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Spomladanska noč.
Kakor človeku, ki stoji nad prepadom in gleda
navzdol po neskončni ravnini, oškropljeni s solzami
jutranjega solnca, in gleda začuden, ves otroško vesel
in širi roke v čudovitem hrepenenju, in širi roke in
se sklanja in trepeče in pada, in pada in ne vidi, kakO
rde skale od njegove krvi, ne čuti bolečine, ne strahu,
ne kesanja, in odpira velike, vesele oči in gleda navzdol
po neskončni ravnini, oškropljeni s solzami jutranjega
solnca, in vidi čudovite, vse bele device, obraze ne
dolžne, oči sanjajoče in tihe smehljaje, posluša pesmi,
otožne in sladke, in vzdiha od pijane, razbrzdane sreče
in iztega roke po belih rokah, ki trosijo rože na postelj
njegovo, in ne vidi, kako rde skale od njegove krvi,
in ne čuti, da mu diha smrtni dih v obraz — tako
je meni v tem življenju mračnem.
Utrujen od dolge večerne poti sem ležal na zofi
z zatisnjenimi očmi. Zmračilo se je bilo; skozi od
prto okno je prihajal v sobo vlažen hlad . . . .
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Vse bi pretrpel, ker prenesem mnogo in nisem
razvajen. Kolikokrat me je že zgrabila burja življenja!
Odnesla mi je klobuk, druge škode ni bilo. In tako
se človek privadi; zavije se v suknjo ter se uda svoji
usodi. Ali to bi se ne bilo smelo zgoditi! Imel sem
toliko dragocenosti, in vse zapravljeno, vse izgubljeno;
izgubljeno in zapravljeno brez kesanja. Ob tej izgubi
pa me -je obšla tolika žalost, da me je spremenila v
mehkega otroka. Ni bila dragocenost lepša in dražja
od drugih, ali jaz sem jo ljubil; skrival sem jo v
svojem srcu in je nisem pokazal nikomur.
Oklenil sem se te ženske, sam Bog vedi kako.
Grenko in tesno mi je, kadar se spomnim nanjo.
Ugrabil mi jo je bil tisti, ki mi je ugrabil vse drugo.
Čisto na lepem me je okradel, sredi ceste, pričo vseh
ljudi. In naposled mi je vzel še njo. Njo sladkooko,
temnolaso. Komaj sem jo bil poljubil in že se je iz
vila tiho iz mojega objema; niti ozrla se ni na moj
prestrašeni obraz. Samo pomignil je, rekel je eno
samo besedo in izvila se je iz mojega objema ter se
niti ozrla ni na moj prestrašeni obraz . . .
Vse moje življenje je posvečeno brezvspešnemu,
popolnoma brezvspešnemu boju. Moj sovražnik je
neranljiv in nesmrten. Rodil se je s prvim človekom
in se je množil in redil in danes živi v tisočerih te
lesih tisočero življenje. V svoji celoti neizmeren, vesoljnost sama; viden samo v posameznih udih in viden
v svojih delih. Posamezni udje njegovi so časih ne
znatni, skoro bi se zdelo človeku, da niti škodljivi
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niso. To je zavedlo mnogo poštenih ljudi, da ga
puste pri miru in da se jim zdi nespametno in ne
potrebno, boriti se z njim in prelivati kri brez velike
koristi. Ali že ti nazori so del njega samega; zakaj
on je prekanjen in se pojavlja časih na čudovito ne
dolžen način.
Mnogo pa jih je bilo in jih je nekaj še zmirom,
M jim je bilo usojeno ob rojstvu, da prelijejo srčno
kri v boju z neizmernim in nevidnim sovražnikom.
Vsi po vrsti so propadli, prelili so poslednjo kapljo,
ali on se je smehljal: srbela ga je komaj koža od
njihovih udarcev. Nekateri izmed njih so vedeli, da
je boj brezvspešen, zato je bilo njihovo trpljenje lažje
in kar je glavno: osramočeni niso bili, ko so padali
premagani na kolena. Tisti sveti, čisti ljudje, ki so
verovali vase in v svoje delo, pa so bili uničeni na
duši in na telesu; ko so umirali, ni bilo smehljaja na
njihovih ustnicah.
Na nebu so se zasvetile zvezde; zdele so se mi
iako blizu, da bi jih skoro dosegel z roko. Vse so
hitele na južno stran in moje misli so hitele z njimi.
Moje staro, izsušeno in izpraznjeno srce je bilo polno
melanholije. Toliko je človek doživel, toliko je mislil
in toliko trpel; kar mu je bilo nekdaj oddaljeno in
sveto, leži danes v vsakdanji umazanosti na njegovi
dlani; izpraznil je tisto znano čašo življenja in ljubezni
in spoznal je prepozno, da je pil ostudne pomive: —
in na koncu vsega leže melanholija v njegovo srce in
zaželi si mladosti, tiste vesele pomladanske mladosti, z
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vsemi zastarelimi ideali, z vijolicami in luno in njenimi
sladkimi očmi" . . . Ves gnus je nenadoma pozabljen.
Da bi mi nje ne bil ugrabil, nje sladkooke, temno
lase ! —
Ne morem mu zameriti: tudi jaz ga zalezujem
in tudi jaz nimam usmiljenja z njim. Ali če je mislil,
da me je podrl na kolena, tedaj se je neizmerno
zmotil . . . Zbogom, ti sladkooka, temnolasa! Dobro
je, da nima človek ničesar več, da je na svetu nag
in ubožen. Dokler je zaljubljen, zaljubljen v karkoli,
je slab in obziren; ne upa se udariti, boji se stopiti.
Ljubezen v srcu, v nogah protin. Da bi mi bilo ostalo
še kaj od veselega bogastva moje mladosti, vrgel bi
od sebe zadnje ostanke. Zakaj dobro je, da je človek
nag in ubožen . . .
Moje trepalnice so težke, skoro so zlezle popol
noma na oči. Ali kljub temu vidim zvezdo tam nad
streho, poleg dimnika. Vidim jo natanko, kako trepeče; obstala je v zadregi in si ne upa dalje. Lepo
bi bilo in prijetno, da bi se spotaknila ta lepa in pri
jetna zvezda ter padla naravnost v sajasti dimnik in
zažvenketala v kuhinji baš tisti trenotek, ko bi stala
debela kuharica v sami srajci pred posteljo ter si
obirala bolhe . . . Čudne reči se pripete časih.
Človeška natura je razcepljena v dvoje velikih
nagnenj, ki si nasprotujeta neprestano; prvo nagnenje
je revolucionarno, drugo policijsko. Časih nadvlada
revolucijonar, trenotek pozneje policist. In boj med
tema dvema dušama se imenuje zgodovina človeškega
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rodu. Neprestano umirajo bogovi in neprestano se
porajajo drugi, ki se razlikujejo od prejšnjih samo po
obleki. Policijsko nagnenje in hrepenenje ne trpi, da
bi človek slekel lakajsko suknjo; dovoli mu kvečjemu,
da se preobleče po modi . . . .
Ležal sem na zofi in gledal s trudnim, zaspanim
očesom na tisti majhni košček jasnega neba tam gori.
Zvezda je stala pred dimnikom in si ni upala naprej.
Uboga zvezda! —
Trepalnice so mi zakrile oči, ali videl sem kljub
temu tisti majhni košček jasnega neba tam gori in
videl sem tudi zvezdo poleg dimnika. In ob tistem
času je stal pred mano suhljat človek v dostojni, tesno
zapeti suknji; na tenkih nogah je imel petelinje hlače;
njegov obraz je bil dolgočasen, nakremžen, skrbno
obrit in ves gubast. Vzdignil sem se malomarno ter
sem ga pozdravil. Ni mi bil simpatičen nikoli, — ne za
radi tega, ker govore šolske knjige nespoštljivo o njem;
že kot otrok sem čutil posebno zanimanje in spošto
vanje do ljudi, ki so jih grajali profesorji; to je po na
vadi nezmotljivo merilo. Robespierre mi ni bil zopern
zaradi svoje revolucijonarnosti, temveč zaradi svojega
korektnega vedenja in zaradi svoje dostojne obleke.
