


Zdravička
Skupaj zdaj prišli smo mi,

naj se nas vsak veseli.
Vsi mor'mo začet eno zapet,

da nam bo krajši na svet. 
Vsi mor'mo začet eno zapet,

da nam bo krajši na svet.

Eno zdravičko imam,
pa me zapet jo je sram.

Vsaki svoj glas, kolkor je nas,
vsak bo poslušal rad nas.

Vsaki svoj glas, kolkor je nas,
vsak bo poslušal rad nas.

Dol ga peljajo en sod,
temu pa nismo mi kos.

Da'b ga mi vsi pili tri dni,
saj ga še nič ne sfali.

Da'b ga mi vsi pili tri dni,
saj ga še nič ne sfali.

Urca že leze na tri,
trudne so moje oči. 

Rad bi šel lečt gori na peč,
pa mi je vinček bolj všeč.

Rad bi šel lečt gori na peč,
pa mi je vinček bolj všeč.

Jutri je delovni dan,
glavco zaspano imam.

Delat še znam, spat me je sram,
da'b ne bil zasramovan.

Delat še znam, spat me je sram,
da'b ne bil zasramovan.

Ljudska



Ljudske pevke iz Dobrne ste tisti cvet našega Turistič-
nega društva, ki mu daje, na osnovi konkretnih vsebin 
ter vztrajnega in ustvarjalnega dela članic, veljavo in  
prepoznavnost v Dobrni.

Človek je bitje, ki zavedno in naučeno udejanja svoje 
potrebe in  želje,  pa tudi pričakovanja okolice na ek-
sistenčni in materialni ravni. Ob tem pa je človek tudi 
čustveno in duhovno bitje, ki ob materialni osnovi za ži-
vljenje potrebuje tudi vsebine za svoj notranji, duhovni 
in čustveni svet. Uravnoteženje vseh potreb človeka in 
družbe, določa kvaliteto življenja ljudi v družini, v obči-
ni, v državi, na svetu..  

Spoštovane ljudske pevke! 
Okolje, kjer v večini živite in delate zahteva, da se kon-
kretno delo opravi v času,  korektno in odgovorno sicer 
so rezultati neopravljenega hitro vidni medtem, ko se 
rezultati pridnih rok in ustvarjalnega duha na kmetiji 
kažejo bolj počasi in zahtevajo veliko vztrajnosti, razno-
terih znanj in trdega dela. Pristno domače okolje, ki ga 

na kmetijah ustvarjate, vonj iz krušne peči po svežem 
kruhu in druga kulinarična doživetja našega podeželja 
kar vabijo.  

Na vas smo ponosni, ker se vsak dan trudite, da Vam 
vse to uspeva, ob tem pa najdete še toliko energije in 
časa, da se kulturno udejstvujete ob mnogih priredi-
tvah in dogodkih v Občini in izven nje, ter skozi negova-
nje tradicije in ohranjanja starih običajev, šeg in ljudske 
pesmi izpolnjujete tudi tisti svoj in naš duhovni svet, 
ki je človeku v tem hitrem času materializma še kako 
potreben. 

Za pomemben prispevek pri ohranjanju ljudske pesmi 
in kulturne podobe kraja se Vam, spoštovane Ljudske 
pevke iz Dobrne iskreno zahvaljujem in Vam ob 10 le-
tnici delovanja iskreno čestitam ter želim še naprej tako 
uspešno delo.

Župan Občine Dobrna
Martin Brecl

V občini Dobrna se zavedamo pomembnosti delovanja naših društev in sekcij v 
okviru teh. Ponosni smo na njihovo delo in se veselimo sodelovanja med vsemi, ki 
soustvarjajo kulturni utrip in s svojim delovanjem bogatijo življenje v naši Občini.

Spoštovane ljudske pevke
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Zbranih je bilo približno 1800 pesmi. Dejanje je bilo iz-
raz visoke narodne zavesti Slovencev, saj so bili prvi v 
Evropi, ki so svoje pevsko izročilo že tedaj ohranili za-
pisano.   

Vodja in urejevalec prispelih zapisov je bil rojak dr. Karel 
Štrekelj, ki je nato v Celovcu uredil in izdal štiri obsežne 
pesmarice. Te so postale vodilo in navdih za nadaljnje 
raziskovanje ljudskega prepevanja. 

Novejša zbiranja so potekala že s pomočjo snemalnih 
naprav, z njimi so pesmi lahko opremili tudi z notni-
mi zapisi. Žlahtna dediščina je  tako ohranjena kot 
pomembna pričevalka življenja prednikov in narodove 
zgodovine.

Ustno  izročilo stare pesmi iz roda v rod  se je skozi sto-
letja oživljalo s prepevanjem ob vsakem času, o vsem 
lepem pa tudi žalostnem, kar je zaznamovalo življenja 
naših prednikov.    

Staro domačo pesem ohranjati in jo nositi med ljudi 
so se pred desetletjem odločile tudi ljudske pevke iz 
Dobrne. Zavedale so se, da bodo pesmi ostale, če bodo 
večkrat slišane, razumljene in bolj zaželjene - žive. 

Danes se z domačij le redko sliši stara domača pesem. 
Namesto tega je dobila priložnost, da se oglaša z odrov 
na prireditvah. Še sreča, da je tako. Dobrnske ljudske 
pevke so sledile  želji, da bi obnovile in ohranile pesmi 
svojega otroštva in z namenom, da jih predajo nasle-
dnji generaciji. V desetletju druženja in prizadevnega 
dela obujajo stare pesmi in običaje na najboljši možni 
način za ohranjanje izročila domačijskega izvora. S sta-
ro domačo pesmijo z brezčasnimi   sporočili dopolnju-
jejo in bogatijo kulturni utrip Dobrne. Z ljudsko pesmijo 
spod Pohorja nosijo dober glas tudi v druge kraje.

