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BALADNA POT V LJUBLJANI »OBSOJENA DETOMORILKA« 

Baladne postaje  

1. Čevljarski most: uvod, tožba dekleta, pozdrav, izpoved; rojstvo, porod; krst 

 

»Kaj si Orša, tak žalostna 

kaj si sinka zanosla?« 

* 

Mene pa glava boli 

za moje lepo lice. 

* 

»Prišli so mi hudi briči, 

pretrdo me zvežejo, 

not v trančo so me djali, 

v to trančo velbano.« 

* 

Oh, nekaj noviga sem zvedeu, 

nove cajtenge sem brav, 

de more moja Zefka umreti, 

kam se bom sromak podal. 

* 

»Enga sinka sem rodila 

lebna mu nisem šenkala.« 

Bila je sinčka porodila, 

kakor žena zakonska. 

* 

Pri potoki Jordani, 

tam pri svetem Ivani. 

Tota bistra voda 

bila njegova botra, 

moja desna roka 

pa njegova grenka smrt. 

 

 

 

2. Ljubljanica: detomor 

 

Pod vago sem ga djala, 

no s peskom posipala. 

* 
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Kakor hitro ga je imela, 

prec mu je zavila vrat. 

* 

Ke za vrat sem mo stopila, 

sem mo zdrla ročico, 

ke za planke sem ga vrgla, 

ke za planke Gričove. 

* 

Za planke ga zakopala, 

za planke Žrjavove. 

 

3. Tranča: obsodba in ječa; zavrnitev rabljeve snubitve 

 

»Al te je to tvoj Jur naučil 

al si si sama zmislila?« 

»To me ni moj Jur naučil, 

sem si sama zmislila.« 

* 

I, še enkrat te uprašam, 

kam si dala sinčka dva?« 

* 

»V široko vodo sem jih vrgla, 

v to globoko Ljublanico.« 

* 

Oh, v vozo so me djali, 

nikdar več z nje peljali. 

Noter v globoko vozo, 

noter v hudo temnico. 

* 

Prišli so mi hudi briči, 

pretrdo me zvežejo, 

not v trančo so me djali, 

v to trančo velbano. 

* 

Rabelj Urško lepo vpraša, 

če hočeš moja bit. 
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»Jast pa nečem tvoja bit, 

hočem rajši smrt storit.« 

 

4. Rotovž: zbiranje meščanov, almožna/pobiranje miloščine in procesija (od Mestne hiše 

prek Trubarjeve, Vidovdanske do Friškovca). 

 

Tebe bodo obsodili, 

da ti glavco vzamejo, 

v sredo ob deveti uri 

iz mesta ven peljana boš. 

Dosti ljudstva za taboj pojde 

in vse ljubljanske kuharce. 

* 

Almežnar po vesi hodi 

in pobira almožno: 

»Le darujte, dobri ludi, 

da za svete meše bo!« 

 

5. Cerkev sv. Petra in Pavla, oltar sv. Uršule, 21. 10. goduje sv. Uršula: 

 

Mat ji pa vezil prinese 

glih na svete Uršle dan. 

Urška pa vezilo vzame 

in ga mater nazaj da. 

 

- prošnja fantu za rešitev (opis torture nezakonskih mater, evropski kontekst – 

Nemčija, literatura: Faust (Goethe), Zaprta vrata (Sartre), Sedem sinov (Žemlja), 

Zločin (Kveder), Zibelka, Kolovrat (Makarovič)). 

 

Lub moj fantič, prosi zame, 

da ne b bla jest sojena! 

»Jest ne morem zate prosit, 

ker s nevsmilenga srca!« 

 

 

 

6.  Friškovec: akt usmrtitve, nauk in prošnja transcendenci za pomoč ob smrti 

(poslušanje zvočnega posnetka »Nekaj novega sem zvedev« na spletni strani 

Etnofletno). Usmrčena 22. 10. 1766, 21. 10.,  23. 10. 1766 dobil denar za usmrtitev 

Urške Mandlovke rabelj iz avstrijske Koroške. 
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Frajmon je meč zavihtil, 

vrgel Urški glavco preč. 

* 

Rabel se okol zasuče, 

(o)dseka Urški glavco preč. 

* 

Frajman se pa ukrog zasuče, 

Urški glavca odleti. 

* 

Črna kri se je poliva, 

vsa se v frajmana spusti. 

* 

Le sǝm, le sǝm, vse dekleta, 

vse te mlade dejkǝlce, 

za͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜  n eksemel me vzemite, 

mene mlado Uršiko! 

 

* 

 

Zdaj jaz mojo dušo priporočim 

mojmu angelu varuhu. 

moj sveti angel varuh, 

zdaj stoji meni na stran! 

Mojo dušo priporoči 

v ježušovih svetih pet krvavih ran 

ino jo tude priporoči 

očetu nebeškemu! 
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Popravek: Urška Mandeljc je bila obglavljena 22. 10. 1766, plačilo pa je krvnik dobil 23. 10. 

1766. Čevljarski most je enako Šuštarski most. Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla pride pred 

Friškovcem. 
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