Privzdignil je nekoliko svojo dolgo suknjo ter
sedel na stol pred pisalno mizo. Naslonil je levi
komolec na koleno, a z desno roko je gestikuliral
umerjeno in dostojanstveno.
«Boli me srce", je dejal, „da ste tako nemarno
pretvorili mojo osebo ter jo narisali v knjigo zgodo
vine povsem popačeno. To je karikatura, nič drugega
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nego zlobna karikatura! Poglejte me, prosim, ali sem
podoben v čemerkoli krvoločni zveri?"
"»Zelo dpstojna je Vaša zunanjost.""
»So nekatere znamenite osebe v svetovni zgodo
vini — "
Kujon! Štel se je mednje.
».-- osebe, katerim je meglena razdalja, ki jih
loči od živečega rodu, popačila obraz, povečala jih
ali pomanjšala, tako da niso več podobni samim sebi,
temveč ljudem, ki nikoli eksistirali niso. Tudi meni
se godi velika krivica. Res je bilo ob tistih časih
mnogo sleparjev na svetu, ali zaradi teh ni treba, da
bi posleparili tudi druge, ki so imeli pri svojem delo
vanju in nehanju povsem poštene namene in ki so
zastavljali svoje moči in zmožnosti le v blagor domo
vine in človeštva."
Fraze! Že od nekdaj je bil frazast, — to ga je
pokopalo.
»S častjo in ponosom se imenujem revolucio
narja, ali kljub temu povdarjam z ozirom na prej
omenjeno dejstvo o popačenju moje osebe, da ima
vsaka stvar svoje meje. Vaše reči so danes urejene
kakor se spodobi; uredil jih je bil naš veliki čas. Ni
me sram povedati, da bi bil danes v vrsti onih zmernih
ljudi, ki stoje nepremično na temelju prvotnih stavkov
o človeških pravicah — "
" »In tako dalje."«
V tem trenotku sem ga namreč prekinil.
"Pritožujete se brez potrebe. Pameten človek
itak ve, da ste navaden filister in drugega nič. Ne6

izmerna veselost me obide, kadar se spomnim, kako
ste petelinili v popovski halji proti Elizejskemu polju.
Tisto uro ste bili Robespierre, kakor ga je rodila mati
in kakor jih je živelo na tisoče pred Vami in jih živi
še dandanes na tisoče. Vsi tako imenovani revolucio
narji, kolikor jih je meni znanih, so bili filistri . . .
Ne odrekam Vam zaslug. Dobro je bilo in koristno,
da ste odrezali tistih par tisoč glav; kar je vzraslo iz
krvi, je bilo nazadnje vendarle toliko vredno, da bi
jih bili skinili lahko še drugih par tisoč; nihče bi
Vam tega ne očital. Pripravili ste pač tla za pravo in
poslednjo revolucijo. - Ali ta rodovitna tla ste po
sejali z osatom! Že so bogovi umirali, a Vi ste ob
lekli popovsko haljo! Oglasil se je v Vas večni
filister. Potrgali ste bili vezi, ki so Vam rezale v
meso, a takoj ste napravili nove, ki ne režejo nič
manj. Tudi ko bi bili ostali pri svoji prvotni na kani
ter pognali malike iz gotiških tempeljnov — pa bi
bili postavili na njih mesto takoimenovani narod.
Tempeljni so večni, zakaj filister je večen in se boji
svobode, ker misli, da je zanjo preslab, prezloben in
preneumen . . . Razjezili ste me! Opravili ste!"
Odšel je razžaljen in ves osramočen.
Stresel me je mraz po hrbtu navzdol in odprl
sem oči. Znočilo se je bilo popolnoma; nebo je bilo
temneje barve, a zvezde so se lesketale svetleje nego
prej. Dimnik se je izgubljal v temi; dvigal se je
proti nebu kakor oddaljen zvonik. Noč ni bila mrzla,
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toda v sobi je bilo kljub temu hladno. Ali okna
nisem hotel zapreti, zakaj čutil sem se ob odprtem
oknu sorodnega tej krasni noči, čutil sem se brata
veselim zvezdam vrh neba. Zaprl bi okno in bil bi
osamljen in žalosten kljub vsemu svojemu veličast
nemu človečanstvu.
Osamljen bi bil in žalosten, zakaj spoznal sem
vso dolgočasnost in protinaravnost tega življenja, ure
jenega s skrbno umetelnostjo tekom stoletij. S tolikimi
plotovi so ogradili hrepenečo dušo, da si lomi peroti
ter pada onemogla v blato nazaj, kadar ji pride na
misel, da bi se vzdignila nad umetelne ograje . . . .
Ali ona ne obupa; komaj so rane zaceljene, se vzdigne
z novo močjo ter skuša zdrobiti tisočere železne plotove.
Nekaj lepega in veličastnega je v tem tragičnem
upanju. Vsa bitja so ga polna; upanje je izvor vseh
velikih dejanj in vseh velikih grehov. Tako hodi člo
veštvo svojo pot, hodi nerodno, kakor v sanjah, z
zatisnjenimi očmi, in upanje ga vodi za roko. Tisto
globoko neumljivo upanje, da se nazadnje vendarle
porušijo ograje, da se vendarle porušijo tempeljni
Delal sem mu krivico, ubogemu, dolgočasnemu
filistru. Tudi v njegovi duši je bilo tisto lepo, veliko
upanje. Narekovalo mu je njegove besede, vodilo mu
je roko pri njegovih delih; upirala se je fihsterska
natura, spotikala se je noga ter silila na pot poli
cij s k o -fari z ej s kega samozatajevanja; že je upanje zma
govalo, ali ob usodnem trenotku je podleglo in pod
legla je obenem fihsterska natura ter poginila v masti
svojega filisterstva.
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Tragično in smešno je tako življenje.
Prisedel sem nekoč v gostilni k debelemu, rde
čemu, resnemu človeku. Gledal je zelo dostojanstveno;
vsa zunanjost njegova je razodevala vestnega, v do
stojnem življenju, v treznih nazorih, v izpolnjevanju
dolžnosti osivelega uradnika. Odzdravil je uljudno, a
nikakor ne gorko ali celo prijateljsko; resen opomin
je bil v njegovem mirnem pogledu: „Pozdravljam
Vas, — toda moji nazori čez vse!" - Ali sčasoma
se je ogrel, Bog vedi kako se je to zgodilo. Nisem
ga bil prekanil in tudi ni bil pijan. Skorja njegovega
snobstva je začela pokati in izza razpok je prisijalo upanje.
Oči so se mu zmanjšale, gledale so veselo in
radovedno. Tako je pričel polagoma govoriti, najprvo
tiho, neodločno, kakor v strahu. Ugibal je še, dvomil,
tipal, verjel ni sam sebi. Za sosedno mizo je sedel
teman človek, z debelo spodnjo ustnico in košatimi
obrvmi. Moj drug se ga je sprva ženiral; oziral se je
nanj in za vsako prepovedano besedo ga je prosil
odpuščanja s prosečim in sramežljivim pogledom. No
temni človek se ni zmenil; njegova spodnja ustnica
je bila debela kakor prej; zdelo se mi je, da je sča
soma celo debelela. — Pozneje se ni več oziral; go
voril je glasneje, odločno in veselo. Smešil je svoje
delavniške nazore z razbrzdano ironijo; vlačil je v
blato najdražje svetinje svojega uradniškega življenja.