Ob zaokroženi obletnici jim želimo uspešno nadaljeva-
nje in iskreno čestitamo!

Irena Artank

Pred več kot sto leti je v Sloveniji potekala največja organizirana nabirka starih
ljudskih pesmi. Popisovalci so v vseh pokrajinah po vaseh nabirali ljudske pesmi 
in jih zapisali deloma v knjižnem jeziku, največ pa v narečjih.

Stare pesmi glas odzvanja v našo vas
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Zamisel, da bi ustanovil skupino oziroma zbor pevk, se je leta 
2003 porodila žal že pokojnemu Martinu Štravsu. Na njegovo 
pobudo se je zbrala skupina žena, ki so rade prepevale, in na-
stala je skupina vaških pevk. Vaje so imele v različnih prostorih: 
v gostilni Koren, v prostorih kina Dobrna, v cerkvenih prostorih, 
pri nekaterih pevkah doma, v prostorih zdravstvenega doma, 
dokler se niso »ustalile« v Kulturnem domu Dobrna.

Ker je bilo treba petje uskladiti, so k sodelovanju povabile To-
neta Vidca, ki jim je ponudil  strokovno pomoč in jih  spremljal 
s harmoniko. Začela so se vrstiti povabila, tako da so pevke pre-
pevale ne le na Dobrni, ampak povsod po Sloveniji in tudi čez 
mejo. S petjem so sodelovale tako pri cerkvenih obredih kot v 
različnih televizijskih oddajah in na radijskih postajah. Izdale 
so dve zgoščenki: prve so posnele v studiu Mira Klinca v Libo-
jah, drugo pa v studiu Media v Zrečah. Pri izvedbi nastopov so 
jim pomagali donatorji: občina Dobrna, Terme Dobrna, zasebni 
obrtniki, podjetja in dobri ljudje.

Na prvi z naslovom Kmečka žena je garač nas je s harmoniko 
spremljal Tone Videc. Druga nosi naslov Res luštno je tu pri 
nas. Pojemo brez spremljave inštrumentov, čeprav včasih po-
grešamo harmoniko. Naša zadnja zgoščenka je izšla decembra 
2011; naslovili smo jo Zato smo mi k vam prišli.

Upamo in želimo, da bodo poslušalci tudi v prihodnje radi pri-
sluhnili našim pesmim in da bomo v zbirko že izdanih dodale 
še kakšno novo zgoščenko.

Marta Javornik
predsednica ljudskih pevk

Prvi  koncert so  pevke  priredile  leta  2004 v  dvorani  Term  
Dobrna. Poimenovale so ga Pozdrav jeseni. K sodelovanju so 
povabile še druge pevske in instrumentalne skupine. Ker so 
bili poslušalci zadovoljni, so se koncerti pod različnimi imeni 
– Praznik žena, Pesem in harmonika nas združuje, Res luštno je 
tu pri nas – vrstili tudi v naslednjih letih. Na koncertih pa ni zve-
nela le pesem, temveč so pevke vabile mlade talente, ki se ukvar-
jajo s petjem in glasbo, obujale so spomine na vasovanje ipd.

Marjana Dobovičnik
prva predsednica ljudskih pevk

Na Dobrni so se od nekdaj odvijale različne 
prireditve, na katerih so s svojimi dobrotami 
sodelovale tudi kmečke žene iz zaselkov Občine     V tem času smo pevke prepevale na številnih 
Dobrna, združene v aktivu kmečkih žena. Po 
vsaki prireditvi je ob prigrizku in kozarčku iz 
glasov pevk v množici ljudi privrela pesem.

prireditvah po vsej Sloveniji. Izmed mnogih 
pesmi, ki jih prepevamo, smo tiste, ki so  
izšle na treh zgoščenkah.

Od 2004 do 2010

Od 2010 do 2014

5



Presenečen sem bil, ko sem v večernih urah zaslišal enkrat 
pri eni, drugič pri drugi kleti ubrano petje. Čeprav so pre-
vladovali moški glasovi, se je večkrat zaslišal tudi ženski 
glas – zveneči sopran.

Pri druženju ob raznih kmečkih opravilih pa tudi pri pra-
znovanju osebnih praznikov je bilo petje vedno prisotno. 
Tako se je nekaj dejavnih kmečkih žena odločilo, da bi 
sestavile manjšo pevsko skupino. Vztrajnim ženam, pa če-
prav so vse polno obremenjene, je to tudi uspelo.

Prvič so se sestale leta 2002. Porodila se je ideja pa tudi že-
lja, da bi posnele svojo zgoščenko. To so storile leta 2004, 
kasneje so izdale še eno zgoščenko.

Čeprav so bile prisotne manjše spremembe, pevke so zara-
di obveznosti odhajale in prihajale, se je skupina obdržala 
in tudi vidno napredovala v kakovosti, nastopi se vrstijo, 
vloženo delo se je obrestovalo.

Tone Videc

Leta 1986 sem se preselil v Srebotno, 
v zaselku Lokovina iz  Občine Dobrna. 
Že prve dni sem spoznal, da sem prišel med 
prijazne, vesele, poštene in ustrežljive ljudi.

Slišalo se je ubrano petje

Idila Dobrne
Ob svitu polne lune,
sprehajala sem se.
Po Dobrni prijazni
in štela zvezdice.

Počasi po stopnicah 
povzpela sem se tja,

kjer cerkev razsvetljena
stoji Marijina.

Na Dobrni se drobne
skrivnosti skrivajo.

Ko luna jih odkriva,
smeji se jim lahko.

Z globin termalni vrelec
izvira dan in noč.

Se nudi nam za zdravje 
in daje čudno moč.

Že nekdaj tu po parku,
sprehajale so se

graščinske gospodične
in b'le zaljubljene.

Želje so svoje luni
zaupale skrivaj,

če so se izpolnile
ne ve se še sedaj.

