
Za malo dobre volje 

Iz Kranja in okolice 

 

Ne mara kupiti srečke 

Stari Košnik ni nikoli nič zadel na loteriji. Ja, seveda, srečko je treba kupiti. 

Vprašali so ga, zakaj na loteriji ne kupi srečke, da bi zadel kaj denarja. Pa je 

Košnik dejal: ''Ja, zakva b'jo pa kupu, k'gor na njej piše serje'' (tj. serie; op. 

pisec). 

 

Med nemško okupacijo na železniški postaji Žabnica 

V Žabnici se ustavi potniški vlak. En Gorenjec, ki se skupaj z drugimi pelje na 

vlaku, odpre vagonsko okno, pomoli glavo ven in zavpije: ''Kvakendorf.'' 

Nemški policist to sliši, hitro priteče k njemu in ga zaradi nedostojnega vedenja 

kaznuje za 5 mark. Gorenjec mu ponudi 10 mark, policist pa nima 5 mark, da bi 

mu jih vrnil. Gorenjec uvidi, da še nekaj časa ne bo dobil vrnjenih 5 mark, in 

ponovno (za 5 mark) zakriči: ''Kvakendorf.'' 

 

Pri uri propedevtike 

Na kranjski gimnaziji je bil zelo spoštovan profesor dr. Simon Dolar, ki je dolga 

leta ravnateljeval. Prej pa je poučeval matematiko, fiziko in tudi propedevtiko. 

Tudi mojega očeta. Pri šolski uri propedevtike so obravnavali čustva, kako na 

primer človek doživlja različne občutke. Profesor pokliče pred tablo enega 

dijaka, ki je imel težave prav pri matematiki, in mu reče, da naj opiše občutke, 

če bi on zdaj na loteriji recimo zadel 100 dolarjev. Presenečen dijak je v hitrici 

in zadregi izdavil: ''Ojej, ojej, saj mam še enega preveč.'' 

 

Strup 

To se je dogodilo okoli leta 1925 tudi na gimnaziji v Kranju. Pri pouku kemije 

profesor pokliče dijaka k tabli in ga vpraša: ''Povejte mi, prosim, nekaj o 

najhujšem strupu, ki ga poznamo.'' Dijak: ''Oprostite, gospod profesor, bom 

takoj odgovoril, saj ga imam na jeziku.'' Profesor: ''Ojej, če pa ga imate na 

jeziku, ga takoj izpljunite, da se ne zastrupite.'' 



Žlice so usrali 

Neko kmetijo so obiskali ata, mama in sin. Gospodinja jim prijazno postreže z 

močnikom. Pa jim ni preveč šel v slast. Le malo so ga pojedli, na mizi ga je še 

dosti ostalo. Gospodinja nato pride k mizi, se razhudi in reče: ''Ja, glih tolk ste 

jedl, da ste žlice usral.'' 

 

Pri nas ne štejemo 

Prišli so na obisk. Gospodinja jim postreže čaj in piškote. Čez nekaj časa reče 

gospodinja: ''Jejte, jejte, saj niste še nič vzel'.'' Eden od obiska pa: ''Jaz sem vzel 

že tri.'' Gospodinja: ''Ne, ne tri, štiri, čeprav pri nas ne štejemo.'' 

 

Jaz vam ga že pokažem 

Profesor Simon Dolar je imel navado, da je rekel: ''Jaz vam ga že pokažem'', če 

je kak dijak kaj ušpičil ali ni nič znal. Pa se je zgodilo pri uri matematike, ko so 

pri pouku obravnavali kroglo. En dijak je med šolsko uro spet nekaj ušpičil in 

profesor Dolar*: ''Jaz vam ga že pokažem.'' 

Čez trenutek ali dva tiho iz šolskih klopi: ''Izračunajte mu kapico.'' 

 

…………………………………. 

*  Te tri vice iz kranjske gimnazije mi je povedal oče Boris. 

 

ᴥ 
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