Tisto upanje, ki so mu zaklenjena vrata vseh pisarn,
se je oglasilo v njem s spomladansko močjo - prvi
krat morda, ali videlo se je, da je spalo v njem od
rojstva, da je spalo pod dušečo težo dostojnih in
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resnih dni ter čakalo na ugoden trenotek. Njegov
obraz se je čudovito pomladil; smehljal se je pre
šerno, kakor otrok, ki razbija z vzvišeno radostjo
ljubljene igrače.
Videl sem ga nekaj dni pozneje in sramoval se
je. Njegov odzdrav je bil okoren in resen, ne posebno
dostojanstven. Razkril se je bil pred mano in zdaj je
ugibal, kako bi si zapel suknjo visoko do vratu. Sedel
je pri drugi mizi z dvema starcema. Eden od teh
je bil dvorni svetnik, zato sta ga nagovarjala oba zelo
spoštljivo. Toda svetnik je bil resen in nedostopen;
sedel je trdo in nepremično na svojem stolu, glavo
pokonci, pogled hladen in skoro prezirljiv. Nasproti mu
je sedel star uradnik z drobnim, nagubanim obrazom.
Napil se je bil že nekoliko, zato je govoril hrupno
in z razposajenim smehom, ne da bi ob tem pozabil
na razdaljo med sabo in dvornim svetnikom.
» Oprostite, blagorodje, gospod svetnik, prosim,
ne jezite se name . . . Nič ni sicer na stvari, no
benega nauka ni v nji, tudi dovtipa ne . . . ali časih
se človek spomni, — in ne da mu miru, povedati
mora neumnost . . . Poslušajte, prosim, blagorodje,
in nikar se ne jezite name . . . "
Povedal je zelo kosmato anekdoto.
Gospod svetnik ni ganil z očesom, niti sledu
smehljaja ni bilo na njegovih ustnicah. Mojemu
znancu pa je anekdota po priliki ugajala; hotel se je
nasmehljati — resno in dostojno, kakor se spodobi
solidnemu uradniku vpričo dvornega svetnika, — toda
zastalo mu je in nagnil je glavo v zadregi. Čez nekaj
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časa se je pijani uradnik vzdignil; noge so se mu
nekoliko opletale, ko je odhajal.
Dvorni svetnik je izpregovoril prvo besedo, po
časi in malomarno.
»Kdo je ta človek?"
In moj znanec ga je zatajil. Obraz se mu je
sladko razširil; gladil se je z dlanmi po kolenih ter
mežikal, kakor bi se mu bleščalo.
"Videl sem ga enkrat, dvakrat, gospod svetnik,
le mimogrede, gospod svetnik. Ne poznam ga bližje,
nimam tako nedostojnih znanj . . . Težko je človeku,
če vidi tako propalost, posebno če se uradnik tako
daleč spozabi . . . Jaz, gospod svetnik - ."
Svetnik ni odgovarjal; gledal je resno in dosto
janstveno.
Le malokdaj se vzbudi to upanje; zato umirajo
bogovi tako počasi. Komaj zasije vesel žarek, že za
mre v temi policijske vsakdanjosti.
Ali časih, ob veliki slovesni uri, se vzdigne upanje
v zmagoslavni krasoti. Zvonovi zvone, kadilnice se
dvigajo in s pozlačenih oltarjev hite prestrašeni maliki
na podstrešje, v prijetno družbo netopirjev. Razširijo
se narodu začudene oči in tedaj vidijo, česar niso
videle nikoli: na rokah okove, težke verige na nogah
in blato, neizmerno blato vsenaokoli . . . Redke so
te ure v tisočletnem življenju naroda, ali blagoslovljene
so. Četudi en sam korak iz teme, — četudi se zamaje
en sam steber večnega tempeljna: - blagoslovljene
tiste ure in blagoslovljeni tisti, ki so jim pripravljali pot!
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Blagoslovljeni tisti, zakaj svoje velike ure niso
gledali več. Rodila se je iz njih uničene mladosti,
iz njih solza in kletev, iz pepela njih bičanega te
lesa . . .
Upanje je vsegamogočno, kakor je neizmerno in
neumljivo. Zakaj bi ne dosegel s predrzno roko tiste
vesele, svetle zvezde, ki hiti preko neba na južno
stran? . . . Hiti na južno stran in z njo hiti moje
upanje, otroško, sladko, sentimentalno upanje.
Zakaj bi te ne dosegel, ti sladkooka temnolasa?
Zakaj bi te ne iztrgal njemu s svojo mlado, raz
brzdano močjo? Zakaj bi mu dajal žrtve na oltar,
če ga bijem? Tudi ti sama si upala moje veliko
upanje, ti sladkooka, temnolasa! Zakaj si me ljubila,
ti, zakaj si se oklepala mojega nerodnega, ničvrednega
telesa, zakaj si poljubljala moje debele ustnice, zakaj
si gladila moje neostrižene, razkuštrane lase? Ti si
vedela, da je moje življenje ubožno in nestalno, da
je moja preteklost žalostna, moja sedanjost grenka,
moja prihodnjost nejasna in morda še bolj žalostna
in še bolj grenka. In vendar si me ovenčala s svojo
ljubeznijo, vendar si stopila brez strahu v moje sto
pinje. Ti, ko sem ti gledal v oči s prešernim raz
košjem, s ponosno ljubeznijo, takrat si videla neiz
merno upanje v mojih očeh in smehljala si se, ko
so te položile nevidne roke upanja mojega na moje
prsi . . . Ti si mi dala svoje sladke oči, svoje lepo
telo, ali jaz sem napolnil tvojo dušo z večjim bo
gastvom, ki ti ga nihče ne more ugrabiti.
12

Ko te je poklical, ko te je prijel za roko, zakaj
se nisi ozrla na moj prestrašeni obraz? Ti si se bala,
ti sladkooka, temnolasa, mojih oči in mojega upanja
v njih! Vedela si v svojem srcu, da je moje upanje
vsegamogočno in neumrljivo in da pridem pote in
da te bodo položile nevidne roke upanja mojega na
moje prsi. . . Smehljala se boš in se oklepala mojega
ničvrednega telesa.
Zakaj bi ne dosegel tiste zvezde na nebu? —
Vstanem z zofe, iztegnem roko in zvezda je v moji
roki; zakaj nocoj je noč vseh noči.
Razsvetlilo se je nebo in razsvetlile so se ceste,
čudovita luč se je izlila čez vso zemljo. Stopil sem
na cesto in ves sem se tresel od zmagoslavne radosti.
Na cestah je mrgolelo na tisoče ljudi; vsi obrazi jasni
in veseli; na nobenem ni bilo krinke; popadale so
bile v blato in naše noge so stopale po njih.
Ena sama skrb je bila v naših srcih; hiteli smo
navskriž ter iskali, vsi nestrpni, veselo vznemirjeni,
krvi in maščevanja željni. Iskali smo njega, ki nam
je bil ugrabil našo mladost, naše najlepše dni, ki je
bil napravil med nami tisočere plotove, da smo si
bili tuji in sovražni, ki nas je bil ukoval v tisočere
okove, da smo se sramovali sami sebe, ki nam je bil
dal tisočero gospodarjev, da smo se jim uklanjali, s
solzami sramii v očeh in z upornimi kletvami v srcu,
iskali smo večnega filistra, ki nas je bil zastrupil s
strupom večne laži in večne ponižnosti in večne nezaupnosti. Naše plamenice so gorele kakor solnce,
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naše oči so prodirale zidove; po ulicah in trgah, po
kleteh in podstrešjih smo ga iskali in našli smo ga
v tempeljnu.