Se luna ogleduje
po gredah rožnatih,

za nasmehom prerokuje,
iz kart ljubezenskih.

Še nekaj mladih parov
veruje v čudno moč,

ki podari lahko jo
prav svetla zvezdna noč.

Avtor glasbe: Tone Videc 
Avtor besedila: Milena Jurgec
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Pevke, ki so prepevale v skupini:
Ivanka Štravs, Dragica Javornik, Ivanka Božnik, 
Jožica Tempran, Alojzija Šibanc, Danica Drgajner, 
Marjana Potočnik, Irena Lokošek, Marjana Višner, 
Danica Rednak, Marta Javornik, Nada Rednak, 
Hermina Marovšek, Eva Brecl.

Pevke, ki še prepevajo v skupini:
Ivanka Štravs, Dragica Javornik, Ivanka Božnik,
Jožica Tempran, Alojzija Šibanc, Danica Dragajner,
Irena Lokošek, Marta Javornik, Anita Javornik.



Delo na njivi, z zelenjavo so vrsto let oskrbovali zdravilišče 
na Dobrni,  in v hlevu jo spremlja že več kot šest desetle-
tij, prav toliko časa pa tudi poje. Stara mati jo je naučila 
prvih pesmi, ki so jih nato prepevali ob kmečkih opravi-
lih, godovanjih in drugih priložnostih. Od treh otrok je za 
glasbo navdušila hčer, ki lepo poje, pa kljub prošnjam no- 
če slišati, da bi sodelovala v zboru. Zato po njenih stopin-
jah  hodi eden  izmed  treh  vnukov, ki rad prepeva, igra  
harmoniko in ima svoj ansambel. 

Z velikim žarom pove, da jo redno obiskujejo njeni rejenci: 
»Prav včeraj me je obiskal tisti, ki je pod našo streho živel 
30 let.« Zadovoljna je, da se letom navkljub lahko udeležu-
je izletov, ki jih organizirajo upokojenci ali turistično dru-
štvo. »Treba je med ljudi,« pravi; »v gledališče, opero, na 
razne prireditve.«

Šele ko jo povprašamo, ali še vedno rada peče orehovo po-
tico, skromno prizna, da je temu tako in da je zanjo prejela  
srebrno in  bronasto priznanje na Ptuju, na razstavi Dobro-
te slovenskih kmetij.

Čeprav sem najstarejša, nikoli ne manjkam na vajah. 
Družimo se, izmenjamo izkušnje, poklepetamo, ja, tudi skregamo se kdaj. 
A z vaj vedno odidemo kot prijateljice.

Alojzija Šibanc * 1941

Oja, oja
Oja oja, oj ti ljubca moja,

al si se kaj sladko naspala?
Odpiraj, odpiraj mi kamrico zdaj,

nocoj bova slovo jemala.

Kaj pa prišel si ti k men po slovo,
saj ti nisem nič žal'ga storila,

saj bila sem vedno le tvoje dekle,
le tebe sem zvesto ljubila.

Ljubila si me, pa me nisi zares,
zraven mene si druge štimala,

oh, kol'ko noči sem pod okencem stal,
al ti si pa z drugim kramljala.

Zato pa jaz vzamem od tebe slovo
in pojdem v tuje dežele,

kjer ptički prepevajo, kratek čas delajo,
tamkaj je moje veselje.

Ljudska
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Ob delu na kmetiji, katere glavna dejavnost je govedoreja, 
je Jožica tudi zbiralka starin. Do dediščine ima zelo spo-
štljiv odnos, zato ni želela, da se predmeti, ki jih obdaja 
vonj zgodovine, izgubijo v plamenih. Z možem sta se lotila 
zbiranja in zdaj je zbirka tolikšna, da si jo lahko ogledajo 
tudi obiskovalci; otroci imajo namen urediti poseben pro-
stor, kjer bodo zgodovinski predmeti lahko razstavljeni. 

Jožica izhaja iz družine s sedmimi otroki, kjer se je vedno 
rado pelo, zato ne čudi, da je ljubezen do glasbe prenesla 
tudi na svoje tri otroke. Vsi so ljubitelji ljudskih pesmi, Jo-
žica pa zna zaigrati tudi na glavnik in rog. Je članica skupi-
ne Veseli fušarji, v katero so ženske povabile tudi moške.

Prostega časa nima veliko, a ob vsakodnevnem delu na 
kmetiji rada obišče koncerte in prireditve v domačem kra-
ju, peče kruh in pecivo. Kot veseljakinji ji veliko pomeni 
dobra družba, s katero gre na sprehod po okolici doma-
čega kraja.

Po napornih dnevih mi petje pomeni 
razvedrilo, druženje in prijetno sprostitev. 
Ljudska pesem me spominja na mlada 
leta. Spoštujem jo kot zemljo. 

Jožica Tempran * 1952 Vigred
Veselimo se prijatli,

ljube sestre ino bratje,
da smo učakali ljube vigredi,

to me srčno veseli.

Priden kmetič se raduje,
željno vigred pričakuje,

hoče zgodaj vstat,
hitro gre orat

al vinograd okopat.

Dekleta se tud veselijo,
kadar rožice sadijo,

zraven pa tako milo in lepo
pesmice prepevajo.

Fantje se tud veselijo,
kadar travnike kosijo,

zraven pa tako milo in lepo
vsi veselo zajuckajo.

Rožce bodo se osule,
mlada leta pa minula,

prav tako s teboj, ljubi človek moj,
kmalu prišel bo konec tvoj.

Ljudska
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V družini Višner, iz katere izhaja, je bilo pet otrok, k štiričlanski 
družini Drgajner pa je treba prišteti še taščo in tasta. Delo na 
kmetiji, predvsem z živino, je značilno za obe družini, a trenu-
tno pri Drgajnerjevih delata samo Danica in njen mož; obča-
sno jima pomagajo sosedje in otroka z družinama.

