. Večina se je vsem »bajkam« 
smejala in v nedeljo mesto v cerkev zahajala v krčmo. Počasi in počasi so 
zvabili za seboj tudi Jožeta. »Ne bodi no šleva, mi smo tukaj v svobodni 
državi in ne več doma pod oblastjo starih žensk!« so prigovarjali socialisti 
– brezverci Jožetu in udal se jim je. Ni več zahajal v cerkev, tem večkrat pa 
v pivski »salon«. Kup dolarjev se je spet jel nižati, roke so se malo po 
malem jele tresti, a v tvornici je bilo treba moči in opreznosti. 

Tiste dni se je zgodilo tisto strašno. Jože je delal pri ogromnem stroju. 
Ta je bučal in tulil kot zvezana pošast, Jožetu pa so se tresle roke, pogled 
mu je bil moten, hoja negotova — posledice v »salonu« prebitega večera. 
In naenkrat je začutil Jože silen udarec na glavo. Rdeča in črna mreža mu 
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Kraljestvo duhovnika Janeza

Siva vrata brezmejne peščene pušče so zapirala pot v kraljestvo duhov-
nika Janeza. Sredi te pušče pa se je razprostirala oaza, zelena kot smaragd 
v diademu kraljice, od Boga blagoslovljene, od studencev globin močena. 
Tam se je dvigal grad kralja Janeza. Kot  okameneli sledovi so te gledale 
alabastrove stene, kot skrivnostni pečati so se ti zdela bronasta vrata. 

Duhovnik Janez je vladal mirno in pokoj je počival na njegovem žezlu. 
Za ostali svet se kraljestvo ni brigalo, zadnjič je prejelo vest o njem, ko je 
pred sto in sto leti apostol Tomaž prinesel od kraja zemlje vero v Križanega 
in Dobrega, a ta vera se v Janezevem kraljestvu ni ohranila čista.

Zgodilo pa se je, da je za to kraljestvo zvedel tatarski mogočnik 
Džinghis-kan, ki mu je bil krog zemlje premajhen in je rastel kot hudourni 
oblak nad žitnim poljem. In poslal je svoje kneze in veljake preko rumene 
peščene skorje. Zahtevali so od duhovnika Janeza zlato krono s sedmeri-
mi  diamantnimi jabolki in žezlo, s katerim je vladal narod in prestol, ki je 
slonel na repih dvanajsterih pavov.

Duhovnik Janez pa je vse to odrekel. Vrnili so se poslanci, z velblodi so 
prepluli žejno morje peska. Razsrdil se je Džinghis-kan in trepetali so pred 
njim sli, vihar njegove jeze je pripogibal drevesa vseh zemelj. Izpil je svežo 
kri dvanajsterih detet in razmišljal v svojem srcu o pogubi otoka sredi 
samote. Poklical je čarovnike in vidce in tiste, ki so znali zaklinjati duhove 
molčečih prepadov in demone, ki imajo troje glav in na vsaki glavi štiri oči. 

Poklicali so torej vražarji demone in jih z vražnimi molitvami prisilili, 
da so obljubili pomoč Džinghis-kanu. Kajti vedeli so, da bodo mogli pre-
magati kraljestvo Janezovo, ker narod ne časti več samo pravega Boga, 
ampak vera njegova se je pomešala z vero v Buddho in Zarathustro in 
ogenj in zvezde. 

In demon globin je poklical vse sebi služne duhove in kot silni vihar so 
se drevili preko peščenih nasipov. Kot grozen krog pošasti so plavali v 
zraku in oklenili z obročem svoje jeze vso oazo. 

odšla k polnočnici, le slepec je ostal doma. Jel je premišljevati. Nocoj je 
sveti večer, slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji. Ali velja ta mir 
tudi njemu? Moral bi veljati, če bi bil dobre volje. In miru potrebuje, brez 
miru ne more živeti. Kdaj pa je užival najslajši mir? Ali ne takrat, ko je še 
molil in veroval v vsemogočnega Boga? In kdaj ga je izgubil, ta mir? 
Oboje skupaj je odšlo od njega. Boga je zapustil on sam, a mir je zapustil 
njega. Kaj pa, če bi se vrnil k Bogu, k miru? Gotovo bi lažje prenašal svojo 
nesrečo. Nocoj je baš sveti večer. Detece iz nebes daje blagoslov vsem, 
dalo ga bo tudi njemu, če bo prosil. Spet se bo vrnil k otroški veri, k veri 
svoje dobre matere. Četudi je telesna luč zanj izgubljena, duševna mu 
bode svetila in ga grela. Vsaj eno luč mora imeti, biti brez obeh je smrt, da, 
še hujše kot smrt ... 

V takih mislih se je mudil dolgo, dolgo. Nazadnje pa se je vrgel na kole-
na in prosil božje Dete, da mu povrne vsaj duševno luč. In Dete ga je usli-
šalo. Od tega dne je bil drugačen. Hodil je redno v cerkev, celo ob delav-
nikih in pogosto prejemal svete zakramente. Mirneje prenaša zdaj svojo 
nesrečo, hvaležen je bratu in Bogu in rad mislil na oni Božič, ki mu je vrnil 
vsaj eno luč. 

Novi čas – delavski list, št. 290, 24. 12. 1921.
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Poveljnik je odšel za bele zidove na prežo in ogledovanje. Spremenil se 
je v bogatega trgovca in rožljal z novci. Hotel se je prepričati, če je mesto 
res tako hudobno, da se ne bo moglo dolgo ustavljati vplivom zlobnih 
duhov. Videl je tudi, da je v mestu mlada deklica, nedolžna kot lilija in 
dokler bo ona tam, ne bo mogel premagati mesta s svojo armado. 

Odšel je iz mesta in preudarjal. Poslal je cele vence draguljev in hotel z 
njimi premotiti deklico. Če bi se jih bila le dotaknila, izgubljeno bi bilo 
mesto, a ni se jih. Poslal ji je najlepših junakov, a vsi so bili le vražni duho-
vi; ni jih pogledala. In poslal je knjigo, v kateri je bila pisana vsa modrost 
poldneva in polnoči in obzora in morskih globin. Ni odprla knjige. 

Nato pa ji je poslal zlato kupo, v kateri je bila sladkost življenja in opoj-
nost mesečnih noči in šumenje vodopadov in hrepenenje po sreči. To 
kupo je mladenka nagnila k ustnicam — in bilo je dovolj. Mesto je zapadlo 
zlobnim duhovom in Džinghis-kanu. 

Razsuli so se templji, umrl je Džinghis-kan. Mesto duhovnika Janeza je 
izginilo s površja zemlje, ker ni častilo več pravega Boga. Zlobni duhovi 
tulijo nad brezbrežno pustinjo, ob stebrih podrtega mesta pa plaka noč za 
nočjo prevarana deklica. A iz zapada ni rešitelja, le-ta bi ji namreč mogel 
pomagati. 

Vse to se je v teku stoletij pozabilo in le Benečan Marko Polo je suho 
napisal, da kraljestva duhovnika Janeza ni mogel najti na golih planotah 
Tibeta.1

Križ na Gori, 1925.

1 V srednjem veku je eksistirala legenda o kraljestvu duhovnika Janeza. V njej se 
je ohranil spomin na krščansko Abesinijo, a pozneje so dejanje legende lokalizirali nekje 
v centralni Aziji. Tam so domnevali krščansko kraljestvo pod žezlom kralja duhovnika 
Janeza (ne zamenjati s sv. Janezom Evangelistom!).
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Kosci razbitih kristalov 

1.  V Meštroviću in Rodinu sta izrastla do skupnega vrha umirajoči   
 romanski Zapad in na novo rojeni slovanski Vzhod. 
2.  Nihče še ni opisal v povesti ali romanu slovenske Indije Koromandije  
 — Minnesote. 
3.  Kdo nam bo napisal roman »Bogomili«? 
4.  Veliki pisatelj prihodnje dobe bo združil notranji vpogled    
 Dostojevskega in jezik d‘Annunzija. 
5.  Kdor ne priznava verske umetnosti, tega ne razumem, kako more 
 hvaliti delo antike (Phidias) ali Danteja. 
6.  Prijatelj mi je tožil: »Dostojevski opisuje vse preobširno.« Rekel 
 sem mu: »Res, tvoja duša je preozka zanj.« 

Mentor, 1921–22.
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15.  Beuronska umetnost znači novo hrepenenje po lepoti. Vzrasla je 
 iz egiptovskih grobov.
16.  V našem času je Narodna cerkev le cerkev brezvernih brezdomo-  
 vincev.
17.  Čudno pa je vseeno: socialno vprašanje rešujejo kapitalisti, na   
 mirovni konferenci sede generali.
18.  Carigrad je bil za nas najusodnejše mesto; kljub temu je biser ob   
 Bosporu večni cilj slovanske duše.
19.  Resen zgodovinar ne more biti proti pouku grščine v Jugoslaviji.

Mentor, 1921–22.

Kosci razbitih kristalov 

1.  Težko bi dobil tako klasičen zgled blaznosti in genialnosti, kot je   
 »also sprach Zarathustra.«
2.  Kadar dvomim o bodočnosti Rusije, mislim na Pultavo in Berezino;   
 kadar jo obožujem, se mi sili v spomin Brest Litovsk.
3.  Največji duhovi so živeli osamljeni, a napisali so obče človeške stvari.
4.  Slovenci nimamo prevedenega niti enega dela Sven Hedina ali   
 Stenleya, beremo pa — Karla Maya.
5.  Istotako vemo, kdo je bil oče Cortesov, mislimo pa, da je bil Jermak   
 Timofejevič razbojnik.
6.  Kdo bo nekoč napisal trilogijo: Krivi Dimitrij, Krivi Aleksej in Krivi   
 Nikolaj II.?
7.  Vse so že pretaknili naši pisatelji, samo ne še — grško-jugoslovanskih  
 apokrifov.
8.  Vzemi nam pšenični klas, idejo o Najvišjem in dleto ter pero — 
 preobrazil si nas v zverine.
9.  Kdor bo pisal zgodovino pacifističnega gibanja, bo napisal na vsak   
 način tri imena: Vereščagin, Tolstoj, Wilson.
10. Buddha in Mohamed sta samo dve veliki fazi v razvoju izven-
 krščanskih bogoiskateljev.
11.  »Bratje Karamazovi« so ob enem specifično rusko in univerzalno 
 svetovno delo.
12.  Dante je našel svoj svet in Dostojevski spet svojega. Zola pa je že 
 najden svet po svoje odkril.
13.  V trilogiji Merežkovskega sta si podala roko slovanski sever in 
 mramorni kipi antike. 
14.  Če bi evangelij sv. Janeza ne bil inspiriran, bi moral biti delo 
 generacij.
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Kosci razbitih kristalov 

1.  Ustvarjajoč umetnik ustvari šele polovico umetnine. Drugo polovico  
 mora ustvariti oni, ki umetnino motri. 
2.  Nove umetnosti ne bo ustvarila ena generacija. 
3.  Človek preiskuje zunanji svet često zato, da bi zakril, kako malo pozna  
 svojo notranjost. 
4.  Če bi bila vera le produkt razmišljanja, čemu se je potem skoraj na   
 vseh velikih duhovih grozovito uresničevala Lessingova molitev? 
5.  Marsikaka pametna misel nas odbija samo zato, ker je izražena v   
 nespametnem superlativu.
6.  Vzvišena misel je zrno, tvoja duša je njiva, in od tebe je odvisno, če 
 bo zrno kdaj pognalo klas. 
7.  Nihče ni tako lepo orisal poezije morja kot Dickens v romanu »Mala  
 Dorrit«. 
8.  Ob Bourgetu si morda doumel zmisel smrti (»Zmisel smrti« l. 1915).   
 Pojdi sedaj k evangelijem in doumel boš zmisel življenja! 
9.  Kaj vse bi vendar lahko vsebovala knjiga, ki bi nosila preprosti naslov  
 »Kruh«! 
10. Ne verjemi besedam! Celo koran se začenja »V imenu Boga čez vse   
 usmiljenega«. 
11. Debele knjige so često debele zato, da bi avtor zakril, kako malo misli  
 je v njih. 
12. Ošaben učenjak reče: »Ni Boga!« Človek, ki hlepi po užitku, reče   
 logično nato: »Ni morale!« Pridružijo se proletarci: »Mi hočemo  
 nebesa na zemlji!« Ubijalec reče: »Ni zakona!« In družba? Prvemu   
 stavi spomenike, drugega zaničuje, tretjim grozi s strojnimi puškami, 
 četrtega obsoja na smrt. A vsi so koncem koncev zagrešili isto.

