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Po dolini Mežice je tri dni drvel ljudski 
vihar; doslej so razbijala po fužinah parna 
kladiva, grmeli so ven$latorji, tulile sirene, 
cvilile žage in cirkularke, zdaj je ves ta 
hrušč in trušč zamrl, kakor bi odrezal, a 
rodil se je mnogo silnejši grom od prejš‐
njega. To je bil grom ljudstva, ki se je razle‐
gal iz fužin, iz revirjev, iz dolin, iz globač, z 
bregov in slemen. 

Meža, ta zelena, čista, rjava, črna voda, 
ki grmi po koritu pro$ Dravi, je dobila 
brata, ki je grmel še huje. Kakor divja jaga 
je šlo od ustja doline pa gor do njenega 

konca, zavikalo danes tu, jutri tam, planilo 
v to kotlino, se dvignilo iz one globače, za‐
tarnalo in zaprosilo v črnem lesovju Bistre, 
zatulilo, zaklelo in zagrozilo med bregovi 
Stružič in Plata … 

Senca svobode je kot divja jaga hušknila 
po dolini. Uboga gmajna jo je vsrkavala 
skozi svoje široko odprte, hlastne nozdrvi, 
srkala in se opijanila z njeno rosno slad‐
kostjo … 

V treh dneh je lačno ljudstvo oplenilo 
vse trgovine po dolini, katerih lastniki so 
bili pristaši avstrijskega režima, odiralci 

ljudstva, hlapci zamra‐
žene oblas$; v treh 
dneh je pregnalo vse 
njene predstavnike iz 
občin, šol, žandarmerij‐
skih kasarn, gozdnih 
uradov, rudarskih in fa‐
briških direkcij. Pri$sk 
ljudstva je bil tako splo‐
šen, tako silen, da so se 
predstavniki stare obla‐
s$ potuhnili sami od 
sebe, se poskrili, zbe‐
žali. Vsa javna uprava je 
nehala delova$, dolina 
je bila brez oblas$, pre‐
puščena sama sebi. 

Skozi njo so drveli ne‐
skončno dolgi vlaki noč 
in dan, dan in noč, vsi v 
eno smer. Sivi in rjavi 
kosma$ solda$ so če‐
peli na stopnicah, na 
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odbijačih, po strehah vagonov; lokomo$ve 
so dirjale skozi postaje, nihče se teh vlakov 
ni upal ustavlja$, kaj$ iz vagonov so pokale 
puške; le od daleč so ljudje opazovali ta 
strašni beg. 

Kmalu so zaživele tudi ceste; po deželni 
ces$ so se začeli podi$ najprej avtomobili, 
potem so se pojavili osamljeni jezdeci, 
nato vprege, terenski vozovi, potem pešci; 
kmalu so oživele tudi stranske ceste. Med 
bregovi Mežice je vzkipelo: 

„Svoboda ...“ 
„Svoboda!“ je rekel stari močivski ded, 

najstarejši človek v Jazbini, ki je lezel že v 
devetdeseto leto. Bil je pravi potomec $‐
s$h lastnikov, ki so Močivje prodali grofu, 
on pa je ostajal in ostal pri hiši kot staro 
paludje ter je živel z vsakokratnimi najem‐
niki kot njihov pravi ud. 

Dvodnevna Petruhova odsotnost, vse 
razburljive novice zadnjih dni niso spravile 

deda ni$ iz ravnotežja ni$ z njegovega za‐
pečka. Tretji dan je Petruh splezal na eno 
izmed treh starih silnih in koša$h smrek, ki 
so stale pri gonjah in bile daleč naokoli 
znane pod imenom „pri treh smrekah“; 
začel jo je kles$$ gori pod vrhom. Da bi dal 
duška svojim zmagoslavnim občutkom, je 
po steljarajsko nabijal po štrklih. Ker je bila 
smreka votlinasta, je deblo odgovarjalo z 
zvenečim odmevom, ki je napolnil vso Jaz‐
bino: „Tok, tok, t‐o‐o‐k, t‐o‐o‐o‐o‐k ...“ 

Ta odmev je prodrl v izbo do dedovega 
zapečka. Njegovo gluho srce je takoj odgo‐
vorilo ... vstal je in odšel pro$ trem smre‐
kam. Naslonjen na plot je skušal s svojimi 
starimi očmi doseči vrhove ponosnih, le‐
gendarnih dreves, a zaman. Nato je zami‐
žal in rekel: „Vrhov ne vidim, ali vidim, da 
je stelja na tleh! Zdaj verjamem, da je pri‐
šla svoboda!“

Geslo # pove, da je 
bila dolina 

(__) (__) (__) (__)        (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) 
  1      2      3      4             5      6      7      8      9     10    11 

1. Kdo se je opijanil z rosno sladkostjo? __ (__) __ __ __      __ __ __ __ __ __ 

2. V koliko dneh je oplenilo lačno ljudstvo vse trgovine? __    __ (__) __ __ 

3. Kdo se je potuhnil sam od sebe? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ (__)  
       __ __ __ __ __ __ __ 

4. Predstavniki so  se poskrili in (__) __ __ __ __ __ __ 

5. Kdo je čepel na stopnicah in po strehah vagonov? __ (__) __ __ __ __ __ 

6. Kaj je rekel stari močivski ded? __ __ __ (__) __ __ __  

7. Od kod so opazovali ta strašni beg? __ __     __ __ (__) __ __ 

8. Petruh je splezal na eno izmed treh starih silnih in __ __ __ (__) __ __ __      __ __ __ __ __. 

9. Pro$ strogi gozdarski odredbi je začel smreko __ __ __ (__) __ __ __ __. 

10. Kje je ležala stelja? __ __    (__) __ __ __ 

11. Po kateri dolini je tri dni drvel ljudski vihar? __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __(__) __ __ 