Pijani od veselja smo postavili veličastne vislice;
vlekli smo ga na vzvišeno mesto in smo mu položili
blagoslovljeno vrv okrog vrani. Njegova zunanjost je
bila znamenita. To je bil tisti dvorni svetnik z do
stojanstvenim, resnim obrazom; a oblečen je bil v
popovsko haljo.
Gledali smo navzgor in ko smo gledali, — takrat
se je nenadoma zasmejal široko njegov široki obraz,
njegove oči so veselo pomežiknile, vzdignil je desno
roko ter pomignil z dolgim kazalcem:
"Mladine najlepša lepota je ta:
ponižnost, nedolžnost, pa žlahtnost srca ..."
Stresel nas je leden mraz in ozrli smo se drug
na drugega: na vseh obrazih so bile krinke, vse suknje
so bile tesno zapete in svetloba je izginila, plamenice
so ugasnile. Večni filister je stopil med nas, ukoval
nam je roke ter nas pognal v blato nazaj, kakor čredo
ovac.
Vzdignil sem nekoliko trepalnice. Zvezde so si
jale na nebu zaspano in hlad je prihajal skozi od
prto okno. V tistem trenotku me je obšla globoka
otožnost . . . .
Kakor človeku, ki stoji nad prepadom in gleda
navzdol po neskončni ravnini, oškropljeni s solzami
jutranjega solnca — — — — —
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Iz življenja odličnega rodoljuba.
Popotnik, ki popotuje po cestah širne naše do
movine, zapazi v vsaki vasi po dvoje, v večjih trgih
po troje posebno skrbno pobeljenih hiš, ki imponirajo
človeku že na prvi pogled, tako da poseže roka ne
hote po klobuku. Podobne so ocilindrenim dosto
janstvenikom v plebejski družbi. Poleg velikih vrat
"je vzidana mramornata plošča in na mramornati plošči
je zapisano z zlatimi črkami, da se je rodil v tej skrbno
pobeljeni hiši odlični rodoljub - —. Popotnik stoji
in premišljuje. Nikoli v svojem življenju še ni bral
tega imena, v nobenem koledarju. Čisto neumno ime;
nikjer nimajo ljudje takih imen, — in vendar je bil
odličen rodoljub! . . .
Posvetil je svojemu narodu moči svojih rok in
svoje duše. Morda vživamo neprestano sadove nje
govega dela, ali kdo se spominja na stvarnika? Ne
ve mu nihče niti imena! Legel je v mrzlo postelj in
ko so odzvonili zvonovi in ko se je posušila blago15

slovljena voda na zrahljani prsti, je izbrisala nevidna
roka njegovo ime iz zgodovine človeštva . . .
To je nasilnost mase. Masa uničuje posameznika,
ker ne trpi posameznosti ne posebnosti, ali osvoji si
njegova dela. Posrka sok in vrže lupino na cesto.
*
Ali kaj je naposled telesno življenje? Komaj odpre
človek oči ter zagleda z začudenjem in gnusom tisto res
nico, ki je hrepenelo po nji njegovo srce, — že leže ter
izdihne. In kaj je človeško nehanje? V trenotku, ko se
porodi, je delo važno in veliko, ali kakor izgineva v
megleno daljavo preteklosti, je zmirom neznatnejše in
brezpomembnejše; človeka je sram, da se je sploh
kdaj ukvarjal z njim. Tako se vozi popotnik po široki
cesti in mimo njega hite zelene pokrajine, dišeče po
ljane, obrobljene z vrsto temnih topolov; blatna mesteca
s staro cerkvijo na glavnem trgu in z vodnjakom poleg
cerkve in s širnimi lužami okoli vodnjaka; bele vasice
z debelim župnikom, ki sedi na rdeče pobarvanem
stolu pred farovžem, zelenkasto skledico na kolenih
in v skledici pičo za mastne piščance, veselo pršeče
in čivkajoče okrog debelega župnika in rdeče pobar
vanega stola in zelenkaste skledice; in popotnik gleda
in kar je razveselilo v trenotku njegovo oko, da mu
je zaigralo srce v tihem zadovoljstvu, izgine daleč za
gozdom ter izgubi vso lepoto svojo, tako da ostane
v srcu popotnika samo še nejasna in neprijetna slika
lužastega vodnjaka in debelega župnika in mastnih
piščancev . . .
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Ni mogoče, da bi bilo to vse, — da bi bile te
neumne sanje od rojstva do smrti vse človeško živ
ljenje. Tako majhna in in tako umazana časa za
neskončno vsebino človeške duše! . . .
Resnično, to ne more biti vse! Koliko ljudi je,
ki žive ter umrjejo, — a med rojstvom in smrtjo
ničesar, ne misli, ne dejanj. Ne sejejo sami in tudi
setev niso, ne žanjejo in tudi vredni niso, da bi jih
drugi želi. Rode se in umrjejo. Osat ima svojo vrednost
za osla - teh ljudi ne rabi živa duša. Niti sami
nimajo veselja nad seboj. In vendar je duša v njih.
Časih zašepeče nalahko, v trenotku od Boga poslanem
se zasmeje komaj vidno iz neumnega obraza; zasmeje
se in bila je, — najmanjšega sledu ni več po nji.
Kako bi bilo mogoče, da bi se bila porodila ta ne
dolžna duša v tej blatni ilovnati posodi in da bi se
razbila z njo? Komii je storila toliko žalega, da bi
ji bil mogel usoditi tako rojstvo in tako smrt? . . .
Ona dremlje in kadar dvigne slučajno trepalnice, in
se slučajno nasmeje rodi slučajno prehodna dela v
tem prehodnem stanju; dremlje in počiva od velikih
večnih del ter se pripravlja na velika večna dela. Čudno
je samo, da je legla na tako nečisto postelj.
*
Zategadelj so vredni časti in spoštovanja tisti ljudje,
ki ne sejejo in niso sejani in ne žanjejo in niso žeti.
Vredni so časti in spoštovanja zaradi večnih del, ki
se nanje pripravlja duša, speča v njih nevrednem telesu.
To spoštovanje je zelo razširjeno. Izvira iz srca,
toplo in nedolžno, četudi si ga navadni razum ne ve
17
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razlagati. Tel6 se prikloni nehote, nehote poseže roka
po klobuku in spoštljive besede tečejo z jezika, sam
Bog vedi kako. In če se človek praša v razsvetljeni
uri, odkod to spoštovanje, ne ve odgovora in obide
ga globoka žalost. Stoji pred tabo ljubljenec naroda,
debel prstan na debelem prstu, rdeč bedenec na rdečem
nosu, — kaj je storil tebi. in kaj je storil tvojim bližnjikom? Kaj je storil svoji duši? Oblatil bi jo bil, če
bi vedel, da spi v njegovem telesu. In odevajo se v
zlatotkane ornate ter dvigajo kadilnice pred rdeče omozoljenim nosom njegovim! Zakaj instinkt je pravičen
in časti dela še ne porojena. Pravično je, da hodijo
po cestah češčeni dostojanstveniki, začasne posode kaz
novanih duš; lepo in primerno je, da so besedniki
narodovi otožna gobezdala, kajti duša je nedolžna nad
njih besedami; genljivo je, da ovijajo suknjo trenotne
slave krog ledij ljudi, ki niso dali ničesar ne drugim
ne sebi, ker ne poznajo svojega bogastva in ne vidijo
tujega . . . .
Tako stoji popotnik pred belo pobeljeno hišo
ter gleda na mramornato ploščo, vzidano ob velikih
vratih. «V tej hiši se je rodil odlični rodoljub — — "
In misli popotnikove razstro peroti ter se napravijo
na daljna pota, vse križem po prostranih poljanah
domovine. Pri srcu mu je, da bi zaplakal od ne
razumljive žalosti.