Mentor, 1922–23.

Kosci razbitih kristalov 

1.  Nerazumljivo mi je, da so isti, ki se sklicujejo na Haeckla, dognali s   
 svojim »razumom«, da ni Boga. 
2.  Čemu nima moderna doba svojega stavbarskega stila? Ta je bil zme  
 raj izraz svetovnega nazora. 
3.  Kdor pozna buddhizem samo iz najnovejše slovenske brošure, ga   
 pomilujem; zakaj v labirintu so mu zavezali oči. 
4.  Sofoklejeva Antigona govori: »Ne bivam za to, da sovražim, nego da  
 ljubim.« Nietzschejev »Übermensch« je pa ubijalec. Vendar Sofokleja  
 bere ves kulturni svet, Nietzscheja kolnejo Nemci sami, a kljub temu 
 ubijajo. 
5.  Spillmann ne ugaja, ker je tendenčen. Coloma ne bi ugajal, če ne bi bil 
 tendenčen. 
6.  V Rabindranathu se je vzbudil tisti splošni človeški duh, ki je bil   
 mrtev od Shakespeareja. 
7.  Majhnim duhovom se zdi poniževalna absolutna oblast božja, velikim  
 pa absolutna oblast človeška. 
8.  Bog živi sredi med nami in mi mislimo, da je njegovo bivanje za potek  
 svetovne zgodovine brezpomembno. 
9.  Človek ledene dobe je izumil brezštevilno množico orodij, a mi mu   
 pravimo: barbar. 
10. Misticizem je moral psihološki nujno izrasti iz naturalizma. 
11. Otroci in socialni reformatorji so si podobni v tem, da love ribo 
 za rep. 
12. Za prospeh naših katoliških organizacij vse preveč govorimo in 
 vse premalo molimo.

Mentor, 1921–22.
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Makova zrnca

•	 Kdor reče v idealnih ciljih: »Ne vem, če bo to mogoče,« tisti je že  
 izdajalec nad ideali. 
•	 Domovina nam mora biti mati, in ne malik. 
•	 Kakor človek napravi knjige, podobno knjige napravijo človeka;   
 dobre dobrega, slabe slabega. 
•	 Čebele iščejo cvetja, hrošči-govnjači pa mrhovine. 
•	 Dober prijatelj in dober list nista nikoli dosti plačana. 
•	 Pisatelji slabih knjig včasih spominjajo na petelina: kadar se hoče  
 posebno postaviti, skoči na kup gnoja.
•	 Vsepovsod rekordi: v turistiki, v telovadbi, v plesu. Največji   
 rekord pa je: rekord srčne plemenitosti ter ljubezni do Boga in   
 ljudi.
•	 Misijoni so vrt, ki ga sveta cerkev na novo obdeluje. Tak vrt  
 pa rodi navadno najlepše cvetje. 
•	 Ali hočeš tudi ti nekoliko sodelovati pri obdelovanju tega vrta –?
•	 Če te hudobneži ne črtijo, nisi v resnici dober.
•	 Kdor se ne uklanja Bogu, se uklanja malikom: denarju, časti  
 in svojim strastem. 
•	 Ne hvali preveč včerajšnjega dne in ne zaupaj preveč na jutri,   
 temveč vestno izrabi današnji dan.
•	 Satan ne bi mogel napraviti na svetu toliko škode, če ne bi imel   
 toliko pomočnikov in sotrudnikov med ljudmi.
•	 Kdor napiše slabo knjigo, je hujši od ubijalca. Zakaj ž njo ubije   
 dušo, in sicer obilo duš, ne ene same.  
•	 Nihče ni velik, če se ne čuti majhnega pred Bogom.
•	 Za zmago ne zadostuje samo dober poveljnik, treba je tudi  
 dobrega moštva. 
•	 Ni dovolj samo zmagati, važneje je se z zmago prav okoristiti. 
•	 Za dobrega človeka je molitev vir najčistejšega veselja. 

Kosci razbitih kristalov 

1.  Filozofija in teženje po lepoti sta dva skrajna tečaja človeške    
 misli. Vendar se morata v vsaki umetnini stikati. 
2.  Velik hočeš biti? Zato ti ni treba nobenih izrednih dejanj. V vsakem   
 poklicu izpolnjuj točno svojo dolžnost. 
3.  Učenjak pri iskanju resnice in umetnik pri izražanju lepote sta  
 absolutno prosta. Seveda učenjak ne sme vedi podtikati stvari, ki jih   
 on želi dognati, a jih dognati ne more. To ne bi bila več resnica. Tudi  
 umetnik se mora držati etičnih in estetičnih zakonov, ker če te preko 
  rači, ne ustvarja več lepote.
4.  Puškino kopito je kulturni argument. Vsaj ga uporabljajo samo  
 kulturni narodi. Mar ne? 
5. Modrijan, ki ga norci ne zasmehujejo, zasluži, da bi ga zasmehovali   
 pametni, ker – ni modrijan. 
6.  Človek bije silni boj na tri strani. Bori se z mrtvo materijo zato, da   
 more telesno živeti; bori se s človekom, ki je vedno produkt sovraštva,  
 in bori se za višje dobrine, za lepoto duše, za kraljestvo božje. Vrši v   
 prvem boju dolžnosti do družbe, vedno se boj drugega in glej, da nisi  
 le vojak ampak častnik v tretjem!
7.  Kadar se spomnim dram Sofoklejevih in Ajshilovih, me je sram   
 moderne dramske literature.

Mentor, 1922–23.
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Klasje, ki sem ga nabral po žetvi

Otokarja Březino (Čeh) imenuje Nemec Hermann Bahr največjega sodob-
nega pesnika sploh. Je pozitiven katoličan. Prevodov imamo od njega 
bore malo, kake 3 pesmi. Prevedenega pa imamo več Rabindranatha 
Tagoreja (čast mu, a naš ni!). Pa reci kdo, da je prorok prijeten v svoji 
domovini!

***
Od Maeterlincka (»Smrt«) sem duševno prišel do Bourgeta (»Zmisel 
smrti«) in odtod do Poulina (»Na poti v večnost«). Poskusi ti hoditi isto 
pot!

***
V umetnosti more ležati ideja in čim globlje je ta ideja, tem večja je umet-
nina po svoji notranjosti. Umetnost ni ne slepo posnemanje narave, ne 
delo polblaznih »genijev«, a tudi ne stvar, delana »ad usum delphini«. 
Nespodobna slika v pravem pomenu besede ni umetnina, ker ji manjka 
ideje, istotako in iz istega vzroka ni prava umetnina znanstveno-eksperi-
mentalen roman. A tudi oblika je za umetnino bistvena. Duša in telo! 

***
Kdor bo v prihodnjih generacijah pisal zgodovinske romane iz ruske revo-
lucije, bo eno trilogijo naslovil: »Focij«, »Peter Veliki«, »Pobjedonoscev«; 
drugo trilogijo »Puškin«, »Dostojevskij«, »Merežkovski«; tretjo trilogijo 
»Tolstoj«, »Gorki«, »Griška Rasputin« in četrto »Kapital«, »Nihilizem«, 
»Veliki Orient«. Pisatelj pa bo moral biti Rus in katolik.

***
Zanimiv literaren slučaj! Rudyard Kipling in Upton Sinclair sta obadva 
naslovila svoje najznamenitejše delo z »The Jungle« (Džungla, Močvirje). 
Vendar bi zastonj iskal tak kontrast kot je med džunglo v Gangovi delti in 
klavnicami v Čikagi.

•	 Kdor se hvali s svojimi odličnimi prijatelji in znanci kaže, da on   
 sam nima ničesar, kar bi bilo hvale vredno. 
•	 Ne omahuj v trpljenju! Opolnoči svetijo zvezde najsvetleje in ob   
 viharju je morski svetilnik najbolj zanesljiv. 
•	 Slabo mladini, ki je brez idealov!
•	 Tako žìvi, kakor bi na svetu ne bilo nikogar drugega, kot Bog  
 in ti!
•	 Pregovor pravi, da Bog ne plačuje vsako soboto. Vodi pa zato zelo   
 točno knjigovodstvo. 
•	 Prav govoriti je težko – prav molčati še težje.
•	 Kdor krivico prizna in jo obžaluje, je s tem že polovico krivde   
 popravil. 
•	 Boj se Boga nadvse, potem se ljudi ne boš bal.
•	 Težko ti bo staremu iti pamet iskat, če jo boš mlad izgubil.
•	 Kdor sodi ljudi samo po njihovem socialnem stališču, je podoben   
 onemu, ki sodi knjige samo po njihovi obširnosti. 

Objavljeno pod psevdonimom Jože Strehar, Mladost, 1924 in 1925.
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Molitev za Rusijo

O Bog, ki si pogrnil slovanskemu narodu širne planjave in mu dal v last 
Dnjeprove slapove in gladka zrcala severnih morij, ki si Evropo in Azijo 
zvezal z enim jezikom in od vroče obale Japonske do švedskih mrzlih fjor-
dov naselil sine matere svete Rusije, glej nanjo in usmili se je v stiskah! 
Reši jo izpod oblasti mrzle lakote in ne daj, da jo omadežuje madež rabelj- 
ske roke sovjetov! Ti, ki si rešil sveto mater Moskvo izpod oblasti Mon-
golov in prepodil Švede pri Pultavi, usmili se kamenitega Kremlja in ne 
daj, da ga zdrobi slon in potepta tiger! Daj ruskim bogoiskateljem svetlo 
luč, da najdejo Tebe, ki si pot, resnica in življenje! Daj, da bo upravičeno 
ime: sveta Rusija in vladaj nad narodom, ki Te kliče in išče po Tebi! Bodi 
mu oče in mati in reši ga mrzlega pogina! 

