
	20	 		 	 sobota,	3.	oktobra	2015v Soboto

Božidar Radoš: V objemu zla
Je vroč in jasen dan poletnega solsti-
cija, v letu, ko se bo na prvi dan enega 
od zgodnjih jesenskih mesecev, tudi za 
uradno zgodovino, začela druga sve-
tovna vojna. Marica se na klopi pred 
hišo, pod drevesom, prepušča žarkom 
sonca, ki jim ponekod in le tu in tam 
uspe predreti

košato krošnjo. Po Tonetovi poučni 
razlagi bi se želela predajati sončnim 
žarkom, po nekih drugih, bolj domačih 
sodbah se jih pa hkrati boji. Že nekaj 
zadnjih tednov je zaskrbljena, ker jo 
od časa do časa posiljuje suh kašelj, na 
moč podoben maminemu. Menda ja 
ne bo zbolela zdaj še ona!

S hvaležnimi in prijaznimi mislimi je 
spet pri svoji mami, ki so jo le pred 
dobrim mesecem in pol pokopali na 
domačem pokopališču. V hiši je pred 
nekaj dnevi prevzela gospodinjska 
opravila očetova starejša sestra Bar-
bara. Sliši jo, ko v kuhinji prestavlja 
posodo, ko si daje opravka ob štedil-
niku, da bi ji bilo vse kar najbolj pri 
roki, tako kot je bila vajena na svojem 
domu. Marica ve, da se ji ne bo težko 
vživeti v njihovem, v njem se je vedno 
počutila, kot bi bil tudi njen, kot je 
nekoč že bil, preden je odšla od roj-
stne hiše. Ne bodo lačni, vsaj pri mizi 
ne bodo pogrešali maminih skrbnih in 
pridnih rok. Oče je ravnal pametno, ko 
se je spomnil že precej priletne sestre, 
vdove, in jo povabil, da bi jim pomaga-
la vsaj tako dolgo, da odrasteta in kon-
čata šole domači hčerki. Z veseljem je 
sprejela povabilo.

Marica v tem najdaljšem dnevu leta še 
ne ve, da morata miniti le dobra dva 
meseca do usodnega trenutka, ko bo 
vsemogočni vodja rajha ukazal svojim 
generalom, naj brez oklevanja v zgo-
dnjih jutranjih urah, prvega septembra 
leta 1939, napadejo nič hudega slutečo 
Poljsko. Tudi ne ve, da bosta Nemči-
ja in Sovjetska zveza le teden dni pred 
tem dnevom sklenili pakt o nenapa-
danju in si hkrati že razdelili nesreč-
no deželo – pa ne samo te. V zadnjih 
tednih se je Marica nalezla Kristinine 
zvedavosti o rečeh visoke politike, na 
začetku pripovedi smo lahko opazili, 
da nikakor ni bila pripravljena zaosta-
jati v vednostih za svojo mlajšo sestro. 
Dolžnost starejše je pač pomagati od-
krivati svet mlajši. Temu se niti pribli-
žno ni pripravljena odreči. Veliko se je 
že naučila v zadnjih tednih. Le prero-
kovati še ne ve, zato se ji o tistih priha-
jajočih dogodkih ob koncu avgusta in 
v prvih dnevih septembra niti ne sanja.

Ne samo Marica, tudi v posvetilu za-
pisana Angela Vode o teh dogodkih v 
tem sončnem junijskem dnevu ne ve še 
ničesar. Je ugledna članica Komunistič-
ne partije Slovenije, no, pa zaradi tega 
o teh dogodkih ni prav nič bolj pouče-
na. Angela Vode ne ve, da ji bo prav ta 
pakt, tudi za večino dobro poučenih v 
svetu prav tako nepričakovan, popol-
noma spremenil življenje. Ne v dobro, 
življenje ji bo spremenil v nezasliša-
no gorje. V življenju mogoče še res ni 
preveč pametno biti pokončen in misli-
ti s svojo glavo.

