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Dekla Gospodova. (Marija Kmetova.)
To je Marija.
In to je Marija :
Skromna, tiha, deviška in ponižna.
In v ljubezen do soojega Sina.
To je Marija :
Trnjeva, težka pota.
In to je Marija:
Trpljenje in ljubezen: mati.

V suojo notranjost

zamaknjena.

Še nebo je bilo mrzlo takrat. Kakor snežene zvezde so se blestele
nebeške zvezde.
In v bornem hleucu je porodila Marija. In v borne jasli je položila dete.
Zaradi njega je izvršil Herodež klanje otrok.
Da bi rešila svojega, je zbežala Marija z njim skozi
Kako ji je bilo, ko je to storila ?
Bolečina — ljubezen.

puščavo.

Slika je vzeta iz albuma »Slovenska moderna umetnost, I. del. Slikarstvo," ki ga je
izdala Narodna Galerija v Ljubljani. Ta zbirka vsebuje v krasni reprodukciji dela naj
znamenitejših slovenskih slikarjev. Album toplo priporočamo ljubiteljicam umetnosti.
Dobiva se po vseh knjigarnah in stane Din. 30.—
(Op. ur.)
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Z begajočimi očmi ga je iskala, ko je bil dvanajst let star. Med
vihro vrveža ga ni zagledala. Utrujene so bile noge, onemoglo je bilo
srce. Izpite od gledanja so medlele oči. Dekla Gospodova ni tožila.

En svetel žarek: V Kani galilejski na svatbi.
„Sin, glej, vina nimajo."
Zaprle so se tople oči v Sinove. Brezmejna ljubezen je
besede.
In Sin se je sklonil nad vodo. In voda je postala vino.
In Marija je bila vesela.
To je Marija:

spremljala

Pomaga po Sinu.

Mrke in težke so padale vanjo besede njenega Sina: da bo trpel in
umrl. Da bo darovan kakor jagnje na žrtveniku.
Ni jih razumela, občutila je te besede. Z grozo se je zazrla vanje.
Verjela jim je.
V bolestni ljubezni se je oklepala zdaj svojega Sina. V onemoglosti
ga je izpustila iz svojih rok.
Dekla Gospodova ni tožila.
Ljubezen in bolečino svojo je zaprla vase.
Sklonila se je.
In se je zgodilo:
Krvave srage so lepele na kamenju: kri Sinova ga je močila.
Bedno telo njenega telesa, telo ljubezni njene, njenega otroka telo
je drhtelo v bolečinah. Razbičano je bilo, s trnjem kronano.
Marija, žalostna mati, je zrla za njim, se je zazrla vanj in je obstala.
Kakor šivanka se je zapičila bolest v njeno srce. Izpila bi bila te krvave
kaplje, pokrila telo svojega Sina s telesom svojim. S svojimi slabotnimi
rokami bi bila rada zadržala orjaške krvnike.
Kako so jo pekli udarci nanj položeni l
Pa je bilo zapisano. In se je moralo izpolniti.
Dekla Gospodova ni tožila.
To je Marija:
Žalostna mati.
In žalostna mati je stala pod križem.
Mrtvaške sence so begale vseokrog. Nebo je. črnelo. Marija je stala
pod križem.
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Na križu je drgetalo\teldnjenega Sina. Brezmejne muke so ga težile.
Krvave kaplje so polzele po mesu, lesu navzdol; Marija je gledala nanje.
Kako so rezali meči bolečin njeno srce F
Kako so hotele roke, da bi snele s križa svojega Sina; kako so
hotele roke, da bi mu otrle krvavi pot s čela; kako so hotele roke, da
bi mu dale hladilne pijače; kako so hotele roke, da bi ga pritisnile na
prsi in ga položile v mehko naročje.
Zaman.
„Dopolnjeno je."
Smrt.
O žalostna mati!
To je Marija — deviška mati ;
Kakor nobena je trpela, je potrpela kakor nobena.
In kakor nobena je imela Sina, Odrešenika sveta.
In kakor nobeni — ji je Sin vstal od mrtvih.
In kakor nobena — je češčena.
To je Marija :
V tihi ponižnosti močna; močna v trpljenju; v ljubezni močna.
To je Marija :
Dekla Gospodova.
©©©©

IDRIJSKI RUDARJI.
Kam bledih lic in trudnih oči
po zemlji beli?
Umerjeno korak hiti,
jeziki so onemeli.
In kjer se cesta v noč spusti,
kjer-v jamo se izlije,
mož se od solnca poslovi
. , ,
,
, ..
in kakor v grob
se skrije
...
a
J
Tam zdolaj je mraz in je zrak pekoč,
in zemlji po drobu jeklo rije,
a če odpor je premogoč,
bobneč ga strel razbije —
rudar zapreke ne pozna,
k zakladu si novemu pot ravna!

(E. Gangl.)
Iz jame globoke
do zemlje visoke
železni korci navzgor brenče,
rdeče kepe na solnce lete.
Kateri gigant, nenasiten igranja,
s ,ak
° igračo si čas preganja?
»
, ..
,.
i • n iA v rdeči rudi se nekaj blesti,
,
....,
, ....
v
ko na vozičkih v zrelo hiti,
ki ga ogromna peč nastavlja.
1" rudarja ruda proslavlja:
»Ogenj me mogočno napravlja,
ko me v živo srebro presnavlja,
sa
J s e l z m e n e z , a f o k o t i • • •"
— I z mene! — jekne rudarjeva k r i . . .

Dol pa, upognjeni truda, skrbi,
črni možje . . . Vsak misli prevzet j e :
k zemlji se nižamo,
zemlji se bližamo —
v zadnje edino zavetje!
©®©©
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Obrazi in duše.
IX.

ELIZA ORZESZKOWA
(1842—1910)
Vsake vsiljive tendence prost je «Cham», ta fina psihološka študija
in globoka analiza dveh značajev, enega moškega, drugega ženskega.
Pavel, preprost ribič z nad Niemna, ki zna spretno v caker hoditi
z mrežami, a ne zna ne citati ne pisati, se je kot vdovec oženil.
Dobričina po naravi je imel nesrečo, da je dobil ženo Franko, ošabno
na svoje meščansko pokolenje, vlačugo, ki ga zaradi njegove dobrote,
tihega in čistega značaja imenuje «chama» (kmetavza). Ko ga žena
naposled celo vara s posledicami, zanj jako bridkimi, ko ga vrže v
sramoto in hoče naposled še zastrupiti, se Pavel pripravi, da bi jo nabil.
A še to dela z bolestjo v srcu in z dobro vero, da bo to staro kmetiško
sredstvo samo nji v korist. Risba značajev v «Chamu» živo spominja na
Balzaca in tudi kompozicija v celoti ter podrobnostih lehko tekmuje
z najboljšimi umetninami pisca ^Človeške komedije». Roman «Nad
Niemnom», najširše epično delo Orzeszkoive, podaja celo vrsto različnih
tipov
in značajev v zvezi z istodobnimi aktualnimi
socialnimi
problemi. To so poljski «očetje in sinovh, predstavljajoči borbo stare
in nove generacije v poljskem šlahčiškem selškem dvorcu. Sestrična
imovitega, staromodnega graščaka se trapi in duši v bolestnem ovzdušju
francoskih romanov, parfumov in zdravil, hrepeni po zdravju in sili,