Sveta Devica Marija, ki vladaš na idiličnih Brezjah in gledaš morje s 
Trsata in si spoštovana v Čenstohovi, vzemi v svojo brambo in zaščito 
starodavni Kijev in belokamenito Moskvo! Naj oni narod, ki je našel Tebe 
in zato življenje, najde tudi Tvojega sina! Varuj propada sveto Tvoje ljudst-
vo, čuvaj ga od Carigrada do Belega morja! 

* * *
Rusija bela in velika, mati naša, z jokom mislim nate! 
S solzami gledam tvoje rane, z upom pričakujem tvojega vstajenja!

Mentor, 1921–22.

***
Vpliv rase in milieuja se ne kaže skoraj nikjer tako jasno kot v Severni 
Ameriki. Ta kaže obilico inženirjev in državnikov, a le malo pravih pesni-
kov. Vendar bi bilo zmotno trditi, da se v starem svetu ne rodi mnogo 
tehničnih talentov in v novem ne obilo pesnikov. A razmere store svoje.

***
Ko je Nietzsche pisal svoje delo »Maliki mrkajo (Götzendämmerung)«, 

najbrže ni mislil, da bo eden izmed prvih nemških malikov, ki bo mrknil — 
Nietzsche sam.

***
 »Ali ste dobili v mojih pesmih kako pametno misel?« vpraša slab 

pesnik strogega kritika. »Ne,« se je glasil odgovor, »a mnogo je že to, da 
nisem dobil vsaj — nesmisli.«

***
Dijaki bi uspevali mnogo bolje, če bi mislili, kaj bo z njimi jutri, nego da 

mislijo in fantazirajo, kaj bo iz njih čez dvajset let.
***

»Pa čemu ne naštevajo Salustija med svetovnimi satiriki? Saj je genial-
no ožigosal korupcijo v najvišjih državnih slojih.« »Imate prav, a morate 
pomisliti, če bi to zvedeli v kulturnih državah, da nobeno naučno minis-
trstvo ne dovoli več, da bi se Salustij bral v šoli …«

Mentor, 1922–23.
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Dante je last vsega kulturnega človeštva. Pisal ni le za svojo dobo in 
svoj narod, pisal je za vse čase in za vse narode. Doslej je preveden v vse 
količkaj znane jezike, v mnoge celo po večkrat. Slovencem ga je prvi sil-
no nerodno tolmačil Koseski (»Paklo«), celotno izdajo pa pripravlja ve-
lik njegov častilec dr. Debevec. Prvi spev pesnitve je prevedel tudi Oton 
Zupančič, zadnji spev »Raja« pa dr. A. Ušeničnik (»Čas« 1914).

F j o d o r  M i h a j l o v i č  D o s t o j e v s k i  je zagledal luč sveta 
v Moskvi 11. nov. 1821. Prvo svoje delo, ki je vzbudilo splošno pozornost, 
je objavil l. 1846. pod naslovom »Bedni ljudje«. Delo je svojčas čudovito 
vleklo, a s svojimi poznejšimi romani je Dostojevski res postal ljubljenec 
vsega kulturnega človeštva. Najrajši opisuje bedne, od sveta zavržene in 
nepoznane ljudi, prebivalce mrzlih podstrešnih sob sredi silnega bogast-
va peterburškega. Dostojevski se silno zna poglobiti v dušo junaka, ki ga 
opisuje. Nobena mimoidoča misel, noben psihičen akt, nobena najnotra- 
njejša tajna človeške duše mu ni skrita ali neznana. On je prvi odkril nov 
svet človeške duše z njegovimi prečudnimi labirinti sanj, sladkih upov 
in grenkih prevar. Njegove analize notranjega žitja in duševnih bojev 
so tako precizne in globoke, da tvorijo njegovi romani za psihologa in  
psihiatra naravnost neizčrpen vir. Pokazal je svetu tajnostno rusko dušo, 
ki je še sedaj problem, a pokazal jo je na tak način, da v tej specielno ruski  
psihi vsak vidi tudi splošno človeško psiho z vsemi njenimi tajnimi  
zakoni in stremljenji. Dostojevski sam ni bil popolnoma zdrav niti teles-
no niti duševno, trpel je namreč na epilepsiji (božjasti). Zato tudi njegovi  
junaki niso popolnoma normalni ljudje, so zagonetne patološke osebnosti.  
Dostojevski je poleg Balzaca, Dickensa in Zolaja eden najbolj čitanih  
pisateljev sedanjosti. 

Literarne zanimivosti

 V letu 1921. smo praznovali več slovitih literarnih jubilejev. Spodobi se, 
da se jih tudi »Mentor« nekoliko spomni, četudi že precej pozno. 

Genialni D a n t e  A l i g h i e r i  se je narodil v Florenci na Laškem l. 
1269 in umrl v Raveni 14. sept. 1321. Lani smo torej obhajali 600-letnico 
njegove smrti. Napisal je več del: trubadursko – lirično zbirko »La vita nuo-
va«, spisa »De monarchia« in »Convivio«, največjo slavo pa si je pridobil z 
eposom »Divina Commedia«, ki je največji pesniški umotvor krščanstva. 
»Divina Commedia« je popis pesnikovega potovanja skozi pekel, vice in 
nebesa. Orjaško delo je veličastna labodnica srednjega veka, ki je tedaj 
jel že ugašati, jutranjica nove dobe in visoka pesem krščanstva. Na poto-
vanju deloma spremlja Danteja rimski pesnik Vergilij, deloma pa njegova 
ljubljenka Beatrice, ki je poznejšim pesnikom postala simbol neutešenega 
hrepenenja sploh. Vsa pesnitev se odlikuje po ogromni fantaziji, živahnih 
orisih in silni plastiki. Po živo plastičnih slikah se odlikuje zlasti »Pekel«, 
dočim se nahaja v »Vicah« in »Nebesih« obilo težko umljive sholastične 
filozofije, vsled česar nekateri po pravici imenujejo silno pesnitev Danteje-
vo pesniško »Summo« velikega Akvinca. Prav ta razlika med »Peklom« in 
ostalima deloma je pač tudi vzrok dovtipnemu dejstvu, da je obilo slabih 
prevajalcev Danteja obtičalo s svojimi prevodi v — »Peklu«. Laiku v sho-
lastični filozofiji se je namreč res težko iz neskončne konkretnosti »Pek-
la« spet dvigniti »pod zvezde« in se zatopiti v abstraktnost problemov, 
ki so tedanjim modrecem belili lase. »Divina Commedia« kaže, da je bil 
Dante silno domač v starih klasikih, da je imel tudi izredno ostro oko za 
opazovanje narave. Primere so namreč žive, par besedi ti pričara pred oči 
cel prizor iz narave do najfinejših podrobnosti. Opaža se v pesnitvi silna 
politična strast, a tudi mehko čuteče srce pesnikovo, ki se je v svojem več-
nem delu res nekako postavil za sodnika živih in mrtvih, svojih prijateljev, 
a tudi nasprotnikov. 
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romantikom Victorjem Hugojem, dozorela v neužitnost Zolajevo in obha-
jala zadnji triumf v glasovitem Barbussovem romanu »Ogenj«. Flaubert je 
pisal silno počasi, zato je njegov slog blesteč in je nesporno eden največjih 
svetovnih stilistov svoje dobe. V zgodovinskem romanu »Salambo« (1862), 
ki je bil sad dolgoletnih študij, je s silno municioznostjo orisal staro Karta- 
gino, dočim je z romanom »Gospa Bovaryeva« v živo zadel nezdrave fran-
coske družabne razmere svojega časa. Prišel je vsled tega dela celo pred 
sodišče, a bil je oproščen. Važnejše delo je še »Le tentation de St. Antoine« 
(Skušnjave sv. Antona, 1874). V prevodu imamo od Flauberta »Gospo Bo-
varyevo« (VI. Levstek) in »Tri povesti« (O. Župančič). Flaubertova dela so 
večinoma vsled nenravnosti na indeksu (tudi »Gospa Bovaryeva«), a dobe 
se v takozvanih »šolskih izdajah«. Umrl je Gustave Flaubert v Croissetu 
(département Seine Inférieure) 8. maja 1880. Njegov največji učenec je 
glasoviti novelist Guy de Maupassant. 

Letos pa je minilo 300 let, odkar se je v Franciji rodil največji francoski 
komediograf, Jean Baptiste Molière (* 15. januarja 1622 v Parizu). Po očetu 
se je nazval Coquelin, ime »Molière« si je nadel sam. Njegove komedije so 
polne pikre satire na razvade boljše francoske družbe. Ustanovil je tako- 
zvano »komedijo značaja«, v kateri se ne zasmehuje več posamezen človek, 
sloj ali politične razmere, ampak posamezen značaj, ki je do skrajnosti pove- 
čan in osmešen. V komediji »Tartuffe« (1664) biča navidezno svetost in 
hinavščino, imenitno je orisan »Skopuh« in »Mizantrop«, najbolj klasična 
pa je satira na slabe zdravnike, »Namišljeni bolnik« (Malade imaginaire). 
Molière je umrl v Parizu 17. febr. 1673. Ker je bil igralec, po tedanjih določi-
lih ni bil cerkveno pokopan. Molièrovo zasebno življenje pa ni dosti znano, 
bilo pa je jako nenravno. 

Mentor ,1921–22.

V romanu »Zapiski iz mrtvega doma« (1862) se je uglobil v dušo  
sibirskih pregnancev. Roman je pisan silno plastično, ima pa naturalistične 
scene in ni za človeka, kateri nima zdravih živcev. V »Idijotu« (1868) rešu-
je problem epilepsije in z njo združene duševne podvrednosti. Isto snov 
obravnavajo »Besi« (1871 do 1872), v katerih poleg tega riše še silni nrav-
ni razpad takozvane »boljše« ruske družbe. V svojem najslovitejšem delu 
»Zločin in kazen« analizira dušo zločinčevo. Roman je impozantno evrop- 
sko delo in ga mora izobraženec poznati. V zadnjem večjem delu  
»Bratih Karamazovih« kaže grozen zločin očetomora. Iz tega romana tudi 
najbolj odseva dobra ruska duša (Aljoša Karamazov), pa tudi nravni in 
zlasti versko-cerkveni nazori Dostojevskega, ki so pa deloma heretični. 
Žalibog je to po svoji zamisli, obliki in vsebini ogromno delo ostalo le 
veličasten fragment. Smrt je namreč potegnila pisatelju pero iz rok. Umrl 
je Dostojevski v Peterburgu 28. jan. 1881 na vrhuncu svoje slave in njegov 
pogreb je bil veličasten kot komaj katerega carja. 