*

Iz tega otožnega in nestalnega razmišljanja pri
hajajo pred moje omračene oči polagoma in previdno
tisti znameniti dogodki, ki so se vršili ob lepih spo18

mladnih dneh v lepi šentflorjanski dolini . . . Tako
se nategaje tenke niti, potrgajo se in halja odpade in
iz bube se izvije metulj.
Učitelj Šviligoj je nastopil svojo tajniško službo.
To se je zgodilo prve dni aprila meseca, po veliko
nočnih praznikih. Prišel je zjutraj v šolo, toda otroci
so bili na polju. Sedel je dolgo uro ter premišljeval.
Stopil je naposled k oknu ter gledal po zeleni dolini
šentflorjanski. Iz polja in iz travnikov je kipelo, vsta
jali so pomladni hlapovi, plavali nizko nad poljano
kakor tenka megla ter se dvigali proti nebu. Ob cesti
so rasli visoki topoli, še goli in mrzli; toda Šviligoj
je videl od daleč, kako se je stresalo vejevje v veselem
pričakovanju. Vzel je klobuk, zaklenil šolska vrata ter
se napotil pobožno zatopljen po vasi navzdol proti
občinski hiši.
Vse koče so bile zaklenjene; nikjer človeka. Po
gledal je skozi okno v temno kmečko sobo; na postelji
je ležala stara ženska, obraz mrliški, v koščenih prstih
silen molek s težkim bakrenim križem . . .
Romal je mimo sadnih vrtov, mimo samotnih hiš,
mimo cerkve in pokopališča. Ob pokopališču je stala
občinska hiša, dolgo pritlično poslopje s strmo streho.
Široka vrata so zaškripala. Šviligoj jih je pustil na
stežaj odprta, da je zasijalo solnce v prostrano vežo;
nato je poiskal ključ ter odklenil duri v občinsko sobo.
Obšel ga je poseben čut, podoben svetemu strahu.
V občinski hiši ni stanoval nihče. Zakaj o polnoči so
prihajali vanjo neznani ljudje, stopali so po sobi s
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slovesnimi koraki ter govorili slovesne govore. Zato
so nastanili v hišo občinskega tajnika, ki je imel opravila
samo podnevi. V zadnji sobi, ki se je prišlo vanjo
skozi kuhinjo ali preko zapuščenega vrta za hišo, je
bila mrtvašnica.
Šviligoj je odprl okna, tako da se je zasmejala
v sobo vesela solnčna luč. Stene so bile sive in vlažne;
nobene slike, niti razpela v kotu. Sredi sobe velika
miza in za mizo dvoje težkih stolov. V rumeno po
barvani omari ob zidu je bil občinski arhiv.
Šviligoj je nesel stol k omari ter se je zaglobil
v knjige in listine.
*
Posegel je v skrito predalce ter izvlekel prašen
zavitek. Odvijal je počasi; najprvo močan ovoj od
surovega rjavega papirja; drugi ovoj od belega pisar
niškega papirja; tretji ovoj od svilenega papirja. Kdo
je hranil s tako skrbno spoštljivostjo te na videz brez
pomembne izrezke iz časopisov? Pretekla so od
tedaj pač že dolga leta; papirji so bili na robeh orumeneli in razjedeni.
Šviligoj se je napravil, da bi čital in razpoložil
je liste po kolenih.
Poročilo o slavnosti, ki se je vršila pred dvajsetimi
leti v mestu . . . „Sprevod se je pomikal od mestne
hiše po špitalskih ulicah in čez frančiškanski most,
potem na levo po gledaliških ulicah. Vse hiše ob
poti so bile okrašene, z zastavami in zelenjem . . . "
In tako dalje . . . Šviligoju so prišla na spomin nje20

gova mlada leta. Tudi on je videl nekoč tako slavnost. .
Srce mu je sladko zatrepetalo in zazdelo se mu je,
da so takrat vihrale zastave in da je sijalo solnce in
da so zvonili zvonovi samo na čast njegovi veseli mla
dosti . . . . Ob koncu poročila je bil stavek debelo
podčrtan z rdečim svinčnikom. »Med gosti, ki so se
vdeležili banketa, smo opazili . . . o d l i č n e g a r o d o 
l j u b a Š t e f a n a F r f i l o iz Š e n t f l o r j a n a ". . .
Odlični rodoljub Štefan Frfila iz Šentflorjana!
Šviligoju je leglo na srce nekaj bridkega in zamislil
se je . . . Koliko je od tega, odkar je sedel v tej
sobi, na tem stolu znamenit človek ter je mislil svoje
visoke misli, ki so bile morda setev mogočnih dreves,
rastočih danes križem po domovini v korist in blagor
vsemu narodu? V tej sobi, na tem stolu je snoval
svoje načrte. Morda so na tleh še sledovi njegovih
korakov, na knjigah sledovi njegovih potnih prstov,
na stenah sledovi dima, ki se je dvigal počasi in do
stojno iz njegove pipe. Ali njegov spomin se je iz
gubil; zapihalo je življenje ter je pomedlo s ceste
vidna znamenja njegovih dejanj. Samo majhno predalce in v predalcu tenak zavitek papirja priča, da je
tod po teh samotnih krajih bilo gorko srce, navdušeno
za srečo in nepredek človeštva. In slučajno pride
roka poznega potomca in odvije omot in iz orumenelih papirjev se dvigne po dolgih letih, kakor oblak
dišečega kadila iz kadilnice ali kakor dim iz pipe rodoljubove slava njegova ter se razširi po vsi deželi . .
Šviligoj je študiral dalje z veliko spoštljivostjo
in z vedno rastočim zanimanjem.
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Številka nekega lista, ki je izhajal svoje čase
nekaj mesecev ter naposled zamrl zaradi malomarnosti
naročnikov. Naslov uvodnega članka je bil podčrtan
in Šviligoj je čital podpis „Š. F." - Štefan Frfila! ..
« P o t r e b a sloge. - Stari slovanski greh je nesloga.
Slovani so vedno nesložni in so bili, kakor nam pri
poveduje zgodovina, že od nekdaj nesložni
"
Članek je pozival vse Slovane, da naj se združijo v
močno falango proti »skupnemu sovragu" . . .
Na drugem mestu so bili našteti vdeležniki ne
kega pogreba in ime Frfilovo je bilo podčrtano . . .
Sviligoj se je napravil, da bi odprl pismo, ki je ležalo
med papirji, ali v tem hipu je ugledal nekaj poseb
nega . . » Š t e f a n Frfila. V Šentflorjanu je umrl
te dni odlični rodoljub in zaslužni pisatelj Štefan Frfila.
Slovenski narod je izgubil v njem enega izmed tistih
redkih rodoljubov, ki zastavljajo vse sile svoje v splošni
blagor ter ne opusti nobene prilike, da koristijo raz
voju in napredku domovine. Slava vrlemu možu! —
Obširen življenjepis prinesemo v kratkem in tedaj na
štejemo vsaj del vsestranskih zaslug oplakanega po
kojnika." Šviligoj je iskal obljubljeni življenjepis, toda med
papirji ga ni bilo. Iskal je po predalu ali tudi tam
ga ni našel . . . Zelo ga je zanimalo vprašanje, kdo
je izkazoval rodoljubu Frfili toliko pijetete, da je zbiral
vestno vse papirje, ki so bili v kakoršnikoli zvezi s
to znamenito osebo. Kaj ga je oviralo, da ni dovršil
svojega velikega dela in da je zakopal sadove svojega
truda v skrit predal, namesto da bi oznanil svetu, slavo
22

rodoljubovo ter položil lovoriko na gomilo njegovo?