Ko so se ženske zbrale v aktivu kmečkih žena in pripravljale 
katero od prireditev, so med delom zapele. In to je Danico nav-
dušilo, da poje še danes. Igra tudi na instrument, ki se mu 
pravi sito in fižol – je namreč članica petčlanske skupine Veseli 
fušarji, ki jo sestavljajo tri predstavnice ženskega in dva pred-
stavnika moškega spola. A ko zaigrajo na sito, bas, grablje in 
harmoniko, prav nič ne fušajo …

Rada obišče koncerte sekcij KUD Dobrna, posebej ženskega 
pevskega zbora Korona, v katerem poje hči. Odpravi se na ka-
kšen enodnevni izlet, ko pa sin poskrbi za živino, jo za nekaj 
dni z vnuki mahne tudi na morje. Skrbi za rože okrog hiše in 
vrta, prelista revije in se posveti peki kruha, potice, slanega 
peciva in pletenic za različna darila.

Ljudska pesem je še vedno zanimiva, posebno 
takrat, če so petju dodani ljudski običaji, ki jih 
prirejamo. To pritegne tudi mlajše občinstvo, 
ker tega ne poznajo več.

Danica Drgajner * 1954

Vrtnar
Pač lep vrtnar je mladi bil,

na vrtu rožce je sadil. 
In rad je delal bil vesel,
pa tako pesem si je pel.

Najlepšo rožico bom zbral
in svoji ljubci jo bom dal. 

Čeravno sem en reven kmet,
pa vendar bom še knezov zet.

Pri oknu stal je gospodar,
tak slišal, kak je pel vrtnar. 
Po udih stresel ga je mraz,
od jeze bil mu bled obraz.

Le semkaj, semkaj moj vrtnar,
tak klical ga je gospodar.
Doslej si bil vrtnar ti moj, 

danes pa greš na lov z menoj.

Le vzemi puško risanko
in pojdi z mano na goro.
Da ustreliva tam volka,
ki trga moja jagnjeta.

Na gori puško mu je vzel
in mladmu vrtnarju življenje vzel.

Nad Kolpo je odtaval ptič,
po Kolpi plaval je mrlič.

Po celi vasi lučke ni, 
na starem gradu še gori.
Hči knezova pa še bedi,

pri njej še svetla luč gori.

Nadela si je črn gvant
in spletla si je kito las.

In šla in šla je z grada preč,
da je ni videl nihče več.

Ljudska
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Od kod si dekle ti doma
Odkod si dekle ti doma, 

da te nobeden ne pozna,
da te nobeden ne pozna,

pa vsak te rad ima.

''Jaz sem iz kraja takega,
da ne ljubim fanta vsakega,

jaz ljubim samo enega
iz celega srca.

Ko bi moj fantič vedel to,
kako ga ljubim jaz zvesto,
Zavriskal bi, zapel naglas,

Prišel bi k meni v vas.''

Komaj to dekle izgovori,
Fantič pod oknom že stoji:
''Le gor ustan, napravi se,
da bova šla sprehajat se.''

''O, jaz ne bodem vstajala,
ne bom s teboj pohajala,

ker vsaka noč ima svojo moč,
oj, fantič, lahko noč!''

Ljudska

Škrjanček poje, žvrgoli
Škrjanček poje, žvrgoli,
se bel'ga dneva veseli.

Škrjanček poje v beli dan,
pozdravlja hrib in plan.

Škrjanček poje, žvrgoli, 
ker tebe, kmetič gor budi:

''Le vstani in pa pojd' kosit,
ker se že dela svit.''

Škrjanček poje, žvrgoli,
ker tebe, kmetič, gor budi:
''Le vstani in pa pojd' orat,

ker čas je žito sjat.''

Škrjanček poje, žvrgoli,
ker tebe, dekle, gor budi:
''Le vstani in pa pojdi žet,

ker žito zrelo je!''

Ljudska
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Na kmetiji, kjer živi Ivanka, se intenzivno ukvarjajo s 
pridobivanjem energije iz obnovljivih virov, hkrati pa 
tudi z ekološko rejo škotskega goveda in kozličkov. Zve-
sto ohranjajo kmečko tradicijo (negujejo tradicionalne 
običaje) ter tradicionalno kulinariko. Tridesetletne izku-
šnje pri peki kruha in potic so Ivanki prinesle že zlato, 
srebrno in bronasto priznanje na ptujskih Dobrotah slo-
venskih kmetij.

Veselje do petja sta ji vcepila oče in mati, zdaj pa ji po-
meni sprostitev. Besedil se spominja iz otroštva ali pa 
se jih je naučila od bližnjih sorodnikov, ko so se v pesmi 
družili ob osebnih praznikih, kolinah, »likofih« … Ko 
zdaj to ljubezen prenaša na vnuke, rada v roke vzame 
še lončeni bas; tedaj je veselja še veliko več.

Rada obišče koncerte in prireditve, ki se odvijajo na Do-
brni in v bližnji okolici. Rada posluša radio Veseljak in 
radio Sraka. Rada nastopa. Najraje pa se spominja prve-
ga nastopa ljudskih pevk, ker jo je takrat spremljal mož, 
ki je bil pobudnik za ustanovitev skupine. In z veseljem 
vam zaupa recept za pehtranovo potico.

Izhajam iz velike kmečke družine, kjer 
smo po napornih delovnih dnevih večere 
najraje preživljali ob prepevanju ljudskih 
pesmi. Zdaj jih poje s svojimi vnuki.

Ivanka Štravs * 1954

Ura življenja
Oh, kako rad bi čas si nazaj zavrtel,
oh, kako rad bi leta še mlada imel,

oh, kako rad u klopci še šolski sedel,
pa mi čas že vse to je vzel.

Kam se ura življenja tako ti mudi,
kam odšli ste premnogi prijatelji?