Francija je lani praznovala stoletnico rojstva dveh svojih najznamenitej- 
ših literatov. Prvi je lirik Charles Baudelaire, mehek človek, pesimist, začet-
nik literarne dekadence. Njegova zbirka »Cvetke zla« ali bolje »Cvetke 
nesreče« (»Les fleurs du mal«) je polna pesimizma in neko bolno občutje 
veje iz nje. Vendar je bil Baudelaireov vpliv na sodobnike silen in se pozna 
celim generacijam francoskih pesnikov. V resnici pa Baudelairea sodobni-
ki niso umeli in šele moderni so prišli do dna njegovih umetniških teženj. 
Drugo znano njegovo delo je knjiga »Les paradis artificiels«, kjer popisuje 
čudovite slasti človeka, ki rabi opij, hašiš itd., a tudi iz nje veje nezdravo 
občutje, »bolne rože«. Umrl je v Parizu 31. avg. 1867. 

V Rouenu se je isto leto, kot v Parizu Baudelaire, porodil G u s t a v e   
F l a u b e r t (* 12. dec. 1821). Flaubert je eden najbolj značilnih zastopnikov 
francoske naturalistične struje, ki se je pravzaprav začela že z čudovitim  
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Slovencem je podal Dickensa v prevodu nekaj O. Zupančič (Oliver 
Twist) in tudi dr. Iz. Cankar (Povest o dveh mestih). Večina njegovih del 
pa še čaka onega, ki bo ob tem zakladu vzkliknil slovenski: »Sezam, odpri 
se!« S svojo plastiko, nedosežno šaljivostjo in zdravim svetovnim nazorom 
je vplival pri nas na Mencingerja (že omenjena »Hoja na Triglav«), Milčin-
skega (duhovita satira) in dr. Detelo (homersko preprosti, a do pičice jasni 
opisi, zdrava, iz naroda zajeta šala). Mladina naj bi ga čitala pred genijal-
nim Edgar Poejem in tudi pred temnim panteistom Rabindranathom, da 
ne rečem, celo pred Merežkovskim in Knut Hamsunom.

2. Julij Słowacki 
Dne 4. septembra l. 1809 so v Krzemieniecu na Poljskem rojenice bdele 

pri zibelki enega največjih poljskih pesnikov, Julija Słowackega. Njegov oče 
je bil pesnik in literarni zgodovinar. Mladi Słowacki je užival univerzitetno 
izobrazbo na vseučilišču v Vilni, nato pa je nekoliko časa živel kot uradnik 
v Varšavi. L. 1830. je zaradi političnih zapletljajev pobegnil iz domovine in 
odslej živel nemirno življenje emigranta, slično kot njegov veliki sodobnik 
in rojak, pesnik Mickiewicz. Prepotoval je skoro vso Evropo in del Orienta. 
Ni bil še star, ko ga je 3. aprila 1849 v Parizu dohitela smrt. Słowacki je bil 
zelo plodovit pesnik. Že njegove prve zbirke »Pesmi« kažejo nedvomen tal-
ent, četudi so vzrastle pod vplivom Byrona in njegovega svetobolja (prim-
erjaj Byronov vpliv na Lermontova!), deloma tudi pod vplivom Micki- 
ewiczevem. V pesnitvi »Anhelli« je z globokim čuvstvom in živo besedo 
naslikal usodo poljskega pesnika, ki mora svojo ljubezen do rodne zemlje 
plačevati z robstvom v Sibiriji. »V Švici« je čarobna slika sanjarske ljuba-
vi, postavljene v okvir švicarskih gora. V tej sliki in v »Očetu okuženih« 
je Słowacki s čudovito umetnostjo orisal čuvstveno stran človeške duše, 
strast in žalost, hrepenenje in iskanje in obup. Zlasti »Oče okuženih« je  

Skice iz svetovne

1. Charles Dickens
Malo je pisateljev, ki bi bili na cele generacije vplivali tako silno kot 

Charles Dickens. Glasoviti realist se je rodil v Landportu pri Portsmouthu 
na angleški zemlji 7. febr. 1812. Kot marsikakemu velikemu talentu je tudi 
njemu kumovala beda, ki mu je bila v mladosti zvesta spremljevalka. S 
svojo pridnostjo in znano neupogljivostjo britanske rase se je dokopal do 
mesta pisarja pri nekem advokatu. Slavo si je pridobil s prvim svojim veli-
kim romanom »Listine družbe Pickwick« l. 1836. Z živahnimi opisi in čudo-
vitimi originali angleške družbe, ki nas srečajo v tem romanu, se druži 
velik humor, ki se tu in tam spremeni v pikro satiro in grotesko. »Listine« 
so klasičen okvirni roman (primerjaj Mencinger; Moja hoja na Triglav). 
Pozneje se je poglobil v otroško mišljenje (Oliver Twist, Mala Dorrit, iz ka- 
tere diha poezija morja) in postavil svoji mladostni bedi spomenik v velikem 
delu »David Copperfield«, ki znači nekako višino njegovega umetniškega 
ustvarjanja. Glasovit je tudi roman »Povest o dveh mestih«, ki plastično slika 
grozoto tistih pariških dni, ko je v imenu pravice govorila giljotina. 

Dickens je socialni pisatelj, vedno zastopa pravice nizkih in bednih, 
zlasti otrok. S silnim realizmom druži duhovite dovtipe in besedne igre. 
Razneži se, ko opisuje usodo londonskih »ptičkov brez gnezda«, rezko mu 
teče beseda, ko opisuje slabe razmere v angleških šolah, kaznilnicah in 
sirotišnicah (Oliver Twist) in z gesto silnega proroka končuje »Povest o 
dveh mestih«. V ljubezni do teptanih in nizkih je sorodnik Dostojevskemu, 
dasi mu manjka globok psihološki vpogled. Njegovi junaki so vzeti res iz 
življenja, njegove misli so kremenite in kažejo moža, ki je razen uma pose-
doval tudi mehko srce. Kot je Zola pesnik Pariza za časa drugega kraljestva 
ali pri nas dr. Ivan Pregelj pesnik tolminske duše in goriškega solnca v 17. 
in 18. stoletju, tako je Dickens pesnik Londona, kakršen je bil v početku in 
sredi 19. veka. V romanu vzraste in govori London in angleška duša, silni 
pisatelj je le njun tolmač. 
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3. Calderón de la Barca.
Malokateri ali pa celo nobeden veliki pesnik je med nami tako malo 

poznan kot veliki Španec don Pedro Calderón de la Barca. Luč sveta je za-
gledal ta največji katoliški dramatik v Madridu l. 1600 kot potomec stare 
mogočne plemiške rodbine. Vzgajali so ga jezuiti. Postal je častnik in se 
odlikoval v bojih. Pozneje ga je prevzelo hrepenenje po duhovniškem stanu 
in res je bil v mašnika posvečen l. 1651. Umrl je v Madridu l. 1681. Njegovih 
dram štejemo okoli 150 in med temi je obilo mojstrskih del. S silno pesniško 
fantazijo je Calderón združeval v sebi tudi oster razum in smisel za izborno 
dramatsko tehniko. Snovi za svoja številna dela je večinoma jemal iz svete-
ga pisma (največ), deloma pa tudi iz zgodovine svoje domače dežele (n. pr. 
»Stanovitni kraljevič«). Vsi nežnejši svetopisemski dogodki iz stare zaveze 
so v Calderónu našli svojega ljubitelja, kateri jih je v prikupljivi obliki spravil 
na oder. Zato bi pač Calderón moral biti ljubljenec modernih pesnikov, ki se 
iz hrušča in zmedenosti moderne literature spet vračajo h knjigi vseh knjig. 
Napisal je tudi nekaj alegoričnih dram, n. pr. »Življenje — sen« ali »Veliko 
gledišče sveta«. Nadčutno in nadnaravno se je znal človeški duši tako prib-
ližati, da ga je v tem dosegel le duhoviti avtor pesnitve »Divina Commedia«. 
Krono njegovih del pa tvorijo znane »Autos sacramentales«, evharistične 
igre, nazvane tako, ker so jih večinoma predstavljali na praznik presv. Reš- 
njega Telesa. Pesnik je tukaj ustvarjal roko v roki z vnetim katoličanom in 
duhovnikom in ustvaril najlepše in najglobokejše umotvore, katere smemo 
brez skrbi postaviti ob stran »Antigoni«, »Hamletu«, »Nori« in »Faustu«. A 
Calderón je bil preveč Španec, preveč katoličan in preveč duhovnik, da mu 
ne bi bilo marsikatero »strogo« znanstveno delo o literarni zgodovini krivič-
no. A cenili in ljubili so ga možje, kot so bili Goethe, Byron, Heine, Schiller. 
Tebi pa svetujem, da si Calderóna ob priliki pobliže ogledaš in tudi iz njega 
spoznaš, kako velikanski zaklad miselnosti in lepote je skrit v katolicizmu, 
samo iskati ga je treba s čistim srcem in brez predsodkov.
Mentor, 1922–23.

 
 
mojstrsko delo pesnika, ki je z ognjem čuvstva znal združiti živ kolorit  
besede. V fragmentaričnem epu »Beniowski« je skušal orisati življenje polj- 
skega emigranta in pustolovca Beniowskega, katero je tvorilo za poljske 
pisatelje privlačno snov; a nastal je le poetični opis bojev za Bar (1770). 

Pozneje se je Słowacki pridružil fantastičnemu mistiku Towianskemu, 
ki je sanjaril o poljskem in slovanskem mesijanstvu, človeku, ki je stal 
na meji med genialnostjo in blaznostjo, a bil bliže zadnji (Swedenborg,  
Nietzsche!). Od njega se je Słowacki navzel čudnega svetobolja in 
brezdelavnosti, upanja v ogromno poslanstvo in srečo Poljske, ki se bo  
dvignila iz prepada in spet zavladala. Sad tega občevanja s Towianskim 
je fantastično, prečudno lepo in do skrajnih mej subjektivistično nera-
zumljivo delo »Kralj duh«. Pri tem genialnem stvoru se je najbolj pokazala  
ognjena fantazija in jezikovna darovitost in neizčrpnost Słowackega. »Kralj 
duh« so sanje človeka, ki ga je sila nebrzdanega čuvstva in silne fantazije 
dovedla do tja, kjer se umakne razumna in logična stran človekova popol-
noma in veleum zapade blaznosti. Vse iskanje po lepoti in ljubezni, burna 
ljubav do nesrečne domovine in globoka disharmonija v pesnikovi duši je 
tu ustvarila delo, kateremu bi bilo težko najti primero, blodno velezami-
sel in pesem jetnika, ki v smrtni agoniji gleda pokrajine tujih dežel. Zrel 
umetnik bo na »Kralju duhu« odkril polno lepot, a filozof še več miselnih 
zablod. Delo pa ni dovršeno.

