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POEZIJA 

 

Barbara Gregorič Gorenc: PESEM – ODKOD? 
 
Odkod se pesem vzame? 
Jo muza kar narekuje? 
Kje pa muza stanuje? 
Kako sploh muza živi?  
Zakaj včasih dolgo molči?! 
 
*** 
 
Če močno se prestrašim, 
lahko kar stran jo pobrišem!  
Ali pa pesem napišem –  
od samega strahu! 
 
Ojoj! Če jeza me prime, 
padajo nove rime – 
naravnost na bel papir! 
Dokler ne pride mir. 
 
In če močno se zaljubim, 
spet boste name jezni. 
Šla bom v kakšen kot 
in pesnila svoji ljubezni. 
 
Kadar se žalost me loti, 
tiho čepim v samoti, 
v solze pero pomakam, 
žalostno pesem počakam. 
 
Raje bom kar vesela! 
Svet je tako preresen! 
Močno v svinčnik ugriznem 
in pišem navihano pesem. 
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Andrej Kokot: KAKO NAPIŠETE PESEM? 
 

Najprej besede po vrsti zložite, 
na koncu zašpilite z i ali a, 
vsekakor vedno pazite, 
da se bo rima pravilno izšla. 
 
Potem vzemite ščepec soli 
(seveda tiste v možganih), 
čeprav ob tem malo glava boli –  
in jo posujte po verzih izbranih. 
 
In če se pretrga ali zmeša štrena, 
jo smeh zlepi in poravna, 
seveda pa bo pesem prazna, lesena,  
če v njej ne bo vsaj malo srca. 
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Dane Zajc: MOJA PRVA PESEM 
 

Prva pesem je kot prva ljubezen: 
S prvo ljubeznijo molčimo na štiri oči, 
v prvi ljubezni se znamo šteti do tri 
in prva ljubezen se rima samo na bolezen. 
 
Svojo prvo pesem sem skrival pred bratom, 
pred sestrama, mamo in atom. 
Moja prva pesem je v vojski zgorela, 
vojska nam zmeraj pusti veliko pepela. 
 
Prva ljubezen nas v spominih obišče, 
ko nam sivijo lasje. 
Prva pesem z mano gre. 
In kadar sama sva, njen glas, zaupen in tih 
zašepeta iz prve pesmi okorni stih. 

 

Lila Prap: HeLENA iz LENarta 
 

V LENArtu je živela deklica HeLENA, ki je bila grozno LENA. Če ji je kdo le namignil, da bi pospravila 
stanovanje, je postala vsa zeLENA, se vrgla na koLENA in pričela jokati. Še enega poLENA ni hotela 
prinesti, da bi mama lahko zakurila. Kljub temu da ni nič delala, pa je hotela nositi samo sviLENA 
oblačila. 
Ko so se z družino preselili v LENdavo, je HeLENA spoznala dečka z imenom TiLEN, ki je bil še bolj LEN 
kot ona. Ta je vsak dan pojedel obiLEN obrok poLENte, in to je bilo edino delo, ki ga je opravljal. Še do 
stranišča se mu ni ljubilo iti, zato je nosil pLENice. Ko so mu drugi očitali, da širi siLEN smrad po sobi, 
jim je odvrnil, da so maLENkostni. 
HeLENA in TiLEN sta se dobro razumela. Naredili so jima stekLENo verando, kjer sta neutrudno 
počivala, jedla masLENE kruhke in opazovala jeLENe, ki so se v megLENih dneh prišli past prav do 
hiše. 
 

Lila Prap: 5RA in MIL1 
 

5ra in Mil1 sta sošolki. 5ra se pridno uči in med poukom nikoli ne kle5a, zato ima same 555. Mil1 pa 
je bolj 11. Nob1 snov je ne zanima in ima same 111. Njena ses3ca, ki je 3 leta mlajša in še ne hodi v 
šolo, se s3nja s 5ro, da se bo morala Mil 1 bolj potruditi v šoli, če bo hotela izdelati z 2. 
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Tone Pavček: BESEDE TAKE IN 

DRUGAČNE 
 

Ljubim besede, tiste prave,  
ki nočejo v glave odraslih:  
sočne in zvočne in vsemogočne,  
zmožne in prožne,  
gladke in sladke,  
ki se v ustih tope,  
čistijo grlo in ga hlade,  
kakor bonboni,  
ko čokolada,  
ko limonada, 
ki, kadar se rabijo, gladijo, vabijo,  
sladijo,  
zvenijo,  
živijo  
ko Tivoli 
in v njem direndaj  
ali pa pokajo, pojo in se pačijo  
kot papagaj 
ali, postavim, Popokatepetl. 
 
Ah, in kaj je besed,  
kislih in pustih,  
ki se kot jed  
nemogoča 
valjajo v ustih,  
kakor čistoča  
in tihobodi  
in senespodobi  
in hitrospat! 
 
Groza! Kakšen puščoben besedni zaklad!  

Pojdimo, bratci, skozi najtanjše sito  

naš slovar presejat,  

da ga očistimo res temeljito  

tega plevela spred in zad! 

 

 
 
 

Boris A. Novak: PREBESEDIMO  

BESEDE 
 

Na svetu je veliko veliko ljudi  
in veliko veliko besed. 
 
In kakor je na svetu preveč odraslih ljudi, 
tako je tudi preveč odraslih besed. 
 
Kajti, te odrasle, stare besede  
so blede kot krede  
in dolgočasne kot grde sosede! 
 
Stare besede ne pojejo. 
Stare besede le papir jejo. 
 
Tako stara beseda budilka sploh ne zvoni. 
In stara beseda medved sploh ne je meda. 
Stara beseda policaj pa namesto palice 
v roki drži — polico! 
 
Zato se razbesnimo in prebesedimo besede! 
 
Poiščimo kakšne skrite, nezaslišane —, 
odkrijmo kakšne neznane — —, 
ustvarimo kakšne — — —, 
skujmo — —— —, , 
izmislimo si kakšne nove besede! 
 
Budilko prebesedimo v — zzzbudilko! 
Medveda preimenujmo v — medjeda! 
Policaja pa prekrstimo v — palicaja! 
In glej, čudež! 
 
Popravljena beseda zzzbudilka zzzvoni kot 
zzzmešana!  
Požrešna beseda za medjeda je sklede in 
sklede meda!  
Postavni besedi palicaj pa ob pasu res visi — 
palica! 
 
Te prebesedene besede pojejo, pojejo! 
 
Kajti, otroštvo besed  
je rožnato kot sen  
in kratkočasno kot pesen! 
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Bina Štampe Žmavc: BALKON 
 

Sonce sedi na balkonu, 
veliko, toplo in zlato. 
Ker je nebo svetlo modro, 
si je zavezalo sinjo kravato. 
Na nogah ima zlate sandale. 
Sije tako vroče in močno, 
da spreminja balkon v nabrežje obale. 
 
 
 
 

Bina Štampe Žmavc: POPOLDNE 
 

Popoldne stanuje 
na mojem balkonu –  
poseda med rožami,  
klepeta z metulji,  
nališpano s kamenčki  
kot z dragulji  
pleše ob zvokih  
Daljnih španskih kitar. 
Popoldne stanuje 
na mojem balkonu –  
postaja mu zmeraj bolj všeč,  
uživa v dišečem nemiru  
in pravi, da ne gre  
nikamor več,  
dokler z baklo zarje  
ne nazdravi večeru ... 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bina Štampe Žmavc: VETER GRE 
SPAT 
 

Skozi beli gozd oblakov 
veter se odpravlja spat, 
tiho, vetrnih korakov  
veje do prepišnih vrat. 
 
Zavrtinči v ples snežinke  
s tenko vetrno dlanjo,  
 zasmehljajo se belinke,  
ko ga spremljajo v temo. 
 
Veter posteljo prepiha, 
prerahlja odejo sanj, 
baldahin iz zvezd zaviha, 
zvezde šteje nasmehljan. 
In vse bolj nalahno diha,  
vse bolj nizko je nebo, 
 ko zaspi, ga luna tiha  
ziblje z mesečno lučjo ... 

 

Barbara Gregorič Gorenc: ZAKAJ 

RADA BEREM? 
 

Rada berem 
ker mi pred očmi  
besede oživijo  
in se zgodbe  
kot film vrtijo; 
 
ker je branje –  
potovanje v drugo  
resničnost  
ali v sanje; 
 
in ker so knjižni junaki  
včasih taki kot jaz in Ti,  
z njimi delim veselje,  
razmišljanja in skrbi. 
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Barbara Gregorič Gorenc: 

NAJLJUBŠI SPOMIN 
 

Kdaj potrebujem  
najljubši spomin? 
 
Ko že dolgo, predooolgo  
v čakalnici sivi sedim, 
"celo večnost" stojim na postaji, 
v negibne kazalce strmim 
(in v nožne palce) 
ali žalosten vse zapustim ... 
 
Takrat potegnem na plan 
NAJLJUBŠI SPOMIN! Vesel, razigran! 
Popelje me v čase in kraje, 
ki imam jih najraje;  
z menoj so najljubši obrazi, 
me razvedri, potolaži. 
 
Ves dolgčas prežene stran!  
(A kakšen je – ne izdam!) 

Barbara Gregorič Gorenc: 

RAZISKAVA 
 

Ne, 
danes ne nagajam! 
In vas ne jezim! 
Resno delam z glavo 
in zelo hitim.  
Pripravljam raziskavo:  
"Starši in slabi živci". 
Dognal bom,  
kdo so krivci  
v prepiru z mularijo  
in kako v družini  
preživeti v miru. 
Rad bi določil točko, 
ko mami "prekipi", 
in tisto, malo nižjo,  
ko očka zakriči. 
Zraven pa si zrišem  
graf za najkrajši čas, 
ko varno jo pobrišem –  
raziskovalec – JAZ! 

Niko Grafenauer: UŠESA 
 

Ušesa so kamrica sluha. 
Lahko so zelo poslušna,  
lahko so gluha,  
ali pa le naglušna. 
 
Tista najbolj zvedava  
ne preslišijo nikdar ničesar. 
Kot kakšna prisluškovalna naprava  
vlečejo vse na ušesa. 
 
Včasih v ušesih zvoni, 
 da odmeva po celi glavi.  
Takrat se glava jezi,  
ker zvončka nihče ne popravi. 
 
Če si počitka želijo,  
ušesa ne ležejo spat,  
samo na ušesih sedijo 
 in ne odpirajo vrat. 
 
V ušesnih veščinah veljajo 
 za čudo nad vsemi čudesi  
taka ušesa, ki znajo 

striči z ušesi. 
 
Le nekaj ne gre in ne gre  
ušesom v glavo:  
zakaj se jim vsi smeje,  
če slišijo rasti travo! 
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Berta Golob: POGOVOR O 

VSAKDANJIH STVAREH 
 
ŽARKO: Meni gre že vse na jetra.  
DARKO: Meni se pa v želodcu obrača. 
ŽARKO: Do obisti bi jih ... 
DARKO: Do kosti jih bom oglodal. 
ŽARKO: Vsi so krvavi pod kožo. 
DARKO: Do dna riti naj jih bo sram. 
ŽARKO: Ti ne veš, kaj vse mi še leži na srcu. 
DARKO: Ti pa ne veš, kaj vse sem v srce 
zaklenil. 
ŽARKO: Morala bova s trebuhom za kruhom. 
DARKO: Ali pa kakšno stvar s komolci pridobiti. 
ŽARKO: Niti z mezincem ne bom mignil. 
DARKO: Potem ne boš imel nikoli nič pod 
palcem. 
ŽARKO: Jaz znam težave z levo roko odpraviti. 
DARKO: Meni so pa čez glavo zrasle. 
ŽARKO: Samo da jih na tuje rame ne prelagaš. 
DARKO: Slabo je takrat, kadar vstanem z levo 
nogo. 
ŽARKO: Si že pravi, tebi ne seže nihče do 
kolen. 
DARKO: Poskušal bom kaj pod roko prodati. 
ŽARKO: Jaz pravim, naj ne ve levica, kaj dela 
desnica. 
DARKO: Ni dobro, kadar te tuja vrata po petah 
tolčejo. 

ŽARKO: Pravočasno moraš pete odnesti. 
DARKO: Nimam niti toliko sreče, kolikor je za 
nohtom črnega. 
ŽARKO: Daj, daj, tebi še kri v žepu vre. 
DARKO: Tudi ti imaš še prve noge. 
ŽARKO: Ali si se že kdaj teti v srce zasmilil? 
DARKO: Seveda, saj kri ni voda. 
ŽARKO: Jaz se pred tablo tresem kot šiba na 
vodi. 
DARKO: Čudno, saj si velik kot gora. 
ŽARKO: Trudim se, da bi ožel možgane in znal 
za trojko. 
DARKO: Misliš, da mene nikjer čevelj ne žuli? 
ŽARKO: Hudo je, da bi kar dušo spustil. 
DARKO: Gledaš, ko da bi z neba padel. 
ŽARKO: Nalezel sem se cvekov kot berač uši. 
DARKO: Jaz bom tudi pogrnil. 
ŽARKO: Do srca si mi segel s to besedo. 
DARKO: Meni pa nič srce ne poskakuje. 
ŽARKO: Naj gre vse v tri pirovske. 
DARKO: Potem bo šlo rakovo pot. 
ŽARKO: Ne bi več smel zidati gradov v oblake. 
DARKO: Že vidim, da nisi po juhi priplaval. 
ŽARKO: Kaj si rekel, gluh sem kot bukov štor. 
DARKO: Ne stoj kot lipov bog. 
ŽARKO: Matematika bi dal kar čez koleno. 
DARKO: No, no, saj nista krav skupaj pasla. 
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PRAVLJICE 

LJUDSKE PRAVLJICE RAZLIČNIH NARODOV 

 

Arabske pravljice 
Zdaj še vi prisluhnite čudovitim zgodbam slavne Šeherezade … 

ŠEHEREZADA 
 

Pred davnimi časi je v Indiji živel sultan. Rad je imel svoje ljudstvo in ljudje so imeli radi njega. Imel je 
dva sinova. Ime jima je bilo Šahrijar in Šahzenan. Ko je sultan umrl, je najstarejši sin Šahrijar zasedel 
prestol, mlajši Šahzenan pa je postal kralj Tatarske. Minilo je deset let in Šahrijar si je zaželel videti 
brata. V Samarkand, glavno mesto Tatarske, je poslal vezirja. Brat Šahzenan se je odzval vabilu. Pred 
odhodom se je odšel poslovit od kraljice, svoje žene. Z vezirjem sta se nato odpravila na pot, a pri 
vratih Samarkanda si je kralj premislil in se vrnil na grad z namenom, da bi presenetil ženo. 
Bilo je sredi noči, in ko je kralj vstopil v kraljičino spalnico, je doživel presenečenje. Kraljica je spala na 
rokah lepega častnika. »Kaj,« je vzkliknil kralj, »v trenutku, ko sem odšel, si me izdala?« Dvignil je svoj 
meč in krivega častnika obsodil na smrt. Ko je bilo njegovo maščevanje končano, je zapustil palačo in 
se pridružil vezirju. Skupaj sta se podala na dolgo pot do Indije. Snidenje bratov je bil srečen dogodek. 
Sultan, ki je videl, daje njegov brat žalosten, je predlagal lov za razvedrilo. Šahzenan ga je zavrnil. Ko 
je brat z lovci zapustil palačo, je Šahzenan obsedel pri oknu. 
Nenadoma je opazil skupino žensk z dolgimi tančicami. Zapustile so palačo ter odšle na vrt. Tam so 
odvrgle tančice in Šahzenan je opazil, da je le polovica med njimi žensk, druga polovica pa so bili črni 
možje, ki so stopili k ženskam in jih začeli objemati. 
Med ženskami je kralj prepoznal ženo svojega brata. Šahzenan je bil pretresen in pomislil je, da je 
izdajstvo usoda vsakega moškega. Ko se je brat vrnil z lova, mu je povedal vse, kar videl. Naslednji 
dan se je sultan spet odpravil na lov, vendar se je na skrivaj vrnil in brata sta skupaj stala ob oknu in 
opazovala dogajanje. Spet je iz palače stopilo dvajset ljudi s tančicami. Med njimi je bilo deset žensk 
in deset moških. Prizor prejšnjega dne se je ponovil. Ponižani Šahrijar je kaznoval vse vpletene in se 
nato prepričan, da so vse ženske nezveste, odločil maščevati. Vsak večer je ukazal vezirju pripeljati na 
dvor novo žensko, ki jo je dal zjutraj usmiliti, ponavljajoče se tragedije so žalost ponesle v mnoge 
družine. 
Vezir je imel dve hčeri, eni od njiju je bilo ime Šeherezada. Trpela je zaradi krute usode žensk, ki so 
bile žrtvovane vsako noč. Prosila je očeta, naj jo odpelje v palačo na srečanje s sultanom. Oče jo je 
zavrnil, saj je vedel, kakšna usoda jo čaka, če odide. A Šeherezada je vztrajala in oče je odšel k sultanu 
ter se dogovoril za srečanje. Kmalu zatem je odšla Šeherezada na dvor ter se poročila s sultanom. 
Šeherezada je sultana v trenutku očarala s svojo lepoto in dovolil ji je pripeljati na dvor tudi sestro 
Dinarzado. Dinarzada je prosila sestro, naj pove eno svojih skrivnostnih zgodb, ki jih dotlej ni 
povedala še nikomur. 
Šeherezada je začela pripovedovati: »Nekoč je v Bagdadu ...« Njena zgodba je sultana tako prevzela, 
da je pozabil na čas. Ker Šeherezada zgodbe še ni končala, je sultan odločil, da bo preložil svoje 
maščevanje za eno noč. 
Zgodbo bo Šeherezada končala naslednji večer. 
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Naslednjo noč je Šeherezada res končala zgodbo, a je začela pripovedovati novo, še očarljivejšo in še 
bolj napeto. To se je ponavljalo vsako noč. Sultan se je navadil na čarobne pravljične noči. Ko so 
minile tisoč in ena noč, je sultan spremenil svoje mnenje o ženskah. Šeherezada je bila rešena. Novica 
je razveselila ljudi. Blagoslovili so zakonca in v deželo se je spet vrnil mir. 

 

Eskimska ljudska pravljica 

O DEČKU, KI JE LJUDEM VRNIL SONCE 
 

Verjemite ali ne, a nekega dne je sonce zginilo z nebesnega svoda. Nihče ni vedel, kaj se je zgodilo z 
njim, kam se je zgubilo. Nastala je črna tema in ljudje so se opotekali, kakor da so slepi. Resda so na 
nebu migljale zvezde, vendar njihova svetloba ne zaleže dosti, mesec pa tudi ne more nadomestiti 
sonca. To je bil žalosten čas. 
Čarovniki, ki jim na Daljnem severu pravijo tudi angakoki ali šamani, so kar tekmovali v čarovnijah. 
Zaklinjali so hudobne duhove in klicali dobre, vendar ni nič zaleglo, sonce se ni prikazalo. 
V tistem času je živel v naselju s svojim vnukom star moder angakok, ki je slovel po tem, da je 
marsikoga ozdravil hude bolezni ali pa z zaklinjanjem privabil lovcu divjad pred puščico. 
»Dedek, toliko stvari znaš, zakaj ne pričaraš sonca?« je nadlegoval dedka vnuk. 
»Nemara sem se v življenju kaj naučil,« je pokimal starec, »a za to, da bi vrnil na nebesni svod sonce, 
moja pamet ne zadostuje. Tisti, ki ga je snel z neba, je mogočnejši od mene.« 
»Kdo je pa to bil?« 
»Ne vem. Če bi to vedel, bi mogoče celo lahko kaj pomagal.« 
»Grem, da poiščem sonce.« 
Starec mu je najprej branil, ko pa je videl, da vnuka ne bo pregovoril, mu je svetoval, naj ne hodi na 

sever. »Pojdi proti jugu,« mu je polagal na srce, »tam nekje mora biti sonce.« Potem je pobrskal po 

svojih čarovniških stvarcah in dal dečku orlovo pero. »Kadarkoli bo treba, si ga zatakni v lase in postal 

boš orel.« 

Deček se je poslovil in odšel proti jugu. Hodil je tako dolgo, dokler se ni zgrudil od utrujenosti, a teme 
ni hotelo biti konec. Odpočil se je in nadaljeval pot. In spet je hodil tako dolgo, dokler so ga noge 
nesle. Ko si je opomogel in znova stopil na pot, se mu je zazdelo, da je tema redkejša. 
Srečal je lisico in jo vprašal: 
»Veš, kje je sonce?« 
»Kaj ne vidiš tistega žarka?« je pokazala lisica. »Pojdi za njim, pa boš našel sonce.« 
In deček je odšel za žarkom. Hodil je vztrajno, dokler se ni začel opotekati od izčrpanosti. Ko se je 
odpočil in spet nadaljeval pot, je opazil, da se je zjasnilo. Kmalu zatem je srečal volkuljo in ji rekel: 
»Križem kražem tekaš po svetu –  ne veš, kam je zginilo sonce?« 
»Si nemara slep, da ne vidiš, od kod lije tistile snop žarkov?« je odgovorila volkulja in pokazala z glavo 
v pravo smer. »Drži se ga, pa boš prišel na cilj.« 
Deček se je torej držal snopa žarkov in ta ga je vodil venomer proti jugu. Tako dolgo je hodil za njim, 
da je od izčrpanosti omahnil in zaspal. Ko je odprl oči, se mu je zdelo, da se je zbudil ob jutranjem 
svitu. Naredil je nekaj korakov in srečal medvedko. 
»Sonce iščem,« je rekel, »si ga kje videla?« 
»Mar ne vidiš svetle zarje, ki se širi tam za tisto goro?« je odgovorila medvedka. »Tam je sonce.« 
Deček je dvignil glavo. V daljavi je videl visoko goro, okoli nje pa žarečo svetlobo, kakor bi za goro 
gorel velik kres. 
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Končno bom videl sonce, končno sem na cilju, je pomislil deček in stekel h gori. A čeprav se mu je 

zdelo, da bi jo lahko prijel z roko, je bila v resnici še zelo daleč. Samo zaradi sončnih žarkov, ki so jo 

osvetljevali od zadaj, se je zdelo, da je blizu. Še velikokrat je padel od izčrpanosti, preden se je 

mukoma opotekel k njenemu vznožju. Visoka, strma, z ostrimi skalami, ki so mu naganjale strah v 

kosti, je kipela kvišku. 

