PESEM O LOVRENŠKEM TONČKU**
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Po kaseti O pohorskem kmetu vam hoč'mo zapet (1980), zapisala Anton
in Doroteja Gričnik, pojejo jo tudi Pevci iz Stranic, sestre Višič iz Ruš,
Vaberški fantje in mnogi drugi.

V šentlovrenski fari bil fantič je mlad,
v šolo je hodil, učil se je rad,
pošteno je bilo njegovo srce
in Tonček mu je bilo ime.
Od Marpoga gori ta prvi štacjon
tri leta je služil cesarja kaprol,
pol je pa prišel na urlaub domo,
kar vsakemu znano je hlo.
Ta stare navade ni mogel pustit,
ponoči je hodil dekleta budit.
Ga dekle zasliši, pa hitro vun gre,
da bi enkrat ga videlo še.
A komaj en par besedi zgovori,
že človek sovražni na strani stoji,
ga udari po glavi in hitro zbeži,
al Tonček zdaj mrtev leži.
Ljudje prihitijo in gledajo ga,
gor ga vzdigujejo, kličejo ga,
pa on ne spregleda, ne spregovori,
Tonček za vselej zaspi.
Sovražnika primejo, vklenejo ga,
v Celje ga ženejo, sodijo ga,
tri leta mu dajo, premal se jim zdi,
zato še tri zraven dobi.
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V šentlovrenski cerkvi zvonovi pojo,
ko mladega Tončka k pogrebu neso,
na britof ga nesejo fantje mladi,
saj tja bomo raj žali vsi.
PESEM o LOVRENŠKEM TONČKU /
ŠENTLOVRENSKI FANTIČ /
V ŠENTLOVRENSKI FARI /
UBOJ NA VASOVANJU /
ŠENTLOVRENSKA
Z različicami po Mišiču (Vresnik), Gradišniku, Lešniku, Antonu Rošerju. Kočnikovi,
Mariji Škrinjar iz Božjega, Hrenu (»Pel jo je neki nepoznan star olcar pri Sv. Treh
kraljih kar na nekem prhkem štoru, ker ga je imel malo pod klobukom, leta 1933«);
po Kumravi naj bi pesem nastala 1.1892 na Kozjanskem (avtor Janez Bah - glej
vire!), zato jo je Cvetka izločil. Morda pa gre za prepesnitev kakšne starejše?
Dekliči. fantiči, poslušajte nas,
eno pesem vam hočem zapeti na glas,
kdor hoče na svetu pošteno živet
in enkrat pa srečno umret.
V šentlovrenski fari en / bil fantič je / fantiček mlad, /
V šentlovranskifari
enjantiček mlad /
V šentlurenski [ari en fantič bil mlad, /
V šentflorenski [ari en fantič je mlad,
v šolo je hodil, učil se je rad, /
prebrisane glave, učil se je rad,
pošteno / ponižno je bilo njegovo srce
in / a / al/ oj Tonček / Tonč mu je bilo ime.
Od Marpoga / Iz Marpurga gori ta prvi štacjon /
Dol od Maribora ta prvi štacjon /
Doli od Marpurga prvi štacjon, /
Od Marpuga doli ta drugi štacjon /
V Marpurgi bil je ta prvi štacjon /
Od Graca prat Marpugu drugi štacion
tri leta je služil/i/ cesarja kaprol, /
cesarja je služil tri leta kaprol, /
Tončekje služil cesarju kaprol, /
tri leta je služil cesarju kaplor / kapron,
pol/potem
je pa prišel na urlaub domo/u, /
ko Tonček pride na urlaub domu,
kar / saj / še vsakemu znano je bla. /
ki vsakemu znano je to. /
naenkrat vse znano mu je blo.
Ta stare / Stare navade ni mogel/hotel
pustit, /
Te / Stare navade /pa/ ni mogelopustit,
ponoči je hodil / je hodil ponoči dekleta budit. /
zvečer je pa hodil dekleta budit.
Ga dekle zasliši, pa hitro vun gre, /
Ko dekle ga sliši, pa hitro ven gre, /
/ko/ ga dekle zasliši, odpirat mu gre,
da bi /enkrat/ ga videlo še. /
o da bi ga videlo še. /
Dekle ga zasliši, odpirat mu je šla,
da bi enkrat še videla ga.
Akomaj / Komaj en par besedi z/govori, /
Komaj par besedic še spregovori, /

