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Martin Krpan
Dunajčane, ki so do zdaj le od daleč gledali,

pridero k njemu, tudi sam cesar mu pride na-
pro$ pa ga objeme v pričo ljudstva, ki je vpilo
na vse grlo: „Krpan je nas otel! Hvala Krpanu,
dokler bo Dunaj stal!“ 

Krpanu se je to kaj dobro zdelo, da je dosegel
toliko čast, in držal se je na svoji kobilici, kakor
bi šel v goste vabit. Saj se je tudi lahko; še tu
med nami, če kdo kakega slepca ali belouško
ubije, še ne ve, na kateri grm bi jo obesil, da bi
jo videlo več ljudi.

Ko pridejo v cesarsko poslopje vsi knezi,
vojskovodje in vsa prva gospoda s Krpanom,
spregovori najnaprvo sam cesar in pravi: „Zdaj
si pa le izberi! Dam $, kar želiš, ker si zmogel
tolikega sovražnika in otel deželo in mesto ve-
like nadloge in nesreče. Nimam take stvari v
cesarstvu, da bi dejal: ne dam $ je, če jo hočeš;
celo Jerico, mojo edino hčer, imaš na ponudbo,
ako nisi še oženjen.“

„Oženjen sem bil, pa nisem več,“ odgovori
Krpan, „rajnica je umrla, druge pa nisem iskal.
Vašega dekleta sem že videl. Če je tudi še tako
pametna, kakor je lepa, potlej naj se le skrije
moja babnica pred njo v vseh rečeh. Dobrote
resda je navajena, $stega ne bom dejal, ker je
od bogate hiše doma; pa saj na Vrhu pri Sve$
Trojici spet nismo zgolj berači; pri nas tudi skozi
vse leto vidi kaj prekajenega na ražnju. Samo
to ne vem, kako bo. – Nesla sva bila z Marjeto

v oprtnih košeh nekoč grozdje v Trst. Nazaj
grede mi je bila pa ona zbolela na potu. Tako
se mi je sitno zdelo, da vam ne morem pove-
da$! Rajši bi bil imel, da bi se mi bili utrgali v
cerkvi naramnici obe kmalu, takrat ko bi ravno
bil sveče prižigal. Ni bilo drugače: naložil sem
jo v oprtni koš, koš pa na pleči ter sem koračil
mas$to z njo! Izhajal bi že bil, saj Mretačka je
bila tako majhna kakor deklina trinajs$h let –
pa jih je nadloga vendar imela že trideset, ko
sva se jemala – težka tedaj ni bila; ali kamor
sem prišel, povsod so me vprašali, kakšno
kramo prodajam. To je presneto slaba krama,
babo po svetu prenaša$! In ko bi se zdaj na
ces$ nama spet kaj takega nakre$lo, vaši hčeri
in pa meni? Od tukaj do Vrha se pot vleče
kakor kurja čreva. Koša revež nimam, kobilica
pa ima samo eno sedlo! Pa bi tudi ne bilo čudo,
ko bi zbolela; saj vemo vsi, da take mehkote
niso vajene od pe$h zjutraj do osmih zvečer
cika coka, cika coka s konjem. Če se to prav do
dobrega vse premisli, menda bo najbolje, da
vam ostane cesarična, meni pa vdovstvo,
čeravno pravzaprav dos$ ne maram zanje; ali
kar Bog da, tega se človek ne sme brani$.“

Cesarica pa še zdaj ni bila pozabila košate
lipe nad kamnito mizo na vrtu; zato je tudi ni
bilo zraven, poslišala pa je za vra$, kakor imajo
ženske navado, ki bi rade vse izvedele. Ko sliši,
da cesar ponuja Krpanu svojo hčer v zakon,
pride tudi ona in pravi: „Ne boš je imel, ne!
Lipo si mi izpridil; hčere pa $ ne dam! Pa tudi
vas naj bo sram, vas, gospodje! Grdo je tako,
da se mora kmet za vas bojeva$! Še dandanes
bi lipa lahko stala, pa tudi velikan ne bi imel več
glave, ko bi vi kaj veljali. Res je, Krpan, otel si
cesarstvo in tudi Dunaj si otel; zato boš pa
dobil vina sod, ki drži petdeset malih veder,
potem sto in pet pogač, dvajset janjcev, in pa
oseminš$rideset krač $ bomo dali. Dobro me
poslušaj! To moraš pa vse domov na Kranjsko
spravi$, ako hočeš. Proda$ pa ne smeš cepera,
ne tukaj ne na potu. Kadar boš na Vrhu pri
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Sve$ Trojici, potlej pa stori, kakor se $ zdi. In
ker zdaj nimamo tukaj nobenega Brdavsa več,
menda ne bo napak, če osedlaš imenitno svojo
kozico, ki praviš, da je kobilica, pa greš lepo
počasi pro$ Vrhu. Pozdravi mi tamkaj se
Vrhovščanke, posebno pa mater županjo!“