Słowacki je tipičen zastopnik poljske romantike (Mickiewicz, Konop-
nicka, Sienkiewicz). Lepote njegove besede in sile njegove stvariteljske 
domišljije ni dosegel še noben poljski pesnik. Manjka pa njegovim delom 
klasična umerjenost in dovršenost, izpiljenost in harmonija (primerjaj  
Cankarja!). On je predhodnik poljske moderne, pesmi subjektivnosti in  
najnotranjejših dožitkov umetniške duše, začetnik poljskega simbolizma, 
impresionizma in ekspresionizma. V tem je podoben Baudelaireu ali Whit-
manu. Med modernimi ima Słowacki mnogo več čestilcev in oboževalcev 
nego med sodobniki.
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(Dekliške pesmi). Čudno osamljeni sta v zbirki pesmi »Judovske hčere« in  
»Ob vodah babilonskih«. V zadnjih treh pesmih zbirke pa se je Vodnik res 
dvignil do veličine poeta, ki gleda in sluša nemo strmenje duševnih dalj 
in se poglablja v probleme, ki leže v duši vsakega človeka, ki pa jih ne zna 
vsak obrazložiti. Če človek bere te pesmi, ki vse beže stran od materije in 
pri katerih oblika nekako izgine pred mislijo, je »Žalostnih rok« v resnici 
vesel, in to zlasti v času, ko pod geslom »l’art pour l‘art« in pod naslovom 
čudne »razredne« umetnosti ulivajo v pesmi vsebino in — obliko. Vodnik 
je po mojem mnenju doumel, da je v umetnosti misel hrbtenica vsega, da 
je misel ono, ki tvori ogrodje umetnini, četudi je res, da je ustvarjanje in 
uživanje umetnine neka skrivnost, ki spi v duši vsakega, a zlasti v duši 
umetnika, in da se notranja subjektivna nuja, po kateri umetnik ustvarja 
in motri delo, kakor tudi zakoni lepote ne dajo enostavno ujeti v mrežo 
filozofskih in estetičnih definicij. Danes, ko se glasi povsod ateizem in 
oboževanje materije, je pesem o transcendentnem svetu dvakrat lepa, 
zlasti, če jo je zapel človek, ki veruje v onstranski svet in v Boga zato, ker 
je prepričan, da transcendentni svet res biva, in ne le zato, ker se mu zdi 
misel manj lepa in poetična (Maeterlinck). V dneh, ko se je zvezal Abadon 
z Mefistofelom in je Nietzschejev nadčlovek, ki je negacija vsega, potisnil 
človeško misel na tla in na prestol posadil kralja Mamona, bi bilo takih 
pesnikov in mislecev želeti več. 

Jezik knjige je lep, a ne še izrazito svojski. Vodnik se bo moral še tu in 
tam potruditi, da tudi v besedi pride do »svoje podobe«. Zunanja oblika 
knjige je zelo lična in privlačna, cena (10 Din) je za sedanji čas nizka.

Mentor, 1922–23.

Sveti Stanislav Kostka

On je bil vedno z dušo v Tvojem srcu, naj je rdečilo jutro oblake in v 
škrlat odevalo srebrna temena gorovij, naj dan je metal plamene iz modrine 
neba v zelene prepade voda, naj je pšenica v strahu pred srpom drhtela v 
tihi veter večera. 

In zdaj je pri Tebi, v mističnem morju ljubezni, ki ne pozna bregov. Kot 
novopadli sneg na gorah je bela njegova obleka, čudežna pesem o zakla-
dih Tvojih palač doni iz njegovih ust, kot pomladno popje na vrtovih so 
njegove oči. 

Hvaljen bodi Gospod, po služabniku svojem, svetem Stanislavu, mali 
ovčici, ki se ni nikoli oddaljila od Pastirja, silnem junaku, ki je osvojil deže-
lo angelov in Tvojega miru.

Mentor, 1922–23.

Anton Vodnik: Žalostne roke
Pesnik Anton Vodnik je v tej svoji zbirki povil v šopek rahle erotične 

motive, mehek impresionizem tihih večerov, ki sijejo v dušo, kot bi bile nji-
hove zarje ognjene in zagonetni pogled vidca, ki posluša, kaj poje njegovo 
srce, in se obenem vizionarno zataplja v trenscendentalnost, v gledanje 
izven mrtvega obzorja materialnosti. Verzi zvene mestoma toplo in meh- 
ko (Spomladi, Bledi večeri), mestoma pa v zrelem ritmu pesnika-vidca 
(Rdeči mornarji). Zbirka kaže rahle sorodnosti (a ne vplivov!) s Franco-
zoma Verleineom in Paul Claudelom. Morda bi še kdo zaslutil v njej sled 
Čeha Březine. Tudi ni šel Vodnik mirno mimo genialnega romarja Dante-
ja, kateri je, mimogrede omenjeno, modernim v svojem intuitivnem gle-
danju zelo soroden. »Deklica misli« človeka nehote spomni na Sardenkove 
»Pesmi petnajstletne, šestnajstletne, sedemnajstletne, osemnajstletne« 
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***
Vsi surogati krščanstva, ki so jih ustvarili moderni misleci, peljejo 

navzdol, v egoizem, v agnosticizem, v kvietizem, v smrt posameznika in 
družbe. Kristus Gospod pa stoji nepremično sredi viharjev časov in kliče: 
»Jaz sem pot, resnica in življenje.« (Jan. 14, 6.) Njegov nauk kaže bele ceste 
do templjev vrh gora, njegova beseda je kakor zvezda vodnica potniku, 
okoli katerega je v Sahari zabučala jeza samuma. On je večni in neizpre-
menljivi tečaj časov, kresalo duhov, luč na svečniku, mesto na gori. 

Njegovo kraljestvo je večno, v njegovi armadi je zmaga gotova. Družba 
Svetih je njegov dvor in tisti, ki so svet premagali, so njegovi ljubljenci. 

Njegovega nauka ni uničil rimski meč, ne zanke krivovercev, ne zbad- 
ljivke satirikov in ne blodnje onih, ki se imenujejo filozofi. 

Temu Vodniku slédi, prijatelj moj, in Tvoje življenje bo kot prvi akordi 
pesmi, katere melodija spi na oni strani temnih vrat, kot roža, ki svoj rdeči 
cvet upira v solnce. Kristus je Resnica in Lepota in isti včeraj in vekomaj. 
On zmaguje in vlada, vlada večno. 

***
Poklic si si gotovo že izbral. Na tem mestu Ti ne podajam nobenih 

navodil. Rad pa bi Ti povedal tole: 
Vsak stan je častivreden, če je človek v njem na svojem mestu. V veliki 

stavbi človeške družbe istotako izpolnjuje svojo nalogo kamen v zidu kot 
zlat okrasek na stropu ali kip na steni: k skupnosti je potrebno vse. Nalo-
go svojega življenja izpolnjuje izumitelj, ki je ujet v mrežo električnih žic, 
izpolnjuje jo rudar, ki živ pokopan trka na zamolkle stene premogovnih 
labirintov, izpolnjuje jo umetnik, katerega življenje je služba lepoti in kul-
turi. Vsi izpolnjujejo svojo nalogo, a vsak na svoj način. Eno pa je potrebno: 
človek ne sme biti kot snetjav klas, ki nastavi zrnje, a ga prevleče s črnim 
ovojem gnilobe, biti mora kot vinska trta, ki goji svoj grozd v bučanju  

Slovenskemu abiturientu v spominsko knjigo 
 
Ne v album, v srce!  
Drag. Kette 

Cvetje na njivi Tvoje solnčne mladosti se osiplje, bilke nastavljajo umet-
no zgradbo klasu. Pesem življenja, bojna pesem boja in truda že preglaša 
idilo mladostnih dni. V življenje stopaš, abiturient! Zapečaten studenec 
njegovih sijajev bo tudi Tebi dal krepilne pijače, demoni sedmoglavi, ki 
čuvajo vrata neznanih palač, bodo hoteli pogoltniti i Tebe. Z velikim kli-
cem kliče življenje: »Delaj za svoje cilje in naloge!« Steze se pno kvišku 
in padajo v lijake brez dna, gredo v deželo Itake in Hesperid in med rože 
Jutra, a se spet izgubljajo v tajni pesmi otoka Siren, med Scilo in Haribdo. 
Kam hočeš, kakšne naloge, kakšne cilje si staviš, kakšen ogenj gori iz keli-
ha tvoje duše, kakšen cvet nastavljajo popki tvojih misli? 

***
Moderna miselnost se je izgubila v Minojevem labirintu prevar. Brez- 

mejni pasivnosti Buddhove nirvane, ki želi pritisniti svoj mrtvi pečat tudi 
Zapadu, je nasproti postavil Nietzsche ubijalca »nadčloveka«, skrajnega 
egoista, človeško pošast, »die blonde Bestie«, in na drugem koncu je dvi-
gnil Rus Tolstoj prapor z napisom: »Ne ustavljaj se zlu!« Kant se je zapletel 
v čarovno zanko agnosticizma, Maeterlinck se je zgubil v prečudno vara-
nem sklepu: »Po smrti v najslabšem slučaju ni nič; če pa je kaj, je dobro.« In 
Bergson je ustvaril zamotano metafiziko »jaz-a«, ki sam sebe vedno iznova 
ustvarja in je dosledno nekoč moral obenem biti in ne biti. Misli modernih 
filozofov so kot čudovito zvit klopčič z mnogimi zankami in vozli, a začet-
ka in konca ni najti. Kateremu hočeš slediti? Nekomu moraš, pravec živ- 
ljenja moraš imeti. Inteligent ne more in ne sme biti podoben velblodu, ki 
je ob podnožju velike sfinge iskal malovredna puščavska zelišča, dočim je 
njegov gospodar hotel prebrati večno vprašanje njenih kamenitih ustnic. 
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***
Inteligent je zidar kulture naroda. Zato ne sme delati samo zato, da se 

materielno preživi, on mora imeti višje cilje. Inteligent mora staviti hram 
kulture ne le zato, ker mu to daje kruha, ampak tudi zato, ker je to namen 
njegovega življenja. Tudi umetnik ne oblikuje tvorb svojega duha v mrtvi 
materiji samo zato, da mu svet preskrbi eksistenco, ampak tudi zato, ker 
hoče v črko in v glas in v kamen in v gesto roke vliti duha življenja, vliti 
idejo. In vsak inteligent in kulturni delavec je neke vrste umetnik. Para-
doksen, pa resničen je tale stavek: Če inteligent in kulturni delavec ne de-
lata iz ljubezni do kulture same, ampak iz kruhoborstva, potem jima tudi 
kultura ne bo več mogla dajati kruha, ker bo — umirala in umrla. 

***
Slovanski svet deli v dve polovici ogromen prepad: verski razkol. Nalo-

ga nas, katoliških Slovencev je, da ga skušamo poravnati. Zato pa je treba 
Vzhod najprej spoznati. Vzhod se nezaupno ozira na vsako kretnjo Zapada, 
Zapad gleda na Vzhod s prezirljivim pogledom: »Barbar!« Mi moramo upo- 
znati dušo Vzhoda in mu pokazati Zapad v pravi luči. Vodnica in merilo 
pri tem naj nam bosta pravica in ljubezen. Ko se Vstok in Zapad spoznata 
in vzljubita, zedinjenje ne bo več daleč. 