Svet brez vas mi postaja tako pust, teman,
prazen zdi se mi jutrišnji dan.

Teče, teče ura naprej,
kar v življenju imaš, zdaj to rad le imej.

Hitro, prehitro nam mine vsak dan,
svetlim soncem naj bo obsijan.

Oh, kako rad bi ljubezni še stare objel.
Oh, kako rad bi z družbo še mladih let šel.

Oh, kako rad očetu bi pesem zapel,
pa mi čas že vse to je vzel.

Teče, teče ura naprej,
kar v življenju imaš, zdaj to rad le imej.

Hitro, prehitro nam mine vsak dan,
svetlim soncem naj bo obsijan.

Ljudska
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Na koncertni dan je zapadlo 70 centimetrov snega, pot do glavne ceste 
pa je bila nesplužena. Gazila sem, kajti koncerta nisem želela zamuditi. 
Petje mi namreč pomeni vse. 

Dragica Javornik * 1956

Kaj boš govorila
Kaj boš govorila tam okrog ljudi,

da si me zapustila, saj to resnica ni.
Slišati jaz nočem tvojih več laži,

mene ljubi dekle, lepša kot s'pa ti.

Si se spraševala, če imam dekle,
si se morda bala, da čakam še na te.
Jaz izbral sem dekle, dekle mojih let,

za družico zvesto hočem jo imet.

Ko se bodem ženil, pridi mi nasprot,
da boš vidla mojo prelepo ženkico.
Črno se obleci, naj vedo prav vsi, 

da ljubezen prva bila si mi ti.

Ljudska

Raje kot v hlevu ali v gozdu je na njivi, pa tudi za štedil-
nikom se rada vrti. Vse, kar skuha ali speče, pojedo, pravi, 
saj niti mož niti otroka, hči je že odletela iz gnezda, niso 
izbirčni. Kot pri hrani so usklajeni pri glasbi: po željah 
mame vsi poslušajo TV Golico ali koncert ljudskih pevcev, 
po željah otrok pa vsi modernejšo glasbo.

Za petje, ki jo sicer spremlja že od otroštva, jo je navdušila 
soseda Marjana Dobovičnik. Povabila jo je k ljudskim pev-
kam. Ni je bilo treba posebej prositi, že to, da ima »fajn« 
glas, je bilo dovolj. In nikoli ji ni bilo žal časa, ki ga name-
nja obiskom vaj in nastopom. Veseli jo, ko na koncertih 
vidi tudi mlade obraze, kar je znak, da ljudske pesmi ne 
bodo tonile v pozabo.

Čeprav je na kmetiji vedno dovolj dela, s sopevkami rada 
obišče kakšen koncert, všeč ji je skupina ljudskih pevcev 
Paridolske korenine, ali pa gledališko predstavo. Tudi izle-
tom se ne odpove pa skrbi za rože in prebiranju receptov. 
Če najde kakšnega zanimivega, takoj »zapoje« kuhalnica.
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Irena se ne more odločiti, ali je raje na njivi ali v hlevu ali v gozdu; 
povsod mora biti delo opravljeno. »Je pa res, da bolj moška dela 
opravi mož,« pravi.

Sinova sta se že odselila od doma, tako da sta za zdaj na kmetiji 
le dva para rok. To pomeni, da je zjutraj in zvečer treba biti doma 
in nakrmiti živino, zato se Irena in njen mož odpravita od doma 
le za krajši čas, najraje k sorodnikom in prijateljem. Včasih, se 
spominja Irena, so na takšnih srečanjih tudi zapeli – posebej, 
če so se družili ob kolinah ali ob »kožuhanju«, danes pa je tega 
manj. Njo je za petje navdušil oče, sama pa tega navdušenja ni 
prenesla ne na sinova ne na moža. S slednjim skupaj poslušata 
radio Veseljak, običajno pri delu v hlevu, na splošno pa ji tudi za 
poslušanje glasbe primanjkuje časa. Prisluhne le poročilom.

Čas pa najde za peko sladic in poleg petja še za eno »ljubezen«: 
vlaganje povrtnin. Če je na vrtu in na njivi dober pridelek, ga 
veliko konča vloženega v kozarcih.

Samo neodložljivo delo ali bolezen mi lahko 
preprečita obisk pevskih vaj. Zame so edino 
razvedrilo, priložnost, da se razvedrim in 
poklepetam z ženskami.

Irena Lokošek * 1962

Materino pismo
Daleč, daleč v kraju tujem

v samoti premišljujem.
Mi je mati napisala,

da vse skupaj bo prodala
in se v mesto preselila bo.

Mi je mati napisala,
da vse skupaj bo prodala
in se v mesto preselila bo.

Jaz pa rečem ljuba mati,
hiše te ne smeš prodati.
Saj dokler bo hiša stala 

in pred njo nas ti čakala,
bomo radi prišli še domov.

Saj dokler bo hiša stala 
in pred njo nas ti čakala,

bomo radi prišli še domov.

V hiši tej smo se rodili,
jo prezgodaj zapustili.

dokler smo skupaj še živeli,
dobro smo se razumeli.

Zdaj se skoraj ne poznamo več.
Dokler smo skupaj še živeli,

dobro smo se razumeli.
Zdaj se skoraj ne poznamo več.

Kolk noči si ti bedela,
ko si še za nas skrbela.

Kaj imaš pa za dobroto,
grenke solze in samoto,

sama zdaj živiš na stare dni.
Kaj imaš pa za dobroto,
grenke solze in samoto,

sama zdaj živiš na stare dni. 

Ljudska
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Petje mi ogromno pomeni, ob njem se sprostim. 
V ljudski pesmi je veliko resnice in življenja naših 
prednikov. Če dobro poslušamo besedila, lahko v 
njih najdemo veliko naukov. 

