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opeko in jo nadomestila s steklom. Ko je zapadel sneg, se je steklo 
zlomilo in zjutraj sva imela na svojem ležišču sneg. Mucek nama je 
ponoči delal družbo. Stisnil se je k nama pod odejo in naju prijet-
no grel. Imela sva določen red: eno noč sem bil obrnjen k bratu, 
za hrbtom pa imel mačka, drugi večer pa obratno. Prišlo je tudi do 
prepira, ko mačka še ni bilo. »Daj ga meni!« »Saj ga ni.« »Kaj lažeš?« 
Nočni mir so nama večkrat kalile podgane. V tovarni olja so jeseni 
dobili sončnično seme in so se tam namnožile. Ko so seme predelali, 
jim je zmanjkalo hrane in podgane so šle po vasi. Na podstrešju se je 
sušila koruza in z njo so se pridno gostile, pri tem pa povzročale velik 
hrup. Zgodilo se je celo, da smo s senom pripeljali tudi slepca, ki si je 
poiskal zatočišče na najinem legarju.
 Pred veliko nočjo leta 1940 so mama počistili cerkev. Z otro-
ki smo se podili okoli cerkve in mama so mi naročili, da nikogar ne 
smem pustiti v cerkev. Na veliko soboto so ljudje prišli z jerbasi in 
s košarami k žegnu. Kaj pa zdaj? Šel sem na prižnico, zlezel na pru-
čko, pomolil nos čez rob prižnice in rekel: »Naša mama so jekli, da 
so pojibal. Vsi ven!« No, ubogali me niso, pač pa so si mojo pridigo 
dobesedno zapomnili; ko sem po enaindvajsetih letih vabil na novo 
mašo, je soseda to mojo pridigo dobesedno ponovila.
 Doma smo imeli dve debeli knjigi Zgodbe svetega pisma. Rad 
sem gledal slike, zgodbe pa mi je prebirala sestra Rezka. Ko so priha-
jali drugi otroci k nam, sem jim kazal te slike in jim pripovedoval, kaj 
predstavljajo. Sosedov Jaka me je rad dražil, bil je starejši od mene. 
Ko smo prišli do slike Jakob se bori z angelom, sem rekel: »Jakob 
se boji z angelom.« »Zakaj se ga boji?« »Saj se ga ne boji, boji se z 
njim!« Pa me ni hotel razumeti. Isto težavo sem imel tudi z Janežiče-
vim Ivančkom, ki je prišel z bratom Andrejem k nam. Vpraševal sem 
ga po imenih bratov in sester. »Ali imaš kakšno sestro Jesko?« Kazal 
mi je jezik, da ga ima. »Ne, Jesko!« Pa nisva prišla skupaj. 
 Brat je prinesel s Pšate, kjer je bila ribogojnica, ribe. Še nikoli 
jih nismo jedli. Otroci smo v Kokri lovili kapeljne in jih pekli. Pravih 
rib pa pri nas še nismo okusili. Brat je rekel, da so pripravljene, le 
speči jih je še treba. Mama so jih spekli. Potem pa so jih na pladnju 
razrezali, kakor krvavice in jih pomešali s krompirjem. Z velikim ve-
seljem smo se lotili rib, a bilo je polno drobnih koščic, ki so se nam 
zatikale v ustih. Tedaj je prišla v kuhinjo Janežičeva Ivanka. Mama 
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so spoznali, da so naredili napako, pograbili pladenj in ga dali v peč 
med mesteje. Z ribami res nisem imel sreče tudi kasneje ne. Ata so 
nekje dobili škatlo sardin. Z bratom in mamo smo šli peš na Brezje. 
