
Don Boskova oblast nad nečistimi duhovi ...  
 
Nekoč je sanjal, kako hudič drži v oblasti mlade in jih s tremi zankami vleče v pogubo. Takole don Bosko 
pripoveduje zvečer 4. aprila 1869 svojim fantom: »Sanjalo se mu je, je dejal, da sem v cerkvi sredi množice 
fantov, ki so se pripravljali na spoved. Veliko fantov se je gnetilo pred mojo spovednico pod prižnico. Začel 
sem spovedovati.  
Ko pa sem videl toliko fantov, sem vstal in šel proti zakristiji, da bi poiskal še kakega duhovnika, ki bi mi 
pomagal.  
Med potjo sem na svoje veliko presenečenje videl fante, ki os okoli vratu imeli zvezano vrv, ki je stiskala 
njihovo grlo.  
Zakaj imate vrv okoli vratu? sem jih vprašal.  
Vrzite jo proč! Nič niso odgovorili, ampak samo srepo gledali.  
Daj no, sem rekel enemu, ki je bil blizu, snemi to vrv! 
Ne morem je sneti. Nekdo za menoj jo drži.  
Pozorneje sem pogledal in zdelo se mi je, da sem za ramami mnogih fantov opazil dva dolga rogova. Približal 
sem se, da bi bolje videl. Za ramami najbližjega fanta sem zagledal grdo zverino, s strašnim gobcem, podobno 
velikemu mačkonu, z dolgimi rogovi, ki je vlekla zanko.  
Pošast sem hotel vprašati, kdo je in kaj dela, pa je povesila gobec in ga skušala skriti med tace, sključila se je, 
da bi je ne videl. Tedaj sem prosil enega od fantov, naj teče v zakristijo po posodo z blagoslovljeno vodo. Ta 
čas sem opazil, da ima vsak fant za ramami tako priskutno zverino. Vzel sem kropilnik in vprašal enega tistih 
mačkonov: Kdo si?  
Zverina me je grozeče pogledala, odprla gobec, zarežala in hotela planiti name.  
Takoj mi povej, kaj delaš tukaj, ti nesramna zver. Ne bojim se te. Vidiš? 
S tole vodo te bom pošteno umil, če mi ne odgovoriš. 
Pošast me je gledala, se tresla in mučno zvijala. Odkril sem, da je v roki držala tri zanke. 
Kaj pomenijo te zanke? 
Ne veš? Stojim tu in s temi tremi zankami silim fante, da bi se slabo spovedali.  
In kako? Na kakšen način? 
Ne bom ti povedal. Ti boš to povedal fantom.  
Hočem vedeti, kaj pomenijo te tri zanke. Govori, sicer te poškropim z blagoslovljeno vodo.  
Nikar! Pošlji me v pekel, toda ne poškropi me s tisto vodo.  
V imenu Jezusa Kristusa govori torej! 
Pošast se je strašno zvijala in odgovorila: 
S prvo zanko stiskam grlo zato, da bi fantje zamolčali grehe pri spovedi.  
In  druga? 
Z drugo jih priganjam, da se spovejo brez kesanja.  
In tretja? 
Tretje stvari pa ti ne povem! 
Kaj? Mi nočeš povedati? Takoj te bom poškropil! 
Nikar, nikar! Ne bom povedal, je začel ječati, sem ti že preveč povedal. 
In vendar hočem, da mi poveš. 
Ponovno sem mu zagrozil in povzdignil roko. Tedaj so mu iz oči švignili plameni, nato še kaplje krvi. Nazadnje 
je dejal: Tretja zanka pomeni, da ne naredijo dobrega sklepa in se ne držijo spovednikovih nasvetov. Opazuj 
koristi, ki jih imajo fantje od spovedi. Če hočeš spoznati, ali fante zategujem z zanko, poglej, ali so se 
poboljšali.  
Zakaj se pri zategovanju zank skrivaš za rameni fantov? 
Da me ne vidijo in da jih lažje potegnem v svoje kraljestvo.  
Medtem ko sem ga hotel vprašati še druge stvari in mu zaukazati, kako bi onemogočil njihovo početje, so vsi 
drugi strahotni mačkoni začeli zamolklo mrmrati, nato ječati in kričati na tistega, ki je govoril; zagnali so vik 
in krik. Ko sem videl zmedo in menil, da ne bom več izvabil kaj koristnega iz pošasti, sem vzel kropilnik in 
poškropil z vodo na vse strani. Tedaj so se vse pošasti med velikim truščem začele bežati, ene na eno, druge 
na drugo stran. Ob tem hrušču sem se zbudil.«  