Sedel je in premišljeval. Če bo šel okoli gore po pobočju, bo minilo mnogo dni, preden bo mukoma 
prišel na drugo stran, kjer je skrito sonce. Če pa si bo izbral pot naravnost navkreber, mu bodo 
nemara pošle moči, preden bo priplezal na vrh. Kako naj se odloči? 
Tedaj pa se je spomnil, da ima orlovo pero, ki mu ga je bil dal ded, modri angakok. Le kako, da je 
pozabil nanj? Kdo ve, ali ga ni med težavno potjo zgubil? Začel se je otipavati in našel pero za vratom, 
kamor ga je bil privezal. Previdno ga je vzel v roke in si ga dolgo ogledoval. Potem si ga je vtaknil v 
lase. 
In glej! Nenadoma se mu je zazdelo, da je nepopisno lahek. Toda kaj se dogaja z njegovima rokama? 
Spremenili sta se v krili. Raztegnil ju je, zamahnil in začutil, kako se dviga nad zemljo. Mahal je s krili, 
kakor je to videl pri ptičih, in zletel nad drevesne krošnje. Potem pa se je dvigal v višave kakor orel 
prav do vrha gore. Usedel se je in gledal navzdol na drugo stran. Svojim očem ni mogel verjeti. 
Daleč daleč pod njim je ležala velikanska svetleča se krogla. 
»Sonce!« je vzkliknil. »Našel sem sonce.« Toda zakaj leži na tleh za visoko goro, je pomislil, zakaj se 
ne dvigne na nebo, kjer je vedno bilo? To uganko moram razvozlati od blizu, si je rekel in spet vzletel. 
In kaj je videl? Sončna obla je bila ovita z močnim jermenom in pritrjena k skali. Nekdo je sonce 

vklenil. Le kdo bi to bil? 

Deček se je spustil k skali, skril orlovo pero in bil spet navaden deček. Ko si je ogledoval jermen, s 
katerim je bilo privezano sonce, je zaslišal za seboj glas: 
»Hej, kaj pa ti tukaj?« 
Deček se je obrnil. Stal je iz oči v oči mrkemu starcu. 
»Kaj neki,« je rekel, »sonce iščem.« 
»Čemu ti pa bo?« 
»Čemu je pa tebi, da ga držiš tukaj in ga ne spustiš na njegovo nebesno pot?« je ugovarjal deček, saj 
je vedel, kdo je priklenil sonce. 
»Star sem, rad bi ga imel samo zase. Hočem, da mi vedno sveti – ne samo podnevi.« 
»Naj imajo samo zato, ker hočeš imeti ti vedno dan, drugi kar naprej noč?« 
»Ne modruj, fant,« ga je nahrulil starec. »Če se ti toži po soncu, ostani tukaj z mano, pa ga boš imel 
na pretek. Pravzaprav pogrešam pomočnika. Marsičesa te lahko naučim. Sem mogočen in velik 
angakok. Najmogočnejši in največji.« 
Deček je vedel, da s hudobnim čarovnikom ne bo opravil ne zlepa ne zgrda, da ga bo moral prelisičiti. 
»Prav,« se je na videz strinjal, »z veseljem bom ostal pri tebi.« 
Stari šaman je odpeljal dečka v dolgo ozko jamo. »Tule prebivam,« je rekel, »tudi tvoje mesto bo 
tukaj.« 
Čas je mineval in deček je zaman čakal na priložnost, da bi starca prelisičil in se polastil sonca. 
Medtem pa so ljudje še vedno živeli v temi; izgubili so že sleherno upanje, da bodo še kdaj dočakali 
svetlobo. 
Nekega dne pa je deček opazil, da je nad vhodom v jamo velikanska skala. Ko si jo je ogledoval, se je 

nečesa domislil. Samo počakati mora na ugoden trenutek. Nekega dne, ko je starec zaspal, je smuknil 

deček iz jame, spodkopal skalo in zadelal z njo vhod. 

Šaman pa ni imel trdnega spanca, zato ga je ropot prebudil. Ko je videl, da je deček izginil, je takoj 
vedel, koliko je ura. Vendar pa skale ni bilo lahko odvaliti. Preden se mu jo je posrečilo premakniti in 
narediti odprtino, skozi katero bi se zvlekel ven, je deček že prerezal jermen, si vtaknil v lase orlovo 
pero, prijel sonce in se z njim vred dvignil v višave. 
»Vrni mi moje sonce!« je vpil hudobni angakok, ko je s težavo zlezel iz jame. 
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»Sonce ni samo tvoje,« mu je odgovoril deček, »last vseh ljudi je.« S sončno oblo v rokah se je dvigal 
vse više in više in jo tam postavil na nebesno pot. Odtlej sonce spet kroži nad zemljo in odtlej se spet 
menjavata dan in noč. 

 

Kitajska ljudska pravljica 

DOBROTLJIVI ČAROVNIK 
 

Nekoč je živel mož, ki mu je bilo ime Du Ci Čun. V mladosti je zapravljal in mu premoženja ni bilo mar. 
Rad je popival in cele dni samo pohajkoval. Ko je zapravil svoje imetje, so ga svojci spodili. 
V hudi zimi je nekega dne lačen, v raztrgani obleki in bos hodil po glavnem mestu. Večerilo se je, pa ni 
še nič jedel. Brez cilja je postopal po trgu. Bilje lačen in mraz je strupeno pritiskal. Tedaj je pogledal 
kvišku in na glas potožil. 
Nenadoma seje pojavil pred njim starec, oprt na palico, in ga vprašal: »Kaj ti je, da tako tožiš?« 
»Od lakote bom umrl,« mu je odgovoril Du Ci Čun, »in na svetu ni žive duše, ki bi se ji smilil.« 
Starec mu je dejal: »Koliko denarja pa potrebuješ, da bi lahko dobro živel?« 
»Če bi imel kakih petdeset tisoč bakrenih novcev, bi bil že rešen,« je odgovoril Du Ci Čun. 
Starec mu je rekel: 
»Premalo bo.« 
»No, pa milijon bakrenih novcev.« 
»Tudi to bi bilo premalo za udobno življenje.« 
»No, pa tri milijone.« 
Starec mu je dejal: »No, dobro!« Izvlekel je izza rokava tisoč bakrenih novcev, mu jih dal in rekel: 
»Tole bo za nocoj. Jutri okrog poldneva te počakam pri perzijskem bazarju!« 
Ob dogovorjenem času je šel Du Ci Čun pred bazar; starec ga je v resnici čakal in mu dal tri milijone 
bakrenih novcev. Nato je izginil, ne da bi povedal svoje ime. 
Ko je Du Ci Čun stiskal v roki polno prgišče denarja, se je v njem spet prebudila želja po nepremišljeni 
zapravljivosti. Jezdil je rejene konje, se oblačil v najboljšo kožuhovino, popival in se družil z 
lahkoživkami. Tako mu je polagoma kopnel lep kupček denarja. Namesto v brokat se je začel oblačiti 
v bombaž in s konja je presedlal na osla. Naposled je bil brez beliča, spet je bil ves raztrgan in je hodil 
peš kot nekoč in ni vedel, kako naj si uteši lakoto. Vzdihujoč je spet stal na trgu v glavnem mestu. 
Že je bil tu starec, prijel ga je za roko in mu rekel: »Kaj si že spet obubožal? To je vendarle čudno, saj 
sem ti dal dovolj denarja za udobno življenje! A ti bom še enkrat pomagal.« 
Du Ci Čuna je bilo sram in ni hotel sprejeti pomoči. Starec pa ni odnehal in ga je peljal k perzijskemu 
bazarju. Tam mu je dal deset milijonov novcev in Du Ci Čun se mu je v hudi zadregi zahvaljeval, kajti 
zelo ga je bilo sram. 
Ko je imel denar, je sklenil, da bo varčeval z njim in ga tako obračal, da ga bo imel ko pečka. Toda 
stara navada – železna srajca. Kmalu je začel spet zapravljati in se je popolnoma vdal svojim starim 
navadam. In spet se mu je izpraznila mošnja. Nista minili niti dve leti, pa je bil večji revež kot kdajkoli. 
V tretje je srečal starca. Tako gaje bilo sram pred njim, da sije z rokami zakril obraz in hotel iti mimo 
njega. 
Starec gaje krepko prijel za rokav in mu rekel: »Kam pa, kam se ti tako mudi? Dal ti bom še trideset 
milijonov. Če se tokrat ne boš poboljšal, ti zares ne bo mogoče več pomagati.« 
Neznansko hvaležen se mu je Du Ci Čun priklonil in dejal: »Ko mi je trda predla, se moji bogati 
sorodniki še zmenili niso zame. Vi ste bili edini, ki ste mi trikrat pomagali. Denarja, toliko denarja, kot 
ste mi ga danes dali, prav gotovo ne bom zapravil, to vam prisežem; porabil ga bom za dobra dela, da 
poplačam vašo veliko dobroto. Ko bom to opravil, hočem iti za vami, pa čeprav skozi ogenj in vodo.« 
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Starec mu je odgovoril: »Tako je prav. Ko boš te reči uredil, vprašaj po meni v Laocejevem svetišču 
pod dvema brinoma.« 
Du Ci Čun je vzel denar in se odpravil v Jangčou. Tam je kupi sto oralov najboljše zemlje in dal ob 
deželni cesti postaviti velike hišo z več sto sobami. V hišo je naselil vdove in sirote. Potem je kupil 
zemljišče za pokopališče svojih prednikov in je veliko pomagal svojim ubogim sorodnikom. Nešteto 
ljudi mu je bilo hvaležnih za preužitek. 
Ko je vse to opravil, se je odpravil na pot, da poišče starca v Laocejevem svetišču. Starec je sedel v 
brinovi senci in igral na flavto. Du Ci Čuna je peljal s sabo na oblačen vrh Svete gore na zahodu. Hodila 
sta štirideset milj daleč po hribih, ko je Du Ci Čui nenadoma zagledal čudno in nenavadno lepo hišo. 
Obdana je bila s pisanimi oblaki in okrog nje so letali pavi in žerjavi. V hiši je stala zeliščna peč, visoka 
devet čevljev. Ogenj v njej je gorel s škrlatnim plamenom in njegov odsev se je poigraval na steni. 
Devet vil je stalo pri peči in poleg sta ždela zeleni zmaj in beli tiger. Zvečerilo se je. Starec ni bil več v 
obleki navadnega človeka. Na glavi je ime rumeno čepico, oblečen pa je bil v ohlapno svileno haljo. 
Vzel je tri krogle iz belega kamna, jih dal v čašo vina in ponudil Du Ci Čunu. 
V notranji sobi je ob zahodni steni razgrnil tigrovo kožo in velel, naj sede nanjo, z obrazom obrnjen 
proti vzhodu. Nato mu je dejal: »Zdaj pazi, da ne spregovoriš niti besedice. Karkoli že boš srečal, silne 
bogove ali strašne vrage, besne zveri ali ljudožerske velikane, če boš videl vse najhujše peklenske 
muke in svoj sorodnike v bolečini in trpljenju — vse to je samo slepilo, prikazen. Ni se ti treba bati, nič 
hudega ti ne morejo storiti. Misli samo na mojo besedo in bodi miren v duhu!« 
Ko je to rekel, je starec izginil. 
Du Ci Čun je zdaj videl pred sabo le še velik kamnit vrč, pol čiste vode. Vile, zmaj in tiger so izginili. 
Nenadoma se je zaslišal močan tresk, da sta se stresla zemlja in nebo. Prikazal se je mož visok nad 
deset čevljev, ki se je imenoval Veliki vojskovodja. On in njegov konj sta bila v zlatih oklepih, krog njiju 
pa je stalo več kakor sto vojakov, ki so napenjali loke, vihteli meče in se nato ustavili na dvorišču. 
Velikan je zarežal nanj: »Kdo pa si? Spravi se mi s poti!« 
Du Ci Čun se ni ganil. Na njegovo vprašanje mu ni odgovoril. 
Tedaj je velikan zdivjal in zagrmel nad njim: »Odsekajte mu glavo!« Du Ci Čun se tudi zdaj ni ganil. 
Tedaj je velikan jezno odšel. Nato je prirjovel besen lev in prisikala je strupena kača. Delala sta se, kot 
bi ga hotela ugrizniti in sta skakala čezenj. Du Ci Čun se ni prestrašil in čez nekaj časa sta odšla. 
Naenkrat se je ulila silna ploha. Kar naprej je grmelo in se bliskalo, da mu je zvenelo v ušesih in mu 
jemalo vid. Zdelo se je, kot da se bo zdaj zdaj hiša sesula. Voda je v nekaj trenutkih tako narasla, da je 
pridrla do mesta, kjer je sedel. Du Ci Čun pa se ni ganil in se za vse to ni zmenil. Nato je voda spet 
upadla. 
Potem seje prikazal velik vrag z volovsko glavo. Na dvorišču je postavil kotel, v katerem je vrelo olje. Z 
železnimi burklami je zgrabil Du Ci Čuna za vrat in mu rekel: »Če mi poveš, kdo si, te izpustim!« Du Ci 
Čun je zatisnil oči in molčal. Tedaj ga je vrag nasadil na burkle in ga vrgel v kotel. Du Ci Čun je zatajil 
bolečino, in vrelo olje ga ni opeklo. Naposled ga je vrag vzel iz kotla in ga vlekel pod vežne stopnice 
pred moža z rdečimi lasmi in modrim obrazom, ki je bil videti kot poglavar peklenščkov. Zakričal je: 
»Privlecite njegovo ženo!« 
Čez nekaj časa so privedli njegovo zvezano ženo. Lasje soji bili razkuštrani in žalostno je jokala. 
Vrag je pokazal na Du Ci Čuna in rekel: »Če poveš svoje ime, jo bomo izpustili.« 
Du Ci Čun ni niti črhnil, kot da ni slišal. 
Zdaj je poglavar peklenščkov ukazal, naj vpričo njega mučijo ženo. Žena gaje prosila: »Deset let že 
živiva skupaj. Mar nočeš reči niti besedice, da bi me rešil? Saj vidiš, da ne morem več vzdržali.« Nato 
so se ji curkoma ulile solze. Kričala je in zmerjala, toda mož niti ust ni odprl. 
Zdaj seje zadrl poglavar peklenščkov in ukazal: »Razsekajte jo na kose!« In res so jo vpričo njega 
razsekali na kose, in ona je cvilila in tulila. Du Ci Čun pa se ni ganil. 
»To je pa od sile!« se je drl poglavar peklenščkov. »Ta ničvrednež ne sme več bivati med živimi! 
Odsekajte mu glavo!« 
Usmrtili so ga in čutil je, kako ga je zapustila duša. Vrag z volovsko glavo ga je odvlekel v pekel, kjer je 
moral pretrpeti vse muke eno za drugo. Vendar je Du Ci Čun ohranil v spominu starčeve besede. 
Muke se mu tudi niso zdele neznosne, zato ni kričal in ni spregovoril niti besedice. 
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Zatem so ga spet vlekli pred poglavarja peklenščkov, ki je dejal: »Ta človek naj se za kazen zaradi 
svoje zakrknjenosti vnovič rodi kot ženska.« 
Vragi so ga vlekli h kolesu življenja in ponovno seje rodil – kot deklica. Bil je pogosto bolan in je 
zmerom moral jemati zdravila, kar naprej so mu morali nekaj rezati in izžigati. Polagoma je dorasel v 
čudovito lepo deklico. Ker pa ni nikoli govoril, so ga imenovali Nema deklica. Neki učenjak se je 
zaljubil v nemo lepotico in se z njo poročil. Živela sta v ljubezni in slogi in ona mu je rodila sina, ki je 
bil izredno pameten in bister, ko mu je bilo šele dve leti. 
Nekega dne ga je oče pestoval in je v šali rekel ženi: »Ko te takole ogledujem, se mi zdi, da nisi nema. 
Mar nočeš niti besedice spregovoriti z mano? Kako lepo bi bilo, ko bi hotela biti moja govoreča 
vrtnica!« 
Žena je ostala nema. Naj se ji je še tako dobrikal in jo skušal pripraviti k smehu, ni mu odgovorila. 
Tedaj se je možu nenadoma spremenil obraz: »Če ne boš govorila z mano,« je jezen rekel, »je to 
znamenje, da me preziraš; potlej mi tudi do tvojega sina nič ni.« Zgrabil je dečka in ga z glavo treščil 
ob kamen, da so mu brizgnili možgani iz nje. 
Ker pa je Du Ci Čun fantka tako zelo ljubil, je pozabil na starčev opomin in vzkliknil: »Ojoj, ojoj!« 
A še preden je glas izzvenel, se je prebudil kakor iz sanj in je sedel na svojem starem mestu. Zraven 
njega je bil tudi starec. Bilo je nekako ob peti nočni straži. Iz peči so divje švigali škrlatni plameni in se 
dvigali proti nebu. Zajeli so vso hišo, da je bila hipoma v ognju. »Prevaral si me!« je vzkliknil starec. 
Zgrabil ga je za lase in ga potlačil v vrč vode. Tisti hip je tudi ogenj ugasnil. Starec je dejal: »Veselje in 
jezo, žalost in strah, sovraštvo in poželenje si sicer premagal, čustva ljubezni pa še nisi zatrl. Če bi ne 
bil zakričal, ko je bil otrok umorjen, bi mi uspelo pripraviti sok življenja in bi tudi ti dosegel 
nesmrtnost. V zadnjem trenutku si pa odpovedal. Zdaj je prepozno. Zdaj se moram znova lotiti 
varjenja soka in ti boš ostal umrljiv človek.« 
Du Ci Čun je videl, kako se je razletela peč, in namesto kamna modrih je bil v njej kos železa. Starec je 
odvrgel oblačila in jih razrezal s čarovnim nožem. Du Ci Čun se je poslovil in se vrnil v Jangčou, kjer je 
živel do smrti zelo bogat. 
Na stara leta mu je bilo zelo žal, da tedaj ni vztrajal do konca in se ravnal po starčevem nasvetu. 
Zapravil je bil nesmrtnost. Tako se je nekega dne odpravil proti vrhu Svete gore na zahodu, da bi 
poiskal starca. A ga ni našel, kajti izginil je brez sledu. 
 

 
 

Slovenska ljudska pravljica 

MAČEHA IN PASTORKA 
 

Bila sta mož in žena in sta imela hčerko, ob letu je pa žena umrla. Potem je mož rekel: 
»Ja, sam ne morem biti.« 
In tudi drugi ljudje so rekli: 
»Seveda! Kaj boš sam s takim majhnim otrokom!« 
Se je pa še enkrat poročil in je dobil hudobno žensko. In je bilo spet ob letu, ko sta dobila otroka, spet 
hčer. Tisto je imela rada, starejše pa ni marala. Oče je bil žalosten, punčka se je pritoževala, ko je že 
malo zrasla, tako se je pritoževala očetu: 
»Ata,« je rekla, »mama mi pa tako slabo kruh daje, samo malo mi odreže črnega. Sestri daje belega, 
pa z maslom ga namaže.« 
Mož je stopil k ženi in je rekel: 
»Saj ti ni treba tako sovražiti te revice! Saj vidiš, da je ravno tako najina!« 
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»Moja ni! Kaj bo moja?!« je rekla ona. »Jaz imam svojo tule!« 
Oče je bil žalosten, a kaj je mogel ... Ko je deklica že malo zrasla, ko je bila stara kakšnih pet, šest let, 

pa bi jo ženska rada na vsak način spravila stran. Zato jo je v zimskem času nagnala po jagode –  

košarico ji je dala in je rekla: 

»Na! Polno košarico jagod moraš nabrati, če ne, ne bo prav! Boš tepena!« 
Punčka je šla, jokala in šla po poti. Ljudje so spraševali: 
»Kaj pa jokaš?« 
»Po jagode grem!« 
»Saj zdaj ni jagod,« so rekli, »le pojdi domov!« 
»Ne morem,« je rekla, »mama pravi, da me bo natepla, če ne bom prinesla jagod. ,Pa daleč, čisto v 
gozd pojdi, daleč v gozd,’ mi je rekla.« 
In je šla, revica, bila je že vsa zmrznjena, vsa uboga, ves dan je hodila. Nobene jagode, nič. 
»Tule bom potrkala. Kdo ve, mogoče me bodo sprejeli. Saj ne vem, kam naj grem, ko je že tema.« 
Potrka, pa ji odpre neka ženska in pravi: 
»Kaj pa hodiš, punčka, tako pozno tod okrog?« 
»Mama me je nagnala po jagode,« je rekla ona, »pa jih nisem dobila. Zdaj si pa domov ne upam!« 
»Pa je tisto tvoja prava mama?« 
»Ne,« je rekla, »moja mama je umrla. Zdaj imam drugo mamo, pa me sovraži.« 
»Le pridi k meni,« je rekla ženska, »večerjo ti bom dala, jutri boš šla pa domov.« 
Potem ji je naložila polno košarico zlata in srebra, lepo jo je oblekla, vso v židan gvant*, in ji je dala 
biser na glavo. Punčka vesela! S takim veseljem je šla domov! Kar hitela je! 
Mačeha jo je že na daleč zagledala. Je rekla: 
»Tamle gre ena. Morda je pa naša, morda je pa nič ni vzelo v gmajni. Ni! Je preveč lepo opravljena. Pa 
tako lepo se ji nekaj sveti na glavi, to je kakšna druga!« 
Ko je prišla punčka domov, je rekla: 
»Mama, poglejte! Jagod nisem dobila! Poglejte, sem pa tole prinesla!« 
Je pokazala zlato in srebro in je bila mačeha tako vesela in zadovoljna, da je še svojo poslala v gozd. Ji 
je dala dobrega kruha in je rekla: 
»Na, še ti pojdi! Boš še ti dobila kaj zlata!« Je spraševala: »Kod si pa šla? Kod si pa šla? Je daleč?« 
»Daleč, daleč,« je rekla punčka. »Tam sredi gozda je majhna hišica. Tja sem šla, potrkala na vrata, pa 
so me tako lepo sprejeli, jesti so mi dali in na toplo sem se ulegla.« 
In je šla še druga. Gre, teče, da bo tam še podnevi. Pride, potrka na vrata, ženska ji odpre in pravi: 
»Kaj pa ti hodiš tako pozno tod okrog?« 
»Kaj pa vam to mar?! Vas prav nič ne briga. Notri me spustite! No, po jagode sem šla! Pa še, če bom 
dobila kaj zlata.« 
»Ja? Le pridi v hišo.« 
Potem jo je pa ženska tako namazala, da je bila vsa črna, in ji je raztrgala obleko, da je bila vsa 

razcefrana, kar visela je od nje, in jo je pognala iz hiše. Kajti prva, ta jo je lepo ogovorila, druga pa se ji 

je zamerila, ker je bila tako groba. Je šla deklica domov in je vso pot jokala. Pride domov, pa jo mama 

vpraša: 

»Kaj se pa jokaš?« 
Je rekla: 
»Tista stara baba, tista me je tako namazala pa vso raztrgala.« 
»Ja, kaj si ji pa rekla?« 
»Samo to, da ji ni prav nič mar. Kaj jo pa briga, kaj iščem?!« »Vidiš,« je rekla mama, »ti ne znaš 
govoriti. Kaj si tako groba? Poglej, kaj je ona prinesla. Le poglej!« 
In ni potem pastorke nič več zaničevala, rada jo je imela in jo je vzela za svojo. 
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UMETNE PRAVJICE 