***
V naši državi je še obilo plemenskih nesporazumljenj in kulturnih ra-

zlik. To zabrisati je naloga naše doraščajoče inteligence. Ena kultura, ju-
goslovanska, naj objame Balkan od Adrije do valov Črnega morja in stopi-
mo prisrčno drug k drugemu in mu recimo: brat in brat! Hranimo svoj 
jezik, dragoceno zapuščino naših očetov in naših velikih mož, a v ljubezni 
objemimo brate od juga, od Bosne in Drina, od Velebita in polja Kosovega, 
od Balkana in Varne! 

 
 
 
 
nevihte in v objemih solnca, goji svoj plemeniti sad, dokler ne dozori v 
opojno slast okusa in v plačilo njemu, ki ga je negoval. 

***
Najvišji in najvzvišenejši stan je svečeniški. Svečenik s čudovito silo be-

sede obnavlja čudež ljubezni na Golgoti, on je steber etičnih principov in 
varuh presvetih tajnosti. V molitvi slavi njega, ki je z besedo poklical svet 
in mene in Tebe iz nebiti v bit, po svojem stališču kot »sacerdos secun-
dum ordinem Melchisedech« je »alter Christus«, veliki darovalec večne 
daritve. On obnavlja vsak dan najsilnejšo dramo, ki se je kdaj vršila, on 
kliče blagoslov Duha resnice na zemljo, ki je dolina zmot, in deli v spoved- 
nici tolažbo neštetim, katere je ranil oster kamen na strmi cesti v dolini 
solz. On, ki je Gospod nebes in zemlje, ki sedi na desnici Očetovi, katerega 
v trepetu slavijo kerubi in serafi — On je pokoren svečeniku na besedo ... 
Sveta oblast, kdo bi te mogel doumeti, kdo tvojo vzvišenost dostojno opi-
sati! Svečenik je kot krasen vrt, ki rodi duhteče rože in z njimi kiti druge, 
kot obrušen diamant, v katerem se lomijo žarki njegovega solnca, Boga, 
kot zapečatena knjiga najglobljih in najvišjih vprašanj življenja. 

Premisli to visokost in veličino in če Te Večni kliče v svojo službo, ne 
boj se neprilik in težav in z veseljem naj moli Tvoja duša: »Stopil bom k 
oltarju božjemu, k Bogu, ki je veselje mojih mladih dni.« (Ps. 42, 4.) Tvoje 
življenje bo žrtev na žrtveniku ljubezni do Boga in ljudi, a tisti, kateremu 
boš to žrtev žrtvoval, je mogočen in dober dovolj, da Te poplača tisočero. 

Če pa nisi poklican, ne bližaj se svetemu žrtveniku. Svet je kraj, kamor 
stopa svečenik, sveto je njegovo opravilo in boj se, nepoklican stopiti v 
blesk njegovih šotorov! Gospod določa tek življenja in ureja red sveta, ne 
delaj proti njegovi volji! Kogar on pokliče, tisti naj mu sledi brez strahu in 
brez odloga, kogar ne pokliče, naj reče: »Ecce, humilis servus Domini! Fiat 
voluntas Tua!« 
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Sloviti poljski pisatelj Słowacki je v nekem svojem delu čudovito lepo 
opisal žalost bednega beduina, ki mu je kuga v pustinji umorila ženo in 
otroke. »Oh,« govori žalostni Arabec, »oh, vračam se domov in vprašuje 
me divja pomaranča na mojem domu, vprašujejo me oblački vrh Libana: 
,Starec, kje je tvoja žena, kje so tvoje hčerke?‘ In odgovoriti moram: Vsi, oj, 
vsi spe mrtvi v pustinji.« 

Ne le ta Arabec, tudi vsak drug človek se nekoč vrne tja, odkoder je izšel, 
pustinja življenja je za njim. In takrat ga vpraša s trepetom in drhtečim 
glasom njegova zbegana duša, vpraša ga mrka groza in silna resnost  
zadnje ure njegovega življenja, vpraša ga pekoči ogenj njegove vesti, 
vpraša ga neurejeni klopčič življenjskih zmot in vpraša ga končno tudi 
najstrožji, najpravičnejši vsevedni Sodnik živih in mrtvih: 

»Človek, kje so tvoji talenti, kje izvršena naloga tvojega življenja,  
kje tvoja nedolžnost, kje tvoj poklic, ki sem ti ga jaz določil?« 

In gorje, trikrat gorje meni in Tebi, prijatelj moj, če bova na vsa ta 
vprašanja morala odgovoriti: 

»Gospod, vse spi pod gomilo izgrešenih življenjskih poti.« 

Mentor, 1921–22.

***
Svet stoji v znamenju silnega boja: proletariat proti kapitalizmu, bedni 

in teptani, ponižani in razžaljeni proti svojim gospodarjem in tiranom. Boj 
bo gotovo dobival še vedno ostrejše oblike. A dober ni niti kapitalizem 
Francije, Anglije in Amerike, niti do skrajnosti izveden komunizem in bolj- 
ševizem Ljeninov. Pravica in dobrota je na sredi. 

Samoodločba narodov je bila fraza, ki je nekatere narode dvignila, da so 
laže zagospodovali nad svojimi sosedi. Če pa beseda »samoodločba naro-
dov« postane resnica, bo najprej prekucnila prestol onim, katerim ga je 
postavila. 

Krščanski inteligent naj stoji vedno na strani ubogih in preziranih in 
naj gleda, da edino orožje in edina pomoč ponižanih in razžaljenih mas ne 
bo nikoli postala surova sila in revolucija! 

***
Goriško solnce, svetogorsko božjo pot in breg sinjih vod, teh oken, 

oči in cest v široki svet, nam je zatemnila noč tujega nasilstva. Naša 
dolžnost je, da nesrečnim bratom pomagamo! Glejmo, da slovenska mi-
sel na Goriškem ne bo razpala, da bo sanjavo Adrijo v jutru budila pesem 
naših dedov, zanimajmo se za kulturna stremljenja in kulturna vprašanja 
goriških Slovencev in če bo treba, jim tudi pošiljajmo kulturnih delavcev. 
Tujec lahko s silo odtrga kos države, a kosa narodnega duha, narodne kul-
ture, narodnega življenja ne more odtrgati, če mu tega sami ne pustimo! 

***
Še mnogo drugih velikih ciljev in silnih nalog čaka mene in Tebe,  

prijatelj moj mladi. A vse se končno dajo reducirati na dve največji, ki sta: 
približati se človekovemu idealu na zemlji, ki je podobnost Bogu, in delati 
z vsemi silami za prospeh duševne in materielne kulture svojega naroda 
in svoje države. 
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ta zimske mrakove tečajnih zemelj. Ne straši ga vihar, ki koplje  grobove 
stoterim ladjam, in ne silni pekoči žar vročih pokrajin, kjer solnce uničuje 
zelenje in pretvarja pokrajine v sive puščave, v domovja samote in groze. 

Misijonar se mudi pri Eskimih, ki žive od lova na ribe in tjulenje ter  
stanuje z njimi v kočah, ki so zgrajene iz snega in imajo v oknih mesto  
stekla ledene plošče. Tam, kjer so v zeleno tkanino ogromnih gozdov in  
nepreglednih poljan uvezene srebrne mreže rek, ob gornjem toku ama-
zonskega veletoka potuje misijonar z divjimi prebivalci po cele tedne 
po brezmejnih pragozdih, jim pomaga, ko love opice, ko iščejo pisanega  
jaguarja, ko mečejo mreže, da dvignejo ribe  iz prepadov šumečih voda,  
gre z njimi v smrtno nevarnost, ko se borijo s tujimi rodovi. Spi na goli  
zemlji in mesto pesmi, ki odmejo v njegovi domovini, sliši le vpitje opic in  
papig, padajoče gromove vodopadov, šelest stoletnih dreves, čuvajev  
nedotaknjene pustinje. Vse težave življenja prenaša rad, samo da reši duše. 

V Sahari sledi potnikom po karavanskih cestah, ki kot prstani veže-
jo bisere zelenic, ki so raztresene po peščenem morju. V srcu črne zem- 
ljine poišče narode pigmejcev, ki so majhne, neznatne rasti, a so čudovito 
nepokvarjeno ohranili misel o enem najvišjem bitju. Z učenim Indijcem 
se utopi v dela davnih učenjakov in modrecev, ki so svoje misli zapustili v 
knjigah kot dragocen dar poznemu potomcu. Misijonar skuša ločiti v teh 
knjigah zrno od plevela, resnico od zablode in privesti nadarjeno ljudst-
vo ob Gangesu do večne Modrosti božje, do Srca Jezusovega. S Kitajcem 
skuša sam postati Kitajec, v kolikor to seveda ne nasprotuje veri Kristuso-
vi. Učenemu Japoncu ponuja na vseučilišču svetno učenost, v upanju, da 
bo s tem v njegovi duši odprl tudi vrata milosti božji.

Ni ga naroda, pa naj stanuje kjerkoli, v skalnatih gorah Tibeta ali na 
planjavah Avstralije, sredi brezvodnih pušč ali na rodovitnih otokih južnih 
morij, naj rabi samo lok in puščico ali naj ima za seboj tisočletno kulturno 
preteklost, da ga ne bi misijonar poiskal, ne zase, nego za svojega Boga. 

»Pojdite po vsem svetu …!«

Divni rdeči vrtnični cvet požene samo na deblu plemenite rože, ki 
jo neguje, čuva in ji priliva skrbna roka vrtnarjeva. Res, tudi divji šipek 
rodi svet, ki spominja na rožo, in tudi druga drevesa ozaljšajo svoje veje 
s cvetovi, a z rožo se to cvetje ne da primerjati, prav tako misijonstvo, ta 
najlepša roža ljubezni do Boga in bližnjega, cvete samo na živem drevesu 
cerkve Kristusove. Druge cerkve sicer včasih tudi skušajo to cvetje pre-
saditi na svoja tla, a tam ni več tako vzvišeno, tako prepojeno z vzori, ker 
drugim cerkvam manjka plodne njive požrtvovalnosti, nebeškega solnca 
svetosti in dobrotne roke božjega Vrtnarja, Gospoda Jezusa. 

Velikima modrecema starega sveta, Aristotelu in Platonu, ni prišlo na 
um, da bi zapustila smehljajoče se južno podnebje, da bi se odrekla prijet-
nostim življenja v veselih grških mestih, da bi zapustila dvorane in gaje, 
kjer sta predavala mladini svojo modrost, in šla med tuje narode, da bi tam 
sejala srečo v duše in mir v srca. Njuni nauki so bili zaklenjeni med štiri 
stene grškega sveta. Šele krščanstvo je podrlo mejnike med narodi in šlo 
v vesoljni svet z mislijo in nalogo, povsod oznanjevati blagovest, vsa srca 
vžgati z ognjem ljubezni Kristusove. 

Že v prvih stoletjih je prodrlo krščanstvo dalje kot je segalo jekleno ko-
pje rimskih cesarjev, dalje kot se je čul zvočni jezik grški. Gorčično seme 
kraljestva božjega je vzrastlo v mogočno drevo, njegove veje so segale pre-
ko vsega tedaj znanega sveta. 