Pojutrišnjem se bo Marica udeležila 
nekakšnega vaškega srečanja, shoda, 
prišlo bo nekaj ljudi tudi od drugod, 
tudi taki pridejo, ki so bili tu doma, pa 
jih je usoda raztepla po drugih krajih 
Slovenije. Brat Janez in oče bosta z njo. 
Ne ve, zakaj se ji je v zavest za trenu-
tek prikradla misel, da nemara pride 
tja tudi Tone, bodoči zdravnik. Jo je 

Večerove zgodbe

Božidar Radoš:

Božidar Radoš, rojen v Cvetkov-
cih med Ptujem in Ormožem dve 
leti pred začetkom, kot pravi sam, 
največje in najbolj zlokobne člove-
ške morije, druge svetovne vojne, 
ni poklicni pisatelj. Z diplomo me-
dicinske fakultete je v domačem 
kraju skoraj tri desetletja opravljal 
svoj osnovni poklic zobozdravni-
ka. Zadnjega četrt stoletja živi v 
Murski Soboti, zadnjih deset let pa 
je dokončno zamenjal zobozdrav-
niška orodja z računalnikom in 
tipkovnico. Prvencu Zlatnik polne 
lune so se v tem času pridružila 
Vojakova pisma, posvečena nje-

govi prvi (pokojni) ženi, potem še 
Armbrust in Usodni časi, zdaj pa 
je izšla nova knjiga V objemu zla, 
prav tako roman o časih druge 
svetovne vojne in usodi dveh 
mladih, pred vojno ideološko za-
vedenih Slovencev.

Podnaslov se glasi Jutrišnji svet 
Stefana Zweiga, knjiga pa je po-
svečena predvojni komunistki in 
povojni politični zapornici Angeli 
Vode, prevajalki Zweigove posle-
dnje knjige, avtobiografije Vče-
rajšnji svet. Z avtorjevo logično 
razlago: avstrijskemu židovskemu 
pisatelju Zweigu, nostalgično za-
zrtemu v včerajšnji svet zasebne 
svobode in dostojanstva vsake-
ga posameznika, se je uprlo živeti 
v prihajajočem jutrišnjem svetu 

Hitlerjevega in tudi vzhodnoe-
vropskega komunističnega tota-
litarizma, zato si je leta 1942 vzel 
življenje. Tako se je novemu svetu 
izognil, prevajalka njegovega Vče-
rajšnjega sveta, Angela Vode, za-
pornica neke druge, žal domače, 
totalitarne oblasti pa ne. Njena in 
njej podobne zgodbe so se dogajale 
v jutrišnjem svetu Stefana Zweiga, 
ki ga je živel, videl in bral o njem 
tudi Božidar Radoš. V romanu 
V objemu zla je v ta svet posta-
vil dravskopoljsko kmečko dekle 
Marico, partizansko bolničarko, ki 
se v partizanski bolnišnici Franja 
zaljubi v španskega borca, zdaj 
ranjenega komandanta partizan-
ske brigade Matea, ki brezpogoj-
no veruje v načela komunistične 
revolucije in pri njih vztraja, tudi 

ko se v bolj tradicionalnim vre-
dnotam naklonjeni Marici že 
oglaša dvom o pravičnosti novega 
družbenega reda. Informbiroje-
vski spor Tita s Stalinom pripravi 
oba, da pobegneta prek Avstrije v 
Rusijo, kjer se znajdeta v mračnem 
svetu gulagov. Kljub nečloveške-
mu trpljenju preživita in dobita 
otroka, a se tudi odtujita. Njuno 
zgodbo spremljajo usode številnih 
zanimivo izrisanih stranskih oseb 
in živi opisi pokrajinskih značil-
nosti, ki pričajo o tem, da je avtor 
tudi navdušen popotnik po svetu, 
pa tudi avtorjevi miselni vložki in 
komentarji v zweigovskem slogu. 
Kot je v spremni besedi zapisal 
Lev Detela, spodbuja roman bralca 
k razmišljanju o ključnih vpraša-
njih našega časa. •

S posvetilom 
Angeli Vode
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samo kašelj spomnil nanj? Noče si pri-
znati, da mogoče le še nekaj drugega, 
všeč mu je, tega ni mogla spregledati. 
Pa saj ima že dekle, pozabi to srečanje, 
Marica!