Marta Javornik * 1967
Ko ptičica sem pevala

Ko ptičica sem pevala,
sem sladke sanje sanjala.

Oh, zdaj pa zdaj, pa nikdar več,
veselje moje preč je, preč.

Cvetela sem ko rožica,
nebeškim žarkom ljubljena.

Oh, zdaj pa zdaj, pa nikdar več,
veselje moje preč je, preč.

Ročice moje miljene
so zale vence spletale.

Oh, zdaj pa zdaj, pa nikdar več,
veselje moje preč je, preč.

Žareli moji očki sta,
ko zvezdi dve, ko sonca dva.

Oh, zdaj pa zdaj, pa nikdar več,
veselje moje preč je, preč.

Le pod menoj še biva mir,
krog mene pa ga ni nikjer.

Srce le tja, le tja želi,
kjer angel moj leži.

Ljudska

Strmec nad Dobrno je kraj, kamor se je priženila; na kmetiji, 
kjer je ob živinoreji in poljedelstvu glavni vir preživetja gozd, sta 
pesem in glasba tisti, ki povezujeta vse družinske člane. Marta 
poje, odkar pomni: pela je v šolskem zboru, v cerkvi, pojejo 
doma ob družinskih praznikih, zapojeta z možem, ko se peljeta 
v avtomobilu. Če ne mož, pa sin raztegne meh harmonike, ena 
od hčera pa se je vključila v zborovsko petje.

Dela na kmetiji ji nikoli ne zmanjka. Spretna je tako na vrtu in 
njivi kot v hlevu in gozdu, najraje pa je v kuhinji. Peče, kuha 
in, če je le mogoče, za štedilnikom izumlja kaj novega. Mož ni 
izbirčen, otroci pa – kot otroci: kdaj jim tudi kaj ni všeč. Najraje 
pripravi rogljičke z različnimi nadevi.

Rada prisluhne zborovskemu petju, ljudskim pevcem in dal-
matinskim klapam, pa tudi klasiki; opernemu petju pa bi dala 
prednost pred težkometalci. Ob delu na kmetiji in pevskih va-
jah najde čas, da obišče dobro gledališko predstavo, da prebere 
kakšno knjigo in skrbi za rože. Počitnice zanjo pomenijo delo 
pri hiši, a za kakšen dan na bazenu se tudi najde čas.
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Petje je moj hobi, za ljudske pesmi pa velja, 
da so zanimive, če natančno prisluhneš 
besedilom. Napisane so po resničnih 
dogodkih in veliko povedo.

Ivanka Božnik * 1969
Je mlada deva

Je mlada deva šla iz domovine,
iz domovine tja v širni svet.

Je mislila, da svojo srečo najde,
pa pot jo pelje tja v temni gozd.

Nasproti ji pa lep mladenič pride,
mladenič, ki tako ji govori:

''Daj mi denar, če ne umreti moraš,
umreti ti, ker jaz razbojnik sem!''

''Denarja nimam, vzemi mi življenje!
Življenje, ki tako brezskrbno je.

Raztrgaj obleko z mojih belih grudi,
zabodi meč, naj steče rdeča kri.''

Al fantič z mečem se ji približuje,
na prsih slika mam'ce njej visi.

''Saj to je slika ravno moje mame,
oprosti mi, pred tabo brat stoji.''

''Dvanajst je let, odkar več skupaj nisva,
dvanajst je let, odkar sem šel po svet.''

Prime jo za roko, srečno jo objame:
''Predraga sestra, zdaj se vid'va spet!''

Ljudska

Kot tekstilni mehanik je delala v nekdanji Metki. Med 
brezposelnostjo je postala pomočnica kuharja, nato pa, 
ko se je iztekla »borza«, gospodinja. Znanje kuhanja ji 
vsekakor pride prav: najraje pripravlja enolončnice, ki jih 
ima družina – z možem imata dve hčeri in štiri sinove 
pa tri vnuke in upa, da jih bo še več – najraje. Za peko, 
pravi, nima žilice; kruh peče, drobnega peciva pa ne.

Poje od malega. V Novi Cerkvi, od koder izhaja, je pela v 
cerkvenem in v šolskih zborih Tedaj je absolutno prisega-
la na zborovsko petje. Odkar se je preizkusila v ljudskem 
petju, se je ogrela zanj. Meni, da je bolj sporočilno, saj so 
besedila napisana po resničnih dogodkih. Doma redko-
kdaj zapojejo, saj so se otroci že razkropili.

Vlogam gospodinje, matere, babice, pevke itd. je treba 
dodati še vlogo veseljakinje ali, kot pravi sama, »čveka-
ve babe«. S svojo dobro voljo in šalami na pevskih vajah 
rada okuži vse pevke. Tudi če se med njimi kdaj zaiskri, 
njen nalezljivi smeh zgladi vsa morebitna nesoglasja.
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Besedila ljudskih pesmi sem si kot otrok 
zapomnila hitreje kot besedila popularnih skladb. 
Cenim zapuščino naših prednikov, petje ljudskih 
pesmi pa mi pomeni užitek in sprostitev. 

Anita Javornik * 1995

Popotnik
Popotnik pridem čez goro,
od doma vzel sem že slovo.

In kamor se okol, okol ozrem,
povsod se mi nov svet odpre.

Tud tukaj sonce gre okrog,
 dolino vidim, hrib in log.

Pa sonce naše, naše bolj blešči
in hrib naš lepše zeleni.

Tud tu cveto cvetličice,
po njih šume čebelice.

Pa naših rož je lepši, lepši cvet,
čebelic naših slajši med.

Dežela ljuba, kje ležiš,
ki jezik moj mi govoriš?

Kjer znanci moji, moji še žive,
prijat'li moji v grobovih spe.

Vzdihujem, vprašam vedno, kje,
prijatli, k vam želi srce.

Perut imeti, imeti si želim,
da k vam domov ko ptič zletim.