In kje je življenjepis, kje so opisane zasluge velikega
Frfile? . . . Tako hite dnevi in hite leta in predno
izpolni generacija polovico svojih najsvetejših dolžnosti,
pade v prah, da napravi prostora novim rodovom in
novim dolžnostim . . .
Sviligoj je spravil papirje v suknjo ter se je na
potil proti domu resen in zamišljen. Kosil je brez
veselja, po kosilu seje šel sprehajat, a vrnil se je kmalu
domu.
*
Hodil je po sobi do večera. Okno je bilo od
prto; videlo se je na velik sadni vrt. Trava je po
ganjala in češnje ob plotu so bile že polne belega
cvetja. Izza vejevja se je svetil beli zvonik vaške cerkve;
jabolko se je lesketalo v večernem solncu.
O mraku je Šviligoj zagrnil okno ter napravil luč.
Nato je vzel iz suknje papirje o rajnem Frfili, nasloni
je glavo v dlani ter čital in premišljeval. Po nogah
mu je šumelo od čudne utrujenosti. Čital je z za
nimanjem, ali črke so mu poskakovale pred očmi,
uhajale so s papirja, tekale s smešnimi kretnjami po mizi,
vračale se na papir ter se naposled izgubljale bogve
kam. Misli njegove so hodile po neznanih potih in
on ni imel moči, da bi jih vodil po ravni cesti treznega
razsojevanja . . .
Takrat zaškripljejo duri, odpirajo se polagoma in
nalahko. Šviligoj vzdigne glavo. Med durmi stoji debel
človek v obnošeni, pretesni in prekratki salonski suknji,
v roki cilinder z zelo širokimi krajci, kakor so jih
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nosili pred davnimi leti. Obraz njegov je širok in rdeč,
redki brki padajo čez ustnice, čelo je nizko in na
gubano.
Smehlja se nerodno in v zadregi, kakor da bi
si ne upal v sobo.
,, Oprostite, da Vas motim . . . toda ni drugače.
S posebno prošnjo prihajam k Vam ob tej nenavadni
uri."
Sviligoj vstane.
»Zelo me veseli, da prihajate. Moje življenje je
tukaj tako samotno in žalostno in zato mi je prijetno,
če vidim človeka v svoji sobi . . . Sedite!"
"Dovolite,
da se Vam prej perdstavim. Moje
ime je Štefan Frfila, nekdaj občinski svetnik.""
»Kako je prekanjen tale Frfila," si misli Sviligoj
na tihem. »Nekdaj občinski svetnik! Neče povedati
naravnost, da je umri že pred osemnajstimi leti!
Neizrečeno mi je prijetno! Že davno bi Vas bil rad
poznal, toda nisem imel prilike doslej."
» Seveda, naravno!"" odvrne Frfila nekako sra
mežljivo ter sede na stol poleg postelje. »Iz tega
sklepam, da ste že čuli o meni . . . takole kakšne
splošne govorice, kakor govori o obče znanih lju
deh?"
Ob teh besedah pogleda Šviligoju pazljivo in
pričakovaje v obraz.
»O . . . gotovo . . . da . . . Toda odkrito po
vedano, nisem slišal mnogo takih govoric . . . Nanesel je čisto izreden slučaj, da sem se seznanil z
nekaterimi zanimivimi podatki iz Vašega življenja24

Imenovan sem bil občinskim tajnikom za lepo šentflorjansko vas in tako se je prigodilo, da sem naletel v
občinskem arhivu na skrit zavitek papirjev . . . Prosim?«
Frfila se je smehljal zadovoljno in samozavestno.
»Ali ste čitali? . . . He . . . he . . . Kaj pravite?«
»Stvar je vredna globokega premišljevanja. Čutim
se srečnega . . . usoda je razsvetlila mojo temno pot
z veselim žarkom . . .""
Hipoma ga obide nekaj genljivega, sladkega in
otožnega obenem. Šviligoj vstane, stopi k Frfili ter
mu strese krepko in iskreno obedve roki.
»Samo Vas, blagi, veliki mož, imam zahvaliti, da
je dobilo moje življenje življenja vreden cilj. Kakšni
so dnevi učitelja in občinskega tajnika, ki je zakopan
ob živem telesu v grob smradljive zakotne vasi?
Njegova duša vene in hira in pogine, če nima brašna
seboj . . . Vi ste mi dali nalogo, ki bo luč in hrana
mojih dni. Upreti hočem vse skromne svoje moči,
da rešim ime pozabljenega rodoljuba, da proslavim
lepo dolino šenrflorjansko po vsi prostrani domovini...
Dovolite, da obrišem to solzo ki mi je omračila ve
selo oko in da še enkrat stisnem Vašo blago, blago
roko! . . . "
Tudi Frfili so se osolzile oči. Stisnil je Sviligoju
roko, a na to se je zravnal, zapel je na suknji gumbo,
ki se mu je bila slučajno odpela ter je napravil po
sobi par trdih in svečanih korakov. Okrenil seje naposled
k Šviligoju ter izpregovoril znamenite besede:
»Kako čudno je človeško življenje! . . . Danes
živi, čisto postranska oseba, živi brez misli in tja v
25

en dan. Je, pije in hodi k ženskam,
vse kakor
drugi ljudje. Ali pride trenotek in odpro se oči njemu
in ljudem okoli njega . . . Ni navaden človek, le prah
v prahu, on je zaznamenovan od Boga, rešitelj je
narodov. Kaj je storil? Nič! Zaznamenovan je od Boga.
In zato jih odevajo v plašče kraljeve, stavijo jim spo
menike in jim napravljajo spominske plošče . . . Tako
so izbrali tudi mene; tudi jaz sem se videl v ogledalu
in čutil sem, da sem zaznamenovan . . . Že se je bilo
pričelo, — ali ste čitali? Tako raste človeška slava!
Majhna opomnja, daljša notica, feljton . . . pogreb,
nekrologi, odbori, slavnost, spominska plošča, zgodo
vina
"
Na Frfilovem obrazu se je prikazalo nekaj prosečega, dobrodušnega.
.,Zakaj ste mi vzeli moje papirje? To je moje
veselje, moja tolažba v teh žalostnih časih. Zakaj tam
doli na pokopališču je tako mraz in dolgčas. Vsako
noč prihajam v občinsko hišo . . . prosim Vas, opro
stite . . . Ali stvar ne raste, giblje se tako počasi!
Osemnajst let je od tega, kar so obljubili tisti življenje
pis, in še zmirom ga ni. To je strahovita malomarnost..."
Stopil je k Sviligoju ter sklonil smehljajoči obraz
prav blizu k njemu.
"Ali bi ne hoteli Vi . . . ali bi ne mogli Vi . . .?
Zakaj glejte, meni je tako težko in otožno . . . "
Šviligoja je pretreslo od nog do glave in začutil
se je krepkega in velikega, kakor se čuti človek, kadar
ima veličastno nalogo pred seboj. Glava mu je segla
do stropa in izpregovoril je dolg stavek, poln širokih
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samoglasnikov in donečih končnic. Nikoli se ni mogel
spominjati, kakšne so bile tiste besede. Dal je Frfili
roko in ta roka je bila neizmerno dolga; ko jo je
iztegnil, se je razprostirala pod njo vsa šentflorjanska
dolina. Vrata so se odprla in Frfila je odšel in ko je
vzdignil nogo, se je zadel s podkovanim podplatom
ob zvonik farne cerkve. Ob farovškem oknu je slonel
župnik; stresel je nezadovoljno z glavo ter se napravil
spat.