Oče se je že pred dnevi odločil, da bo 
tudi šel v tisto gostilno na koncu vasi. 
Izvedeli smo že, kako hudo je zaskr-
bljen za svojo deželo, za naš jezik, za 
naš prisojni alpski svet. Ni jih malo, 
ki si obetajo pomoči od največje slo-
vanske države, od Rusije, od Sovjet-
ske zveze pač. Bo ta pomoč bratska? 
Prijateljska? Starega Gradišnika skrbi 
najprej njihova brezverska ideologija. 
Veliko je slišal, tudi prebral o tem, da 
tam ljudje niso svobodni in da to sploh 
ni najhuje, kar se jim dogaja pod Stali-
novo strahovlado. Ljudje so mu menda 
prepuščeni na milost in nemilost – 
predvsem še na to drugo, na nemilost! 
Bog nam pomagaj, če je vse to res!

V vaški gostilni bodo govorili tudi taki, 
ki pa zaupajo predvsem vzhodnim 
bratom, hkrati zaupajo tudi njihovi re-
volucionarni naravnanosti. Neprepri-
čane že dolgo prepričujejo, da je edino 
Sovjetska zveza dovolj močna, da se 
lahko postavi po robu pohlepnemu Hi-
tlerju in vse bolj agresivnim Nemcem. 
Pri tem pa še gradi neki boljši in pra-
vičnejši svet.

Dva dneva pozneje se na večer odpra-
vijo proti zadnjim hišam vasi, oče in 
Janez sta vzela Marico na sredo. Po-
končno hodita, ni ju težko razume-
ti, ko je med njima eno od najlepših 
vaških deklet. V največji sobi gostilne 
se že gnetejo številni domačini, med 
njimi jih je kar nekaj, ki jih najprej, 
v poltemi, ne spoznajo. No, ne bo se 
jim pretežko spoznati, oštir za točilno 
mizo že veselo nataka bokale, kozar-
ce z vinom in vrče piva. Pri točilni mizi 
stoji s kozarcem v roki Franc Rešek, 
visok, krepak in pokončen mož, tega 
skoraj vsi poznajo. Doma je iz ene od 
bližnjih vasi, že dolga leta pa živi v Pre-
kmurju, v Beltincih, kjer imata z ženo 
Rozalijo precej številno družino. Naj-
mlajši deklici, stari komaj dve leti, so 
njeni starši dali ime Vladimira – ni jih 
malo, ki so prepričani, da njegovi naj-
mlajši hčerki ni zgolj slučajno tako ime.

V vasi, kjer je domačija Gradišnikovih, 
ima sorodnike, od njih je pred dobre 
pol ure prišel v gostilno na srečanje z 
vaščani. Je privrženec in zagovornik 
Marxove teorije, dialektičnega ma-
terializma. Ni pa član uradno že leta 
prepovedane stranke, Komunistične 
partije Jugoslavije, niti njene slovenske 
veje, od leta 1937 poimenovane KP Slo-
venije. Njegov osebni prijatelj je še neki 
drug Marxov privrženec – mlad pre-
kmurski pisatelj Miško Kranjec. Tisti, 
ki domačina Frančeka bolje poznajo, 
vedo povedati, da je naročen na Lju-
bljanski zvon, da veliko bere, da sta s 
pisateljem ničkolikokrat skupaj, da sta 
v dolgih dnevih druženja do podrob-
nosti premlela temelje marksizma. 
Danes je tukaj, da jim bo povedal, po-
jasnil, zakaj verjame in zaupa prav tej 
filozofski in politični misli. Pri njej ga 
je najbolj in predvsem navdušila ideja 
o enakosti vseh ljudi. Sin premožne 
družine na Dravskem polju je bil zgle-
den učenec in potem dijak na srednji 
kmetijski šoli, že tam se je med sošolci 
navduševal za ljudem prijazno družbo 
enakih, tudi za prijateljsko sožitje med 
slovanskimi narodi. Z odličnim spriče-
valom te šole se je oglasil v Prekmurju 
v Beltincih, pri grofici Zichy, ki je iskala 

šolanega človeka, da bi skrbel za njeno 
obsežno zemljiško posest.