Ljudska

Najmlajša pevka v zboru, sicer študentka okoljevarstva, se je s 
petjem »okužila« v domači hiši. Če pojeta in ob glasbi uživata 
starša ter brat in sestra, kako ne bi ona? In če mama poje v zbo-
ru, zakaj ne bi poskusila tudi sama? Na reviji ljudskih pevcev v 
Šmartnem ob Paki je preživela ognjeni krst prvega nastopa in 
bilo ji je zelo zanimivo. Tako kot se ji zdi zanimiva tudi ljudska 
pesem, ki ji na koncertih prisluhnejo obiskovalci najrazličnejših 
starosti.

Čeprav je študentka, ji delo na kmetiji ni tuje. Poprime zanj 
tako v hlevu kot na njivi ali v gozdu. Še več:  tam, kjer je po-
gnala svoje korenine, bi rada tudi ostala. Domača kmetija bo 
njen dom, v delo, tudi v širši skupnosti, pa bo vnesla znanje o 
varovanju okolja.

Prostega časa ji ne ostaja veliko, a za branje dobre knjige s pu-
stolovsko ali ljubezensko tematiko ter za sprehode in »čveke« 
s prijatelji po brezpotjih Paškega Kozjaka ga vedno najde. Tudi 
za štedilnikom se dobro znajde; tako kot s petjem jo je mama 
»okužila« s pripravo sladic. Prisega na tiramisu.
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Kmečki dom
Kot spomin premnogih se mi zdi,
podrti dom na gričku kraj vasi.

Kot srčna rana drage domovine,
nekdanji kmečki dom zdaj razvaline.

Na oknih teh sem videl rož cveteti, 
za temi okni slišal dekle peti.

A zdaj ne več, samo skovir zavija,
namesto rož pa zid bršljan ovija.

Pod hišo, kjer studenček žubori,
mi stari oreh z vetrom govori.

Sem videl stisko, srečo tega doma,
a zdaj ta rod nekje po svetu roma.

Oh, koliko je danes teh grobov,
nekdanjih kmečkih, rožnatih domov.
Ker ni ljubezni več do zemlje rodne,

plevel prerašča zdaj jim njive plodne.

Tu, kjer nekoč je sreča kraljevala,
spomin na njo le groblja je ostala.
Kot srčna rana drage domovine,

nekdanji rožni dom zdaj razvaline.

Ljudska
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Dober večer
Dober večer, bog daj,
svoje ljub'ce sem fraj,

mi je d'jala, mi je poslala
moj prstan nazaj.

Pa ta prstan je zlat,
okrog tisoč enkrat,

okrog njega je zapisano
moje ljub'ce slovo.

Pa en kamen teži,
not pri srcu leži,

odvaliti ga jaz ne morem
brez tvoje pomoči.

Odvalil ga jaz bom,
poročil te tud bom,

pred oltarjem pred farškim farjem,
tam boš rekla trikrat ja. 

Ljudska

Kje so tisti lepi stari zlati časi
Kje so tisti lepi, stari zlati časi,

ko so fantje še prepevali na vasi?
Kam se pesem fantov zdaj je izgubila
in nazaj se nikdar več ne bo vrnila.

Včasih, ko še v šolo smo hodili bosi,
pa čeprav že večkrat po hladni, mrzli rosi.

V šoli mogli pridno pisati in brati,
če ne smo pa dobili jih po zadnji plati.

Ko pa iz šole tam za našo staro hišo,
čredo smo odgnali po rožice na pašo.
Tam pa kurli, jedli pečen smo krompir,
nabirali smo kostanj in pa bukov žir.

Žetev to bilo je veselo opravilo,
na veselje fantov in deklet je bilo.

Ko zvečer na polju delo smo končali,
tam pred staro hišo k večerji smo se zbrali.

Zdaj pa traktorji, motorji nam brnijo,
v ušesih ustvarjajo nam težko melodijo.

Mi starejši pa, osamljeni na vasi,
kje so tisti lepi, stari zlati časi? 

Mi starejši pa, osamljeni na vasi,
kje so tisti lepi, stari zlati časi? 

Ljudska
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Ko lunca presvetli
Ko lunca presvetli, srce razveseli,

jaz grem svoji ljubci v vas, ji delat kratek čas.
Če mi odprla bo, jo ljubit čem zvesto,

če ne pa grem k eni drugi v vas.

Jo rahlo klicat grem, jaz dobro vem,
da očka še ne spi, še z mamco govori.
Bi slabo blo za me, ko'b očka slišal to,

in jaz bi moral spat doma.

Premila ljubica, cvetoča rožica,
oj, le prebudi se, odpri mi okence.

Odpri mi okence, že dolgo čakam te,
da mi podaš roko nocoj.

Je urca že devet, pod oknom sem že spet,
pod oknom tam stojim, odgovor ne dobim.

Kaj revček čem storit, jo klicat al pustit,
al k eni drugi v vas hodit.

Je urca polnoči, predolgo se mi zdi,
jaz grem od okna preč, ne boš me vidla več.

Tri leta al en dan, sem bil za nos speljan,
posebno pa še nocojšnjo noč.

Ljudska

Ko sem še ledik b'la
Ko sem še jaz ledik bla,

sem gor in dol za gozdom šla.
So mi ptičice prepe prepevale, 

so men veselje delale.
Ko sem se omožila,

sem gor in dol za gozdom šla,
pa nobene ptičice več slišat, slišat ni,

oh, kak se men to čudno zdi.

Ko sem še jaz ledik bla,
sem gor in dol za Savco šla.

So me ribice pozdrav pozdravljale, 
so men veselje delale.
Ko sem se omožila,

sem gor in dol za Savco šla,
pa nobene ribice več videt videt ni,

oh kak se men to čudno zdi.

Ko sem še jaz ledik bla,
sem gor in dol po vasi šla.