Fran Milčinski: DESETNICA 
 

Živela sta gospod in gospa, oba mlada, lepa in bogata. Imela sta devet otrok, same deklice, in sta jih 
bila od srca vesela. 
Neki dan sta se po svoji ljubi navadi zopet sprehajala po visokem gradu in gospod je pogledal gospe v 
črne oči in ji rekel: »Bog daj nama še desetega otroka,« in gospa je odgovorila: »Bog ga nama daj, 
toda sinka, ne hčere, kajti če dobiva deseto hčer, ji bo po starih pismih sojeno, da mora z doma in 
brez miru in sreče po svetu.« 
In res, zgodi se, da se jima rodi dete, deseto dete, toda ne sinek, ki sta si ga želela, ampak hčerka, 
deseta hčerka. Ime sta ji dala Alenčica. 
Alenčica se je redila in je rasla, telesa je bila šibkega.Ggovorila ni mnogo in rada je bila zamišljena. 
Gospodu in gospe se je smilila zaradi sojene ji nesreče in bolj sta jo rada imela ko druge. Kadar ji je 
mati kruha dajala, vsakikrat se je milo jokala. Alenčica je to videla in začudeno vprašala: »Mati moja, 
kaj je to? Ko drugim kruha režete, veselo se jim smejete, ko meni pa ga dajete, vselej se milo jokate?« 
Mati je dolgo prikrivala vzrok svoje žalosti, a ko je Alenčica dosegla štirinajst let, ni ji dalo več molčati, 

glasno seje razjokala in je hčerki povedala: »Kaj se ne bi jokala, ko si deseta hči, desetnica, in ti je zato 

po starih pismih namenjeno, da moraš z doma in brez miru in sreče po svetu! Pa saj te ne pustim po 

svetu, šibka moja hčerka, in ako bo že morala katera z doma, naj gre namesto tebe starejša hči 

Marjetica, starejša je, močnejša je, laže bo hodila, laže se bo psom branila po tujih cestah.« 

Alenčica pa je ostala mirna in ni se ustrašila materinih besed. »Kakor mi je sojeno, tako bodi!« je 
rekla. 
Šla je tiho na ograjeni vrtec, rožice so se pregibale za njo, in ko se je prijazno z njimi pogovarjala, 
prileti drobna ptičica, v kljunčku je držala prstan zlat, izpustila ga je Alenčici v belo roko in je prelepo 
zapela: »Alenčica, desetnica, mati naj speko popotnico, vanjo zamesijo ta zlati prstan, in ko bo 
popotnica rumena in spečena, naj jo razrežejo na deset kosov, za vsako hčer en kos; katera dobi 
prstan, tista mora v desetino, v tujino.« 
Alenčica je pomerila prstan, bil ji je prav in všeč, nesla ga je materi in ji verno sporočila, kakor ji je 
naročila drobna ptičica. »Ne žalujte, mati,« je rekla, »če mi je namenjeno, da moram po svetu, doma 
ne bi našla sreče!« 
Mati je ubogala, spekla je popotnico, zaznamovala si je pa konec, kamor je zamesila zlati prstan. 
Sklenila je v svojem srcu, da ga da starejši hčeri, Marjetici, češ starejša je, močnejša je, laže bo hodila, 
laže po tujih cestah se psom branila. In ko je bila popotnica rumena in pečena, razrezala jo je na 
deset kosov in dala vsaki hčeri enega. Alenčica komaj je v svoj kos ugriznila, koj je začutila zlati prstan. 
Mati je vprašala: »Katera je dobila prstan?« in pogledala je Marjetico, mislila je, ta ga ima. A vse so 
dejale: »Jaz ne!« le Alenčica je molčala, zlati prstan v rokah držala. Nataknila si ga je na prst, milo se 
je nasmehnila in potem rekla: 
»Bog vas obvari, mati moja, Bog vas obvari, oče moj, Bog vas obvari, devet sestric, jaz moram v 
desetino!« Vzela je culico in se pripravila na pot. 
Mati je zaplakala: »O, bridkosti mojih je dosti! Ko odhajaš, vsaj to povej, ali se kdaj povrneš v goste?« 
In desetnica je odgovorila: »O, tudi mojih bridkosti je dosti, dolga bo pot mi, neznana bo pot mi, 
nemara takrat šele pridem vam v gosti, kadar trikrat svet obšla bom, ko se sedem zaporedom 
praznikov bo posvečevalo, dve nedelji se bo vkupe praznovalo!« 
Mater so dušile solze in ihteč je govorila: »Preveč mojih je bridkosti, zdaj vem, nikdar se nam ne vrneš 
v gosti!« 
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Desetnica jo je žalostno poljubila in ji odvrnila: »Če me mimo pot pripelje, Bog ve, če me še 
spoznate.« 
Slekla je svileno obleko, oblekla si raztrgano in načela svojo pot. Klicale so jo sestre nazaj: »Alenčica, 
pomudi se, glej, starši omedlevajo!« in prosili so jo: »Alenčica, vsaj enkrat se še obrni nazaj, da te 
zadnjikrat vidimo v obraz.« 
Toda ona je rekla: »Kaj se bom obračala, vam srce podirala, zgodi se, kar mi je usojeno!« In je šla 
naprej. 
Šla je in ni vedela, kje bo kosila, ni vedela, kje bo večerjala, kje bo nočila. Toda ni imela skrbi za to. 
Ves svet ji je bil pogrnjena miza, ves svet ji je bil dom. Ptiček in riba, psiček in srna, studenec in skala, 
drevo in cvetlica so ji bili bratje in sestre, so jo spremljali, jo kratkočasili, jo varovali in jo redili. 
In privedla jo je pot skozi temen gozd. V gozdu jo je zalotila noč, Alenčica je trudna sedla pod košati 
hrast in rekla: »Ljubi hrast, bratec po Bogu, nocoj bom pri tebi prenočevala.« 
Toda hrast je zamajal svoje veje in jo posvaril: »Beži izpod mene, desetnica, sestrica po Bogu, nocoj 
bo strašno. In ko bo prvič treščilo, bo precej v mene treščilo.« Desetnica se je lepo zahvalila hrastu, 
stopila je naprej. Ko pride pod visoko smreko, se je trudno ulegla podnjo. Toda visoka smreka je 
zašumela z vrhom in rekla: »Beži izpod mene, desetnica, sestrica po Bogu, nocoj bo strašno treskalo, 
kadar bo drugič treščilo, bo precej v mene treščilo.« Desetnica se je zopet lepo zahvalila in šla naprej, 
da jo prišla pod zeleni gaber, zeleni gaber pa jo je prijazno sprejel in pozdravil: »Le mirno zaspi, 
desetnica, sestrica po Bogu, ne boj se nevihte, v me nikdar ne trešči, ker je svoje dni sama Devica 
Marija počivala pod gabrom.« Ponoči je treščilo v hrast in v smreko, desetnica pa je zjutraj zdrava 
zapustila svojo zeleno posteljico pod prijaznim gabrom in krenila naprej, kamor jo je vodila neznana 
pot, iz dežele v deželo, brez kraja in miru. 
Po besedi in vedenju so jo ljudje spoznali, da je deseta sestra, in nobena hiša je ni pustila mimo brez 
daru. Toda nikoder ni obstala, in če so ji še tako dobro stregli – ampak gnalo jo je dalje. 
Tako je hodila sedem let, prehodila je dežele od jutra do zahoda, pa pride neki večer pred graščino, 
notri so hrupno godli godci. Na pragu je stal gospod in je sprejemal svate. Spoznala je svojega očeta. 
Globoko se mu je priklonila in lepo ga je prosila, da bi jo imeli čez noč v graščini. Gospod je ni spoznal. 
»Sirota raztrgana,« ji je rekel, »pojdi, le pojdi noter v kuhinjo obokano in prosi gospo, da te obdrže 
čez noč!« 
Notri v kuhinji obokani, ob ognjišču je sedela gospa, njena mati, in je vzdihovala: »Danes praznujemo 

vesel dan, bil bi pa še veselejši, če bi bila doma tudi najmlajša hči, najmlajša hči Alenčica, sam Bog ve, 

ali še živi in kje jo nosijo tla.« Desetnica se ji je globoko priklonila in lepo jo poprosila, da sme to noč 

ostati v gradu. 

Gospa je ni spoznala in jo je zavrnila: »Umazana si, mršava si, nikjer te nimamo imeti. Danes možimo 
starejšo hčer Marjetico, hiša je polna daljnih ljudi. Prenočuj, sirota, koder veš in znaš, saj tudi moja 
najmlajša hči, preljuba moja Alenčica, Bog ve, kje pod milim nebom noči! Le pojdi, pojdi v božjem 
imenu. Pri nas ne moreš prenočiti.« 
Desetnica se je obrnila, krvavo solzo je potočila, in ko si jo je brisala z drobno roko, zalesketal se ji je 
na prstu zlati prstan. Mati ga je s čudom zagledala, uprla je oči v deklico, spoznala jo je, zakričala je, 
širila je roke in se hotela vzdigniti, pa je omedlela. Desetnica se je žalostno ozrla nanjo, potem je 
odšla iz graščine. Zagrnila jo je temna noč, iz graščine so klicali za njo, toda priklicali je niso. Zelena 
ledinica ji je bila blazinica, zelena vejica ji je bila odejica. 
In pot jo je vodila zopet naprej iz dežele v deželo, kakor ji je bilo sojeno. Pisani gaji in tihi logi so ji 
razodeli marsikako skrivno moč, več je vedela kakor navadni ljudje, mnogim je pomagala. Obstanka 
pa ni imela nikoder in usoda jo je gnala po širnem svetu, od zahoda do jutra in nazaj. 
Preteklo je zopet sedem let. Čez zeleni breg je prihajala desetnica pa je začula milo zvonjenje. 
Ustavila se je pri prvi hiši in vprašala, kaj zvoni tako milo. In povedali so ji: »Grajska gospa že mesec 
dni umira in ne more umreti, devet hčera ji kleči ob postelji in ji moli za odrešenje in za srečno smrt, a 
gospa milo vzdiha, solze toči in umreti ni ji moči. Zdaj pojo še zvonovi, da ji olajšajo smrt.« 
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Desetnica je stekla v grad. V beli kamrici, na beli posteljici je ležala grajska gospa, njena rodna mati, 
milo je ječala in mokre so ji bile oči. Okoli pa je klečalo devet hčera, bile so črno oblečene in glasno so 
molile. 
Desetnica je tiho stopila k vzglavju in z drobno roko je pogladila materi mrzlo čelo in vroče oči in mati 
je začutila in videla zlati prstan na drobni roki, pomirila se je in v srečnem smehljaju je izdihnila svojo 
dušo. 
Desetnica pa je tiho, kakor je prišla, zopet zapustila belo kamrico in visoki grad, nikdo je ni spoznal, 
naprej je šla svojo pot, zemlja je pila njene grenke solzice, vetrič ji je hladil vroča lica, tiček droban ji je 
tolažil srce. Naprej je šla, nikdar več je ni bilo v domači kraj. Morebiti še živi, morebiti je umrla. 
 
Al’ na polju al' na cesti, 
Bog ve, na katerem mesti ... 

 

Hans Christian Andersen: CESARJEVA NOVA OBLAČILA 
 

Pred mnogimi leti je živel cesar, ki je tako zelo oboževal lepa nova oblačila, da je ves denar porabil 
samo za razkošne obleke. Ni se menil za svoje vojake, ni mu bilo mar za gledališče, še celo v gozd se je 
peljal le zato, da bi razkazoval nova oblačila. Imel je kraljevski plašč za vsako uro v dnevu, in kot 
pravijo o kralju, da je v posvetovalnici, so o njem vedno dejali: »Cesar je v oblačilnici!« V velikem 
mestu, kjer je prebival, je bilo življenje nadvse pisano, vsak dan so prihajali tujci z vseh koncev in 
krajev, nekega dne pa sta prišla tudi dva sleparja. Izdajala sta se za tkalca in pravila, da znata tkati 
najlepše blago, ki si ga lahko sploh zamislite. Ne samo, da so bile barve in vzorci izredno lepi, ampak 
so imela oblačila, ki sta jih šivala iz tega blaga, nenavadno lastnost, da so bila nevidna za vsakogar, ki 
ni sposoben za opravljanje svoje službe ali pa je neumen kakor noč. 
»To morajo biti zares čudovita oblačila,« si je mislil cesar. »Če bi jih imel na sebi, bi lahko ugotovil, 
kateri možje v mojem kraljestvu niso sposobni za opravljanje svoje službe, pa tudi vedel bi, kdo je 
pameten in kdo neumen! Seveda, tako blago mi morata precej stkati!« In je dal sleparjema veliko 
denarja vnaprej, da bi se lotila dela. 
Res, postavila sta dvoje statev in se pretvarjala, da tketa, na statvah pa nista imela prav ničesar. Meni 
nič tebi nič sta zahtevala najfinejšo svilo in najsijajnejše zlato. Oboje sta vtaknila v svojo malho in 
tkala s praznimi statvami pozno v noč. 
»No, zdaj pa bi le rad zvedel, koliko blaga sta že stkala!« si je mislil cesar, vseeno pa ga je precej 
stisnilo pri srcu ob misli, da ga neumni in tisti, ki sploh niso sposobni za svojo službo, ne morejo 
videti. Kakopak je bil prepričan, da se mu zase ni treba bati, vseeno pa je želel poslati najprej koga 
drugega, da bi pogledal, kako napredujeta. Vsi ljudje v mestu so vedeli, kakšno nenavadno moč ima 
blago, in vsakdo je nadvse želel videti, kako nesposoben ali neumen je njegov sosed. 
»Kar svojega starega poštenega ministra pošljem k tkalcema!« je razmišljal cesar. »On bo še najbolje 
ocenil, kakšno je blago, kajti on je pameten človek in nihče ne opravlja svoje službe bolje od njega!«  
Pa se je stari dobrodušni minister podal v sobano, kjer sta sedela sleparja in delala na praznih 
statvah. »Bog obvaruj!« si je mislil minister in napel oči. »Saj ničesar ne vidim!« Vendar ni nič rekel. 
Tkalca sta ga povabila, naj stopi bliže, in ga vprašala, ali ni vzorec res lep in barve čudovite. Potem sta 
pokazala proti praznim statvam in ubogi stari minister je še kar naprej napenjal oči, vendar ni ničesar 
videl, ker tudi ni bilo kaj videti. »Ljubi bog,« si je mislil, »jaz da sem neumen? Tega si nisem nikoli 
mislil in tudi nihče ne sme izvedeti! Da sem mar nesposoben za svojo službo? Ne, nikakor ne smem 
povedati, da ne vidim blaga!« 
»No, ne boste nič rekli?« je dejal eden od tkalcev. 
»O, kako lepo je, res ljubko!« je dejal minister in pogledal skozi očala. »Ta vzorec in te barve! Da, 
cesarju bom povedal, da mi izredno ugaja!« 
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»No, to naju veseli!« sta dejala tkalca in še povedala imena barv ter nenavadnega vzorca. Stari 
minister je napenjal ušesa, da bi lahko ponovil, ko se vrne k cesarju na dvor, in tako je tudi storil. 
Zdaj pa sta sleparja zahtevala še več denarja, še več svile in zlata, ki sta ju potrebovala za tkanje. 

Oboje sta pobasala v svoje žepe, na statve pa ni prišla niti ena nitka, vendar sta kot prej neumorno 

tkala na praznih statvah. Cesar je kmalu nato poslal tja drugega dobrodušnega uradnika, da bi 

pogledal, kako tkalca napredujeta in ali bo blago kmalu narejeno. Zgodilo se mu je kot prvemu, gledal 

je in gledal, ker pa so bile statve prazne, tudi ni imel kaj videti. 

»Ali ni to res lep kos blaga?« sta vprašala sleparja in mu pokazala ter razložila vse o čudovitem 
vzorcu, ki ga sploh ni bilo. 
»Neumen pa že nisem!« si je mislil minister. »Torej nisem sposoben za to dobro službo? Res čudno, 
vendar tega ne sme nihče opaziti!« In tako je hvalil blago, ki ga ni videl, in jima zagotavljal, kako je 
navdušen nad lepimi barvami in čudovitim vzorcem. »Da, zares je ljubko!« je dejal cesarju. 
Vsi ljudje v mestu so govorili o prekrasnem blagu. 
Zdaj pa si ga je želel ogledati tudi cesar, dokler je še bilo na statvah. Z veliko gručo izbranih mož, med 
katerimi sta bila tudi dobrodušna ministra, ki sta že bila tam, je šel k zvitima sleparjema, ki sta zdaj 
tkala na vso moč, a brez vsake niti ali sukanca. 
»Ali ni res sijajno!« sta dejala oba dobrodušna uradnika. »Poglejte, vaše visočanstvo, kakšen vzorec, 
kakšne barve!« In sta pokazala proti praznim statvam, kajti prepričana sta bila, da drugi blago 
zagotovo vidijo. 
»Kaj takega!« si je mislil cesar. »Saj ničesar ne vidim! Strašno! Sem mar neumen? Nisem sposoben za 
cesarja? To je najstrašnejša stvar, ki se mi je mogla zgoditi! O, res je lepo!« je dejal cesar. »Nadvse ga 
občudujem!« In je zadovoljno pokimal ter opazoval prazne statve. Ni hotel reči, da ničesar ne vidi. Vsi 
v njegovem spremstvu so gledali in gledali, videli pa niso prav nič več kot drugi, vseeno pa so pravili 
kot cesar: »O, res je lepo!« In so mu svetovali, naj si prvič nadene lepa nova oblačila za skorajšnji 
veliki sprevod. 
»Čudovito je! Ljubko! Odlično!« je šlo od ust do ust, in sploh so bili vsi nadvse zadovoljni. Cesar je 

vsakemu sleparju posebej podelil viteški križ, ki si ga bosta pripela na gumbnico, in naslov dvorska 

tkalca. 

Vso noč pred jutrom na dan sprevoda sta sleparja bedela in imela prižganih šestnajst sveč. Ljudje so 
lahko videli, da zavzeto šivata cesarjeva nova oblačila. Pretvarjala sta se, da jemljeta blago s statev, z 
veliki škarjami sta rezala v zrak, šivala z iglo brez niti in nazadnje dejala: »Poglejte, zdaj so oblačila 
narejena!« 
Cesar se je z najodličnejšimi dvorjani podal tja in sleparja sta eno roko privzdignila, kot da nekaj 
držita, in dejala: »Poglejte, to so hlače! To je plašč! In še ogrinjalo!« In tako naprej. »Oblačila so lahka 
kakor pajčevina! Skoraj bi lahko mislili, da nimate ničesar na sebi, ampak ravno po tem se blago 
odlikuje!« 
»Da!« so dejali dvorjani, vendar niso ničesar videli, ker tudi ni bilo kaj videti. 
»Ali bi vaša cesarska visokost najmilostneje blagovolila sleči svoja oblačila,« sta dejala sleparja, »da 
vam bomo nadeli nova, tu pred velikim ogledalom?« 
Cesar je odložil vsa oblačila in sleparja sta se pretvarjala, da mu podajata posamezne kose novih, 
navidezno sešitih oblačil, cesar pa se je vrtel in obračal pred ogledalom. 
»Jedeta, kako vam pristajajo! Kako se vam prilegajo!« so vsi pravili. »Kakšen vzorec! Kakšne barve! 
Res dragocena oprava!«  
»Zunaj že čakajo z baldahinom, ki ga bodo nosili nad vašo visokostjo v sprevodu!« je dejal glavni 
obrednik. 
»Sem že pripravljen!« je rekel cesar. »Ali mi ne pristoji?« In se je še enkrat zavrtel pred ogledalom! 
Želel je namreč zbuditi vtis, da si natančno ogleduje razkošno opravo. 
Komorniki, ki naj bi nosili vlečko, so po tleh tipali z rokami, ko da dvigujejo vlečko, stopali so s 
privzdignjenimi rokami, saj si niso upali pokazati, da ničesar ne vidijo. 
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Tako je cesar stopal v sprevodu pod lepim baldahinom, vsi ljudje na cesti in na oknih pa so govorili: 
»Jedeta, cesarjeva nova oblačila so brez primere! Kako lepo vlečko ima na plašču! Kako čudovito mu 
pristoji!« Nihče ni hotel pokazati, da ničesar ne vidi, saj bi pomenilo, da je nesposoben za svojo službo 
ali pa da je sila neumen. Nobena cesarjeva oblačila še niso požela toliko odobravanja. 
»Saj nima ničesar na sebi,« je dejal majhen otrok. »Ježeš, poslušajte glas nedolžnega,« je rekel oče. In 
drug drugemu so šepetali, kaj je dejal otrok. 
»Saj nima ničesar na sebi,« je nazadnje vzkliknilo vse ljudstvo. Cesar se je zdrznil, kajti zdelo se mu je, 
da imajo prav, vendar si je takole mislil: »Zdržati moram do konca sprevoda.« Komorniki pa so tudi šli 
za njim in nesli vlečko, ki je sploh ni bilo. 

