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Ob istem času, ko je koroškim vodite-
ljem gorelo pod petami, je dobil v Šent-
pavlu v Labotski dolini oskrbnik obširnih 
posestev benedik%nskega samostana 
pater Melhijor nalog opata Frankla, naj 
organizira iz osebja, zaposlenega na sa-
mostanskih posestvih, obrambne čete in 
jih pošlje na razpolago vojaški komandi. 
Čisto v dnu srca je patra Melhijorja 

nekaj pogrelo, kaj% spomnil se je, da se 
je tudi on pred davnimi le% rodil v neki 
skri% vasici na Kranjskem in da je imel 
slovensko mater. Toda ta rahli opomin je 
hitro pogoltnil, čim je njegov pogled 
obletel božjo martro v kotu celice; saj to 
je bilo že davno in zdaj je tu, da vrši dolž-

nost reda, kateremu je poklonil svoje ži-
vljenje. Zato je poklical svojega zastop-
nika in odredil, da se morajo takoj 
mobilizira% vsi moški uslužbenci samo-
stana, ki so sposobni nosi% orožje. 

In silno redkobesedni in nadušljivi 
majer samostanskega marofa v Granic-
talu, šestdesetletni Jokel, je pri večerji 
takole spregovoril hlapcem: „Jutri zjutraj 
pa pojdete branit domovino!“ 

Pri mizi je sedelo osem hlapcev in pet 
dekel, zraven je bilo tudi nekaj otrok, ker 
so bili trije pari poročeni. 

Poselska družina ni nehala zajema% iz 
velike sklede, kakor bi se je povelje 
sploh ne %kalo. Čez nekaj časa je poba-
ral volar Anderle: 

„Kam pa?“ 
„K Birnpamerju!“ je odvrnil majer 

Jokel. 
Potem je družina mirno jedla dalje. 
„Kdo je rekel?“ se je prva oglasila 

Agata, volarjeva žena. 
„Brat Fridolin!“ je odgovoril majer 

Jokel.  
Spet so jedli dalje; prva jed je bila že 

pospravljena, načeli so drugo. Šele sredi 
te je konjar Gregl zaustavil zajemanje in 
resno vprašal: „Kaj se je pa zgodilo?“ 

Pri teh besedah so tudi ostali pogledali 
majerja Jokla, kar je pomenilo, da zah-
tevajo od njega nadaljnjih in natančnej-
ših pojasnil. 

Majer Jokel je to precej razumel.  

Besedilo iz romana, Lovro Kuhar - Prežihov Voranc 

„Požganica“ VI.
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„Tega vam ne morem poveda%. Čuje 
se le, da hočejo Srbi vdre% v deželo. Zato 
mora vsak na branik, kar leze in gre!“ 

„Torej vojna!“ je počasi zategnil konjar 
Gregl. „Da, vojna!“ je suho dejal majer 
Jokel. 

Vsi so govorili in se vedli tako, kot bi ne 
vedeli, da teče nekaj streljajev od njih, 
pro% jugu, skozi sosednjo občino Lager-
buh zastražena demarkacijska črta. 

Hlapca Miha in Tiče sta se spomnila te 
razvpite %hotapske cone. Redno vsak 
teden enkrat sta zdrknila v Labot ali v 
Dravograd po tobak. Ker sta bila oba po 
rodu Slovenca iz Mislinjske doline, sta ta 
posel onstran meje opravljala kot neo-
drešena Slovenca.  

Oba hkra% sta zatorej rekla: „Zakaj pa 
ne na Lagerbuh?“ 

„Tega pa ne vem!“ je spet kratko odvr-
nil majer Jokel. 

Od osmih hlapcev so bili š%rje na vojni 
in so bili šele komaj nekaj mesecev 
doma. Eden izmed pristavških hlapcev 
pa se iz vojne sploh ni vrnil; š%rinajstega 
leta je bil v Galiciji ujet in o njem so se 
zdaj širile čudne novice po Granictalu; 
trdili so, da je nekje v Rusiji boljševiški 
komisar. 

Majer Jokel je takole mislil o njem: 
„Ne čudim se, saj ni bil nikoli nič prida. 
Tukaj ne bi postal star kakor jaz, ki že čez 
š%rideset let služim samostanu.“ 

Gregl, Anderle, Tiče in Jorgl, ki so bili 
vojaki, so zdaj nekoliko natančneje po-
mislili.  

„Zakaj  so spet to skuhali!“ se je razje-
zil Tiče. Anderle pa je s pestjo lopnil po 
mizi: „Ker nisem pus%l svojih kos% v Ga-
liciji ali na Soči, jih zdaj lahko pus%m pri 
Birnpamerju. Kaj je to!“

Geslo # pove, da se morajo 
vsi moški uslužbenci  

(__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) 
   1       2       3       4       5      6       7       8      9      10    11    12

1.   Kaj naj pošlje na razpolago vojaški komandi? __ __ __ __ (__) __ __ __     __ __ __ __  

2.   V kateri dolini je ležal samostan? __    __ __ __ (__) __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ 

3.   Kdo hoče vdre% v deželo? __ __ (__) __ 

4.   Kje je stala božja martra? __     __ __ __ __     __ __ __ (__) __ __ 

5.   Komu je govoril Jokel pri večerji?  __ (__) __ __ __ __ __ 

6.   Kaj naj gredo naslednje jutro branit? __ __ __ __ __ (__) __ __ 

7.   Kdo mora na branik? Vse kar __ __ (__) __     __ __     __ __ __ 

8.   Iz česar so zajemali jed? __ __    __ __ __ (__) __ __    __ __ __ __ __ __ 

9.   Kdo se je prvi oglasil? __ __ __ __ (__) __ __ __ __      __ __ __ __ 

10. Kaj pelje skozi sosednjo občino?  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __      __ __ __ (__) 

11. Kaj sta redno enkrat na teden  %hotapila preko cone? (__) __ __ __ __ 

12. Kaj je Anderle naredil s pestjo? __ __ __ __ __ __    __ __   __ __ __ (__)