Cesarica je to izgovorila pa je šla precej spet
v svoje hrame. Vseh gospodov je bilo jako
sram. Krpan pa se je držal, da je bil skoraj hu-
demu vremenu podoben. Kakor bi se za
Mokrcem bliskalo, tako je streljal z očmi izpod
srditga čela; obrvi pa so mu sršele ko dve metli.
Da te treni, kako je bilo vsem okoli njega čudno
pri srcu! Še cesar je plaho od strani gledal,
cesar! Pa vendar, ker sta bila vedno velika pri-
jatelja, zato se počasi predrzne in reče mu:
„Krpane, le $ molči; midva bova že naredila, da
bo prav!“ Krpan pa ga nič ne posluša, temveč
zadene si na desno ramo kij, na levo pa mesa-
rico, stopi k durim in reče: „Veste kaj? Bog vas
obvaruj! Pa nikar kaj ne zamerite!“

Na te besede prime za kljuko, pa kakor da bi
hotel i$. Cesar poteče za njim: „Čakaj no!“ 

Krpan odgovori: „Koga? Menite, da nisem že
zados$ slišal, ka-li? Meni bi gotovo segla brada
že noter do pasa ali pa še dalj, ko bi se ne
očedil vsak teden dvakrat, pa bi kdo pometal z
menoj? Kdo je pome poslal kočijo in š$ri konje,
vi ali jaz? Dunaja ni bilo meni treba, mene pa
Dunaju. Zdaj se pa takisto dela z menoj? In pa

še zavoljo mesa in vina moram očitke požira$.
Ni gršega na tem svetu kakor to, če se kaj da,
potlej pa očita! Kdor noče da$, pa naj ima sam!
Pa tudi, kdo bi mislil, da lipove pravde še zdaj
ni kraja ne konca? Tak les raste za vsakim
grmom, Krpana pa ni za vsakim vogalom, še na
vsakem cesarskem dvoru ne, hvala bogu! Da-
rove pa spet take dajete, da človek ne more do
njih. Blago res ni siromak, ali kaj pomaga? Pro-
da$ ne smem, z Dunaja na Vrh pa tudi ne kaže
prenaša$! Pa jaz bom drugo naredil, kakor se
nikomur ne zdi! Deske si bom znesel na dvo-
rišče in, ako jih bo premalo, potlej bo pa drevje
zapelo. Vse bom posekal, kar mi bo prišlo pod
sekiro, bodisi lipa ali lipec, hudolesovina ali do-
broletovina, nad kamnito ali nad leseno mizo;
pa bom postavil sredi dvorišča kolibo in tako
dolgo bom ležal, dokler ne bo sod moker pa
dokler bom imel kaj prigrizni$. Ampak to vam
pravim: samo še enkrat naj pride Brdavs na
Dunaj, potlej pa zopet pošljite pome kočijo in
služabnika ali pa še celo svojo hčer, pa bomo
videli, kaj boste pripeljali z Vrha od Svete Tro-
jice! Ako bo Krpan, mesa in kos$ gotovo ne bo
imel, ampak iz ovsene slame si ga boste morali
natlači$, pa se ga ne bodo še vrabci dolgo bali,
nikar že velikani! Mislil sem i$ brez besedice
govorjenja. Ker ste me pa sami ustavili, ne bo-
dite hudi, če sem vam katero grenko povedal.
Zdaj pa le zdravi ostanite!“

1. Na Vrhu pri Sve$ Trojici niso doma zgolj __ (__) __ __ __ __.  

2. Kako dolgo bodo Krpanu hvaležni? Dokler bo (__) __ __ __ __     __ __ __ __   

3. Kako objame cesar Krpana? __ __ (__) __ __    __ __ __ __ __ __ __ __   

4. Koliko krač bodo dali Krpanu? __ __ __ __ __ (__) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

5. Kdo ima samo eno sedlo? __ (__) __ __ __ __ __ __       6. Čemu je bil Krpan podoben,

ko se je spravila cesarica nad njega? (__) __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __   

7. Kako se vleče pot od Dunaja do Vrha? __ __ __ __ __    __ __ __ __ __   (__) __ __ __ __  

8. Krpan bo vse posekal, kar mu bo prišlo __ __ __     __ (__) __ __ __ __   

9. Kako se je hotel Krpan poslovi$? Zdaj pa le __ __ (__) __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __!

Geslo $ pove, koga je cesar
ponudil Krpanu.

(__ ) (__) (__) (__) (__)      (__) (__) (__) (__) 
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