 

Svetlana Makarovič: POTEPUH IN NOČNA LUČKA 
 

Po prašni cesti jo je mahal potepuh. Roke je tiščal v žepe oguljenih hlač, na kuštravih laseh mu je 
tičala obledela čepica, oči pa so se mu iskrile od dobre volje, saj je bil sam na svetu in svoboden kot 
kos, ki je skakljal v bližnjem grmu in skupaj z njim žvižgal in pel. Tako je naš potepuh lahko po mili volji 
brcal kamenje po cesti, saj ni bilo nikogar, ki bi mu lahko rekel, naj ne uničuje čevljev. Lahko je hodil 
brez dežnika po najhujšem nalivu, ne da bi ga kdo nadlegoval s sitnimi pripombami o prehladu. Klatil 
je nezrelo sadje z obcestnih dreves in se igral s potepuškimi psi, umival se je pa takrat, kadar se je 
njemu zdelo. In če je koga srečal, je lahko rekel »dober dan« ali pa tudi ne. 
Sonce je veselo sijalo in potepuhu je bilo kaj malo mar, kje bo prenočil. Pot ga je pripeljala mimo 
polja, kamor so ljudje iz mesta odlagali smeti in predmete, ki jih niso več potrebovali. 
Ustavil se je in z zanimanjem ogledoval odvržene stvari. 
Smešno, kaj vse ljudje mečejo stran, je rekel. Sicer pa, kaj me briga. Imajo že vsega preveč. 
Pobral je star časopis in se zagledal vanj. 
Sama politika pa poročila o nesrečah. Tega že ne bom bral. 
Tedaj mu je pogled obstal na majhni nočni lučki. 
Tole si vzamem s seboj, je rekel, pobral svetilko in spihal z nje prah. Res da je vsa obtolčena, ampak 
še zdaj se vidi, kako lepo oranžno je bila pobarvana. 
Vtaknil je lučko pod pazduho in šel naprej. 
Začelo se je mračiti, ko je prišel do mosta. 
Tule bom prenočil, je sklenil in se spustil po travnatem nabrežju. Pod mostom je bil majhen nadzidek, 
ravno tolikšen, da se je lahko potepuh udobno zleknil po njem. Iz žepov je privlekel dve jabolki in kos 
suhega kruha, povečerjal je in se zagledal v valove reke, ki je temnela in se poigravala z iskrami 
zahajajočega sonca. 
Nočno lučko je postavil zraven sebe na tla, sklenil roke v zatilju in zazehal. Na nebu so zasijale prve 
zvezde, zapihal je hladen veter in potepina je rahlo zmrazilo. 
Naenkrat je obok mostu oblila močna, topla svetloba. Potepuh se je začudeno ozrl in videl, da 
svetloba prihaja iz njegove lučke. 
Ta je pa dobra, je rekel. A takoj mu je odgovoril tenek glasek: 
Brez pripomb, prosim. 
Kakšna lučka pa si? se je čudil potepuh. Še nikoli nisem ... 
Tiho, je rekla lučka. Povedala ti bom pravljico za lahko noč. 
Potepuh sije nekoliko opomogel od začudenja. Udobno seje zleknil in strmel v lučko, ki ga je prijetno 
grela. 
Čakaj malo, je rekla, najprej moram malo priviti luč, drugače bi lahko še koga premotila radovednost. 
So stvari, ki jih je najbolje obdržati zase, saj veš. 
Potepuh je to prav dobro vedel. 
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Lučka je pritajila svetlobo, tako da je zdaj njeno glavico obdajal samo kolobar mehke rumene 
svetlobe. 
Pa pravljica? je vprašal potepuh. 
Čakaj no! Ne vem še, katero bi ti povedala. Ali naj ti povem tisto o domišljavem regratu ali o treh 
vevericah? 
Vseeno mi je. 
Vseeno ti ne sme biti, je strogo rekla lučka. Povedala ti bom pravljico o nesramnem dimniku. Le 
poslušaj. 
Nekoč je bila hiša. Na hiši je bila streha in na strehi dimnik. 
Kako nenavadno, je pripomnil potepuha. 
Brez pripomb, je nejevoljno rekla lučka, poslušaj in molči. 
Torej, dimniku je postalo dolgčas tam gori na strehi ... Je tebi kdaj dolgčas? 
Potepuh je molčal in se smehljal. 
Zakaj ne odgovoriš, če te poštena svetilka kaj vpraša? je jezno rekla lučka. 
Če si mi pa ukazala, naj molčim! 
Uh, ljudje ste čudni, je vzdihnila lučka. Torej, dimnik se je odločil, da bo šel po svetu in nagajal ljudem. 
Hodil je po ulicah in vsakomur, ki ga je srečal, je puhnil v obraz dim in saje, takole: Puh! Najbolj ga je 
veselilo, če je srečal koga, ki se je ravnokar umil. Puh! je naredil in takoj je bil oni ves črn v obraz in 
sajast od nog do glave. Prima, ne? 
Prima, je prikimal potepuh. 
Potem je videl ob cesti pravkar pobeljeno hišico. Puh! In hišica je postala črna. Skozi okno je 
pogledala jezna gospodinja z belo ruto na glavi, v roki je držala snežno belo krpo. Puh! Puh! Pa je bila 
gospodinja vsa črna. Prima, ne? Potem se je zakadil proti svežemu perilu, ki se je sušilo na vrvi in 
veselo plahutalo v vetru. Puh! je zatulil dimnik. Vse je počrnelo. Lahko si misliš, kako so bili ljudje 
ogorčeni! Poklicali so miličnike. Miličniki so pridrveli na motorjih in v modrih avtomobilih in vpili: 
»Državljan, takoj sem! Pokažite osebno izkaznico!« Dimnik pa je močno zajel sapo in puhnil vanje cel 
oblak dima in saj, tako da se ni nič videlo; potem je pobegnil. Dolgo je tako nekaznovan hodil po 
svetu in delal puh! Sem in puh! Za seboj je puščal jezo, ogorčenje in slabo voljo. Prej bela mesta so 
počrnela, ulice so bile sajaste in umazane, cvetoča drevesa so žalostno otresala saje z umazanih 
cvetov ... Dimnik pa je bil od dne do dne predrznejši. Samo ponoči mu je bilo dolgčas, ker je bilo v 
temi že tako vse črno. Ko pa se je zdanilo, je takoj stekel naprej in iskal vse, kar je bilo belega na 
svetu. Pogledal je skozi okno bolnišnice ... 
Nehaj, je rekel potepuh. Ne maram te pravljice. 
Tako? Ne maraš je? Prav, kakor hočeš. Samo to ti povem, da zdaj šele pride najzanimivejše, namreč 
to, kako je dimnik prišel v Afriko med črnce in kako je ... No, pa če nočeš poslušati, tudi prav. 
No, pa povej do konca, je rekel potepuh. Toda lučka je jezno molčala in njena svetloba je začenjala 
ugašati. 
Daj no, lučka, ne jezi se. Povej mi do konca! 
Ne, je naposled rekla lučka. Te pravljice že ne boš slišal do konca. Zanalašč ti je ne povem. Povedala ti 
bom drugo. Poslušaj. Nekoč, nekje, kdove kdaj in kdove kje je živel psiček, ki je imel eno tačko preveč. 
Namesto petih tačk jih je imel štiri ... 
Kako? se je začudil potepuh. 
Ah, zmotila sem se. Namesto petih tačk jih je imel šest. 
Ampak psi imajo ponavadi samo štiri tace. 
Ha, ponavadi! Ta tvoj »ponavadi« ni zame noben dokaz, da boš vedel. No, psiček je bil zelo nesrečen, 
ker mu je bila ena tačka zmeraj napoti. Kadar se je na primer ustavil ob drevesu, sploh ni vedel, 
katero tačko naj dvigne. Drugi psi so ga sočutno gledali in mu govorili »ubožec« in to je našega psička 
tako jezilo, da se je nekega dne odločil in šel v živalsko bolnišnico. Tam pa so bili vsi nori in so se 
krasno zabavali. Ko so zagledali psička, so začeli vpiti: 
»Glej, kakšen nenavaden psiček! Samo šest tačk ima. Hej, ti, ali si izgubil sedmo tačko?« 
Psiček je začuden gledal okoli sebe in videl, da imajo vsi psi po sedem tačk ... No, in potem – čakaj, kaj 
je že bilo potem ... Ah, pozabila sem. Sicer pa ta pravljica sploh ni zanimiva. 
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Meni se je zdela zanimiva, je pripomnil potepuh. 
Že mogoče, da se ti je zdela, ampak v resnici ni. Povedala ti bom rajši drugo. Ta je pa zares zanimiva, 
boš videl. Hej, nikar ne zaspi! 
Zaspan sem, je zazehal potepuh. 
Kako moreš biti zaspan, ko ti pripovedujem pravljice za lahko noč? Le čakaj, zdaj ti za kazen povem 

tako grozno pravljico, da sploh ne boš mogel spati. Nekoč je živela pošast. Da boš vedel. Grozna 

pošast. Živela je na samotnem otoku in prežala na ladje, ki so plule mimo. Včasih se je kakšna 

potopila in preživeli so priplavali na otok, kjer je živela strašna pošast. Pošast se je delala zelo prijazno 

in se je smehljala, veš, zraven pa se je oblizovala. Migala je brodolomcem s prstom, takole, in 

govorila: 

»Pridi sem, ti tamle, nekaj zelo zanimivega ti bom povedala na uho.« 

»Povej kar naglas,« so ji odgovarjali. Ona pa se je še bolj smehljala in govorila: 

»Tak pridi no, nekaj ti bom povedala na uho.« In potem je tisti, ki je bil najbolj radoveden, prišel k 

njej. Pošast se je vzpela do njegovega ušesa in – hrst! mu je odgriznila uho. 

Grozno! je streslo potepuha. 

Grozno, res. Kajti to, veš, je bila take vrste pošast, ki se je hranila samo z ušesi. Strašno rada je jedla 

ušesa. Nekaterim so potem zrasla nova ušesa, drugim pa ne in vsi so pošasti zelo zamerili. Kmalu se je 

spet potopila neka ladja in spet so brodolomci priplavali na otok. Kako so se začudili, da živijo na 

otoku ljudje brez uhljev! Saj je pošast tudi tistim, ki so jim ušesa na novo zrasla, brž odgriznila oba 

uhlja. Skratka, vsi so bili brez ušes. Pošast pa je čakala na nove žrtve, migala jim je s prstom, takole, in 

jih sladko vabila k sebi: 

»Pridi no, da ti povem na uho nekaj zelo zanimivega!« In tako je tudi njim požrla ušesa. In tako, vidiš, 
so bili na tistem otoku vsi brez ušes, drugače pa se jim ni godilo slabo. Jedli so banane in kokosove 
orehe in pili bistro vodo in sadne sokove. Nekoč pa dolgo ni hotelo biti nobene ladje mimo, kaj šele, 
da bi se katera potopila – in pošast je bila lačna in žalostna. Sedela je pod palmo in vzdihovala. 
Prebivalci otoka so se bili navadili nanjo in niso bili več užaljeni zaradi uhljev. Spekli so ji celo torto, da 
bi jo malo razveselili, in torta je bila okrašena s samimi piškoti v obliki uhljev. Toda pošast je le otožno 
zmajala z glavo, ker ni mogla jesti prav ničesar drugega razen pravih ušes. 
Nekega dne pa je na otok priplaval velikan z ogromnimi ušesi. Pošast ga je čakala na bregu in sline so 
se ji cedile. Bila je že tako mršava, da se je komaj držala na nogah. Velikan je priplaval in stopil na 
breg. 
»Pridi malo sem,« je prijazno rekla pošast, »pridi že, da ti povem nekaj na uho!« 
Velikan pa je rekel: »Ne, ne grem.« 
Pošast je milo zajokala in prosila: 
»Pridi no! Pridi, da ti povem nekaj na uho!« 
»Me ne zanima,« je rekel velikan. Obrnil ji je hrbet in odšel raziskovat otok. Pošast se je jokaje 
opotekala za njim in prosila, si ruvala lase in se valjala po tleh, toda velikan je sploh ni hotel poslušati. 
Pritekli so otočani in začeli nagovarjati velikana, naj si vendar pusti povedati nekaj na uho ... Toda 
velikan je bil trmast in ni hotel popustiti. 
Tukaj je nočna lučka premolknila in se globoko zamislila. Potem je rekla: Pošast je pogledovala 
velikanova ogromna ušesa in cedila sline ... Nekoč je živela v gradu sredi hrastovega gozda prelepa 
princeska. Imela je zlate lase in petdeset tisoč kitajskih kokošk. 
Čakaj no, je vzkliknil potepuh, saj to je že nova pravljica! 
Seveda. Sem mogoče rekla, da ni? 
Pa saj še prejšnje nisi povedala do konca! 
Katere prejšnje? 
No, tiste vendar, o pošasti, ki je jedla ušesa, in o velikanu, ki je ni hotel poslušati! 
Tako? Ne spominjam se, je rekla lučka. Ne verjamem, da sem pripovedovala kaj tako strašnega in 
neokusnega. Sicer pa – kdo pripoveduje pravljice za lahko noč? Ti ali jaz? Zato poslušaj! Živela je 



24  

 

princeska, ki je imela petdeset tisoč kitajskih kokošk in samo enega kitajskega petelinčka. Vse 
kokoške so bile bele kot sneg in so imele puhaste pernate hlačke in nesle so čisto majcena okrogla 
jajčka, ki jih je imela princeska tako rada za zajtrk. Toda razumeti moraš, da je en petelinček premalo 
za petdeset tisoč kokošk, in zato so začele kokoške zehati in se dolgočasiti. 
»Kaj vam je, kokoške, zakaj ste tako potrte?« jih je spraševala princeska. »Ste morebiti lačne?« 
»Ah, neee,« so odgovarjale kokoške. 
»Se mogoče bojite lisice?« 
»Ah, neee.« 
»Kaj pa je potem narobe z vami?« 
»Ah, niiič,« so odgovarjale kokoške in zehale. Princeska je užaloščena legla v svileno posteljo in dolgo 
ni mogla zaspati, tako jo je skrbelo, kaj je s kokoškami. Toda glej, drugo jutro, ko je vstala in šla na vrt, 
jo je pozdravilo petdeset tisoč črnih kitajskih kokošk in v vsakem od petdeset tisoč gnezdec je ležalo 
po eno črno jajčece. 
Kako to, je segel lučki v besedo potepuh, rekla si vendar, da so bile kokoške bele! 
Lučka je važno zakašljala in ga zviška zavrnila: 
Tako se godi tistim, ki ne znajo poslušati. Ponoči je bil vendar prišel mimo pobegli dimnik, puhnil je v 
kokoške. Puh! In kokoške so počrnele, ne? Kaj pa je tukaj čudnega? 
A, tako, je dejal potepuh, že razumem. No, pripoveduj. 
Ne, ne bom, je ujedljivo rekla lučka. Ta pravljica je trapasta. Ne morem trpeti pravljic o bedastih 

princeskah z zlatimi lasmi, ki nimajo drugega dela, ko da po ves dan srebajo jajca kitajskih kokošk. 

Povedala ti bom pravljico o plešočih škarjah. V predalu, kjer so bile spravljene škarje, so bili tudi 

sukanci, šivanke, krpice blaga, koščki elastike, razni trakovi, gumbi in zaponke pa še krojaška kreda in 

kolesce za krojenje. Tam je bilo tudi marsikaj drugega, namreč nalivno pero, rokavica brez para, pasja 

ovratnica, zavitek posušenega kvasa in pingpong žogica, ampak pustimo to, ker ne spada v predal, ki 

je namenjen samo in izključno šivalnim potrebščinam. Vse to je bilo tako pomešano, zavozlano in 

zapleteno med seboj, da so škarje postale živčne in so začele kričati: 

»Moji živci! Moji živci! Tega ne zdržim več, tu ni nobenega reda, to je strašno!« 
Nekega jutra, ko se je predal odprl in je neka roka, pomazana s čokolado, ravno hotela stlačiti vanj še 
šop ključev, so škarje kot blisk planile ven, stekle po parketu, poskočile na okensko polico in se vrgle 
skozi odprto okno na vrt. 
»Hej, kakšen način pa je to?« je zavpila rumena narcisa, ki se je bila tako prestrašila, da je drgetala po 
vsem steblu. 
Škarje so se izkopale iz zemlje in v zadregi pogledale okoli sebe. Videle so same ogorčene obraze. 
Grm spominčic je jokal od prestanega strahu, hijacinta pa je jezno tiščala k sebi grozd sinjih cvetov. 
»Nič kaj rad ne vidim škarij,« je nazadnje spregovoril tulipan. »In sploh, kako si upate takole treščiti 
med nas? Pritožil se bom.« 
»Poslušajte, prosim,« so rekle škarje, »tega nikakor nismo storile nalašč ali s slabim namenom. 
Pobegnile smo iz predala s šivalnimi potrebščinami, ker tam nismo mogle več zdržati. Pomislite, tam 
je bila žogica za pingpong, ki je kar naprej poskakovala! Pa posušeno nalivno pero! Pa vse mogoče 
reči, ki sploh ne spadajo v spodoben predal. Popustili so nam živci, razumete, to se zgodi celo v 
najboljših družinah – pa smo pobegnile. Pomirite se, saj bomo takoj odšle.« 
Potonika je stegnila kuštravo glavo iz grma in vprašala: 
»Tak niste vrtne, ampak šivalne škarje? No, potem je stvar drugačna.« 
»Tudi šivalne nismo več,« so ponosno rekle škarje in se zavrtele na konici ene noge, »zdaj smo 
namreč plešoče škarje.« 
In so zaplesale tako lepo, da so se rožam orosili cvetovi od ganjenosti. Škarje pa so elegantno 

poskakovale, drobno stopicale in se vrtele tako hitro, da bi si bila mačeha skoraj izpahnila cvet, ko jim 

je hotela slediti s pogledom. 
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Škarje so poskočile na vrtno ograjo in odplesale po njej, v lahnem skoku so pristale na strehi 
avtomobila, ki je stal pred vrtnimi vrati in avtomobil je zahrumel »brrm, brrm beemve, brrm brrm 
beemve« pa odpeljal škarje naravnost v gledališče, kjer se je ravnokar začela baletna predstava. 
Škarje so jo na slepo srečo ubrale po stopnicah, smuknile v prvo ložo, iz nje pa hop na oder, kjer je 
prva balerina ravno vzdigovala nogo neznansko visoko in neznansko lepo krilila z rokami. »Šk,« so 
rekle škarje in plesalki v trenutku odrezale baletno krilce. Plesalka je ostala na odru v samih hlačkah 
in je od ogorčenja padla v nezavest, da so jo morali odnesti z odra. Škarje so se priklonile pred 
občinstvom in potem zaplesale same. Ah, kako zaplesale! Bilo je čudovito! Toda baletni zbor še malo 
ni bil zadovoljen, saj so škarje plesale čisto po svoje. Priplesale so mimo zbora in siknile: 
»Šk, šk! Kaj pa ni prav? Če ima kdo kaj pripomniti, naj kar! V hipu mu odrežemo jezik!« 
Baletni zbor je preplašen zbežal z odra. Škarje so same odplesale svoj ples. Ko pa se je spustila zavesa 
in jih zakrila, so postale še bolj objestne. »Šk, šk,« so se prestrigle skozi žametno zaveso in se začele 
na vse načine priklanjati. Vendar je bilo predstave konec in nič ni pomagalo, škarje so morale spet 
ven, na ulico. Medtem je začelo deževati. 
»Joj,« so zavpile škarje, »rja nas bo načela!« 
Kot veš, je rja zelo škodljiva reč, posebno za kovinske predmete, je trezno pripomnila nočna lučka. 
Seveda vem, je rekel potepuh. Ampak to zdajle ni zanimivo. 
Kako ni zanimivo? Kako moreš reči kaj takega? Seveda, tebi je vseeno, tebi rja nič ne more. Ampak 
pomisli na uboge škarje! 
No, saj. Ampak povej, kako je bilo potem. 
Kaj potem? 
No, kaj se je zgodilo s škarjami? 
S katerimi škarjami? 
Lučka, ne imej me za norca! 
Toda lučka je molčala in njen sij je začel bledeti. In tedaj je potepuh opazil, da se je zdanilo in da je 
vzšlo sonce. 
Pretegnil se je in se začudeno zagledal v obdrgnjeno, zaprašeno nočno lučko, ki je tiho stala zraven 
njega na mrzlih tleh. 
Naprej grem, je sklenil, lep dan se bo naredil. Adijo, lučka! Pobožal je lučko še enkrat po glavi in 
žvižgal ter odšel. 
Nočna lučka pa je še zdaj pod mostom. Še veliko veselih potepuhov bo prenočevalo tam. 
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Dragotin Kette: ŠIVILJA IN ŠKARJICE – STRIP 
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FANTAZIJSKA KNJIZ EVNOST 

 

Clive Staples Lewis: ZGODBE IZ NARNIJE 
 
ZGODBE IZ NARNIJE sodijo med najbolj priljubljene domišljijske zgodbe vseh časov. 
Knjiga ČAROVNIKOV NEČAK govori o nastanku pravljične dežele Narnije. V njej izvemo, kako sta 
nastali ulična svetilka in omara, zakaj nekatere živali govorijo in zakaj mora na vladarskem prestolu 
Narnije sedeti človek. 
Glavni junak je mladi Digory, profesor iz knjige Lev, čarovnica in omara ter nečak čudaškega strica 
Andreja. S prijateljico Poli se odpravita na izlet v čudežni Svet med svetovi. Tam zbudita kraljico Jadis 
in ta se z njuno pomočjo znajde v Narniji. 
V zanimivi zgodbi se skriva tudi globoka simbolika. 
 
»Vse ob svojem času, fant moj,« je rekel stric Andrej. »Staro gospo Lefayevo so malo pred njeno 
smrtjo izpustili na svobodo in bil sem eden izmed redkih ljudi, ki jih je med svojo poslednjo boleznijo 
spustila k sebi. Običajnih nevednežev se je z leti naveličala, razumeš. Tako kot jaz. Naju pa so 
zanimale iste reči. Nekaj dni pred njeno smrtjo je bilo, ko mi je velela, naj v njeni hiši poiščem staro 
pisalno mizo, odprem skrivni predal in ji prinesem skrinjico, ki jo bom našel tam. Brž ko sem se 
skrinjice dotaknil, sem po srbečici v prstih začutil, da imam v rokah veliko skrivnost. Predala jo je 
meni in mi izsilila obljubo, da bom skrinjico takoj po njeni smrti, ne da bi jo odprl, upepelil ter 
uničenje pospremil s posebnimi obredi. Obljube nisem izpolnil.« 
»Pa si res ravnal podlo,« je rekel Digory. 
»Podlo?« ga je začudeno pogledal stric Andrej. »Oh, razumem. Hočeš reči, da morajo fantje držati 
obljubo. Drži, nadvse prav in primerno, in zelo me veseli, da so te tako vzgojili. Vendar moraš seveda 
razumeti, da tovrstna pravila, naj so še tako prikladna za dečke, služinčad, ženske in ljudi na splošno, 
nikakor ne morejo veljati za globokoumne učenjake, velike mislece in modrijane. Ne, Digory. Možje 
kakor jaz, ki razpolagajo s skrivno modrostjo, so oproščeni običajnih pravil, enako kot so odrezani od 
običajnih užitkov. Naša usoda, fant moj, je vzvišena in samotna.« 
Ob tem je zavzdihnil in bil videti tako resen, plemenit in skrivnosten, da je Digory za hipec zares 
pomislil, kako lepo je to povedal. Potem pa se je spomnil grdega izraza, ki ga je opazil na stričevem 
obrazu v trenutku, ko je Poli izginila, in nemudoma spregledal, kaj tiči za njegovim napihnjenim 
govoričenjem. »Vse skupaj samo pomeni,« si je rekel pri sebi, »da je pripravljen storiti karkoli, samo 
da doseže zastavljeni cilj.« 
»Seve,« je povzel stric Andrej, »si skrinjice dolgo nisem upal odpreti, ker sem vedel, da verjetno 
vsebuje nadvse nevarne reči. Botra je bila namreč izjemna ženska. Resnici na ljubo, bila je ena od 
poslednjih smrtnic v deželi, ki se ji je po žilah pretakala vilinja kri. (Povedala mi je, da je imela le še 
dve sodobnici. Ena je bila grofica, druga snažilka). Ni izključeno, Digory, da se pomenkuješ z zadnjim 
moškim, čigar botra je bila vila. Ha! Tega se boš lahko spominjal, ko boš nekoč sam star mož.« 
»Stavim, da je bila zlobna vila,« je pomislil Digory, na glas pa samo vprašal: »Ampak, kaj je s Poli?« 
»Kako si siten!« se je ujezil stric Andrej. »Kot da bi bilo to kaj važno! Moja prva naloga je bila, seveda, 

temeljito preučiti skrinjico. Bila je zelo stara. Že takrat mi je bilo jasno, da ni ne grška ali egipčanska, 

ne babilonska, hetitska ali kitajska. Po starosti je prekašala vse te kulture. Ah, velik dan je bil, ko sem 

naposled odkril resnico! Skrinjica je bila atlantska. Z izginulega otoka Atlantide je izvirala. Bila je torej 

več stoletij starejša od najstarejših predmetov iz kamene dobe, izkopanih v Evropi. Poleg tega ni bila 
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tako robata in grobo izdelana. Atlantida je bila namreč že v pradavnini veličastno mesto palač, 

templjev in učenjakov.« 

Za hip je obmolknil, kot da od Digoryja pričakuje kakšno pripombo. Njemu pa je bil stric iz minute v 
minuto manj všeč, zato ni rekel ničesar. 
»Medtem,« je povzel stric Andrej, »sem si na druge načine (ki pa niso primerni za otroška ušesa) 
nabral veliko znanja o čarodejstvu. Sčasoma sem si potemtakem zgradil tehtno predstavo o tem, kaj 
bi utegnila vsebovati skrinjica. S pomočjo različnih poskusov sem skrčil število možnosti. Moje 
raziskave so mi prinesle na pot — hm — nekaj vražje čudnih patronov in nadvse neprijetnih doživetij. 
Zato sem tudi takole osivel. Čarovnik ne postaneš kar tako. Nazadnje me je izdalo zdravje. Vendar 
sem si vnovič opomogel. Naposled sem vendarle ugotovil, kaj hrani skrinjica.« 
Čeprav ni bilo najmanjše možnosti, da bi jima kdo prisluškoval, se je stric nagnil naprej in pritajil glas v 
šepet: 
»Atlantska skrinjica je vsebovala nekaj, kar je bilo k nam preneseno z drugega sveta v davnini, ko se je 

naš svet šele porajal.«  

»Kaj pa?« je vprašal Digory, v katerem se je proti njegovi volji pričela oglašati radovednost. 

