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Za moje prijatelje in mojo družino, posebej za mojo staro mamo Wilhelmine 
Mohr, katere predniki so bili iz Lungaua ter je zelo ljubila pesnikovanje 

in pripovedovanje zgodb.
Posebno zahvalo izrekam Dietlinde Hlavac.





Otrok se prebudi

Sveta noč, otrok se prebudi,
svetla luč ožarja srce,

ljubezen prinesli so angeli,
v večnost daje poglede.

Oče daleč in blizu je,
mati poljublja otroka.

Srce vsako resnično je,
hrepenenje na krilih je vetra.

Vrt in trpljenje daleč sta, 
tišina glasnik je viharja,
nad otrokom žari zvezda,
od stolpa svetloba ozarja.

Mornarji končno vrnili so se,
morje zapuščeno in mirno,
to življenje lik je cvetlice,

v tišini narave rojeno.

Ljubezen naj luč ljudem bo,
reke se stekajo v morje,
sonce objema srca toplo,

zunaj so puhlice snežne.

Sandra Walkshofer, marca 2017
Napisano v Bad Bleibergu, Koroška, Avstrija



Tiho, tiho, moje dete,
zdaj tu si z menoj.
Držim te, nosim te

vedno s seboj.
Srce materno bo zmeraj pri tebi
 v stiskah življenja in v veselju,

ljubezen te spremlja ponoči, podnevi
v življenja zibajočem se čolnu.

S vet je od veselja prepeval svojo pesem, ko se je nekega decem- 
    brskega dne pred več ko dvesto leti rodil mali Joseph Mohr. 
Njegova mati je opazovala malega kričača polna ljubezni in mu pritisnila 
na lice poljub. Joseph je pri priči nehal jokati in mirno zadremal v nje-
nem naročju.
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J oseph je preživel svoje otroštvo in  
   mladost v mestu Salzburg. Njegova  
   mati, stara mama in polsestra so 
skrbeli za gospodinjska dela. Joseph 
pa je pomagal, kjer je mogel. Oče, ki je 
družino zapustil, jim je zelo manjkal. 
Včasih so jedli samo suh kruh ali kašo. 

Joseph si ni mogel ničesar kupiti. De-
nar, ki ga je mati zaslužila s pletenjem, 
je komaj zadoščal za preživetje. Takrat 
je mnogo ljudi hodilo spat s kruljen-
jem v želodcu. Divjale so vojne, otroci, 
kakršen je bil Joseph, pa so bili pogos-
to bolni.

Kjer reveži so, tam si doma.
Morda le v nebesih bi bila slika prijazna. 

A ostani pri meni,
božji otrok,

bodi dober s seboj
in najdi pristan svoj!

Lakota in mraz bolita zelo,
brez dobre obleke zmrzuje telo.

Bodi močan in srcu sledi pogumno.
Razkrilo ti bo ljubezen in blažilo bolečino.
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Melodije in besede, kako ste lepe,
čudovite, ko ste zapete!

Po celi dan bi si prepeval,
melodije bi v uho si deval.
Po celi dan bi lahko pisal,
dolgčas me ne bi skisal.

Če v blagih rimah vrsta je besed,
z ljubeznijo jih gre zapet.

M alemu Josephu je bila glasba v  
       veselje. Prepeval je v cerkve- 
       nem zboru. Zborovodja Jo-
hann Nepomuk Hiernle je kmalu opa-
zil, kako muzikaličen je kodrasti fant. 
»To nadarjenost je treba podpreti,« si je 
mislil Hiernle in Josepha spodbujeval-
no potrepljal po rami.

Joseph je bil marljiv pri učenju in mu-
ziciranju. Zato so mu kasneje dovoli-
li, da je obiskoval višje cerkvene šole. 
Branje, pisanje in skladanje pesmi so 
ga veselili. Vse to je Josephu poma-
galo, da je za nekaj časa pozabil na 
težavno življenje in bedo sveta v tistih 
časih.
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