Ko se je Šviligoj zjutraj predramil, so se motale
nejasne slike po njegovi glavi. Ali hipoma mu je
padla zavesa izpred oči in skočil je s postelje čvrst
in vesel. Bil je še oblečen, ali domisliti se ni mogel,
kedaj da je bil legel na posteljo. Spominjal se je
toliko, da je prehodil po slovesu Frfilovem z velikimi
koraki vso šentflorjansko dolino; ko je pogledal svoje
čevlje, so bili v resnici še rosni in blatni . . .
Opravil je svoja šolska opravila, pokosil je in
pojužinal, a po južini se je napotil k županu. Županu
se ni posebno hotelo, ker je bil debel, len in komoden
človek, toda naposled se je zavedel svojih dolžnosti
ter odšel s Šviligojem v občinsko hišo. Ni zahajal
rad tja, posebno o mraku ne. Vedel je o slovesnih
ponočnih ljudeh in njih slovesnih govorih in četudi
ni imel o slovesnosti nobenih predsodkov, vendar ni
imel rad opraviti z mrliči.
Šviligoj je sedel za mizo, raprostrl po mizi Frfilove
papirje in župan se je napravil, da bi čital. Ali videl
ni na papirjih nič posebnega; zdeli so se mu dolgočasni.
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Ker se ni hotel kazati učitelju v kaki napačni luči,
je hlinil zanimanje. So na svetu stvari, ki so na prvi
pogled smešne in malenkostne, a dobe posebno važnost,
če pridejo v roke učenemu človeku. Izluščiti je treba
jedro iz lupine.
Šviligoj se je prestopil parkrat po sobi, glavo
zravnano, roke v hlačnih žepih.
»Kaj sodite?"
»Jaz? . . . Hm . . . vsekakor važne stvari; če
se prevdari . . . nekaj posebnega je na njih. Diši
iz njih kakor po mrličih . . .""
Šviligoj je zamahnil z roko.
»Ali ne, ne mislim tega; naj diši po komurkoli,
to je postranska okolnost . . . Kaj sodite, da je treba
storiti? — to je vprašanje!"
Župan je bil v zadregi.
"Recite svojo, potem porečem svojo."
»»Gospod župan! Tisto uro, ko sem ugledal pod
sabo lepo dolino šentflorjansko me je obšlo nekaj
posebnega. Čutil sem, da je blizu velika naloga mojega
življenja, videl sem cilj na koncu svoje dolgočasne
poti . . . V Šentftorjanu se je rodil imeniten človek,
čigar dejanja bodo raznesla ime šentflorjanske fare
po vsi širni domovini . . . "
Župan je vstal ter se odkril.
»In jaz sem izbran, da zapišem njegovo ime v
knjigo zgodovine . . . Skličite jutri občinsko sejo,
da se pomenijo najimenitnejši možje šentflorjanske
fare o korakih, ki jih je treba storiti v tej važni stvari.
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Zakaj delati je treba resno, trezno, brez prenagljenja
in brez površnosti . . . "
»»Oprostite . . . tisti znameniti mož
«
„ - je bil Štefan Frfila!«
Župan je listal po debeli knjigi svojih spominov,
ali našel ni ničesar.
»Njegova velika občekoristna dela so danes še
neznana, četudi vživamo neprenehoma njih sadove.
Pred osemnajstimi leti so obljubili življenjepis in še
danes ga ni nikjer. Toda nespametno bi bilo, čakati
nanj. Ali je odvisno človeštvo od malomarnosti in
pozabljivosti žurnalistov?"
Župan ni razumel ničesar in želel je na tihem, da
bi bili ostali tisti papirji, kjer so bili; ko je stopil iz občinske
hiše na cesto, je bilo njegovo srce težko in nemirno.
Kljub temu je sklical občinsko sejo.
Tisto noč je romal popotnik po šentflorjanski
dolini. Usoda je hotela, da je prišel mimo pokopa
lišča ter pogledal čez zid. Luna je sijala, nagrobni
kamni so se svetili v njeni mirni svetlobi in drevje je
stalo naokoli in molčalo; ni se zganil niti en sam list.
Po pokopališču so se sprehajali mrliči; tu pa
tam so stali y gručah ter se razgovarjali. Ob velikem
križu je slonel Frfila, zelo ponosen in dostojanstven.
»Ali nocoj ne pojdete?" ga je prašal občinski
svetnik Stržina.
»Ne", je odgovoril Frfila prevzetno in nosljaje,
»ne, nocoj ne pojdem . . ." Prekrižal je roke na
prsih ter pogledal hinavsko proti nebu.
29

»Moji papirji so v poklicanih, zanesljivih rokah.
Prišel je v šentflorjansko faro nenavadno učen in razborit človek, ki ve kaj je svet in zna ceniti zasluge
velikih mož. Ta človek se mudi v Šentflorjanu samo
začasno . . . prišel je po opravkih . . . hm . . . Visoka
oseba; občuje z državnimi poslanci in tudi pri mi
nistrih je že bil . . . Ko je ugledal moje papirje, je
spoznal takoj, da ima opravila z nenavadno stvarjo.
Slišal je o meni že prej . . . razgovarjal se je takole . ..
Nekoč ga je prašal velik dostojanstvenik: ,Ah ni bil
rojen v Šentflorjanu naš veliki Frfila . . . naš veliki
Frfila?' — In on je odgovoril: ,Da' v Šentflorjanu
se je rodil . . . Tako gre po svetu slava človekova . . . "
„«Kje mislite, da Vam jo vzidajo?" je prašal
Stržina pohlevno in spoštljivo. «Na rojstni ali na
občinski hiši?""
«Na rojstni, mislim, na rojstni; stoji ob veliki
cesti . . . Ni sicer izključeno . . . hm . . . lep bi bil
spomenik pred cerkvijo; toda za zdaj . . .! Meni ni
do posvetne slave, ali zahtevam, da se spoštujejo za
sluge odličnih rodoljubov in da se dado temu spošto
vanju vidna znamenja. Ne zahtevam tega iz osebne
prevzetnosti. Mladina naj ima vzglede pred očmi, da
se ravna po njih v svojem nehanju . . . Da . . . da! . . .
Hudo je samo človeku, če se mora ukvarjati s tako
preprosto službo ter da nima ljudi, ki bi občeval z
njimi izobraženo in resno in ki bi ga razumeli . . ."
Stali so okrog njega poparjeni in osramočeni; Str
žina je pogledal v stran, da bi ne videl Frfila njegovega
nevoščljivega obraza; po desni rami mu je lezel velik črv.
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Popotnik je slonel ob zidu, poslušal je ter se čudil.
Nikoli v svojem življenju še ni slišal kaj enakega.
Polagoma je zlezel v dve gube in spanec ga je pre
magal. Spal je do jutra, ko mu je zasijalo solnce
na oči.
Zgodi se, da vzklije v kakem samotnem kotu
nova ideja, v kateri leži toliko bogastva, da bi živela
od nje cela generacija. Ideja vzklije in vrtnar, ki jo
je poklical iz rodovitne prsti, ji zaliva ter jo obdari
z večno krasoto. Ali ko jo prinese na prodaj, hodijo
ljudje mimo in nihče se ne zmeni zanjo. Zasmeho
vani vrtnar jo spravi in jo nese v svoje tiho pre
bivališče ter umrje. Po desetletjih in stoletjih šele
pride bister človek, da jo izkoplje iznova, ji iznova
zalije ter ji da nove krasote. Ljudje se čudijo in
blagrujejo vrtnarja.
Tako rabijo nekatere ideje dolga leta, da pridejo
do ugleda in moči. Toda časih se pripeti, da se raz
raste neznatna stvarica v silno stvar, brez pomoči, sama
po sebi. Padla je med ljudstvo beseda, — in v trenotku je sklilo mogočno drevo, ki širi košate veje po
vsi deželi ter trosi nanjo svoje blage sadove.