»Zgolj prah,« je odvrnil stric Andrej. »Droban, suh prah. Nič posebnega na pogled. Nič takega, s čimer 
bi se lahko pohvalil po dolgotrajni življenjski tlaki, če naj tako rečem. Ah, toda ko sem ta prah 
pogledal (in pri tem presneto pazil, da se ga ne bi dotaknil), ter pomislil, da je nekoč pripadal nekemu 
drugemu svetu. S tem ne mislim drugih planetov, veš. Ti so del našega sveta in bi jih lahko obiskal, če 
bi šel dovolj daleč, temveč dejansko nekemu drugemu svetu, drugi naravi in vesoljstvu, ki ga ne bi 
dosegel, celo če bi na veke vekov potoval skozi naše vsemirje – svetu, dosegljivem samo s čarovnijo 
— to pa je bilo nekaj!« Stric Andrej si je znova pomel roke, da so mu členki zapokali kot ognjemet. 
»Vedel sem,« je nadaljeval, »da bi se s tem prahom lahko preselil tja, od koder izvira, če bi se ga le 
dalo spraviti v primerno obliko. V tem pa je tičala težava. Vsi moji začetni poskusi so se izjalovili. Na 
morskih prašičkih sem jih opravil. Nekaj jih je preprosto poginilo. Nekatere je razneslo kot majhne 
bombe.« 
»Kakšno okrutno početje,« je dejal Digory, ki je nekoč sam imel morskega prašička za domačega 
ljubljenca. 
»Kar naprej se odmikaš od bistva,« ga je okaral stric Andrej. »Temu so bili namenjeni. Za svoj denar 
sem jih kupil. Torej, kje sem ostal? Ah, da. Končno se mi je posrečilo izdelati prstane, rumene prstane. 
A že se je pojavila nova težava. Skoraj zatrdno sem bil prepričan, da bi rumeni prstan vsakogar, ki bi 
se ga dotaknil, poslal onkraj. Toda kaj bi mi koristilo, če človeka potem ne bi več mogel privabiti nazaj, 
da bi mi poročal, kako je tam?« 
»Kaj pa on?« je vprašal Digory. »V lepi godlji bi se znašel, če se ne bi mogel vrniti.« 
»Kako trmasto se držiš napačnega načina razmišljanja!« ga je nepotrpežljivo pogledal stric Andrej. 
»Mar ne razumeš, za kakšen veličasten poskus gre? Smisel pošiljanja ljudi onkraj je zgolj v tem, da 
poizvem o tistem kraju.« 
»Zakaj pa se nisi sam podal tja?« 
Digory še ni naletel na človeka, ki bi bil videti tako presenečen in užaljen kot stric Andrej ob tem 
preprostem vprašanju. 
»Jaz? Jaz?« je vzkliknil. »Fantu se je prejkone skisala pamet! Da bi moški v mojih letih in pri mojem 
zdravstvenem stanju tvegal pretres in nevarnosti nenadnega meta v neko drugo vesolje? Še svoj živi 
dan nisem slišal take neslanosti! Se zavedaš, kakšne si se iznebil? Pomisli, kaj pomeni onkraj. Pojma 
nimaš, na kaj utegneš tam naleteti – niti najmanjšega pojma!« 
»Zato si torej tja raje poslal Poli,« je uganil Digory. Lica so mu gorela od ogorčenja. »Samo eno lahko 
rečem,« je dodal, »moj stric ali ne, s tem da si na kraj, kamor si sam ne upaš, poslal deklico, si se 
izkazal za šlevo brez para!« 
»Tišina, gospodič!« je zarohnel stric Andrej in treščil s pestjo po mizi. »Takih besed si od majhnega, 

umazanega šolarja pač ne dovolim. Ničesar ne razumeš. Jaz sem vendar učenjak, mag in čarodej, ki 

opravlja ta poskus. Se razume, da potrebujem druge, na katerih ga bom izpeljal. Pri moji veri, še 
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malo, pa mi boš pričel pridigati, da bi moral morske prašičke pred uporabo prositi za dovoljenje. 

Vsaka velika modrost zahteva žrtve. Misel, naj bi šel jaz sam tja, pa je nepopisna. Tako je, kakor da bi 

nagovarjal generala, naj prime za orožje kot navaden pešak. In kaj bi se zgodilo z mojim življenjskim 

delom, če bi me doletela smrt?« 

»Oh, nekaj čenčati,« mu je zabrusil Digory. »Ali nameravaš privesti Poli nazaj?« 

»Ravno ko si me tako neotesano prekinil,« je rekel stric Andrej, »sem ti nameraval povedati, da sem 
nazadnje le našel način, kako se vrneš. Nazaj ti pomagajo zeleni prstani.« 
»Toda Poli nima zelenega prstana.« 
»Nima ga,« mu je z okrutnim nasmeškom pritrdil stric Andrej. 
»Se pravi, da se ne more vrniti,« je kriknil Digory. »Kar je natanko isto, kot če bi jo umoril!« 
»Lahko bi se vrnila,« je dejal stric Andrej, »če bi se za njo odpravil nekdo z rumenim prstanom na roki, 
ki bi vzel s seboj par zelenih prstanov za vrnitev. Enega zase in enega za njo.« 
Digory je zdaj spregledal, v kakšno past se je ujel. 
Široko odprtih ust se je brez besed zastrmel v strica Andreja. V lica je prsteno pobledel. 
»Upam,« je tedaj zelo svečano rekel stric Andrej kot kakšen dober ujec, ki ti je potisnil v pest kovanec 
za priboljšek in pameten nasvet za povrh, »Upam, Digory, da nisi eden tistih, ki takoj pokažejo pete. 
Težko bi se sprijaznil z mislijo, da član naše družine ni premogel dovolj časti in viteštva, ko je bilo 
treba priskočiti na pomoč –  khm – žlahtni gospodični v stiski.« 
»Oh, umolkni!« je rekel Digory. »Če bi ti premogel vsaj troho časti in te šare, bi jo šel sam iskat. 

Vendar vem, da tega ne nameravaš. Prav. Vidim, da nimam izbire. Ti pa si mrcina. Vso reč si verjetno 

načrtoval tako, da bi šla ona tja nevede, jaz pa bi bil potem prisiljen iti ponjo.« »Kakopak,« mu je s 

svojim odvratnim smehljajem pritrdil stric Andrej. 

»Naj bo. Grem. Ampak nekaj ti bom prej povedal. Vse do današnjega dne nisem verjel v čarovnije. 
Zdaj vidim, da je kaj takega možno. In če je tako, tedaj domnevam, da tudi vse stare pravljice zvečine 
govorijo resnico. Ti pa si navaden zloben, okruten coprnik, kakršni nastopajo v pripovedkah. No, 
nisem še bral zgodbe, v kateri ljudje tvoje vrste ne bi bili na koncu pošteno izplačani, zato stavim, da 
boš tudi ti. In čisto prav ti bo.« 
Od vsega, kar je Digory rekel dotlej, so bile to prve besede, ki so zadele v črno. Stric Andrej se je 
zdrznil in čez obraz mu je hušknila taka groza, da bi se človeku kljub njegovi izprijenosti skoraj 
zasmilil. Toda že v naslednjem trenutku so se mu poteze zgladile in nekoliko prisiljeno se je 
nasmehnil: »Saj, saj, najbrž so take misli pri otroku nekaj naravnega, sploh če so ga, kakor tebe, 
vzgojile ženske. Naj te nič ne skrbi za mojo varnost, Digory. Te ne bi raje skrbelo za tvojo malo 
prijateljico? Precej časa je poteklo, kar je izginila. Če onkraj prežijo na ljudi kakšne nevarnosti – hm, 
potem bi bilo škoda, če bi prispel za hipec prepozno.« 
»Tebe res strašno skrbi,« se je razsrdil Digory. »Ampak sit sem tega kvasanja. Kaj moram storiti?« 
»Resnično boš moral ukrotiti svoj ihtavi značaj, fant moj,« je ravnodušno pripomnil stric Andrej. 
»Sicer boš nekoč še tak kot tvoja teta Leti. Zdaj pa pozor.« 
Vstal je, si nadel par rokavic in stopil k pladnju, na katerem so ležali prstani. 
»Delujejo samo v primeru,« je pojasnil, »da se neposredno dotikajo tvoje kože. Z orokavičenimi 
rokami jih lahko primem takole – in se nič ne zgodi. Če nosiš prstan v žepu, se tudi ne bo zgodilo nič. 
Seveda pa moraš paziti, da ne daš roke v žep in se prstana ne dotakneš pomotoma. Ob prvem dotiku 
rumenega prstana v trenutku izgineš s tega sveta. Ko si onstran, bi po moji predstavi – tega kajpak še 
nismo preizkusili, toda tako domnevam – ob dotiku zelenega prstana moral izpuhteti od tam in se –  
domnevam – vnovič prikazati tukaj. Tako. Vzel bom dva zelena prstana in ti ju vtaknil v desni žep. 
Dobro si zapomni, v katerem žepu imaš zelena prstana. Z za zeleno in D za desno, se pravi, ZD. Eden 
zate, eden za deklico. Zdaj pa si sam vzemi rumenega. Če bi bil na tvojem mestu, bi si ga nataknil na 
prst. Manj možnosti bo, da ga izgubiš.« 
Digory bi bil že skoraj vzel s pladnja rumeni prstan, ko se je nenadoma ustavil. »Čakaj vendar,« je 
rekel. »In mama? Kaj, če vpraša po meni?« »Prej ko greš, prej boš nazaj,« je vedro dejal stric Andrej. 
»Vendar ne veš zatrdno, ali se bom vrnil.«  
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Stric Andrej je skomignil z rameni, stopil k vratom, jih odklenil in na stežaj odprl ter rekel: »Prav, prav. 
Kakor hočeš. Pojdi domov na kosilo. Pusti, naj deklico onkraj požro zveri, naj se utopi, umre od lakote 
ali izgine brez sledu, če ti je tako ljubše. Meni je vseeno. Mogoče se lahko pred popoldanskim čajem 
oglasiš pri gospe Plummerjevi in ji pojasniš, da nikoli več ne bo videla svoje hčerke, ker si pač ti nisi 
upal natakniti prstana.« 
»Presneto,« je rekel Digory, »kako rad bi bil dovolj velik, da bi te pošteno premikastil.« 
Potem si je zapel jopič, globoko zajel sapo in vzel prstan s pladnja. V tistem trenutku je jasno začutil, 
da se je pravilno odločil in da tega ne bo nikoli obžaloval. 
----------------------- 
Lev, čarovnica in omara 
 
»Nehaj godrnjati, Ed,« je rekla Suzana. »Stavim, da se bo v kakšni uri zjasnilo. Medtem je dobro 
poskrbljeno za nas. Radio imamo in kupe knjig.« 
»Ne, hvala,« je rekel Peter. »Jaz grem raziskat hišo.« 
S tem so se vsi strinjali in tako so se tudi pričele pustolovščine. Hiša je bila tiste vrste, pri kateri imaš 
občutek, da nikjer nima konca in je polna skrivnih kotičkov. Prvih nekaj vrat, ki so jih preizkusili, je v 
skladu z njihovim pričakovanjem vodilo v spalnice za goste. Kmalu zatem pa so se znašli v 
podolgovatem prostoru, polnem slik, in v njem naleteli na oklep. Temu je sledila v zeleno oblečena 
soba s harfo v kotu. Iz nje so vodile tri stopnice navzdol ter nato pet stopnic navzgor do majhnega 
podstrešnega preddverja in vrat, ki so se odprla na balkon, od tod pa se je šlo v vrsto sob, ki so peljale 
druga v drugo. Zatrpane so bile s knjigami, zvečine zelo starimi, od katerih so bile nekatere večje kot 
cerkveni brevir. Tik zatem so pokukali v sobo, v kateri ni bilo drugega kot ena sama, prostorna 
garderobna omara, ena tistih z vdelanim zrcalom v vratih. Soba je bila razen uvele plavice na okenski 
polici povsem prazna. 
»Tu ni ničesar!« je ugotovil Peter in gručica –  
Razen Lucije, ki jo je ubrala ven. Lucija je zaostala, ker jo je zamikalo odpreti vratca omare, čeravno je 
bila domala prepričana, da bodo zaklenjena. Na svoje presenečenje jih je zlahka odprla in iz omare 
sta se zakotalili naftalinski kroglici. 
Pogledala je vanjo in videla notri viseti vrsto plaščev – zvečine samih do tal segajočih kožuhov. Lucija 

ni imela ničesar raje od vonja in otipa kožuhovine. Brez obotavljanja je stopila v omaro, zlezla med 

plašče in se z licem podrgnila obnje; vrata je seveda pustila odprta, zakaj dobro je vedela, kako 

strašno neumno se je zapreti v omaro. Šla je naprej in ugotovila, da za prvo vrsto plaščev visi še ena. 

Znotraj je vladala skoraj popolna tema, zato je iztegnila roki predse, da ne bi z obrazom udarila ob 

zadnjo stranico. Naredila je še korak, ter nato še dva ali tri, pričakovaje, da bo zdaj zdaj zatipala les. 

Toda otipala ni ničesar. 

»Tole je pa velikanska omara!« je pomislila Lucija in se zrinila še globlje, odstirajoč mehke gube 

plaščev, da bi si utrla prostor. Takrat je zaznala, da ji pod nogami škriplje. »Je morda to spet 

naftalin?« je skušala uganiti, nato pa se sklonila, da bi ga potipala z roko. Toda namesto trdega, 

gladkega lesa omare je pod prsti začutila nekaj mehkega, kosmičastega in zelo mrzlega. »Prav čudna 

zadeva,« je menila ter stopila še korak ali dva dalje. 

V naslednjem hipu je ugotovila, da se z obrazom in rokami ne dotika več krzna, temveč nečesa trdega 
in raskavega, že kar bodečega. »Joj, saj to je pa podobno drevesnim vejam!« je vzkliknila Lucija. Nato 
je pred seboj uzrla svetlobo, vendar ne kakšen prst proč, kjer bi morala biti hrbtna stranica omare, 
marveč v daljavi. Nanjo se je usipalo nekaj mrzlega in mehkega. Tedaj je spoznala, da ob večerni uri 
stoji na snegu sredi gozda, po zraku pa se vrtinčijo snežinke. 
Lucija se je nekoliko ustrašila, vendar sta jo hkrati prešinjali radovednost in vznemirjenje. Čez ramo se 

je ozrla nazaj in med temnimi drevesnimi debli zagledala odprta vrata omare in celo ujela poblisk na 

prazno sobo, od koder je krenila na pot. (Vrata je, kajpak, pustila odprta, ker je vedela, kako 

neznansko neumno se je zapreti v omaro.) Kazalo je, da je na oni strani še vedno dan. »Če bo kaj 
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narobe, se lahko takoj vrnem,« je pomislila Lucija. Odpravila se je naprej, škrip, škrip po snegu in 

skozi gozd proti svetlobi. Nekako v desetih minutah jo je dosegla in ugotovila, da prihaja od ulične 

svetilke. Ko si jo je tako stoje ogledovala, tuhtala, kaj dela svetilka sredi gozda, ter ugibala, kaj naj 

stori, je zaslišala bližajoče se korake. Nedolgo za tem se je izmed dreves prikazalo nadvse čudno bitje 

ter stopilo v snop svetlobe pod ulično svetilko. 

Neznanec je bil komaj kaj večji od Lucije in je nad glavo držal dežnik, pobeljen od snega. Od pasu 
navzgor je bil kakor moški, toda noge je imel kozlovske – pokrite z bleščečo, črno dlako – in namesto 
stopal kozja kopita. Imel je tudi rep, ki pa ga Lucija sprva ni opazila, ker si ga je bil skrbno vrgel čez 
roko, v kateri je nosil dežnik, da bi se ne vlekel za njim po snegu. Okrog vratu si je ovil rdeč volnen šal 
in tudi njegova polt je bila rdečkasta. Imel je nenavaden, vendar prikupen obraz s kratko, koničasto 
bradico in kodraste lase, izmed katerih sta mu ob sencih štrlela dva rožička. V eni roki je, kot sem 
dejal, držal dežnik. Pod drugo je nosil več zavojev v rjavem papirju. Sredi snega in z zavitki pod 
pazduho je bilo videti, kot da bi ravno prihajal od božičnih nakupov. Bil je favn. Ko je zagledal Lucijo, 
se je od presenečenja tako zdrznil, da so mu vsi zavitki padli na tla. 
»Sveta pomagavka!« je vzkliknil favn. 
 

 

 

 

Katherine Paterson: MOST V TERABITIJO 
 

Potem ko sta s pogledi pospremila May Belle, ki je tekla po hribu navzgor in stiskala pod roko svoj 
novi zaklad, sta se Jess in Leslie obrnila in stekla čez prazno polje za staro Perkinsovo domačijo in dol 
do suhe struge potoka, ki je ločevala kmetijske površine od gozda. Tam je prav na robu struge stala 
stara lesnika, na katero je nekdo že davno obesil vrv. 
Izmenično sta se na vrvi gugala čez jarek. Bil je čudovit jesenski dan, in če si se med guganjem ozrl 
navzgor, si imel občutek, kot da lebdiš. Jess se je naslonil nazaj in vpijal bogato, čisto barvo neba. 
Nosilo ga je, nosilo ga je kot debel, bel, lenoben oblak sem in tja po modrini. 
»Veš, kaj potrebujeva?« mu je zaklicala Leslie. Ker je bil zastrupljen s tem rajem, si ni mogel 
predstavljati, da bi lahko na vsem svetu sploh še kaj potreboval. 
»Potrebujeva mesto samo zase,« je rekla. »Tako skrivno bo, da ne bova nikoli nikomur povedala 
zanj.« Jess seje prigugal nazaj in z nogami zavrl. Govorila je zelo tiho, skoraj šepetaje. »To bi bila lahko 
cela skrivna dežela,« je nadaljevala. »In midva bi bila njena vladarja.« 
Besede so ga vznemirile. Rad bi bil vladar nečesa. Čeprav nečesa neresničnega. »Prav,« je rekel. »Kje 
pa bi jo lahko imela?« 
»Tamle v gozdu, kamor ne bo nikogar, da bi nama jo uničil.« 
Bilo je nekaj krajev v gozdu, ki jih Jess ni maral. Temni kotički, kjer je bilo skoraj tako kot pod vodo, a 
tega ni rekel. 
»Vem,« se je razvnemala Leslie, »to bi bila lahko čarobna dežela kot Narnija, v katero bi lahko vstopil 
le tako, da bi se zagugal na tej čarobni vrvi.« Oči so ji kar žarele. Zgrabila je vrv. »Pridi,« mu je 
zaklicala, »poiščiva kraj, kjer si bova zgradila svojo trdnjavo.« 
Komaj sta prehodila nekaj metrov od struge in stopila v gozd, ko se je Leslie ustavila. 
»Kako se ti zdi tukaj?« je vprašala. 
»V redu,« seje Jess hitro strinjal, saj si je oddahnil, da jima ni treba globlje v gozd. Saj bi šel z njo tudi 
tja, seveda, ni bil tak strahopetec, da bi imel kaj proti občasnim raziskovalnim izletom med večno 
temne stebre visokih borov. A če je moral izbrati vsakdanji prostor, stalno postojanko, potem mu je 
bilo bolj všeč tukaj, kjer se dren in ruj igrata skrivalnice med hrasti in iglavci in kjer se sonce v zlatih 
potokih zliva skozi drevesne krošnje in se toplo razliva ob njihovih vznožjih. 
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»Seveda,« je ponovil svoje besede in zagnano prikimaval. Podrast je bila suha in jo je bilo lahko 
očistiti. Tla so bila skoraj ravna. »To je dober kraj za gradnjo.« 
Leslie je njuno skrivno deželo poimenovala Terabitija in Jessu je posodila vse svoje knjige o Narniji, da 

bo vedel, kako stvari delujejo v čarobnem kraljestvu, kako je treba čuvati živali in drevesa in kako se 

mora vesti vladar. To je bilo težko. Ko je spregovorila Leslie, so besede pritekale tako kraljevsko, da si 

takoj vedel, da je prava kraljica. Njemu je še angleščina delala nekaj težav, kaj šele, da bi obvladal 

poetični kraljevski jezik. 

Zato paje znal izdelovati stvari. S kupa odpadkov pri pašniku Miss Bessie sta privlekla deske in drugo 
gradivo ter zgradila svojo grajsko utrdbo na kraju, ki sta ga našla v gozdu. Leslie je veliko pločevinko 
kave napolnila s krekerji in suhim sadjem, manjšo pločevinko pa z vrvicami in žeblji. Našla sta pet 
starih steklenic pepsija, ki sta jih umila in napolnila z vodo. Za primer »obleganja«, kot je rekla Leslie. 
Kot svetopisemski Bog sta si ogledala, kaj sta naredila, in zdelo se jima je zelo dobro. 
»Moral bi narisati sliko Terabitije, da bi si jo obesila v grad,« je rekla Leslie. 
»Ne znam.« Le kako naj ji razloži, da bi razumela, kako močno sije želel doseči in ujeti življenje, ki je 
utripalo okoli njega, in kako mu je ob vsakem poskusu spolzelo med prsti, na njegovem listu pa 
pustilo le posušen fosil? »Preprosto ne morem ujeti poezije dreves,« je rekel. 
Prikimala je. »Nič ne skrbi,« je rekla. »Nekega dne ti bo uspelo.« 
Verjel ji je, saj se mu je v senci trdnjave vse zdelo mogoče. Ves svet je bil njun in noben sovražnik, 
Gary Fulcher, Wanda Kay Moore, Janice Avery, Jessovi strahovi in slabosti, niti kakšen od namišljenih 
nasprotnikov, ki si jih je Leslie predstavljala kot napadalce Terabitije, ju v resnici ni mogel premagati. 

 
 

Leopold Suhodolčan: STOPINJE PO ZRAKU 
 

Naočnik in Očalnik sta mojstra med detektivi. Detektivsko ozadje najdeta ob najbolj preprostih 
stvareh in svoj posel opravljata s tako spretnostjo, da se jima, ko vse razmislita, ne more nič izmuzniti. 
Potem ko sta razrešila cel kup hudo zabeljenih zadev, sta se odpravila visoko pod Triglav, da bi v 
samoti našla nekaj miru. Toda nadvse skrivnostni dogodki so jima preprečili, da bi se odpočila. 
Napotila sta se po sledeh govoric o neznanih bitjih, ki naj bi hodili po jezeru, in presenetil ju je večer, 
zato sta sklenila prenočiti v opuščenem planinskem domu. 
 