Od doma smo šli ob treh zjutraj, v Predosljah se nam je pridružila še 
teta z otroki, na Kokrici pa še atova teta s hčerko. Po poti smo zmolili 
vse tri dele rožnega venca in peli Marijine pesmi. Pot je bila neznan-
sko dolga. Vsi utrujeni in ožuljeni smo prišli na Brezje. Treba je bilo 
iti k spovedi in pri prvi maši k obhajilu. Od polnoči smo morali biti 
tešč. Tudi vode nisi smel piti. Bilo mi je slabo. Sedel sem na stopnici 
obhajilne mize. Cerkev je bila pobeljena z rdečkasto barvo. Moja ut-
rujenost in ta barva sta se zlili v eno. Še vedno mi ta barva povzroči 
neugoden občutek. Danes je cerkev pobeljena v svetlejših tonih. Po 
maši smo pojedli to, kar smo prinesli s seboj, v gostilni pa smo naro-
čili kvečjemu kak čaj. Pokrepčani smo se zopet vrnili v cerkev in bili 
še pri eni maši. Ko smo se vračali, smo obiskali še Marijo Udarjeno v 
Ljubnem in tam peli litanije Matere Božje. Ob reki Savi smo v senci 
počivali in tedaj je prišla na vrsto konzerva z ribami. Z nožem je brat 
naredil luknjo v pokrov, iz nje se je pocedilo nekaj rjavega in kon-
zerva je končala v valovih Save. Po končani tretji gimnaziji se mi je 
zgodilo nekaj podobnega. Po dva učenca so zbrali na šoli in šli smo v 
Split z vlakom do Reke. Tam sem prvikrat videl morje, nato pa z ladjo 
do Splita. V restavraciji so nam postregli z raki. Tudi z njimi se nisem 
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znal okoristiti in so nedotaknjeni rajžali nazaj. 
 Prišlo je leto 1941. Že pred tem so se v vasi naselili Nemci: 
neki Maks, ki nam je razlagal, kakšno je človeško meso, ki ga je že 
jedel, potem neka družina z več otroki. Nebo je preletaval avion, ki 
smo mu rekli lojzek. Potem pa so z vozovi z volovsko ali konjsko vpre-
go vojaki šli proti Jezerskemu. Na cvetno nedeljo, ko smo nesli k bla-
goslovu butarice, so se pojavili nemški avioni in bombardirali radij-
sko postajo v Kranju. Vojna se je začela. Z Jezerskega so se pripeljali 
nemški vojaki z vklopnimi avtomobili, tanki in motorji. Kakšna razlika 
med nemško in jugoslovansko vojsko. Čez noč je bila vzpostavljena 
nemška oblast. Za šolo na vrtu je bil popis družin. Cele družine so 
morale priti pred popisovalce. Dobili smo družinske knjižice. Ene so 
imele počez rdečo črto, druge zeleno. Zeleni naj bi bili poslovenjeni 
Nemci, rdeči pa Slovenci. Prvi naj bi dokazovali, da je ta dežela nem-
ška. Hitler je v Mariboru ukazal: »Naredite mi to deželo zopet nem-
ško!« Za Bled pa je veljalo: »Weldes, Deutsch auf immer.« Ponemčili 
so nam čez noč imena in priimke. Na uradih je pisalo: Die Amtschpra-
che ist Deutsch. Kaplan je pobegnil v Ljubljano, ostareli župnik je 
ostal. Na nedeljo svete Trojice je prišel na prižnico: »Danes je velik 
praznik, god sv. Trojice, pridigat ne smem. Molimo!« Zajokal je in vsa 
cerkev z njim. Med tednom so župnika odpeljali v Mengeš, kjer je bil 
zbirni center za starejše duhovnike. Mlajše so odpeljali v škofove za-
vode v Šentvid nad Ljubljano. Župnika so iz Mengša odpustili in bil je 
interniran v privatni hiši v Tupaličah. Zvonovi po cerkvah so utihnili. 
