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Upam, da bodo vsi
Slovenci neko
spoznali vso
resnico

Z

a vstop v Demos sem se odločil, da bi, če bi bilo mogoče, onesposobili komunistično oblast.
Moj oče je bil kot ujetnik v Rusiji ob revoluciji. Pripovedoval mi je o takih grozodejstvih,
ki so jih izvajali boljševiki, da sem, ko sem zagledal prvega partizana z rdečo zvezdo, mislil, da
vidim hudiča. Povedal je, da so vse trgovčiče, imenovali so jih buržuji, obesili po uličnih svetilkah in da
so boljševiki rajali in tulili. S tem so uničili trgovino, in kmalu jim je zmanjkalo vsega. Ujetnike so poslali domov. Naši so delali isto, pobili so vse ujetnike, begunce z ženami in otroki, Slovence, tudi vse
izobražence, za katere so vedeli, da niso komunisti. Zgrozim se ob misli, da jih še vedno imenujejo kolaboranti. Bili so fantje, mlajši od sedemnajst let, ki niso smeli biti doma. Hitlerja so sovražili, zato so
šli kamor koli. Za politiko se niso zanimali, ni bilo radia ne televizije. In še danes se govori, da so bili
zločinci.
Upal sem, da bomo le premagali komunizem brez vojne, kar nam je v začetku tudi uspelo. V naši
vasi je na prvih volitvah zmagal Demos z absolutno večino. Veselje je bilo nepopisno, ne morem opisati
občutka ob tej zmagi, imeli smo tudi zahvalno mašo in veliko slavje pri družini Kosirnik.
Žal pa sedaj tisti, ki so doživeli te strahote, umirajo ali so že umrli. V šolah pa v glavnem še vedno
ponavljajo kurirčkove zgodbice o uspehih partizanov, zato se nam vrivajo nazaj. So pravi mojstri laži.
Kar spomnite se patrij, kakšne dokaze so imeli o nagradah Janezu Janši. Kje so zdaj? In vendar je Janša
prvi, ki je upal reči: »Uprli se bomo, če bo treba, tudi z orožjem.« On je naš narodni junak, skupaj z
Lojzetom Peterletom in dr. Jožetom Pučnikom so nam priborili samostojnost, tega ne more nihče
zanikati.
Tako se svet vrti. Upam, da bodo vsi Slovenci nekoč spoznali vso resnico.
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