Ker sta imela Naočnik in Očalnik za sabo naporen detektivski dan, ju je kmalu premagal spanec, pipi 
sta jima ugasnili, glavi omahnili. 
Sama nista vedela, kako dolgo sta tako čemela v zasluženem spancu, ko sta se oba hkrati prebudila. 
»Očalnik, slišiš?!« 
»Slišim. Ko da nekdo hodi po strehi in v tričetrtinskem taktu meče z nje opeko.« 
»To je veter,« je pomislil Naočnik. »Samo veter je tako muzikaličen.« 
Takrat seje glasno zaloputnila naoknica, da so na oknu zvenele šipe. 
»Seveda je veter! Vreme se je poslabšalo,« je rekel Naočnik. »Zapahniva vsa vrata in zapriva okna, 
drugače bova vso noč poslušala ropot.« 
Dvignila sta se iz naslanjačev in si na novo prižgala pipi, saj jima je bil ogenjček iz pipe edina luč, s 
katero sta si lahko svetila. Nato sta se odpravila vsak na svojo stran. Naočnik se je odpravil navzgor po 
stopnicah v prvo nadstropje, Očalnik pa je prevzel pritličje ter spodnjo vežo. 
Ko sta se oddaljevala drug od drugega, sta se kdaj pa kdaj ustavila in prisluhnila, če se še slišita. Že 
kmalu pa sta se vrnila v veliko sobo in si vsa zadihana izpovedala: 
»V pritličju so bila zaprta vsa vrata in vsa okna,« je poročal mojster Očalnik. 
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»V prvem nadstropju tudi!« je polglasno vzkliknil mojster Naočnik. »In ne samo to! Ko sem odprl 
okno, sem ugotovil, da je zunaj tiha in brezvetrna noč!« 
»Da ni niti vetriča niti sapice?!« 
»Niti sapičaste sapice!« 
»Potem se nama je vse samo sanjalo,« je glasno razmišljal Očalnik, »druge razlage ni!« 
»Če pa je tako, sva imela povsem enake sanje.« 
Zdaj se je mojster Očalnik nasmehnil: 
»Potem je pa še dobro, da se nama ni sanjalo, kako sva padla v prepad. Saj ne bi mogla rešiti drug 
drugega, če bi oba ležala na njegovem dnu.« 
Nasmejana sta se znova zleknila vsak v svoj naslanjač in se zazrla skozi okno v jasno noč. Zvezde so 
tako svetle in blizu visele na nebu, kot da gorijo kot svetilke zunaj pred planinskim domom. 
Nenadoma je ena od zvezd zasijala močneje, ko da se je v povečani svetlobi bliskovito premaknila 
proti njima, nato pa ugasnila, ko da je neslišno zdrsnila v bližnje jezero. 
»Spet je nekje ugasnilo življenje,« je pomislil mojster Očalnik. 
»A se je hkrati prav gotovo nekje spet kaj zgodilo,« je pristavil mojster Naočnik. 
Utihnila sta v razmišljanje in polagoma znova utonila v spanec. 
 Mojster Očalnik se je kmalu zatem mehko dvignil iz naslanjača, še pipe ni utegnil več 
pograbiti, neslišno mu je padla na tla, in že je zaplaval navpično proti stropu, ga brez bolečin predrl z 
glavo, ko da je prebodel le veliko jajčno lupino. Šele zdaj je opazil, da tiči v svetlikajočem se 
skafandru, ko je naposled pristal na strehi planinskega doma. Ozrl se je navzdol k jezeru in takoj 
zagledal na njegovi obali vesoljsko ladjo, ki je bila bolj podobna velikanski, nekoliko stisnjeni skledi 
kot krožniku. Na njenem krovu so v nenavadnem siju gorele luči, najvišja pa je metala okrog sebe 
močan pramen svetlobe, ki je tipal na vse strani, tudi tja na sredo jezera. Okrog ladje so brezšumno 
tekale neznane postave, ki se z obrazom nikoli niso obrnile proti njemu. Odtrgal se je od strehe in se 
napotil proti veliki skledi. Ko je prehodil že pol poti, je nenadoma spoznal, da se s tako lahkoto 
premika po zraku, kot da se sprehaja po tleh. In ko se je ozrl, je zapazil, kako pušča za sabo stopinje iz 
mehkih belih oblačkov. A preden se je povsem približal ladji, mu je v hipu zginila izpred oči in tedaj se 
je prebudil. 
Ugotovil je, da se je že začelo daniti, skozi majhno okno planinskega doma je že padala prva jutranja 
svetloba. Stegnil je roko k sosednjemu naslanjaču. In ko se je z roko dotaknil svojega prijatelja, je 
Naočnik planil na noge in zaklical: »Stojte, stojte!« 
Potem se je tudi mojster Naočnik do kraja prebudil, nasmehnila sta se drug drugemu, pa znova 
posedla v naslanjača. Ko sta si prižgala še pipi, je mojster Naočnik povedal: 
»Očalnik, naredil si začetniško napako! Prebudil si me, ko sem z eno nogo že stal na krovu vesoljske 
ladje!« 
»Kaj?! Ti tudi?!« je zaklical mojster Očalnik in brž poprijel za pipo, saj bi mu sicer v začudenju padla iz 
ust. 
Mojster Naočnik pa je že po detektivsko poročal: 
»Nenadoma – bilo je ob 11.30 ali 11.31 – sem se mehko dvignil iz naslanjača, še pipe nisem več 
utegnil pograbiti, in že sem splaval navzgor proti stropu ... Oblečen sem bil kot vesoljski pilot ... Ob 
11.31 ali 11.32 sem predrl strop, a tako mehko, ko da je čisto navadna jajčna lupina!« Mojster 
Naočnik si je zdaj potipal glavo. »Ali pa me je rešil klobuk, da nimam niti najmanjše buške ... Tako sem 
ob 11.32 ali 11.33 pristal na strehi planinskega doma in ... » 
»Torej ti tudi?!« se ni mogel več zadržati mojster Očalnik. 
Mojster Naočnik je nekaj trenutkov brez besed zrl vanj, nato je zaskrbljeno ugotovil: »Očalnik, 
prijatelj! Če se je to zgodilo tudi tebi, potem ... potem ... sva se že spremenila v dvojčka, ki imata le 
eno srce in eno glavo ..., vsaj v sanjah! Zdaj pa še napni ušesa! Zagledal sem, kako je spodaj pri jezeru 
pristala velikanska leteča skleda …« 
»Jaz tudi, jaz tudi ...!« 
Mojster Naočnik je zdaj presenečen vstal in razburjeno povedal do kraja: »In potem ... in potem sem 
se napotil naravnost proti njej ... Toda nisem stopal po tleh, kot to delamo navadni Zemljani, temveč 
sem se premikal po zraku ...« 
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»Jaz tudi, jaz tudi ...!« je planil na noge še mojster Očalnik. 
Naočnik je zagrizel v svojo pipo, da bi se nekoliko pomiril, kot se v takih trenutkih spodobi za vsakega 
dobrega detektiva, potem pa je skoro pomirjeno vdano končal: »In za mano so se kazale sledi stopinj 
... kot majhni beli oblački ...« 
Mojster Očalnik se je zdaj spet sesedel v naslanjač in zavzdihnil: »Meni tudi ... meni tudi ...« 
Tedaj se je zrušil v naslanjač še mojster Naočnik in sta se nekaj dolgih trenutkov le vprašujoče 
spogledovala. 
Šele po debelem premolku se je zamišljeno oglasil mojster Očalnik: »Kaj praviš, Naočnik, so to bile res 
še sanje?« 
»Kaj pa drugega!« je izgovoril mojster Naočnik, čeprav se je tudi v njegovem vzkliku skrival dvom. 
»Saj vendar vidiš, da še zmerom sediva v naslanjačih v najinih detektivskih oblekah in planinski dom 
je še tak, kot je bil snoči, in zunaj je že beli dan.« 
Mojster Naočnik je vstal in se odpravil k oknu. Čez čas je stopil za njim tudi mojster Očalnik. Zazrla sta 
se do vrhov, ki jih je že močneje oblila jutranja svetloba, nato pa še k jezeru, s katerega so se dvigale 
rahle, cunjaste meglice. 
Tedaj se je na bregu jezera odprla močnejša svetloba, ko da je zgodnje sonce pravkar našlo razpoko 
med vrhovi gora. Svetloba je naraščala vse močneje, da so še meglice nad jezerom vztrepetale v 
rumenkastem siju. Nekaj trenutkov pozneje sta opazila, kako so se iz ožarjenih meglic dvignile 
neznane temne postave, ko da so po svetlobi zaplesale velike mušice, nato pa sta se dve med njimi 
odtrgali od roja in se obrnili v smeri proti domu. 
Mojstra detektiva sta se spogledala, nato pa se v velikem pričakovanju znova ozrla k jezeru. 
Neznani leteči postavi sta se iz mušic že spremenili v dva leteča čmrlja, že sta bili kot leteča netopirja, 
že kot leteči mački, že kot leteča psa, ko sta naposled zadobili oblike človeške postave. Za sabo pa sta 
puščali stopinje, ki so bile kot natrgane bele meglice. 
Mojstra detektiva sta se znova spogledala in krepko prijela vsak svojo pipo. Oddahnila sta se, ker sta 
bili pipi še vidni in oprijemljivi. 
Medtem sta se leteča neznanca že povsem približala domu, nekajkrat lahkotno zakrožila nad njegovo 
streho, naposled pa mojstrsko pristala na terasi doma. 
»Kaj ... kaj jima bova rekla, če bosta vstopila?« je pritajeno vprašal mojster Očalnik. 
»Rekla, rekla jima bova dobro jutro,« je odgovoril mojster Naočnik, »potem pa ju še lahko vprašava, 
po čem je zdaj pri njih solata.« 
A v tem sta se leteča izletnika že spet dvignila s terase, znova nekajkrat obletela streho doma, nato pa 
se v prelepem loku obrnila spet k jezeru. In znova sta puščala za sabo nepozabno bele oblačkaste 
stopinje ter naposled utonila v trepetajoči, megličasti jutranji svetlobi, ki se je razpela na jezeru. 
Mojstra sta nekaj trenutkov kot okamnela stala pri oknu, potem pa je v njiju nemudoma spet oživela 
detektivska žilica. 
»Za njima!« je vzkliknil mojster Naočnik. »Tako priložnost bova imela šele čez sto let!« 
Pognala sta se iz zapuščenega planinskega doma navzdol po bregu ter tako tekla vse do obale jezera. 
Stopinje nad njima v zraku so se že topile kot prvi sneg, ki ga obsije sonce. 
Tekala sta sem in tja po obali, ko da se že navsezgodaj po otroško lovita, se kdaj pa kdaj znova ozrla v 
zrak, a v tihem jutranjem miru nista odkrila ničesar drugega kot sama sebe. Sončna svetloba se je že 
razlila po vsej obali in segala tudi že daleč na jezero. Meglice so bile vse tanjše in svetlejše. 
Tiho sta obstala ob obali jezera in se zazrla v gladino, s katere se je dvigala še zadnja meglica. 
»Kdo ve, kaj se zares skriva na dnu jezera,« je glasno pomislil mojster Očalnik. 
»Mogoče pa živi v njem Nessina prateta,« se je nasmehnil mojster Naočnik. 
Mojster Očalnik pa je v nasmehu pristavil: 
»Zdaj bova tudi midva lahko pripovedovala gostom v hotelu, da sva videla ljudi, ki so hodili po zraku. 
Mogoče nama bodo celo verjeli.« 
»In nazadnje si bova še sama verjela.« 
Obrnila sta se na pot, ki ju bo pripeljala nazaj do hotela. Ko sta prehodila sto korakov, sta se še enkrat 
ozrla k zapuščenemu planinskemu domu. Nista si mogla razložiti, sta vendarle odkrila prve sledi ali pa 
sta noč v domu preživela le v sanjah. 
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DETEKTIVKE, KRIMINALKE 

 

Jana Bauer: DETEKTIVSKE PRIGODE FOKUSA IN KOLUMNE 
 

Fokus je slonel na okenski polici in opazoval poštarja, ki je svoje rumeno kolo počasi porival po klancu 
proti njihovi hiši. “Želva bi prišla hitreje kot on,” je jezno mrmral. “Nam pa se mudi, mudi, mudi!” 
Najraje bi skočil ven, stekel proti njemu in pošiljko, na katero sta čakala s Kolumno, kar sam izbrskal iz 
torbe. Toda potem bi si na vrat nakopal sestro. Kolumna ni prenesla nestrpnosti. Pred kratkim je 
moral Fokus zložiti vso kramo v shrambi. Zlagal jo je teden in pol! In to samo zato, ker je vstal od 
mize, še preden je Kolumna pojedla kosilo. Njuna mama, gospa Mlin, je bila zasvojena z 
nakupovanjem. Stvari, ki jih je nakupila, je zmetala v shrambo, da je naredila prostor za nove nakupe. 
Potem se je morala z ramo upreti ob vrata, da jih je lahko zaprla. Če je vrata kdo po pomoti odprl, se 
je nanj usul velik kup vsega mogočega. Fokus je moral med drugim zložiti triinpetdeset čisto novih 
brisač, pet čajnih servisov, deset kompletov ščipalk za perilo in dve kletki za hrčka. Čeprav hrčka sploh 
niso imeli. 
Kolumna je Fokusova šest let starejša sestra. Stara je torej štirinajst let. Vendar se ne obnaša svojim 

letom primerno. Šminke, fantje, najstniške nadaljevanke in nakupovanje je sploh ne zanimajo. 

Kolumna je najboljša detektivka na svetu. Prav vsak kriminalni primer ji uspe rešiti. Očka misli, da 

potujejo po svetu zaradi njegovega novinarskega dela. V resnici potujejo zaradi Kolumne in njenih 

detektivskih sposobnosti. Pred kratkim, na primer, je dobila pismo gospe Monike Mesec iz New 

Yorka. V njenem hotelu menda straši. Vsak čas bi morale prispeti letalske vozovnice. 

Toda poštar je stal pred vrati kot staro deblo, gledal v zvonce in razmišljal, na katerega naj pritisne. 
Ob vhodnih vratih je bilo pet stikal, čeprav so vsi zvonci zvonili v isti hiši in istim ljudem, Mlinovim. 
Gospa Mlin je bila nora na različne melodije in ravno včeraj je kupila še enega. Oglašal se je kot krdelo 
slonov, ki dirja po savani. 
Poštar se je končno odločil in pritisnil na eno od stikal. Nekdo je zavpil: “Padaaaaa!” Potem se je 
slišalo, kot da treeesk pada drevo. Tako je zazvonilo, če si pritisnil na tretji zvonec. Kolumna je šla 
odpret vrata. 
“No, a so prišle?” je Fokus napadel sestro, takoj ko je poštar odšel. 
Kolumna je zavzdihnila: “Dovoli mi, da odprem pismo.” 
“Kakšen nered!” je zavzdihnila, ko je namesto pisma prav počasi odprla spodnji predal omarice v veži. 
Strmela je v zmečkane garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje računalnikov in 
fotoaparatov, orientalskih preprog in celo gospodinjskih aparatov, ki jih je kupila mama. To je bilo res 
smešno, ker ni mama nikoli gospodinjila. Končno je Kolumna iz nereda izbrskala podolgovat nožek za 
odpiranje pisem. 
“Saj sem vedel!” je vzkliknil Fokus, ko je v kuverti zagledal letalske vozovnice. 
“Skrajni čas,” je rekla Kolumna. “Zadnji denar sem porabila včeraj za očetovo posebno mastno 
salamo.” 
Čeprav je bilo v hiši na Pelargonijevi ulici 7 vsega desetkrat preveč, jim je zadnje čase začelo 

zmanjkovati hrane. Kolumna je dan poprej strogo rekla očku, ki se je mastil s svojo priljubljeno 

posebno mastno salamo: “Mama vse zapravi. Nimamo več denarja. Nekaj boš moral ukreniti.” “Jaz?” 

je očeta popadla slaba volja. “Zakaj se moram z vsako malenkostjo ukvarjati jaz? Delam. Garam. 

Služim denar. Zdaj naj skrbim še za vse drugo?” 
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V resnici je denar za njegovo plačo prislužila Kolumna. Toda tega mu ni hotela povedati. Tudi njegov 
šef, urednik Petač, je o tem molčal, kakor je obljubil, da bo. Očka je bil prepričan, da je najboljši 
novinar na svetu. Dejstvo, da še ni dobil Nobelove nagrade, je pripisoval le nesrečnemu naključju, da 
je za novinarstvo ne podeljujejo. 
“Čisto preprosto je, oče,” je rekla Kolumna. “Mama je na kreditnih karticah dolžna že toliko, da nam 
je ostala le še ena kartica, ki jo lahko uporabljamo. Ko nam odvzamejo še to, boš moral zajtrkovati 
ovsene kosmiče.” 
Oče je debelo pogoltnil. Pihnil je skozi nos, zamorjeno pogledal Kolumno in nato izginil v spalnico. 
Medtem ko je mama zasvojeno kupovala znižane izdelke po internetu, je tuhtal, kaj naj stori. Potem 
je iz njene denarnice skrivaj vzel kreditno kartico in jo spravil na dno kovčka. 
“Let imamo čez natančno dve uri in dvainštirideset minut,” je zavzdihnila Kolumna, ko je pregledala 
letalske vozovnice. Po Fokusovem mnenju bi se morala zgroziti, kajti njuna mama bo za pripravljanje 
prtljage potrebovala najmanj teden dni. 
Toda Kolumna je ostala popolnoma mirna. Poslala je SMS gospodu Petaču in že naslednji trenutek je 
zazvonil telefon. Fokus se je že hotel oglasiti, a ga je Kolumna zadržala. Telefon je zvonil in zvonil ... in 
zvonil. V zgornjem nadstropju se je končno nekaj zganilo. Zaslišal se je ropot. Težki koraki so prihiteli 
po stopnicah in nejevoljna roka je dvignila slušalko. 
“Prosim,” se je oglasil oče z glasom, ki bi bil še najbolj primeren za reportažo o koncu sveta. “Kaj? Čez 
slabe tri ure naj bomo na letalu?!” Očka nikoli ni upal godrnjati pred svojim šefom, zato se je pravi 
plaz ogorčenja usul šele po tem, ko je slušalko odložil. 
“Za koga me ima, da me takole na vrat na nos pošilja pisat neumen članek o bedastem hotelu!” je 
bentil. In dodal: “Zamenjal bom službo in mi je popolnoma vseeno, ali časopis zaradi tega propade!” 
Vendar ni bilo časa, da bi nergal naprej. Vedel je, da bo v slabih treh urah komaj mogoče v taksi 
spraviti oblečeno in naličeno mamo z vso njeno kramo. 
“Draga!” sta ga s Kolumno slišala tuliti, ko sta mu sledila v zgornje nadstropje. “Ljubica, v New York 
moramo!” 
Proti pričakovanju je mama nemudoma planila izpod odeje. Razkuštrana je odbosopetila v kopalnico, 
si začela momljati vesele melodije in poskakovati kot mlada opica. 
“Upam, da zaradi pretiranega buljenja v računalnik ni napadla kakšna posebna oblika bebavosti,” je 
zaskrbelo očka. “Bral sem o takih primerih.” 
“Draga?” je čez nekaj trenutkov previdno vprašal. “Pregovor pravi,” mu je odvrnila mama, “da če 
česa ne dobiš v New Yorku, potem ne obstaja. Samo pomisli na Tiffanyjevo draguljarno, na znane 
trgovske znamke vseh vrst, na gospoda Armanija in gospoda Versaceja!” 
Očka je zavzdihnil, pogladil kovček, v katerem je varno spravljena počivala mamina kreditna kartica, 
in se lotil pripravljanja prtljage. 
Ko je mama čez slabe pol ure že popolnoma oblečena in naličena prihitela po stopnicah ter poklicala 
taksi, Fokus in Kolumna kar nista mogla verjeti. 
“In povejte šoferju, da se nam zeloooo mudi!” je trikrat naročila telefonistki. 
“Kje imaš kovčke?” je vprašala Kolumna. 
“Saj gremo vendar v New York, največjo prodajalno na svetu,” ji je začudena odvrnila mama. “Vse, 
kar potrebujemo, bomo kupili tam!” 
Fokus je opazil, kako je očka ob teh besedah prebledel. 
“Moj Bog!” je zverinski krik pretresel potnike na letalu, ko so se spuščali proti letališču v New Yorku. 
“Okradli so me! Pokličite policijo! Ukradli so mi kreditno kartico,” je kričala mama, ko je hotela kupiti 
nekaj dragih parfumov, ki jih je ponujala stevardesa. 
“Morda si jo pozabila doma,” se je na sosednjem sedežu skušal izviti očka. 
“Nikoli je ne pozabim doma,” je sunkovito dihala mama in besno gledala stevardeso, ki je molela roko 
in čakala na plačilo. “Čakaj malo,” jo je prešinilo zmagoslavje. “Saj lahko plačaš ti, s svojo kartico. V 
New Yorku bom nemudoma zaprosila za novo.” Očka je ubogljivo segel v žep, ko se je mimo priklatila 
Kolumna in rekla: “Adijo, cigarete. Adijo, salama.” 
Očka je trznil in izvlekel roko tako sunkovito, kot bi se na denarnici ravnokar opekel. “Žal mi je, preveč 
zapravljaš,” je mrko rekel mami. In se zlagal: “Kartico sem ti preklical.” Mama je nekaj trenutkov 
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nejeverno bolščala v očka. Nato ji je očesni živec trikrat trznil. To, kar se je zgodilo za tem, je bolje 
izpustiti. No, očka je imel silno srečo, da so mamo odvlekli v prostor za nasilne potnike in je letalo 
lahko brez težav pristalo. 
 