A tudi pozneje cerkev ni nehala vršiti svojega božjega poslanstva. Pod 
križ je pokleknil ponosni German in na severu so Slovenom odprli bla-
govestniki zapečatene studence žive vode, ki je vera v Vsevišnjega.

Zlasti pa je v moderni dobi ljubezen cerkve objela ves svet. Zdi se, da je 
premalo dežel, ki jih misionarji hočejo podariti Njemu, ki se je na Golgoti 
daroval za nas. Tistega, ki gori ljubezni do Boga in do neumrjočih duš, ne 
strašita ne ledeni mraz, ne črna noč, ki kot peruti smrtne ptice zgrinja-
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Res je, tudi trgovec se poda na razburkano morje in v tujino, a on hre-
peni po bogastvu, po zlatu, po redkih in dragih pridelkih tujih zemelj. 
Srebro in zlato sta njegovo plačilo, brez nade na tako plačilo ne gre nika- 
mor. Tudi vojak žrtvuje svoje življenje za domovino, a včasih to stori samo  
prisiljen, včasih pa ve, da ga bo zato njegov narod ohranil stoletja  
v častnem spominu. Trgovec išče zlat venec, katerega si sam nadene  
preko čela, vojak ve, da mu bodo še pozni rodovi polagali lavorov venec 
na gomilo. 

Misijonar pa se zaveda, da ga ne čaka udobno življenje, da bo njegov 
tovariš preganjanje, njegova sestra beda, da je z dnem, ko odhaja v tuje 
zemlje, zanj umrla vsaka udobnost, da ga čaka trpljenje in navadno smrt v 
mladostni dobi, včasih pa tudi mučeniška – in vendar gre vesel in prosto-
voljno. Ve, da bo njegov grob pozabljen sredi med tujim ljudstvom, da ga 
bodo mnogi – med njimi celo taki, ki jih svet smatra za velike – imeli za 
nespametnega prenapeteža – in vendar gre. Zemlja nima besede za njego-
vo junaštvo, za njegove žrtve; ima pa to besedo Gospod Jezus, in se glasi: 
»Bodi zvest do smrti in podelil ti bom venec življenja« (Raz. 2,10).  

Katoliški misijoni, 1923–24.



Janez Okorn
(13. november 1901–27. februar 1925)
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Življenje 

Janez Okorn je bil prvorojenec Jožeta Okorna – Kovkarja in Marije 
Vodnik. Rodil se je 13. novembra 1901 v Zgornji Luši župnije Sv. Lenarta 
nad Škofjo Loko. V družini je bilo šest otrok, poleg Janeza še Ana, Julka, 
France, Tone in Marjana. Kot kajžarskemu sinu mu siromaštvo ni bilo tuje. 
Vendarle sta oče in mati Janeza uspela podpreti in ga po ljudski šoli v 
Škofji Loki poslati na šolanje v Kranj. V pismih, ki jih je pošiljal materi, 
beremo o hudem pomanjkanju, ki ga trpel kot dijak v Kranju: 
»V dijaški kuhinji je samo še voda, gol regrat brez jesiha, zabele in krom-
pirja in za nameček pa še konjska mrhovina, pa smo pri kraju. Če bi pri 
Urančevih nič ne dobil, bi pač ne bilo za obstati. Če pri Urančevih nič ne 
dobim, pa skoro vsak dan kaj dobim, bi minulo mnogo dni, skoro vsi, da ne bi 
za južino in za večerjo imel druzega, kot enih 4 ali 5 krompirjev v oblicah, ki 
ste mi jih poslali. Vsaj še tako včasih mine kak tak dan. Če ne bo drugo leto 
kaj drugače, grem raje za zadnjega špijona pri Nemcih kot za šestošolca 
v dijaški oziroma prašičji, konjski in pasji kuhinji. Mesa ni drugega, če je 
kdaj kak ščurek v župi, kar se pa večkrat primeri. Zabeljeno je pa s kropom, 
krompirja ne vidim v dijaški kuhinji nikoli, repo in zelje tudi malokdaj. Voda 
in konj … […] počitnice bodo vesele in moje, samo moje, saj se sedaj dos-
ti v stradanju učim.« Pa še: »Letos je vse tako strašno drago, npr. papir in 
svinčniki, da ne more noben vedeti, kdor ne kupuje tega. Življenje tukaj je 
tudi prav pasje. Če le morete mi pošljite še kaj kmalu kaj, ker pri tej hrani 
mislim zmeraj, da je veliki petek ali pepelnica ali kakšen drug velik post.« 

Zelo uspešno je končal gimnazijo, nato pa vstopil v ljubljansko semenišče. 
Bil je eden najsiromašnejših študentov in ves čas šibkega zdravja, med 
študijem so ga gmotno podpirali dobrotniki. Zgodaj je zbolel za jetiko in 
kot četrtoletnik umrl v svojem 23. letu še pred zaključkom študija. Na 
smrtni postelji je daroval svojo obleko in vse svoje prihranke misijonu dr. 
Gnidovca v južni Srbiji. 

Bogoslovec Janez Okorn.

„Človek ne sme biti smetnjav klas, 
ki nastavi zrnje, a ga prevleče s črnim ovojem gnilobe,

biti mora kot vinska trta, ki goji grozd v bučanju nevihte
in v objemih solnca, goji svoj plemeniti sad, 

dokler ne dozori v opojno slast okusa in v plačilo njemu, 
ki ga je negoval.“ 

J. Okorn: Slovenskemu abiturientu v spominsko knjigo.
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bilo objavljenih med letoma 1921 in 1923 v Mentorju, listu za srednješolsko 
dijaštvo, ki je izhajal v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. 
Svoja pisanja je prispeval tudi v Križ na Gori (revijo, ki jo je ustanovilo 
radikalno katoliško gibanje), Katoliške misijone, Novi čas – delavski list, 
Almanah katoliškega dijaštva, Angelček (slovenski mladinski list v 
Združenih državah ameriških), pod psevdonimom Jože Strehar pa so mu 
nekaj zapisov objavili, tudi posthumno, v reviji Orlov Mladost.    

Ustvarjanje

Janez Okorn je vsa svoja besedila objavil v času, ko je bil semeniščnik. Iz 
njegovih zapiskov je mogoče razbrati popolno predanost bogoslužju, pa 
tudi povsem človeško razdvojenost, ki jo je čutil zaradi močnega pesniške-
ga vzgiba: »Pravijo, da ne bom nikoli velik pesnik, če bom duhovnik. Jaz 
pravim: Če je Jezusu všeč, da nisem pesnik, nočem biti; če mu je všeč, da 
sem, bom kljub temu, da sem duhovnik. Če želi imeti pesnika in noče 
mene, bo pač obudil drugega. Zgodi se Tvoja volja, o Jezus!« V tem 
obdobju je bil že poznan v ljubljanskih kulturnih krogih, njegovo ime se je 
v periodiki med letoma 1921 in 1924 pojavljalo ob imenih mladih, še obli-
kujočih se slovenskih literatov, kot so France Vodnik, Tine Debeljak in 
Jože Pogačnik. V istem obdobju so objavljali tudi Božo Vodušek, Miran 
Jarc, France Bevk in drugi.    

Okornova poezija je večinoma izrazito bogoiskateljska, posvečena čašče- 
nju Marije in hrepenenju po večnem ter stremljenju vstajenja iz zemeljske-
ga životarjenja. Posveča se tudi Rusiji in krščanskemu vzhodu, zanima ga 
Orient, večkrat se obrne k mistiki vzhodnih narodov. Značilne pesmi so 
Balada o carjeviču Ivanu (Mentor, 1921–22), Ob ugaslih ognjiščih, Sv. 
Tarzicij (Mentor, 1922–23). V metaforiki posameznih pesmih, na primer v 
pesmi Mesečna noč (Mentor, 1922–23), so opazni tudi modernejši neosim-
bolistični prijemi. Ob odstiranju dediščine, ki nam jo je zapustil, smo 

O njegovem značaju vemo toliko, kolikor je bilo moč razbrati iz pisem 
domačim in iz nekrologov njegovih prijateljev. O njegovih nazorih največ 
pove njegovo delo. Vsa gimnazijska in semeniška leta je bil vnet kongre-
ganist. Okorn je bil pristaš modernega katoliškega gibanja, zanimal se je 
za misijonska vprašanja. Privlačila ga je Amerika in sočuten je bil s 
Slovenci – trpini, ki so šli čez lužo služit kruh, pa tudi s sonarodnjaki s 
podjarmljene Goriške. Srce mu je hrepenelo po Rusiji, peklil ga je verski 
razkol med Slovani. Opisovali so ga kot človeka preprostega obnašanja, 
skromneža, ki pa je bil velik učenjak. Vemo, da je bil ubog in da je svojo 
bolest in bolečino vedno zadrževal zase. O tem, iz kakšnega testa je bil, nam 
nekaj malega povedo zapisi njegovih tovarišev in literarnih sotrudnikov v 
njegovo slovo. Jože Jagodic, pisec, bogoslovec in urednik škofijskega lista, 
se ga v nekrologu, objavljenem 3. marca 1925 v Slovencu, spominja takole: 
»Tvoj duh, tvoja poezija, Tvoja nad vse globoka misel stoji živo med nami. 
Bil si pač človek, o katerih pravimo, da so izredni. Ne laskam se, vsi smo o 
tebi sodili tako. Ko si kot abiturient z borimi osemnajstimi leti stopil med 
nas, smo vedeli, da nisi kakor eden tistih, ki smo te obkrožali. Nebogljen in 
po zunanjosti neznaten kakor otrok, si bil po duhu dozorel mož. Videli smo 
Te plahega in ponižnega, in slišali velikega, nedoseženega. Vse, kar si nam 
povedal, je bilo kakor iz nezaslutenih dalj, kakor pesem, nikdar zaslišana in 
nikdar izpeta. […] Zadnja dva letnika prerano umrlega Mentorja sta polna 
Tvojega peresa. Ti si doumel tisto, da je v umetnosti misel hrbtenica vsega, 
da je misel ono, ki tvori ogrodje umetnini, četudi je res, da je ustvarjanje 
in uživanje umetnine neka skrivnost, ki spi v duši vsakega, a zlasti v duši 
umetnika, in da se notranja subjektivna meja, po kateri umetnik ustvarja in 
motri delo, tako tudi zakoni lepote, ne dajo enostavno ujeti v mrežo filozof-
skih in estetičnih definicij.«

Da je bil akademik najlepših zmožnosti, potrjujejo njegova pesniška in 
prozna dela ter literarnoteoretični prispevki, ki jih je med študijem  
objavljal v katoliških revijah in mladinski periodiki. Največ njegovih del je 
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Okornovo pismo materi, v katerem 
prosi za živež (27. maj 1917).

Kranj, petek 27. maja 1917

Draga mati!