Tam je spoznal lepo Rozalijo in se z 
njo kmalu poročil. Z denarjem, ki ga je 
dobil od staršev in bratov za dediščino, 
sta z ženo odprla v Beltincih manjšo 
trgovino.

Oba sta že leta aktivna člana sloven-
skega Sokolskega društva, sta zave-
dna Slovenca in hkrati privrženca 
vseslovanske ideje. Slovaški pesnik Jan 
Kollar se je že v zgodnjem devetnaj-
stem stoletju ogreval za vseslovansko 
druženje na gospodarskem, kultur-
nem in političnem področju. Bil je 
pobudnik gibanja, ki je že v času mo-
narhije preraslo v ustanovitev društva 
Sokol. V ta panslovanski svet seveda 
spada tudi Sovjetska zveza, največja 
in najmočnejša slovanska država. Od 
tod do privrženosti njihovi politič-
ni misli ni dolge in ovinkaste poti. To 
skoraj že naravno povezavo ima že 
nekaj let v mislih postavni Franc Rešek, 
član ponosnih sokolov. Zahodni svet 
je že stoletja gledal na Slovane kot na 
manjvredne Evropejce, zanje so že od 
nekdaj in še vedno le obrobna in ne-
državotvorna ljudstva. Prav zdaj nam 
preti Hitler, vzhodna in južna Evropa 
sta bodoči življenjski prostor njegove 
nove Nemčije. Ni časa za omahovanje, 
poiskati bo treba močne prijatelje, ki 
bodo vredni zaupanja. Zaradi tega mu 
danes ni bilo težko priti v vas domačije 
Gradišnikovih pod Pohorjem. Pisatelj 
Miško Kranjec piše svoja leposlov-
na dela v maniri socialnega realizma, 
Franc ima vse njegove knjige na svoji 
domači knjižni polici. Tudi v teh knji-
gah ni težko razbrati osnovne sporo-
čilnosti. Svet neenakih ljudi je krivičen 
svet. Mladi Kranjec je neenakost boleče 
občutil že v najzgodnejših mladostnih 
letih. Franc Rešek in Miško Kranjec se 
o tem pogovarjata v večernih urah, ko 
se srečujeta pri enem ali drugem. Med 
tistimi, ki danes v gostilni obkrožajo 
visokega Frančeka, je razpoznaven še 
kak trd obraz iz mariborskega dela-
vstva, iz mariborske številne koloni-
je železničarjev. Kmetje in proletarci 
skupaj v tistem skrbi polnem predvoj-
nem večeru!

Oštir, ves vesel, zadovoljno polni 
bokale in kozarce. Gradišnikov oče 
krepko stisne desnico dolgoletnega 
znanca Frančeka in potem še enkrat 
družno sežeta po ponujenih kozarcih.

"Pozorno te bom poslušal, Franček, 
predvsem zaradi tebe sem danes tu! 
Hčerka Marica pa ti bo med nami 
tremi zagotovo najbolj zbrano sledila. 
Podobno gledata na svet! No, ne bom 
te motil, kar usedel se bom k svojima 
otrokoma."

Gost cigaretni dim in ne presvetla luč 
izpod stropa skrivata obraze prisotnih 
drugega pred drugim. Pogovori tečejo 
le med tistimi, ki sedijo ob skupnih 
mizah. Šum nerazumljive govorice 
moti še dodatno zvenenje kozarcev, ko 
si sovaščani veselo nazdravljajo. Kako 
dolgo se bodo sploh še lahko tako 
veselo družili? Mi danes vemo, oni v 
tistem junijskem dnevu niso vedeli.