 
/…/ V New Yorku … 
 
Gospa Mesec se je obrnila k mami in rekla: “Tu ste zato, da ujamete tatu.” 
Mama je mežikala in buljila vanjo. Gospa Mesec je očitno mislila, da je mama Kolumna. 
“Tatu?” seje začudil oče. “Kakšnega tatu?” 
“To je vaše delo, zato ste plačani. Če bi vedela, vas menda ne bi najela,” mu je zabrusila gospa in 
nestrpno pogledala na uro. Za hip je preučevala izbuljen izraz gospe Mlin. “Saj ste Mlinovi, kajne? 
Kolumna?” 
“Kolumna sem jaz,” se je oglasila Kolumna, “to je moja mama.” 
Gospa je zavzdihnila, kot bi ji ravnokar kdo sporočil, da je vrednost njenih delnic na borzi strahovito 
padla. “Ti nesposobneži! Hotela sem najboljšega detektiva, pripeljali pa so mi otroka,” se je namrščila 
in sklenila, da se bo kar takoj odpravila na pedikuro. 
“To bo napaka,” se je podvizal oče. Mami in očku se namreč še vedno ni niti sanjalo, kaj v resnici 
počne Kolumna. “Sem Konrad Mlin, verjetno ste zame že slišali,” je nadaljeval očka. “Tu sem zato, da 
napišem članek o hotelu Mesec.” 
Ta izjava je na gospo delovala podobno kot magnet na železo. Sploh je ni zanimalo, za kateri časopis 
dela in ali ji bo dobrikanje koristilo. Pri priči je postala prijazna. 
“A tako,” je rekla in zahtevala, da jih portir pospremi v apartmaja. 
“Vsi apartmaji so zasedeni,” je ugovarjal receptor. 
“Torej uredi, da ne bodo,” je siknila gospa, “zato si plačan ti, ne jaz.” 
Nobena od stopnic, ki so slovele po častitljivi starosti, si ni drznila zaškripati, ko je njihova lastnica po 
njih končno odkorakala na sestanek s pedikerko. 
Kolumna je receptorju, ki se je skušal čim prijazneje znebiti gostov v enem od apartmajev, rekla, da 
bodo popolnoma zadovoljni z dvema sobama. 
“Žal mi je, gospodična, spati boste morali v apartmajih,” je zavzdihnil receptor in si zrahljal kravato. 
“Danes zjutraj so odpustili žensko v kuhinji le zato, ker si je drznila prositi za dan dopusta v 
ponedeljek, ko glavni kuhar menja jedilnik.” 
Potem so se od nekod vzele tri osebe. Prva je prišla, da bi očka pospremila do kavarne. Druga zato, da 
bi mamo odpeljala, kamor koli bi si želela. Toda mama ni hotela nikamor. Pravzaprav sploh ni vedela, 
kaj naj počne. Še nikoli ni počela nič drugega, kot nakupovala. Tretja oseba je bila tajnica gospe 
Mesec. Prišla je, da bi Kolumni izročila list papirja, na katerem je pisalo: 
 
Draga Kolumna! 
Govori se, da v hotelu straši. Strašil naj bi moj zdavnaj pokojni prednik. Pol osebja je zaradi tega 
ponorelo in lahko si misliš, kako usodni so lahko nezbrani zaposleni za hotel. Seveda nobena od naju 
ne verjame v duhove, jasno je, da gre za vsiljivca. Želim, da ga počakaš v zasedi in mu slediš. Kamere 
so že dvakrat zabeležile majhnega dečka. Varnostnik ti bo izročil posnetke. Do zdaj nam ga še ni 
uspelo ujeti. Verjetno pozna kak skriven prehod. Ugotovi, kdo ga pošilja in kaj hoče. POMEMBNO 
OPOZORILO: V bližini sobe 127 ne želim nobenih motenj. 
Lep pozdrav, 
Monika Mesec 
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Erich Kästner: EMIL IN DETEKTIV 
 
Ko se je zbudil, se je vlak ravno spet premaknil. V spanju je bil Emil padel s klopi, zdaj je ležal na tleh 
in je bil hudo prestrašen. Samo tega še ni dobro vedel, zakaj. Srce mu je tolklo kakor parno kladivo. 
Čepel je tu na vlaku in je malodane pozabil, kje je. Potem se je po obrokih vsega spet spomnil. Tako 
je, pelje se v Berlin. In zaspal je bil. Prav tako kakor gospod s trdim klobukom ... 
Emil se je sunkovito zravnal kakor sveča in šepnil: »Saj ga ni več!« Kolena so mu zadrgetala. Prav 
počasi je vstal in si mehanično iztepel z obleke prah. Zdaj je bilo naslednje vprašanje: Ali je denar še 
tu? In tega vprašanja se je nepopisno bal. 
Dolgo je stal prislonjen na vrata in se ni upal premakniti. Tamle je poprej sedel tisti možak, ki mu je 
bilo ime Grundeis, in spal in smrčal. In zdaj ga ni bilo več. Seveda je bilo mogoče vse v redu. Zakaj 
pravzaprav je bilo nespametno kar takoj pomisliti na najhujše. Saj ni rečeno, da se morajo kar vsi 
ljudje peljati v Berlin. Friderikova ulica samo zato, ker se tja pelje on. In denar je bil gotovo še na 
svojem mestu. Prvič je bil spravljen v žepu. Drugič je bil spravljen v pisemski ovojnici. In tretjič je bil z 
buciko pritrjen na podlogo. Torej si je počasi segel v desni notranji žep. Žep je bil prazen! Denarja ni 
bilo več! 
Emil si je prebrskal žep z levo roko. Z desnico si je otipaval in stiskal suknjič od zunaj. Ni bilo pomoči. 
Žep je bil prazen in denarja ni bilo več. 
»Av!« Emil je potegnil roko iz žepa. In ne le roke, temveč zraven tudi buciko, s katero je poprej 
prebodel denar. Samo bucika je ostala. In tičala je v levem kazalcu, da je krvavel. Zavezal si je robec 
okrog prsta in se zjokal. Seveda ne zaradi tistih smešnih kapljic krvi. Pred štirinajstimi dnevi se je 
zaletel v steber ulične svetilke, da bi se bila skorajda prelomila, in Emil je še zdaj imel buško na čelu. 
Ampak cmeril se ni niti sekundo. 
Jokal je zaradi denarja. In jokal je zaradi svoje mame. Kdor tega ne razume, in najsi bi bil še tako 
pogumen, temu ni pomoči. Emil je vedel, kako je njegova mati mesece in mesece trdo delala, da je 
prihranila teh sto štirideset mark za babico in da je lahko njega poslala v Berlin. In komaj se je gospod 
sin usedel na vlak, že se je naslonil v kot, zaspal, sanjal prismojene reči in pustil, da mu je neki lopov 
denar ukradel. Kako naj ne bi jokal? Kaj naj zdaj stori? Izstopi v Berlinu in reče babici: Tu sem. Ampak 
denarja ne dobiš nič, da boš vedela. Daj mi rajši brž denar za pot, da se lahko odpeljem nazaj v 
Neustadt. Drugače bom moral teči. 
Ta je bila lepa! Mama je zaman varčevala. Babica ne bo dobila niti pare. V Berlinu ne bo mogel ostati. 
Domov se ni smel peljati. In vse to zaradi nekega zaniknuva, ki daje otrokom čokolado in se dela, kot 
da spi. In j ih na zadnje oropa. Fej in fuj, kakšen svet! 
Emil je pogoltnil solze, ki so mu še hotele iz oči, in se 
razgledal. Če bi potegnil za zasilno zavoro, bi se vlak pri priči ustavil. In potem bi prišel sprevodnik. In 
še eden. In zmeraj znova še eden. In vsi bi spraševali: Kaj se je zgodilo? 
Denar so mi ukradli, bi rekel on. 
Drugič bolje pazi, bi mu odgovorili, kar vstopi spet, prosim! Kako ti je ime? Kje stanuješ? Uporaba 
zasilne zavore stane sto mark. Račun bomo poslali. 
V brzcih lahko vsaj tečeš skozi vagone, z enega konca vlaka do drugega, prav v službeni voz, in 
sporočiš, da je nekdo kradel! Ampak tukaj! V takemle mešancu! Tu moraš čakati do prihodnje postaje 
in medtem je možak s trdim klobukom že kdove kje. Niti za postajo, na kateri je lopov izstopil, Emil ni 
vedel. Koliko je že ura? Kdaj bo Berlin? Mimo oken na vlaku so romale velike hiše in vile s pisanimi 
vrtovi in potlej spet umazano rdeči dimniki. Verjetno je bil to že Berlin. Na prihodnji postaji mora 
poklicati sprevodnika in mu vse povedati. In ta bo vso stvar brž prijavil policiji! 
Še to! Zdaj bo tudi še imel opraviti s policijo. Zdaj seveda stražmojster Jeschke ne bo več mogel 
molčati, temveč bo moral službeno javiti: Nič ne vem, ampak učenec Emil Tischbein iz Neustadta mi 
ni všeč. Čečka po častitljivih spomenikih. In potem si pusti ukrasti sto štirideset mark. Morda mu jih 
sploh niso ukradli! Kdor čečka po spomenikih, tudi laže. V teh rečeh imam izkušnje. Verjetno je denar 
zakopal v gozdu ali ga pogoltnil in hoče z njim v Ameriko. Zasledovati tatu nima nikakršnega smisla. 
Učenec Tischbein je sam tat. Prosim, gospod policijski upravnik, primite ga. 
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Strašno! Niti policiji se ni mogel zaupati! 
Vzel je kovček z mreže za prtljago, se pokril s čepico, si vtaknil buciko v zavihek na suknjiču in se 
pripravil. Sicer ni imel pojma, kako naj začne. Ampak tu, v tem oddelku niti pet minut več ne bi zdržal. 
To je bilo gotovo. 
Medtem je vlak začel voziti počasneje. Emil je videl, da se zunaj bleščijo mnogi tiri. Potem so zapeljali 
ob perone. Ob vagonih je teklo nekaj nosačev, ker so hoteli kaj zaslužiti. 
Vlak se je ustavil! 
Emil je pogledal skozi okno in zagledal visoko nad tiri napis. Na njem je pisalo: ZOOLOŠKI VRT. Vrata 
so se naglo odpirala. Iz oddelkov so se spuščali ljudje. Drugi so že čakali in veselo širili roke. 
Emil se je sklonil daleč skozi okno in iskal vlakovodjo. Tedaj je zagledal malo stran in med mnogimi 
ljudmi trd črn klobuk. Je bil to tat? Morebiti sploh ni izstopil, potem ko je okradel Emila, temveč je 
samo odšel v drug vagon? 
V naslednjem hipu je Emil stal na peronu, postavil kovček na tla, še enkrat vstopil, ker je bil pozabil 
cvetje, ki je ležalo v mreži za prtljago, spet izstopil, krepko zagrabil kovček, ga vzdignil in urno, kolikor 
je mogel, stekel proti izhodu. 
Kje je trdi klobuk? Fant se je spotikal ljudem pod nogami, se s kovčkom zadeval ob tega ali onega, 
tekel naprej. Množica se je zmeraj bolj gostila in postajala čedalje bolj nepredirna. 
Tamle! Tam je bil trdi klobuk! Tristo zelenih, t a m l e  pa je bil še eden! Emil je komajda še mogel vleči 
kovček. Najrajši bi ga bil kratko in malo kam postavil in ga pustil. Samo da bi mu potem še tega 
ukradli! 
Končno se je pririnil tik do trdih klobukov. 
Tamle bi lahko bil! Je bil? 
Ne! 
Tamle je bil naslednji. 
Ne. Mož je bil premajhen. 
Emil je spretno rinil skozi množice kakor kak Indijanec. 
Tamle. Tam! 
To je bil tisti možak. Hvala bogu! To je bil Grundeis. Ravno se je zrinil skozi zaporo pri izhodu in očitno 
se mu je mudilo. 
»Le čakaj, ti kanalja,« je zamrmral Emil, »te bomo že še dobili!« Potem je oddal vozni listek, vzel 
kovček v drugo roko, si stisnil šopek pod desno pazduho in stekel za možakom po stopnicah dol. 
Zdaj je bilo vse odvisno od njega. 
 
 
 

Astrid Lindgren: DETEKTIVSKI MOJSTER BLOMKVIST 
 

Kri! Brez vsakega dvoma! 
Skozi povečevalno steklo je buljil v rdeč madež. Nato je premestil pipo v drugi kotiček ust in vzdihnil. 
Seveda, kri je. Kaj pa se drugega lahko sploh pojavi, ko se urežeš v palec? Tisti madež naj bi bil 
odločilni dokaz, daje sir Henry spravil svojo soprogo na drugi svet z najbolj gnusnim umorom, ki bi ga 
naj sploh kdaj preiskal detektiv. Žal pa ni tako! Nož mu je zdrsnil, ko je šilil svinčnik, to je klavrna 
resnica. In za to prav gotovo ni nič kriv sir Henry. Se zlasti zato ne, ker sir Henry, ta vol, niti ne obstaja. 
Obupno je, vse skupaj! Zakaj imajo nekateri ljudje tako srečo, da se rodijo v zloglasnih četrtih 
Londona ali v zločinskih krogih Chicaga, kjer so umori in streljanje na dnevnem redu? Jaz pa ...! 
Nejevoljno je dvignil pogled s krvavega madeža in pogledal skozi okno. 
Tam je v blaženem miru počivala glavna ulica in sanjala na poletnem soncu. Kostanji so cveteli. Žive 

duše ni bilo videti, razen pekovega sivega muca, ki je sedel na robu pločnika in si lizal tačke. Še najbolj 
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izurjeno detektivsko oko ne bi moglo odkriti ničesar, kar bi namignilo na storjen zločin. Biti detektiv v 

tem mestu je prav brezupen posel! Ko bom velik, je pomislil, se bom odpravil v zloglasne četrti 

Londona, brž ko dobim priložnost. Ali pa bi mogoče raje izbral Chicago? Očka bi rad, da začnem delati 

v trgovini. V trgovini! Jaz! To bi jim bilo lepo! Vsem morilcem in zločincem v Londonu in Chicagu. 

Lahko bi kar naprej morili s polno paro, ne da bi jim kdo stopil na prste. Medtem ko bi jaz v trgovini 

delal škrniclje in tehtal moko in kvas. To pa ne, mečkalec rozin že ne bom! Detektiv ali pa nič! Očka 

naj kar izbere! Sherlock Holmes, Hercule Poirot, lord Peter Wimsey, Kalle Blomkvist! Tlesknil je z 

jezikom. In jaz, Kalle Blomkvist, imam namen postati najboljši med temi. 

»Kri! Brez vsakega dvoma,« je zadovoljno zamomljal. 
Zahrumelo je na stopnišču. Naslednji trenutek so se vrata sunkovito odprla in tam je stal Anders, ves 
zasopel in razgret. Kalle ga je ošinil s kritičnim pogledom in opazil to in ono. 
»Tekel si,« je rekel nazadnje v tonu, ki ni trpel ugovora. 
»Kaj pa misliš,« je zadirčno rekel Anders. »Si pričakoval, da me bodo prinesli na nosilih?« 
Kalle je neopazno skril pipo. Sploh ne zato, ker bi ga skrbelo, da ga je Anders zalotil pri kajenju. Samo 
to je bilo, v njej ni bilo tobaka. Detektiv pa potrebuje pipo, kadar se bori s problemi. Pa čeprav je ta 
trenutno prazna. 
»Greva ven?« je vprašal Anders in se vrgel na Kallejevo posteljo. Kalle je prikimal. Jasno, da bi šel rad 
ven! Tako in tako je moral še enkrat pred nočjo opraviti kontrolni obhod ulic, če bi se medtem 
prikazalo kaj sumljivega. Že res, da so za to policaji, ampak toliko je že prebral, daje vedel, koliko ti 
veljajo. Ne spoznajo morilca, pa čeprav se spotaknejo obenj. 
Kalle je položil povečevalno steklo v predal pisalne mize. Nato sta z Andersom odhrumela dol po 
stopnicah, da so se tudi temelji tresli. 
»Kalle, ne pozabi, da moraš nocoj še zaliti vrtne jagode!« 
Mama je pomolila glavo skozi kuhinjska vrata. Kalle je pomirjevalno zamahnil z roko. Jasno, da bo zalil 

vrtne jagode! Kdaj kasneje. Ko se bo prepričal, da se ne smukajo po mestu sumljivi tipi z zlimi nameni. 

Že res, da to ni kaj prida verjetno, na žalost, ampak nikoli se ne smeš uspavati z občutkom, da je vse v 

redu in prav. Kako se to lahko konča, je že videl v »Primeru Buxton«. Hodiš po najbolj mirnem izmed 

vseh okolij, nato pa bum! Oglasi se strel v noči in sledijo štirje umori, preden utegneš pomežikniti. 

Lopovi računajo prav s tem, da ne bo nihče ničesar posumil v takem malem mestecu tako lepega 

poletnega dne. Vendar ne poznajo Kalleja Blomkvista! 

V pritličju je bila trgovina Špecerija, Viktor Blomkvist, je pisalo. 
»Poprosi očeta za bombone,« je predlagal Anders. 
Kalleju se je tudi že utrnila ista dobra misel. Pomolil je glavo skozi vrata. Tam za pultom je stal – 
utelešena Špecerija, Viktor Blomkvist – njegov očka. 
»Očka, vzel bom nekaj progastih!« 
'Špecerija, Viktor Blomkvist' je z ljubeznijo polnim pogledom ošinil svetlolasega potomca in 
dobrovoljno zabrundal. Kalle je vtaknil roko v predal z bomboni. Brundanje je pomenilo, da je lahko 
vzel. Nato seje hitro umaknil k Andersu, ki ga je čakal na gugalnici pod hruško. Zabodeno je gledal 
nekaj na pekovem vrtu. To nekaj je bila pekova Eva-Lotta. Sedela je na gugalnici. Oblečena je bila v 
rdeče kockasto bombažno obleko. Gugala se je in grizljala žemljo. Tudi prepevala je, kajti ta dama je 
bila doma v marsikateri umetnosti. 

Bila nekoč je deklica, 
po imenu Josefin, Josefin-fin-fin, Jose-jose-jose-fin ... 

Imela je zvonek in sladek glas, ki je milo priplaval do Andersa in Kalleja. Kalle je hrepeneče strmel v 

Evo-Lotto, medtem ko je odsotno ponudil Andersu bombon. Anders ga ¡e vzel, prav tako odsotno, in 

je prav tako hrepeneče strmel v Evo-Lotto. Kalle je vzdihnil. Na vso moč je ljubil Evo-Lotto. Anders 

prav tako. Kalle se je zaklel, da bo pripeljal domov Evo-Lotto kot svojo nevesto, kakor hitro mu bo 
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uspelo zbrati dovolj denarja za opremo stanovanja. Anders prav tako. Vendar Kalle ni dvomil, da bo 

raje vzela njega – Kalleja. Detektiv s takole okoli štirinajstimi razrešenimi umori za seboj menda 

nekoliko bolj zaleže, kakor pa strojevodja! Strojevodja, to je namreč Anders nameraval postati. 

Eva-Lotta se je gugala in prepevala in bilo je, kakor da se sploh ne zaveda, da jo kdo gleda. 
»Eva-Lotta!« je zaklical Kalle. 
»En sam zaklad je imela, to bil je kavni mlin, kavni mlin-mlin-mlin, kavni-kavni-kavni mlin,« je Eva-
Lotta brezskrbno pela dalje. 
»Eva-Lotta!« sta hkrati zavpila Kalle in Anders. 
»O, vidva sta,« je rekla Eva-Lotta, zelo presenečena. Stopila je z gugalnice in vzvišeno odšla k plotu, ki 
je bil meja med njenim in Kallejevim vrtom. Na njem je manjkala deska. Kalle jo je sam odtrgal, to je 
bila izvrstna rešitev, ki je omogočala neovirano konverzacijo skozi odprtino, pa tudi vstop na pekov 
vrt je bil olajšan, saj se ni bilo treba truditi tja po ovinkih. Andersa je na skrivaj peklilo, da stanuje 
Kalle tako blizu Eve-Lotte. Nekako nepravično je bilo. Sam je živel daleč stran na dragi ulici, kjer se je v 
eni sobi in kuhinji nad očetovo čevljarsko delavnico gnetlo poleg njega in staršev še vse polno bratcev 
in sestric. 
»Eva-Lotta, greš z nama v mesto?« je vprašal Kalle. 
Eva-Lotta je sladostrastno pogoltnila zadnji grižljaj žemlje. 
»Zakaj pa ne,« je rekla. Frcnila je krušno drobtinico z obleke. Nato so odšli. 
Bila je sobota. Fredrik-z-nogo je bil že pijan in je kakor po navadi stal pred strojarno, obdan s krogom 
poslušalcev. Kalle in Anders in Eva-Lotta so tudi odšli poslušat Fredrikove zgodbe o njegovih junaštvih 
v času, ko je delal na železniški progi v Norrlandu. 
Medtem ko je Kalle poslušal, je njegov pogled nemirno begal po okolici. Niti za trenutek ni pozabil na 

svojo dolžnost. Nič sumljivega? Ne, priznati je bilo treba, nič sumljivega ni bilo! Vendar je bral, da je 

marsikaj na videz nedolžnega v resnici vse kaj drugega. Paziti je treba! Tam se na primer po ulici muči 

možakar z vrečo na hrbtu. 

»Predstavljaj si,« je rekel Kalle in dregnil Andersa v bok, »predstavljaj si, da ima celo vrečo polno 
ukradenega srebra!« 
»Predstavljaj si, da nima,« je nestrpno rekel Anders, ki bi rad poslušal Fredrika-z-nogo. »Predstavljaj 
si, da se ti bo lepega dne pošteno zmešalo zaradi vseh tvojih detektivskih marnj.« 
Eva-Lotta se je zasmejala. Kalle je umolknil. Bil je že vajen, da ga ljudje ne razumejo. 
Čez čas je prišla policija, kot je bilo pričakovati, po Fredrika-z-nogo. Pogosto je prebil noč s sobote na 
nedeljo v luknji. 
»Šele zdaj se prikažete,« je Fredrik poočital policaju Bjorku, ko ga je ta prijazno prijel za komolec. »Že 
celo uro stojim tu in čakam. Nič ne pazite pri vas na svoje tolovaje?« 
Policaj Bjork se je nasmehnil in pokazal lepe bele zobe. 
»No, pa pojdiva,« je rekel. 
Gruča poslušalcev se je razšla. Kalle in Anders in Eva-Lotta so odšli s počasnimi koraki. Prav radi bi še 
malo poslušali Fredrikove zgodbe. 
»Kako lepi so kostanji,« je rekla Eva-Lotta in z občudovanjem pogledala dolgo vrsto kostanjev, ki je 
obrobljala glavno ulico. »Čedni so v cvetju,« je rekel Anders. »Kakor sveče so.« 
Vse je bilo tako tiho in mirno. Kar čutil si, da se približuje nedelja. Tu in tam si na vrtovih videl ljudi pri 

večerji. Prej zaprašeni od dela so se zdaj že umili in pražnje oblekli. Pogovarjali so se in se smejali in 

videti je bilo, da se jim zelo lepo godi v njihovih malih sadovnjakih, kjer je pravkar bujno cvetelo 

sadno drevje. Anders in Kalle in Eva-Lotta so metali dolge poglede čez vse vrtne ograje na svoji poti. 

Lahko bi se namreč zgodilo, da bi jih prijazna duša povabila na sendvič ali kaj drugega prijetnega. 

Vendar je slabo kazalo. 

»Nekaj si moramo izmisliti,« je rekla Eva-Lotta. 
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Prav tedaj se je zaslišalo ostro piskanje lokomotive nekje v daljavi. 
»Vlak ob sedmih prihaja,« je rekel Anders. 
»Zdaj vem, kaj bomo naredili,« je rekel Kalle. »Ulegli se bomo za španskim bezgom na Eva-Lottinem 
vrtu, na ulici pa bomo imeli zavojček na vrvici. Ko bo kdo prišel in zagledal zavojček in ga hotel vzeti, 
bomo potegnili za vrvico. Videli bomo, kakšen obraz bo naredil.« 
»Še kar primerna dejavnost za sobotni večer,« je rekel Anders. Eva-Lotta ni rekla ničesar. 
Odobravajoče je prikimala. 
Zavojček je bil kmalu pripravljen. Saj je bilo vse, kar so potrebovali, v trgovini Viktorja Blomkvista. 
»Kaže, da je notri nekaj lepega,« je zadovoljno rekla Eva-Lotta. 
»Sedaj bomo videli, kdo bo ugriznil v to vabo,« je rekel Anders. Zavojček tam na uličnem tlaku je bil 
zelo vabljiv in kot da je poln zanimivih reči. Na prvi pogled ni bilo lahko odkriti, da je bil privezan na 
vrvico in da je ta vrvica izginjala za pekovim španskim bezgom. Pozoren sprehajalec bi sicer lahko 
slišal precej hihitanja in šepetanja za španskim bezgom. Gospa Petronella Apelgren, lastnica največje 
delikatese v mestu, ki je zdaj pravkar prihajala po ulici, pa ni bila tako pozorna, da bi slišala ali videla 
kaj sumljivega. Zavojček pa je videla. S precejšnjim naporom se je sklonila naprej in stegnila roko. 
»Potegni,« je prišepnil Anders Kalleju, ki je držal za vrvico. In Kalle je potegnil. Zavojček je z divjo 

naglico izginil za španskim bezgom. In zdaj je gospa Apelgren morala slišati pridušeno hihitanje. 