Prej, ko vam kaj več pišem, vas srčno 
pozdravim. V soboto (5. maja) ali v 
nedeljo (6. maja) le prinesite še kaj 
v Bukovšico. Če le morete, prinesite 
v soboto, bo vse prav prišlo. Saj s tem 
ne boste toliko zamudili. Jaz bom prišel 
tja v soboto popoldne, če ne bom dobil 
nič pisma, da prinesete v nedeljo. 
Če nikakor ne morete v soboto, potem 
prinesite v nedeljo, pa prej pišite. 
Prinesite kruha, če morete kaj moke 
in pa jajc, kot zadnjič. Pa mleka gotovo 
3 litre, čisto gotovo. Fižola mi bo do takrat 
že tudi zmanjkalo, pa ga ni sila nositi, 
ker se zdaj ne more lahko kuhati, če ga 
ravno kaj malega prinesete. Pa če morete, 
dobite za Uraničevo mamo masla, vsaj 
1 kg. Če ga zdaj ne morete, ga pa takrat, 
ko boste sami prišli sem, takrat bosta tudi 
do čistega poračunali vse. Če ne morete 
 kg masla, pa kolikor največ morete. 
Torej v soboto v Bukovšici kruha, 
če morete moke, jajc, mleka in masla, 
če morete.
Gotovo mleka (3 litre).
Z Bogom
Okorn Janez

Kranj, v četrtek 12. 4. 1917

Draga mati!

Najprej sprejmite prisrčen pozdrav. 
Le pridite drugo nedeljo sem. Če takrat 
ne boste mogli preko Škofje Loke prinesti, 
naj prinese eden v Bukovšico v soboto, 
da bom tja prišel v soboto popoldne. 
Prinese naj kruha, mleka, če le more in 
če more kaj jajc ali putra. Seveda jaz 
mislim drugo soboto, ne to. Tukaj zelo 
govore, da bodo družinam vpoklicanih 
zvišali podporo. Pa je treba narediti 
prošnjo in hitro, da ne bo prepozno. 
Zvišali jo bodo posebno tistim, ki imajo 
kaj dolga. Seveda mora biti prošnja od 
žandarmerije podpisana, da se more 
upati na uspeh. Pozdravim vse brate 
in sestre. Takrat če morete prinesite 
še ene gate, pa če morete, zelo želim, 
tudi eno brisačo. Tisto srajco pa gotovo, 
ki ji boste rob popravili.
Z Bogom!
Vaš sin

Okorn Janez

Pismo Janeza Okorna materi, 
v katerem upa na podporo 

zaradi revščine (12. april 1917).
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odkrili tudi bibliografski zapis, ki potrjuje, da je njegovo zadnjo pesem z 
naslovom Brezmadežna (Bogoljub, 1925) uglasbil Stanko Premrl, vendar je 
notni zapis očitno izgubljen. 
 
Okorn je objavil tudi nekaj literarnozgodovinskih skic in literarno kritiko 
pesniške zbirke Žalostne roke Antona Vodnika. Globino človeških resnic 
in resnic človeštva je strnil v kratke zapise, aforizme, ki so v Mentorju 
izhajali pod naslovom Kosci razbitih kristalov, v Mladosti pa kot Makova 
zrnca. V njih se zrcalijo njegovo široko poznavanje svetovne književnosti, 
znanje o umetnosti, filozofiji, etiki in socialno-politična kritika takratnega 
družbenega ustroja. Prav gotovo bodo tudi sodobnega bralca navdušili 
njegovi preprosti reki za vsakdanjo rabo (Prav govoriti je težko – prav 
molčati še težje).  

Proza Janeza Okorna obsega eno krajšo kmečko povest z naslovom 
Pogrebci (Mentor, 1922–23) in nekaj črtic, primera sta Baltazarjeva pojedina 
(Mladost, 1925) in Oreharjev Francelj (prav tam). Ker je povest Pogrebci tako 
neizpodbitno povezana s Kovkarjevo kajžo in zelo natančno geografsko 
vpeta v lokalno krajino, ji na tem mestu posvečamo nekaj več pozornosti.   

O Pogrebcih

Pogrebci so kmečka povest, ki je bila objavljena v dijaškem listu Mentor v 
treh nadaljevanjih, v letih 1922 in 1923. Removškova domačija, simbol var-
nosti, tradicije in stanovitnosti, je pred  preizkušnjo. Priletni avtoritarni 
gospodar hiše Removšek, ukoreninjeni lastnik, ki mu življenje narekujeta 
narava in nujna gospodarska opravila, se mora odločiti, s kakšno doto in 
balo bo oddal zadnjo hčer v zakon na prezadolženi Osojnikov grunt (»[…] 
težko je potegniti voz, če je do pesti in še čez v blatu […]«) in v kakšnem 
stanju bo kmetijo zapustil sinu. To je računica, ki ogroža obstanek grunta. 
Za Katričino doto mora posekati gozd in za težke denarje spraviti les v 

Cenzurirana razglednica, 
naslovljena na Janeza Okorna: 

Care amice!
Najprej Te srčno pozdravim. 
Čudno se mi zdi, da mi nič ne 

pišeš. Mama prosijo, če morejo 
Vaša mati nabrati kmalu nekaj 

masla. Prinesi ga Ti v Kranj, 
da boš tukaj čez noč, 
pridi pa na nedeljo. 

Pa gotovo. 
J. Uranič
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pomlad, razcveta v poletje in daje poplačilo ob jesenskih opravilih, kot so 
košnja, sušenje sadja in spravilo letine. Nekaj toplih občutkov, ki jih je kot 
življenjsko popotnico dobil prav v Kovkarjevi kajži, je avtor strnil v uvodu 
povesti: »Poslikana skrinja stoji pod slamnato streho in na končnicah hrume-
čih panjev beži krojaček pred polžem. Čudno sladek vonj veje iz ravničin in 
lazen, kot zvok daljne pesmi se čuje iz mrzlih studencev in iz zvonov na 
Gabrški gori in na Jarčjem brdu. Kdor je doma v teh hribih, med bukvami in 
leskami, pod slamnatimi strehami, tega spremljata ta vonj in ta pesem skozi 
sonce in vihar, v učilnice mestnih šol in v rudokope amerikanske ... «

Okornova povest je oblikovana po zakonitostih standardne kmečke povesti 
in vsebuje nekaj klasične kmetske motivike: poroka zavoljo ohranitve grun-
ta, vdor meščanskega, drobljenje posesti, pot v tujino po denar, opisi šeg in 
navad ob poroki in nenazadnje vaški posebneži. Čeprav je zgodba o 
Removškovem gruntu izmišljena, je avtor vanjo spretno vtkal dejansko 
podobo kraja in nekatere like. Ni naključje, da Okorn med posebneži pose-
bej omeni v Kovkarjevi kajži rojenega ljudskega pesnika Pustotnika: »Svate 
je razveseljeval Pustotnik, tisti, ki ne zna brati ne pisati, pa zlaga pesmi in so 
Ševljani hudi nanj, ker je zložil pesem o Ševljanih, ko so ubili nekega psa vol-
čje pasme, ki se je zatekel v Ševlje, a so dobri Ševljani mislili, da je volk in ga 
ubili … Pustotnik je torej o tej prigodbi zložil dolgo zabavljivo pesem na 
Ševljane, česar mu oni ne morejo odpustiti.« Prav tako niso naključje 
Removškove misli o tem, kako »bo še tako trda za slamo in bomo rezali ajdo-
vico in prosene plašarje. Čez leto bo pa vendarle moral Kavkar tole prekriti 
[…]«, s katerimi je avtor nekaj besed v povesti namenil očetu, kajžarju in 
krovskemu obrtniku. In kakor na dlani se nam ponuja sklep, da je Okornov 
pisateljski psevdonim Jože Strehar pravzaprav skromen poklon očetu. 

Povest Pogrebci je literarna zapuščina, ki je nedvomno tesno povezana s 
krajem, kakršnega še vedno poznamo danes. Bralcu iz tega okolja in vsem, 
ki poznajo ta mikroprostor, bo skoraj vsako zemljepisno in tudi marsikatero 

dolino. Trdi Removšek še predobro ve, kako gre zadolženi grunt na boben: 
naprej gre gozd, potlej zapoje zemlja, prodajo se še lazi in pašniki, na 
koncu gre hiša (»Dolg pa pravi: Naredi me, delal se bom že sam!«). 
Gospodarjevo slutnjo o propadu krepita zavest o lastnem staranju in neza-
upanje v mladi rod ter bojazen, da mlajša generacija dela ne bo opravila z 
ljubeznijo in skrbjo, ki bi ju gruda bogato poplačala (»Mladi svet pa hoče 
vse zložnejšega zaslužka. […] Grunt pravi: deri me, če ne bom jaz tebe! Stari 
so drli grunt, mlade pa dre on sam.«) V zahtevni in ustaljeni kmečki red 
vse bolj vdirajo elementi, ki rušijo njegovo stanovitnost. To so zlasti novo-
tarije v načinu vzdrževanja grunta in življenja na njem: maslo se prodaja v 
mesto, z žlindro se gnojijo njive, vse drvi v tovarne, v mestu kupljena obla-
čila niso za nobeno rabo, pa tudi stranske osebe (hlapci) dela ne opravijo, 
kakor se pričakuje. Potem ko Removšek Katrico odda Osojniku z bogato 
svatbo, ga poleti dospe smrt. Posestvo dobi sin Janez, ki se najprej zadolži, 
da plača odstotke za zapuščino, potem pa še za svojo pozno poroko. Mati, 
nekdaj dobrotljiva in povezujoča stalnica, je po generacijskem konfliktu z 
mlado gospodinjo le še v napoto, zato ne more več bivati pod isto streho. 
Ko se dolgovi začnejo neusmiljeno lepiti na Remškovino, ta ne funkcio-
nira več. Ob popolnoma skrhani identiteti se pojavi še alkohol in ko glav-
ni upnik zahteva poplačilo, je eksistenca doma dokončno ogrožena. Janez 
se umakne, proda grunt in odide v minnesotske rudnike v upa- 
nju, da ustvari bogastvo. Tam umre in precej denarja zapusti družini. 
Avtorski pripovedovalec, ki v sklepnem delu povesti skupaj s sogovorni-
kom vstopi kot očividec, da s svojo prisotnostjo potrdi resničnost zgodbe 
in utemelji njen nauk, sporoča: »Žganje in dolgovi in oderuhi so naši pog-
rebci.« Sporočilo povesti je še danes, skoraj stoletje pozneje, aktualno, saj 
družbeni red krhajo isti ogrožajoči dejavniki: dolgovi, posojila, revščina in 
alkohol.

Čeprav je Okornov kmetski svet daleč od idiličnega, pa vendar ni samo 
črn. Prav blizu idile je začetni opis graparske krajine, ki se prebuja v 
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osebno ime iz povesti znano, kajti Janez Okorn je nezanikljivo črpal iz 
sebe, iz svoje družine in doma, iz te grape in njenih bregov. Pesnik in pisa-
telj nam po skoraj celem stoletju podaja roko s svojo besedo. Z veseljem 
prebiramo njegovo pesem in pripoved v upanju, da ta čudno sladek vonj 
vsaj za trenutek leže tudi v naša srca.   

Bogoslovec Janez Okorn.
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