Bili so le močno zaskrbljeni in v polnih 
kozarcih so utapljali skrbi. Zmoti jih 
odločen glas: "Upam, da bo za prija-
teljski klepet še dovolj časa, ko bom jaz 
nehal govoriti. K tistemu bolj doma-
čemu druženju se bom pozneje s kar 
največjim veseljem tudi sam pridružil. 
Ne bom govoril predolgo, obljubim! Po 

domače vam bom poskusil povedati 
tisto, zaradi česar ste me pravzaprav 
povabili danes zvečer v svojo družbo. 
Povedano ne bo politična agitaci-
ja, obljubim, tudi jaz jih ne maram in 
mi niso prav nič pisane na kožo. Po 
koncu kar ohranite svoje mnenje, če 
boste presodili, da kdaj nisem govoril 
po vaše in po naši skupni preprosti in 
zdravi kmečki pameti. Prepričan pa 
sem, da se bo prav kmalu treba od-
ločati, s kom se bomo družili, komu 
bomo zaupali in komu ne. To je pač 
večna usoda malih narodov, tega 
danes, žal, pred dogodki, ki se nam na-
povedujejo, ne moremo spremeniti.

No, naj kar na začetku povem, kar 
veste tudi sami, da smo ljudje že od 
nekdaj razslojeni, en razred ljudi ob-
vladuje druge zaradi moči, ki si jo je 
prisvojil, prilastil, drugi se morajo, če 
hočejo preživeti, onim le nemočno po-
drediti. Bilo bi skregano z zdravo člo-
veško pametjo, če med tema dvema 
skupinama ljudi, razredoma, ne bi 
prišlo do nasprotij, ki se na prvi pogled 
kažejo kot nepremostljiva. Marx jim 
bolj učeno pravi družbeni antagoniz-
mi. Pravi tudi, da se dajo premaga-
ti le s silo, z na novo porojeno, ki si jo 
podrejeni lahko prilastijo le v revo-
lucionarnem, torej nasilnem uporu. 
Vsaj o treh evropskih revolucijah ste 
že gotovo vsi slišali, o francoski še v 
osemnajstem stoletju, marčevski v 
preteklem in oktobrski le pred dvaj-
setimi leti, v takratnem ruskem St. 
Peterburgu. V devetnajstem stoletju, 
v marcu 1848, se je z zgodovinskega 
prizorišča dokončno poslovil fevdali-
zem. Aristokracija se je morala poslo-
viti od svojih privilegijev, takrat so se 
na široko odprla vrata meščanstvu in 
kapitalizmu. Moč fevdov je zamenja-
la še veliko močnejša oblast kapitala, 
moč denarja. V St. Peterburgu so de-
lavci v revolucionarnem oktobru 1918. 
leta prevzeli oblast, odstranili carja in 
razglasili diktaturo proletariata. To 
je bila prva nasilna delavska revolu-
cija v Evropi. Bila je nasilna, uperjena 
proti brezmejni moči enih, šlo ji je pač 
za svet enakih, za boljši in bolj člove-
ški jutri.

V letih premišljevanj je Marx odkril te-
meljni razlog, zaradi katerega že ves 
čas, vse do danes, prihaja do razsloje-
vanja med ljudmi, le da enkrat v taki, 
drugič v drugačni obliki. Privatna, 
zasebna last produkcijskih sredstev 
in sil povzroča večna nesoglasja med 
ljudmi različnih razredov. Naj povem 
še enkrat bolj po domače: kapita-
list, lastnik tovarn – prav te so primer 
omenjenih produkcijskih sredstev – za-
posli množico ljudi, ki delajo najprej in 
predvsem za njegov dobiček. On sam 
ga namreč deli, največji del pogače pri-
sodi sebi, kar ostane, da delavcem, le 
toliko, da lahko preživijo, da lahko v 
drugem jutru pridejo spet na delo. Ka-
pital se mu tako kopiči, z njim mimo-
grede povečuje svoja, kakor smo jim 
že enkrat prej rekli, produkcijska sred-
stva. Trem tovarnam se kmalu pridru-
ži nova, četrta, na eni strani se veča 
bogastvo, na drugi pa revščina!