Komaj spregovorita en par besedi. /
In komaj izrečeta par besedi,
lžf>/ človek sovražni/k na strani / straži stoji, /
že hudi sovražnik na strani stoji,
ga udari po glavi / na prsa in hitro zbeži, /
na prsa ga udari in I pa hitro zbeži,
a / al/oh Tonček zdaj / pa mrtev leži. /
Nesrečen I človek sovražnik na strani stoji, /
po glavi ga udari, da kar omedli, /
na prsa ga udari, se mu nasmeji.
še enkrat ga udari, pa hitro zbeži.
all Tonček že mrtev leži.
Ljudje prihitijo /in! gledajo / kličejo ga, /
Kmalu pridejo trije fantiči,
gor ga vzdigujejo. kličejo ga,
pa on ne spregleda, ne spregovori, /
nič več ne spregleda, nič Iveči ne govori I ne spregovori,
Tonček za vselej / veselo zaspi. /
alin I oj lja, Tonček za vsema I za vselej zaspi. /
Tonček zdaj mrtev leži.
Sovražnika primejo, vklenejo ga, /
Žarularmi ga primejo, vklenejo ga, /
Sovražnika ujamejo, zvežejo ga, /
Sovražnika iščejo, najdejo ga,
v Celje peljejo I peljajo, ga ženejo, /in/ sodijo I obsodijo ga, /
ga v Marpog peljejo. tam sodijo ga,
tri leta mu dajo, premal se jim zdi, /
štir/i leta spoznajo, premal se jim zdi,
zato / potem še tri druge / zraven dobi. /
in zraven še štiri dobi. /
tri leta spoznali, je blo še premal,
na to še tri zraven mu dal.
V šentlovrenski cerkvi zvonovi pojo,
ko mladega Tončka k pogrebu neso,
na britof ga nesejo fantje mladi,
saj tja bomo raj žali vsi. /
Šentlovranski zvoni prav milo pojo,
mladega Tončka k pogrebu neso,
zvoni mu pojejo, očka in mati se jokajo,
Tončka pa spremljajo v črno zemljo. /
Pri svetem Miklavžu mrliču zvoni,
v šentloorenski [ari prav milo doni,
zvonovi so vzeli od Tončka slovo
in spremli ga v hladno zemljo. /
Pri svetemu Lenartu mrliču zvoni,
zvečer, opoldan in ko se zdani,
zvoni so vzeli od njega slovo,
spremljali v hladno zemljo.

UBOJ NA VASOVANJU
Takole je pesem 1978 zapel Anton Bah, sin. avtorja Janeza (po knjigi Slovenske
ljudske pesmi 4, 1998):
Fantje, dekleta, poslušajte me,
kaj čem vam zapeti, za vzgled si vzamte,
da boste živeli pošteno na svet,
če hočete srečno umret.
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V kozjanski bil fari en fantič je mlad,
bil bistre glave in učil se je rad,
veselo je bilo njegovo srce
in Tonček mu je bilo ime.
In Bog mu odločil vojaški je stan,
kak pridno se Tonček obnašal je tam,
zato je pa prišel tak hitro naprej,
da vsaki se čudil mu je.
Marenberg bil mu je prvi štacjon,
že skoraj štir leta on služil je tam,
a zdaj je pa prišel na urlaub doma,
saj vsakemu poznata je bla.
Veliko prijatlev je Tonček imel
in vsakega tudi obiskat je htel
in slabim tovaršem se v družbo poda,
ki spravli so ga iz sveta.
On neko deklino poklicat želi,
naj odpre mu vrata, da ž njo govori,
deklina se vstane, iz hišice gre,
ker rada bi vidla ga še.
In komaj zgovoril je par besedi,
sovražnik že vzadi iz matko stoji,
ga vdari po glavi in hitro zbeži
in Tonček skor mrtev leži.
Ljudje prihitijo in zmivajo ga,
in vprašajo, ali še koga pozna.
On nič ne pogleda in ne govori
in kmalu za vselej zaspi.
Žandarji pa hlapca prijeli so zdaj,
ga zvezali in so ga gnali naprej,
nesrečni hudobnež je tega bil kriv,
po nedolžnem ga je umoril.
So v Cele ga gnali na švarengeriht,
štir leta spoznali, da ječe dobi,
al vendar to premalo se zdi,
zato še tri leta dobi.
Pri svetem Miklavžu mrliču zvoni,
to z njegove fare prav milo doni,
zvonovi so vzeli od njega slovo,
ga spremili v črno zemljo.