*
Nekega dne je bil napisan v imenitnem časopisu
članek, ki je vzbudil v vseh krogih posebno pozornost...
»Naš v e l i k i g r e h ! — Težko in neprijetno je člo
veku, če je prisiljen pisati o napakah in slabih lastnostih
ljubljenega naroda. Ali novinarja sveta dolžnost je,
pisati resnico in nič drugega kakor resnico! . . .
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Naš narod je pohleven, pobožen in gostoljuben. Pač
lepe čednosti! Toda Horacij je dejal — ne, nečemo
citirati! -- Znano je vsem in zato ni treba prikrivati,
da naš narod ne pozna hvaležnosti do tistih velikih
mož, ki bi morali biti naš ponos in naša čast. Kako
slavijo drugod svoje prvake! Kako jim dičijo čelo z
lavorovimi venci, kako jim stavijo spomenike i. t. d.
A pri nas?! . . . V lepi zagorski vasi, v idiličnem
Šentflorjanu se je rodil pred osemdesetimi leti mož,
čigar ime je danes skoro pozabljeno, čeprav bi ga
moral poznati in spoštovati vsak pravi rodoljub. Ta
mož je Štefan Frfila. Prepričani smo, da bo zvenelo
to ime marsikomu tuje in neznano, — ali to je usoda
vseh tistih naših mož, ki so žrtvovali vsak dih živ
ljenja svojega za narod svoj, za blaginjo domovine.
Kdo je kriv, da naše najboljše moči omahujejo, da
vlada letargija vsenaokoli? Kriva je naša nehvaležnost,
ki ne bodri delavnih duhov z zasluženim priznanjem ...»
Obenem je bilo naznanjeno v daljši notici, da
so sestavili v Šentflorjanu odbor za napravo spo
minske plošče na rojstni hiši Štefana Frfile.
Članek sam pa je imel toliko vspeha, da so
osnovali tudi v mestu odbor za nabiranje prispevkov.
Če bi se nabrala nepričakovano velika svota, so sklenili,
da postavijo skromen spomenik pred šentflorjansko farno
cerkvijo, oziroma v mestnem parku.
Tiste čase je sedel v uredništvu opozicijonalnega
organa mlad človek, ki se je ukvarjal z visokoletečimi
načrti. Ko je prečital omenjeni članek v glasilu vla32

dujoče stranke, ga je obšla imenitna misel. Smehljal
se je vse dopoldne, a popoldne se je šel sprehajat.
Misel njegova je rasla, dobivala je določne oblike,
dokler ni stopila predenj dovršena in veličastna . . .
Šef je prečital koncept vvodnega članka, muzal se je
ter se čudil.
Na večer prihodnjega dne je bilo vse mesto
razburjeno. Ljudje so stali v gručah po ulicah; po
gostilnicah in kavarnah so se prepirali in celo stepli
so se v dveh krčmah.
Opozicijonalno glasilo je dokazalo natanko in
nepobitno, da je zakrivila narodovo nehvaležnost do
zaslug Frfilovih samo vladujoča stranka. Frfila je bil
opozicijonalec, ki je šibal ob mnogih prilikah z ostrimi
besedami korupcijo v javnem življenju. Tak6 si je
nakopal sovraštvo gospodujočih življev. Napadali so
ga in preganjali, dokler ga niso uničili duševno in
gmotno. Umrl je neznan in pozabljen, s strto dušo,
z grenkobo v srcu. A celo po smrti niso mogli zatajiti
svojega črnega sovraštva. Ubijali so in ubili tudi
spomin njegov; razorali so njegovo gomilo, da bi ne
pričala najmanjša travica o njih sramoti in o imenu
in delih poštenega Frfile. Tako je stvar, — „a narod,
ti sodi!"
To je bil strahovit udarec!
Od tistega dne so se stresali stebri domovine.
Brez vajet in brez vodnika so besnele strasti čez jarke
in plotove. Oglasil se je naposled neodvisen list, ki
je klical k slogi; a nihče se ni zmenil zanj, - nasprotno:
ozmerjali so ga od obeh strani . . . .
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Pristaši obeh strank so tekmovali v rodoljubnem
požrtvovanju in v štirinajstih dneh je bilo denarja dovolj
za najlepšo mramornato ploščo.
Slavnost se je vršila natanko po vsporedu, kakor
se vršijo enake slavnosti po vsi naši lepi domovini.
Šentflorjanska dolina je bila v zastavah in v zelenju.
Nad cesto, po kateri so prihajali slavnostni gostje, se
je dvigal slavolok: «Častimo naše slavne sine, - Čast
in dika domovine." Zložil je napis v trudapolni noči
učitelj Šviligoj . . . Vdeležil se je slavnosti tudi sorodnik
Frfilov, ki je sedel pri banketu na častnem mestu . . .
Nagovori, odkritje spominske plošče, banket, napitnice...
In tako se je nagnil dan . . .
Šviligoj je govoril slavnostni govor. Pred očmi
se mu je meglilo, ali kljub temu so mu tekle besede
gladko in zvršil je, sam ni vedel kako. Stal je na svojem
mestu ter se prestrašil, ko mu je zadonelo od vseh
strani burno ploskanje in klicanje. Pri banketu se je
nagnil k mestnemu žurnalistu ter ga je prašal na
tihem:
„Ali ne prinesete jutri življenjepisa Frfilovega?"
Žurnalist je že nekoliko pil in zato je odgovoril
odkritosrčno:
»Kaj pa naj pišemo? Jaz ne vem o Frfili
ničesar. Dvomim celo, da je bil v Šentflorjanu rojen."«
Šviligoj se je zgrozil.
„Toda prosim Vas . . . oprostite, . . . čermi pa
ste potem prišli tušem?"
«Čemu pa ste Vi govorili slavnostni govor?««
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Kakor bi ga bil udaril po glavi; Šviligoj je izbuljil oči ter molčal dolgo minuto. Žurnalist se je
smehljal, ni imel usmiljenja z njim.
„Zakaj ste govorili? Dajte, povejte mi no, kaj
pa veste o zaslugah Frfilovih; povejte mi eno samo
najbolj navadno zaslugo in pri tej priči plačam liter
vina . . . Kakšen hinavec! — kdo bi si bil mislil?"
Šviligoj se ni opravičeval; njegovo srce je bilo
potrto. Gledal je proti stropu in ni se vdeleževal
razgovorov in tudi petja ne. Roka njegova je segala
po kozarcu in kolikor bolj je pil, tembolj mu je bilo
hudo in težko. Vstal je o polnoči ter se napotil ne
opažen in sam proti domu. Noč je bila svetla in tiha;
vsa dolina se je potapljala v čudoviti svetlobi.
»Strašno je, ker je bilo resnice v njegovih be
sedah! . . . Ali jaz ne čutim hinavščine v svojem
srcu; moje nehanje je bilo čisto in blagodejno. Tako
pride človek v dotiko s svetom in nenadoma mu pa
dejo dvomi v dušo . . . "
Ni se zavedal, ko je odprl široka vrata občinske
hiše, poiskal v temi ključ ter stopil v sobo. Prižgal
je svetilko, ozrl se po stenah ter se začudil. Spoznal
je, da se je izgubil; ker se mu je hotelo spati, je
sedel na stol ter položil glavo na mizo; ali že pol v
sanjah se je premislil, upihnil je luč ter ostavil sobo.
Taval je po temni veži, a vrat ni našel. Veže ni bilo
nikoli konca; napravil je sto korakov, toda vrat ni
bilo nikjer. Domislil se je, da hodi morda v kolobarju.
Zato se je zravnal ter korakal pokonci in naravnost,
Prevrnil je neko stvar ter se spotaknil, a obenem je
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