Prepričan sem, da se tudi vam to ne 
zdi pošteno, po moje je že dokončno 
sprto s človečnostjo, s humanizmom. 
V sužnjelastniški družbi je bil gospo-
dar popoln lastnik sužnja, lahko ga je 
tudi ubil, če ga je kar koli zmotilo pri 
njem, mogoče kdaj samo njegov zago-
netni obraz. Fevdalni gospod, v svilo 
odeti graščak, si je jemal pravico do 

prve noči, do mlade žene, s katero se je 
v cerkvi pred nekaj urami poročil mlad 
najemnik njegove zemlje. Danes je še 
vedno precej podobno, mogoče je le 
za spoznanje bolje. Krupp, nemški ve-
lekapitalist, je v dolgih poletnih mese-
cih užival ob morju na jugu Italije, na 
Capriju in na Siciliji, med tem svojega 
denarja sploh ni zapravljal, delavci so 
mu denarno moč, njegov kapital, vsak 
dan, ko je sam poležaval na soncu, le 
še povečevali. Tudi to ni prav nič pošte-
no, tudi to ni po meri prijazne človeč-
nosti. Njegovi delavci si kakega morja 
niti v sanjah niso zmogli predstavljati.

Tudi te in take krivice so že omenjeni 
Marxovi družbeni antagonizmi. De-
lavci pa nikakor niso samo orodja, tudi 
sami znajo brati in razmišljati. Dia-
lektični materializem, ki so ga v svojih 
knjigah pojasnjevali in zapisali veliki 
misleci v preteklem stoletju, jim danes 
pomaga podrobneje razumeti zaple-
tenost človeške družbe in človeških od-
nosov v njej, tudi vsakdanjih krivic.

Ja, tako je zapisano, delavci morajo 
postati lastniki proizvajalnih sredstev, 
potem jim ne bo mogel nihče in nikoli 
odtujevati dodane vrednosti njihove-
ga dela, dela njihovih rok. Sliši se zelo 
preprosto, pa ni, moteče je pač to, da 
nihče nikomur ni pripravljen kar zlepa 
dati svojega. Zapisano, pojasnjeno in 
terjano je od proletarcev, delavcev, da 
si s silo, tudi z nasiljem, vzamejo nazaj 
tisto, kar je v resnici že ves čas njihovo. 
Ni druge poti do enakosti med ljudmi!

Pred dvajsetimi leti se je to že zgodilo, 
ko so boljševiki strmoglavili ruskega 
carja, podobno, kot se je zgodilo fran-
coskemu kralju ob koncu osemnaj-
stega stoletja. Zgodovina se pač vrti v 
večnem krogu, podobni dogodki se po-
navljajo, dogajajo se le v nekoliko spre-
menjenih razmerah.

O današnjem dogajanju v Sovjetski 
zvezi mogoče res ne vemo dovolj. V 
enih časopisih pišejo eno, v drugih pa 
drugo. Država je pred drugim svetom, 
priznam, res skoraj popolnoma 
zaprta. Ne moremo kar oditi tja, da 
bi se sami prepričali, kateri imajo bolj 
prav. Da bi bilo tako hudo, kot pišejo 
v Jutru in še kje, pa sam nikakor ne 
verjamem. V ozadju se skriva le strah 
domačih lastnikov kapitala, nihče ne 
da rad iz rok tistega, kar ima, čeprav 
je v popolnem nesorazmerju s tistim, 
kar imajo reveži, ki komaj živijo. Žal 
mi je, da časopisi skoraj nikoli ne pišejo 
popolne resnice, kar bi tudi po moje 
bilo edino prav in pošteno. Pri njih za-
posleni so pač odvisni od tistih, ki jim 
izplačujejo mesečne plače, od tistih, od 
katerih živijo. Zaradi tega eni opisuje-
jo razmere v Sovjetski zvezi v temnih, 
drugi pa v svetlih barvah.