Nekega dne je prišel nekdo popisovat zvonove. Nevarnost je bila, da 
bo Gorenjska izgubila zvonove in kovinske orgelske piščali. Eden od 
tesarskih mojstrov je dobil nalogo, da sname in odpremi v Nemčijo 
zvonove, orglarski mojster Jenko pa orgelske piščali. Tesar je vprašal 
Jenka: »Kaj boš storil?« »Orgle delam, ne bom jih uničeval. Zavlačuj! 
Vzemi kakšno delo za vojsko.« Res je prevzel gradnjo barak na meji 
med Gorenjami in Primskovim. Ko so bile narejene, so jih ponoči po-
žgali. Na zvonove pa je oblast pozabila. Gospod Jenko pa je po vojni 
za to dejanje dobil papeško odlikovanje. 
 V Kranj je prišel nemški duhovnik Bolke, ki ni bil nacist. De-
loval je v dobro zaupanih mu vernikov. Maše so bile brez pridig. V 
Šenčurju je maševal stari gospod Podvinski, ki ga Nemci niso izselili. 
K maši smo hodili v Kranj ali Šenčur, v domači cerkvi ni bilo maše. V 
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majniku smo se zbirali v podružnični cerkvi sv. Tomaža, molili in peli. 
Še danes mi zveni v ušesih pretresljiva pesem, ki smo jo vedno peli: 
»Marija pomagaj nam vojskini čas … Marija, vse ljudstvo ječi, Marija 
pomagaj nam ti!« Kakšna prošnja, kakšno zaupanje je bilo položeno 
v to pesem! 
 Fantje so bili poklicani v nemško vojsko, ostali so delali v to-
varnah doma ali v Nemčiji. Zasedbena oblast je zelo podpirala kme-
te, da so čim več pridelali. Uvedene so bile karte za hrano, pike za 
obleko, kencifre, za nakup orodja in strojev. Ko so Nemci zasedli naše 
kraje, so vojaki izpraznili vse trgovine. Niso ropali, ampak kupovali. 
Kar je bilo na karte, se je vse dobilo. Veliko je bilo margarine, mar-
melade, stvari, ki jih prej nismo poznali. Kruh je bil obupen. Rekli 
smo, da ima jermen pod skorjo, tako je bil gost. Organizirali so vrtce 
in Hitler Jugend, kar pa se pri nas ni prijelo. Vrtec je propadel in pro-
store v župnišču je zasedla vojska. Šola je bila popolnoma nemška. 
Učiteljice niso znale ene slovenske besede, mi pa ne nemške. Sprva 
so poučevali pravi učitelji, ko pa jih je zmanjkalo v Nemčiji, pa so k 
nam poslali mlada dekleta, ki so delala Arbeitsdienst. Nekatere so 
se trudile, da bi nas kaj naučile, druge nič. Eni smo rekli Donaveta, 
za vsako besedo je bil Donner Weter, gromska strela, ta nas je samo 
pretepala. Za njo je prišla Hani Zetel, ta pa se je trudila, da bi nas kaj 
naučila. Če bi me doma sestra ne učila, bi po treh letih ne znal niti 
brati niti pisati. Ob začetku je učiteljica, Švertnerca smo ji rekli, or-
ganizirala kuharski tečaj. Na ta tečaj je hodila tudi sestra Rezka. Pred 
Miklavžem so delali ajdovo torto. Ni se ji posrečilo. Na protvanju je 
bilo nekaj nizkega, gostega. Na predvečer Miklavža sva z bratom nas-
tavila sklede. Zjutraj pa sva dobila v skledi repo in korenje. Bil sem 
žalosten in jezen in zagnal repo po kuhinji. Dobil sem jih z metlo: 
»Kaj pa še hočeš, dovolj si star, tam imaš torto, pa jej!« V šoli, tedaj 
smo se stiskali v garderobi prosvetne dvorane, so imeli vsi miklavž-
evino, samo jaz ne. Neki fant s Kokrice je jedel velikega testenega 
parklja. Prosil sem ga, a me ni hotel nič slišati. Naenkrat pa mi je dal 
ostanek. Z veseljem sem zasadil zobe vanj. Tedaj pa, nisem slišal, da 
je Donaveta že rekla: »Die pause ist vorbei,« slišal sem pa besede, 
ki so veljale meni: »Komm her, die Elend!« S palico sem jih dobil po 
dlaneh. »In die Ecke knien!« Celo uro sem preklečal v kotu. Nasled-
nji dan nisem šel v šolo. Celo dopoldne sem čepel pod mostom nad 
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Kokro. Zeblo me je. Čas se nikamor ni premaknil. Naslednji dan so 
me otroci strašili: »Danes boš tepen in zaprt.« Donavete ni bilo, po 
nas je prišla druga učiteljica in bili smo skupaj še z drugim razredom. 