So mi fantiči prepe prepevali, 
so men veselje delali.
Ko sem se omožila,

sem gor in dol po vasi šla.
Pa nobenga fantiča ve

 slišat, slišat ni, 
oh, kak se men to čudno zdi.

Ljudska
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Ptička na vejci sedi
Ptička na vejci sedi,
ona cel svet veseli.

Ona prepeva, nam kratek čas dela,
stvarnika svojga časti.

Kmetič se joče na glas,
kaj bom pa delal ta čas?

Štibre bom mogu plačvat,
dolge vse poravnat,

Nimam pa kaj za prodat.

Kmetič le nič ne žaluj,
Jezus je stvarnik tvoj.

Trsek že zeleni, 
grozdje nam obrodi,

vinca bo več kakor lan.

Vince prodajal boš,
pol boš pa bogat mož.
Štibro boš lah plačval,

dolge vse poravnal,
sam ga boš spil en bokal.

Če si prijatelj naš,
primi zdaj v roke glaž.

Pol pa zahval Boga, ljubega Jezusa,
ker nam tak dobrega da. 

Ljudska

Ne hodi ti k meni ponoči
Ne hodi ti k meni ponoči,

pridi rajši podnev.
Ponoči te čakajo fantje povsod, 

za tebe nevarna je pot.

Kaj meni je zdaj za storiti,
ponoči jaz k ljubci ne smem,

podnevi k njej hodit 
to mene je sram.

Še rajši zapustil te bom.

Povprašal sem stare prijatle, 
le kakšen je zakonski stan,
le oni so rekli, dejali tako,

da h leti te grivalo bo.

Jaz onim prav nič ne verjamem,
kar hitro v farof letim,

le naj kar oznanjo 
pri cerkvi trikrat, 

da pri ljubci že ležal bi rad.

Prav luštno je res na gostiji,
pili in plesali smo,

so godci zagodli, dejali tako,
da h leti že zibala bo.

Nevesta se mal zasmejala
in mislila si je tako,

da v kimpetu jedla bo kurje meso
in vince bo pila sladko.

Kurje meso res je drago,
saj vince tud nekaj košta.

Prešmentano dekle, kak dobro ti gre,
jaz moram skrbeti za te.

Ljudska
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Naši začetki segajo v čas, ko nam je s svojim poznava-
njem glasbe veliko pomagal Tone Videc, Marjana Do-
bovičnik pa nas je trdno držala skupaj in našo skupi-
no vodila do leta 2010. Obema smo iskreno hvaležne. 
Vsekakor pa brez dobrih pevk, posebej brez vodilne 
Ivanke Štravs, ter brez zanosa vseh ne bi prišle tako da-
leč. Ponosna sem, da sem del te skupine in da nam je 
s skupnimi močmi uspelo izdati lastno pesmarico, ki 
govori o nas in izraža našo ljubezen do ljudske pevske 
dediščine.

Zahvaljujem se vsem, ki so nam vsa leta pomagali in 
nas spodbujali, zahvalo pa namenjam tudi ekipi, ki je 
omogočila izdajo te knjižice. Iskrena hvala za ves njihov 
trud in delo.

Marta Javornik
predsednica ljudskih pevk

Res  luštno je pri nas. Za nami je 11 let 
resnega dela in veselega druženja. 
Naša zasedba se je skozi čas spreminjala, 
a še vedno smo ostale zveste petju in 
svojemu poslanstvu - ohranjati lepo 
slovensko ljudsko pesem.

Zahvala
Kmečka žena je garač

Smo prave kmečke žene,
čile vse in zdrave,

doma iz vseh koncev Dobrne,
pa skupaj smo se zbrale.

Ko sejemo, ko žanjemo,
na polju se znojimo,

čeprav so roke žuljave,
se rade veselimo.

Pa v kuhinji se vsaka
od nas prav spretno zavrti,

skuhati in speči zna 
sto in sto stvari.

Ko kruh domači pečemo,
po vasi zadiši,

saj slajšega na svetu ni
kot kruh iz kmečke je peči.

Sklenile kmečke žene smo
združiti vse moči,

da naš turistični lep kraj
še lepše zaživi.

Avtorja: Marjana Dobovičnik in Tone Videc  
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Danes skupaj
Danes skupaj smo se zbrali,

da bi roko ti podali,
zaželeli iz srca,

da naj ti Bog še zdravja da.

Pozabi na skrbi, težave,
misli takšne niso prave,
življenje upanje gradi,

le hrabro stopaj v nove dni.

Srečni smo, da te imamo,
kaj v zahvalo naj ti damo,

ni denarja ne zlata
za dobrote tvojega srca.

Naj pesem naše bo darilo,
želja v njej se je mnogo skrilo,

obriši solze si z oči, 
si vinca rujnega nalij.

Ob zdravici si želimo,
da čez leto se dobimo,

zdravi in veseli vsi,
da bi spet nazdravljali.

Živijo, oj, živijo,
slavljenki nazdravljamo!

Živijo, oj, živijo,
slavljenki nazdravljamo!

Ljudska



Res luštno je tu pri vas
Res luštno je tu pri vas, nam je tu kratek čas.

Al že gremo domov, al še ostanemo.
Kak se vam boljše zdi, naj se zgodi.

Birta zahvalimo, ker nam sladko vince da.
Če ga ima, naj ga da, saj ga še dosti ima.

Bog mu svet žegen daj, enkrat svet raj.

Urca že bije tri, men se po glavc vrti.
Urca kaj biješ tri, trudne so mi oči.

Bog je pa slamco dal, na nji bom spal.

Lahko noč, mamka vi, oče, odpuste mi.
Če sem kaj siten bil, ne povejte nikjer.

Če še kdaj pridem k vam, poboljšat se znam.
Če še kdaj pridem k vam, poboljšat se znam.

Ljudska
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