Povedal sem že, jaz ne agitiram za ni-
kogar, sem pa res za svet enakih ljudi 
in rad imam slovanske narode, ker je 
tudi naša Slovenija slovanska. Od Hi-
tlerja ne pričakujmo nič dobrega in 
prijaznega, on v prihodnji Evropi ne 
vidi več Slovanov. Polna usta so ga 
protiboljševiškega in hkrati protislo-
vanskega vpitja. Na isti strani smo z 
njimi, Rusi so naši naravni zavezniki. 
Po koncu, ko se bo svet, upam, otresel 
Hitlerja in njegovega pohlepa, se bomo 
svobodni odločali o takratni družbe-
ni ureditvi. Svobodni ljudje se o tem 
pač lahko svobodno odločajo. To bi po 
mojem moral tudi srbski kralj razume-
ti, saj je kralj v zaenkrat še vedno de-
mokratični Evropi.

O Heglu, po katerem se je zgledoval 
Marx, vam danes ne bom pripove-
doval, tudi o njegovi dialektiki raje 
ne, ki jo je Marx samo materialistič-
no obarval, tudi ne o njuni znameni-
ti trojici – tezi, antitezi in sintezi – se 
mi zdi skoraj škoda časa govoriti. Ta 
trojica namreč pojasnjuje, zakaj se vse 
v svetu neprenehoma spreminja in 
terja, da se človeštvo mora kar naprej 
prilagajati tem spremembam. S seboj 
imam nekaj brošur, v katerih je vse, 
kar sem vam povedal, še veliko po-
drobneje zapisano. Lahko jih potem 
dobite pri meni. Sedaj se bom pa z ve-
seljem usedel h Gradišniku, staremu 
dobremu prijatelju Hanzu. Grlo se mi 
je pošteno osušilo. Obljubil sem tudi, 
da vas ne bom predolgo utrujal z vso 
to učenostjo."

S ploskanjem, kot se pač spodobi, se 
zahvalijo govorniku. Ta se zadovoljen 
in vesel, ker se je končal uradni del, 
usede h Gradišnikovi družini.

"Z vsem se strinjam, Franček, kar si po-
vedal. Le tisto, kar večkrat preberem 
v časopisih, me pa vseeno še vedno 
skrbi. Praviš, da je vse to le premišlje-
no, neprijazno in načrtno razširjanje 
neresnic. Mogoče, tudi Slovenca kdaj 
preberem, veš. Ne morem ti povedati, 
kako si želim, da bi imel ti prav. Za pre-
živetje slovenstva nimamo na izbiro 
veliko poti, skoraj nobene, ki bi se je jaz 
z obema rokama oprijel. Bo pa že tako, 
da je ta najrazumljivejša. To bi ti kar 
rad verjel. Močnega zaveznika bomo 
potrebovali. Sami smo pač premajh-
ni in nemočni. Veš, pa se kljub temu ne 
morem dokončno otresti nekakšne te-
snobe. Preveč berem, to bo."

"Saj tudi mene kdaj zaskrbi. Ne verja-
mem pa, da bi nekdo, ki je bil pripra-
vljen tudi umreti za boljši svet, za svet 
enakih, potem postal kar naenkrat 
spet nov sovražnik svojim ljudem. Po 
tistem, kar tudi sam večkrat preberem, 
bi pa že moralo biti tako. Ne, to je tisto, 
kar sem rekel, sovražna propaganda 
najprej, in nič drugega. Verjemi mi."

"Marica te prosi za tiste tvoje brošure. 
Mlada je še in iskreno verjame v nov, 
lepši svet, v svet brez krivic."

Marica vzame po en izvod kar iz vsa-
kega ponujenega svežnja. •
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