Učiteljica, ki nas je hotela kaj naučiti, je prinesla s seboj veliko sli-
ko. Na sliki so bile vse domače živali. S palico je pokazala konja, das 
Pferd, kravo, die Kuh in tako naprej. Dojeli smo in vpili: krava, prašič, 
tele, kura. »Nein, sagen sie, das ist die Kuh.« Počasi smo dojeli. Ve-
liko smo tudi peli. Včasih smo zavili tudi po svoje. Namesto Lin das 
Mädel smo peli Prim za knedl, vrz' ga v Šmajdov grad. »Was, was sin-
gen sie?« Šmajdov grad je skalna votlina v kanjonu reke Kokre, ki so 
jo v času turških vpadov obzidali in je služila za skrivališče. Po nemški 
zasedbi je iz Ljubljane večkrat prišel na Gorenjsko, ilegalno seveda, 
duhovnik Marjan Kremžar. Nekega dne je prišel tudi k nam, imeli 
smo ključe od podružnične cerkve. Ljudje so drug drugega obveščali. 
Spovedoval je, zjutraj maševal, ljudi obhajal, nato pa izginil. Stvar 
pa se je izvedela. Neke nedelje popoldne sem se kopal v reki Kokri. 
Ob šestih bi moral gnati kravi na pašo. Nisem vedel, koliko je ura, in 
tako sem prišel prepozno domov. V takih primerih sem potem pasel 
pozno v večer in ko sem prignal domov, sem šel v kuhinjo kar sam 
od sebe v kot klečat. Mama pa so se mi velikokrat smejali, ker moje 
zamude niso vzeli tako resno. Ta večer ni prišlo to v poštev. Pred hišo 
sta bila avto in stražar. Šel sem k cerkvi in čez obzidje opazoval, kaj se 
dogaja. Gotovo nas bodo selili. Stric z ženo, dve teti in dve sestrični 
so bili preseljeni v Srbijo. Mislil sem si, da je zdaj vrsta na nas. Kaj 
naj naredim? Naj grem domov ali k sorodnikom v Naklo? Iz hiše so 
pripeljali očeta, ga posadili v avto in odpeljali. Nekaj dni so bili ata 
v zaporu, potem so jih izpustili. Povpraševali so jih o duhovniku. Ta 
duhovnik je šel obiskat tudi izseljence v Srbijo. Tam je bil umorjen. 
 Ob razpadu Jugoslavije je stric Lojze v popolni bojni opremi 
prišel k nam. Pri nas se je preoblekel in v civilu odšel domov, vsa 
oprema pa je ostala pri nas. Kam je izginilo orožje z municijo, ne 
vem, čelada in torbici za naboje pa so ostale. Pridno sem jih skri-
val. Starejši fantje, med njimi tudi brat Jože, so se šli vojake, jaz pa 
čeprav najmlajši, sem hotel biti med njimi. Brat se me ni mogel od-
križati. Imeli smo lesene puške, ob reki Kokri smo imeli pravi bunker, 
da so domobranci, ko so ga odkrili, mislili, da je partizanski. Iz lubja 
sem si naredil pas, imel sem avstrijsko sponko, jugoslovansko čelado 