Izbruhnila je s poplavo besed. Otroci niso vsega slišali, kar je rekla, slišali pa so, da je večkrat omenila 

besedo »poboljševalnica« kot primeren kraj za nepridiprave. 

Za španskim bezgom je zdaj vse utihnilo. Ko seje končno izkašljala, je gospa Apelgren godrnjaje 
nadaljevala pot. 
»Fino,« je rekla Eva-Lotta. »Zanima me, kdo bo naslednji. Upam, da se bo tudi ta tako razjezil.« 
Vendar je bilo, kakor da je mesto nenadoma popolnoma izumrlo. Nikogar ni bilo in trije za španskim 
bezgom so že skoraj mislili vreči puško v koruzo. 
»Ne, čakajta, tam končno prihaja še nekdo,« je hitro šepnil Anders. In nekdo je prihajal. Pravkar je 
zavil okoli vogala in se s hitrimi koraki odpravil naravnost proti vratom v pekovi vrtni ograji, visoka 
postava v sivi obleki, brez klobuka in z velikim kovčkom v roki. 
»Pazi,« je šepnil Anders, ko se je mož ustavil pred zavojčkom. In Kalle je pazil. Pomagalo pa ni. Zaslišal 
se je pritajen žvižg in v naslednji sekundi je mož že stopil na zavojček. 
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DRAMATIKA 

 

Bina Štampe Žmavc:  URE KRALJA MINA 
 

Igrica o kralju in času v treh dejanjih 
(Kraljevska sobana z različnimi stenskimi in stoječimi urami. Na kanapeju spi kralj Min in se nemirno 
premetava, kot bi se nečesa branil. Dobro slišno tiktakanje ur, dolgo. Potem dobro slišno bezljanje 
urnih mehanizmov in nenadoma divji, hrupen bimbam stenske ure, ki se mu pridružita še glasen kuku 
in globok dingdong. Ure bijejo kot ponorele. Kralj se prebudi in skoči pokonci.) 
 
KRALJ (besno, si zatiska ušesa):Tiho, tiho, ve časofrene časotulije! 
Še v spanju me ne pustite pri miru! (Ure bijejo dalje.) Mar ste znorele?! (Kriči.) Urarček, urarček, brž, 
kraljeve ure so znorele! URARČEK (prihiti, dobrovoljno): Sem že tukaj, veličanstvo! 
KRALJ (kriči): Tak ustavi že vendar te iztirjene časoklepke! Ustavi jih! URARČEK: Jih že ustavljam, 
veličanstvo! (Ure druga za drugo nehajo biti.) Opravljeno, veličanstvo! 
KRALJ (srdito): Te ... te časoklepke, časohlepke, časopetke, 
(zmeraj bolj zagrizeno) časulje, časotulje, časofurije! 
URARČEK (pomirljivo): Tudi ure se lahko pokvarijo, veličanstvo. 
Ne samo ljudje! 
KRALJ (jezno, a bolj obvladano): Že, že. A kraljeve ure se ne bi smele takole spozabiti. Kot kakšne 
sejmarske ure furije!  
URARČEK: Ure so ure, veličanstvo. Sejmarske ali kraljeve. Vse štejejo čas! 
KRALJ: Čas, čas! (resignirano) Ko smo že ravno pri času ... 
Kaj vidiš, urarček, ko me pogledaš? 
URARČEK: Vas, veličanstvo! 
KRALJ (posmehljivo): Mene! To vem tudi sam. A kaj vidiš ... (z nelagodjem) na meni? 
URARČEK (v zadregi): Vidim vaše kraljevsko spalno oblačilo veličanstvo! 
KRALJ (nestrpno): Ne, ne! (napeto) Sprašujem, kaj vidiš ... recimo na moji bradi?! 
URARČEK: Vidim vaše kraljevske kocine, veličanstvo! 
KRALJ (še bolj napeto): In kakšne barve so te kraljevske kocine, urarček? 
URARČEK: Veliko je črnih ... precej sivih ... in nekaj belih je vmes. 
KRALJ (prizadeto): Sivih ... Belih ...Torej je res! 
URARČEK: Seveda je res, veličanstvo! Jaz nikoli ne lažem. 
KRALJ (zelo prizadeto): Tudi moja brada ne laže ... In brada mi govori, da se staram ... Staram. Jutri 
imam rojstni dan, jaz pa sanjam o podivjanih urah! (Stopi k oknu, ga odpre in poduha zrak.) Kakšna 
mila majska noč! Vse cveti, urarček! Le moja brada sivi! 
URARČEK (potrpežljivo): Vsi se staramo, veličanstvo. Čas samo čas je! 
KRALJ (jezno): Ampak jaz se nočem starati! Kralji smo večni, moramo biti večni! (Udari po zvoncih na 
budilki, da oglušujoče zazvenijo.) Ure so krive! (Udarja po budilki.) Vsega so krive ure! Prehitro tečejo. 
Prehitro žro čas! (Dirja po sobi od ure do ure.) Ve ... (besno) časotulje časovalke, časotkalke, 
časoderke, časožerke ... (ihtavo) časunke, časosledke, časovnice ..., ki matirate sredi kraljeve 
šahovnice! 
URARČEK (pomirljivo): Ure, veličanstvo, niso nič krive. Ure so samo časokazi. Mi pa smo časogledi in 
časosnedi. Sami merimo in jemo svoj čas. 
KRALJ (jezno): Jaz ga že ne jem! Si znorel, urarček?! 
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URARČEK (blago): To se samo tako pravi, veličanstvo! Ker času ni potrebno, da ga merimo! Čas je 
brezčasen. In mi smo začasni. 
KRALJ: Ampak jaz nočem, slišiš, urarček, nočem biti sam, začasen! Saj sem vendar kralj! 
URARČEK (blago): Oprostite, veličanstvo, a tudi kralji so v kraljestvu časa samo začasni, za-časni! Čas 
teče pred nami, mi lezemo za časom. Čas čaka, da mineš, potem neha teči! (Globok din-don stenske 
ure.) 
KRALJ (skoči proti uri, potegne meč): Ob pravem času si se oglasila! Dindongasta časoklepka! 
URARČEK: Nikar se spet ne jezite na ure, veličanstvo! (Zvoni kuku kukavice.) 
KRALJ (z mečem v roki): 
Slišiš? 
Norčujejo se iz mene! 
Te tiktakajoče stenske pošasti! 
URARČEK (pomirjujoče): Samo svoje delo opravljajo, veličanstvo. Vi kraljujete, one vam merijo čas! 
KRALJ: Jaz jim nisem nič ukazal, naj ga merijo! Jaz nisem rekel, da lahko tiktakajo, bijejo in 
dingdongajo! Jaz si želim brezčasen čas, razumeš, urarček?! Želim si, da bi bila moja brada spet črna! 
(Pospravi meč.) Urarček, povej mi, ali imajo povsod po svetu enake ure? 
URARČEK: Ne, veličanstvo. Imajo na moč različne, kolikor mi je znano. 
KRALJ (napeto): Torej je mogoče, da imajo tudi različen čas ... recimo ... počasnejši od našega! 
URARČEK (zmajuje z glavo): Ne vem, veličanstvo. Čas je čas. 
KRALJ (z upanjem): Pa vendarle, urarček, kaj, če se nekje skriva uganka časa, ki je še nismo rešili? 
URARČEK: Morda, veličanstvo. Svet je velik, čas pa še večji! 
KRALJ: Ah, urarček, ko bi obstajala dežela ... svet ..., kjer bi bil čas drugačen! Kraj, kjer se ne bi starali! 
Kraj, ki bi se skoraj dotikal večnosti! 
URARČEK: Ne vem, veličanstvo, mi vsi se na nek način dotikamo večnosti. Tudi tukaj. 
KRALJ (žalostno): Že, že ... A dotaknemo se je šele takrat, ko nam smrt zatisne oči. Jaz pa bi rad živ 
prišel vanjo, se je dotaknil in jo zadržal... vsaj za nekaj časa! 
 
Odlomek 
 

Boris A. Novak: NEBESNO GLEDALIŠČE 
 

OBLAK (poje): 
 raziskat potujem 
 kaj tiči za obzorjem  
 kaj očem je skrito  
 za to čarno črto  
 polje ali kar konec sveta  
 prazen nič ali zvezde neba  
OBLAK: Ah, čudež nad čudeži! Take lepote še svoj živi dan nisem videl. 
MAVRICA (važno, zapeljivo): Sem ti všeč, kaj? 
OBLAK: Še vprašaš! Kako lepe oči imaš! 
MAVRICA: Seveda. Nebesno modra barva je najlepša barva za oči. 
OBLAK: In kako lepe lase imaš! 
MAVRICA: Seveda. Zlata barva je naj lepša barva za lase. 
OBLAK: In kako lepe roke imaš! 
MAVRICA: Seveda. Rožnata barva je najlepša barva za roke. 
OBLAK: Kdo si vendar, lepotica?! 
MAVRICA: Mavrica sem, miss narave. 
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OBLAK: Miss?! Le kaj je to miss?! 
MAVRICA: Miss je najlepša lepotica. Tako sem jaz najlepša lepotica narave. 
OBLAK: Čigava pa si, lepotica mavrica? 
MAVRICA: Moj oče je Sonce, najlepši zvezdnik med zvezdami. Moja mama pa je dež, najlepša oblika 
vode. Rodila sem se po toči iz objema sončnih žarkov in kapljic dežja. 
OBLAK: Potem pa res ni čudno, da si tako čudovito lepa. 
MAVRICA: Tudi ti si meni všeč, da veš. 
OBLAK: Zakaj le? Saj sem samo navaden oblak. 
MAVRICA: Drži, da še zdaleč nisi tako lep kakor jaz, vendar mi ugajaš zato, ker me občuduješ. Zoprni 
pa so mi vsi tisti, ki so slepi za mojo lepoto. 
OBLAK: Veseli me, da sva se seznanila. Zdaj pa moram odleteti. Dolga pot me še čaka.  
MAVRICA: Le kam se ti tako mudi?! 
OBLAK: Za obzorje. 
MAVRICA: Obzorje?! Kaj je to?! 
OBLAK: Obzorje je tista tenka črta na meji zemlje in neba, kjer se pogled konča.  
MAVRICA (užaljeno): Marje obzorje tako lepo kot jaz?! 
OBLAK: Ne vem še. 
MAVRICA: Zakaj pa potem sploh letiš tja?! 
OBLAK: Zato ker sem nepoboljšljivo radoveden. 
MAVRICA: Mene pa to tvoje trapasto obzorje sploh ne zanima, da veš! Mene zanimajo le moje lastne 
barve. Poglej, kako fantastično se mi poda ta preliv med medeno in olivno zeleno barvo! Takega 
skladja odtenkov ne premore nobeno obzorje!  
OBLAK: Kdo ve ... Posloviti se morava. 
MAVRICA: Le zakaj me zapuščaš?! Tako sem lepa, pa se nočeš zaljubiti vame! To je krivično! To me 
boli! Užaljena sem, da veš! 
OBLAK: Nikar no, mavrica! Jeza škodi lepoti! Na svidenje in srečno, lepotica! Pa brez zamere! 
MAVRICA: Fej, grdoba oblačno bela!  
OBLAK (poje):  Sem oblak, popotnik, radovednež in pesnik. Raziskat potujem, kaj tiči za obzorjem. 
OBLAK: Zdravo. Modra gora! 
GORA: Pozdravljen, oblak! Kam pa kam? 
OBLAK: Nadte plezam. 
GORA: Le čemu? 
OBLAK: Sem hudo radoveden in bi rad zvedel, kaj se skriva na nevidni strani obzorja, za tvojim 
hrbtom. Brž mi razkrij to skrivnost, prosim te! 
GORA: Stara modrost pravi: vsakdo se mora sam dokopati do spoznanja. Zato se le potrudi po zračni 
strmini in sam razkrij skrivnost obzorja! 
OBLAK (upehano): Ta vzpon k modrosti je od sile naporen! Toda moram zdržati!  
Še malo, pa bom nad vrhom. Ah, kako sem nestrpen! Zdaj zdaj se mi bo odprl razgled na drugo stran 
Modre gore! In končno bom res izvedel, kaj tiči za obzorjem: 
(poje) Polje ali kar konec sveta prazen nič ali zvezde neba.   
OBLAK (osuplo, zamaknjeno):  Čarobno! O, bajno! Kakšen razkošen razgled!  
Glej no glej! Obzorje potemtakem ni konec, temveč začetek sveta! In za obzorjem ne zija prazen nič, 
temveč se odpira neizrekljivo lepa pokrajina, pokrajina, zvrhano polna neba, sonca, vetrov in bratov 
oblakov, pokrajina, polna ptičjih jat, letal, otroških zmajev in mavric, pokrajina, polna polj, gora, 
drevoredov in zvonikov, pokrajina, zvrhano polna obzorja!  
GORA: Si presenečen, kaj? 
OBLAK.: Pa še kako! Se pravi, da ni enega samega obzorja, ampak jih je več?! 
GORA: Seveda! Vsaka pokrajina ima svoje obzorje. In vsak pogled, zaljubljen v obzorje, ima svoje 
lastno obzorje. Ali vidiš tisto goro na vzhodu? 
OBLAK: Tisto, ki je ogrnjena s senčnim plaščem večerne zarje? 
GORA: Da. Veš, ta vzhodna gora je moje vzhodno obzorje. In jaz sem njeno zahodno 
obzorje. 
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OBLAK: Neverjetno! Take čarovnije niti v sanjah nisem pričakoval! 
GORA: Vidiš, oblak, jaz sem žal samo stara, debela, zgubana gora. Tako me bolijo kosti, da se sploh ne 
morem premikati in moram že tisočletja gledati eno samo obzorje. Zato potujem le na krilih svojih 
misli in si z razmišljanjem razširjam obzorja. Ti pa lahko na krilih vetra letiš na vse štiri strani sveta in 
si razširjaš obzorja s potovanjem! 
OBLAK: Hura! Vse svoje življenje bom potoval čez vse te pravljične pokrajine, od obzorja do obzorja! 
 
 
 
 

RADIJSKA IGRA – poslušanje posnetka (MK, 2010) 

Frane Puntar: A 
GLAS: Nekoč je živela deklica, ki je redila črke. Imela je petindvajset kletk z mrežo na vratcih in v vsaki 
kletki eno črko. Krmila jih je zjutraj, opoldne in zvečer. Travo je nabirala za hišo, medvedove tačke in 
rman pa okoli vodnjaka v kotu dvorišča. Kadar jim je prinesla hrano, so črke postale nemirne in so 
topotale po tleh svojih zabojčkov. Toda deklica jim je najprej očistila kletke. Odprla je vsako posebej, 
jo pometla in nastlala nove slame. Potem je položila vanjo šop zelenja, pobožala črko po glavi, če je 
imela glavo, ali po hrbtu, če je imela samo hrbet, in vratca spet zaprla. Črke so se pod njeno mehko 
dlanjo kar upogibale od zadovoljstva in vsaka od njih se je oglasila po svoje. 

ČRKE: A-a-a-a-a-a. (nizko) Be-be. (visoko in hitro) Ce-ce-cece-ce-ce-ce. (nizko) Če-če. De -de-de. 
Eeeeeeee. (kratko) 
Efl Ge-ge, ge-ge. (smeh) Ha-ha! (zelo tanko) Iiiiiiiiii. (jeclja) Je-je-je-je. (lajež) Ka, ka, ka. (blaženo) 
Ellllllll. (kratko) Em-em. (odsekano) En, en, en, en, en, en. (zadovoljno) Ooooooooo. (hupanje) Pe-pe! 
(Renčanje) Errr, errrr, err. (sikanje gosi) Essssssss, esssss. (tiho) Eššššššššš! (avtomatično) Teeee-teeee-
teee-teee. (zapeljivo) Uuuuuuuuuuuu. (jok) Vee-vee – 
vee. (hitro brenčanje) Ze-ze-ze-ze-ze-ze-ze. (žaga) Žžeee-žžžžže-žžžžže. 
GLAS: Kadar je bilo lepo, je deklica pograbila vsako črko posebej in jo odnesla za hišo, na košček 
trave, ki je bil obdan z nizko ograjo. Tu so se črke pasle in skakale od veselja. Še preden je sonce zašlo, 
je deklica znosila črke nazaj v njihove kletke, ki so bile zdaj tako čiste kot nove. Črke so jih obkrožile, 
enkrat, dvakrat, potem pa so se zavlekle k zadnji steni in zaspale. Spale so odprtih oči, pri tem pa 
smrčale, da se je vse treslo. 
GRKE: (spuščajo svoje značilne glasove pri izdihu, pri vdihu pa smrčijo; mikrofon potuje po vrsti od ene do druge, 

pri vsaki ostane za dva vdiha in dva izdiha) A-a, a-a. Be-be, be-be.  
GLAS: Vsako pomlad so črke imele mlade. Dobivale so jih po vrsti, ena za drugo. 

MLADE ČRKE: (tanki, hitro čivkajoči glasovi) A-a-a-a-a-a, be-be-be-be-be, ce-ce-ce-ce-ce-ce ... ha-ha-
ha-ha-ha-ha.  
GLAS: Zdaj je imela deklica dosti več dela kot prej. Mlade črke niso hotele jesti trave, niti medvedjih 

tačk, niti rmana. Hotele so le cvetne listke marjetic, in še te nasekljane zelo na drobno. Ves dan je 

deklica nabirala cvetne listke marjetic in jih sekljala na drobno, komaj ji je še ostalo časa za travo, 

medvedje tačke in rman in za to, da je očistila kletke. Paziti je morala, da se ji kakšna vreščeča mala 

črka svojih kotih in ponosno gledale mlade, ki so rasle zelo hitro. V nekaj tednih so bile godne za 

prodajo. Takrat jih je deklica po deset vsak dan vtaknila v košaro, jih pokrila s prtičkom in odnesla na 

trg. 

ČRKE: (po sejemsko vpijejo vsevprek) 
 
------------------------------nadaljevanje--------------------------- 
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FANTEK: Be. (smeh otrok) 
ZDRAVNIK: A. 
FANTEK: Be. 
ZDRAVNIK: Dobro poslušaj: Aaaaa. 
FANTEK: Beeeeee. (smeh otrok) 
ZDRAVNIK: Aha ... vidim, rad nagaja. Zdravilo: (piše) trikrat na dan dve po zadnjici (pok, pok) 
FANTEK: Aaaaa! 
ZDRAVNIK: Nisi prej rekel, da si Be? (otroci v smeh, zbežijo) 
GLAS: Tako je A prišla k otrokom, kjer se ji dobro godi. Je le najboljšo travo, najboljše medvedje 
tačke in najboljši rman. Ima pa tudi polne roke dela. Otroci so jo odnesli v glasbeno šolo, kjer jo 
uporabljajo za uglaševanje glasbil. 
A: Aaaaaaa. (po njej uglašujejo klavir) Aaaaaaa. Aaaaaaa. (uglašujejo violino) 
Zdaj pa: tri, štiri! (zaigrajo skale) 
GLAS: Zvečer je A tako utrujena, da zaspi kar na stolu, na katerem je sedela med uglaševanjem 
glasbil. In sanja čudovite sanje: Plava po zraku, okoli nje pa niso oblaki, ampak glasbila. Začno 
igrati. Najprej največja (klavirji), potem manjša (basi), še manjša (čela) in najmanjša (violine). Na 
drobceni violini, ki je drobcena zato, ker je tako daleč, zagleda deklico z dirigentsko paličico v 
roki. 
DEKLICA: (vpije od daleč) Ni dobro! (potrka s paličico ob pult, vsi utihnejo) Niste uglašeni! No, klavirji! 
Aaaaaaa! (uglaševanje klavirjev) Basi! Aaaaaaaa! (uglaševanje basov) Viole! Aaaa! Violine! Aaaaaaaaaa! 
(uglaševanje violin) Tri, štiri! (glasba, nenadoma se vključi A) 
A: (poje do konca skladbe) Aaaaaaaaaaaaaa ... 
DEKLICA: Zdaj je bilo vse, kot je treba! Kdo je pel? No, kdo? Ne vidim dobro, vsi ste tako daleč!  
AH Moja mala, zlata AH Čakaj, pridem k tebi! ... (Krikne) Aaaaaaa ... (klic se oddaljuje v globino) 
Aaaaaaaa ... (klic se stanjša v nitko in izgine, tišina, potem spet glasbila, počasno naraščanje) 
GLAS: Glej, ne traja dolgo in iz globine se dvigne velik bas, (bas žalostno z lokom) na njem pa leži 
deklica, na hrbtu, roki ima sklenjeni na prsih ... Ne, ni mrtva. Samo bolna je od padca z violine. 
Ob njej čepi ogromen medved, ki zaskrbljeno strmi v toplomer. Bas se dviga, dviga, dviga (glasba 

se oddaljuje), visoko, visoko, visoko, visoko ... V resnici pa je deklica še vedno bolna, ker ne more 
pozabiti na A. Tudi sosedov deček je še vedno pri njej, nosi ji zdravila in skrbi za črke. Deklica ima 
srečo, da ji je za soseda tako priden deček. Kajne, deklica? (tišina) Deklica! (tišina) Zelo je bolna in 
je zaspala. Spančkaj, spančkaj! 
A: (smrči) A-a, a-a, a-a ... 
GLAS: Ta bi že lahko bila pokonci. Jutro sije očistilo perje in z bleščečimi očmi pregnalo temo iz 
glasbene sobe. Oj oj, ojoj, še vedno spi kar na trdem stolu. Zbudi se, A. A! A! Sanja ... (glasba se 

oddaljuje) 
A: (se preteguje) Aaaaaa. (uglaševanje klavirja) Aaaaaaa. (uglaševanje basa) Aaaaaaaa. (uglaševanje harfe, 

čela, violine) 
GLAS: A se preteguje, glasbila pa se medtem uglašujejo sama od sebe. Nikjer še ni učencev, nikjer 
učiteljev. Najboljši čas za beg. Torej zdaj ali nikoli. 
A: (poveljuje) aa-A! (glasbila ropotajo in utihnejo) aa-A! (glasbila ropotajo in utihnejo; odsekano) A a! A-a! 

(glasbila udarijo koračnico v ritmu povelj, vsi se oddaljujejo) 

MEDVED: M, m, m, m, m ... (koračnica in povelja se bližajo) 
GLAS: (koračnica) Sprevod glasbil pred mojo votlino, mrmra medved, saj to ni mogoče. Tako rad 
ima glasbo, pa še nikoli ni videl čudnih živali, ki dajejo od sebe tako lepe glasove. Joj, kako lepe 
glasove! 
MEDVED: Aaaaaaaaaaaa ... 
GLAS: To je bilo drugič, da je kakšen medved rekel A. Od ganotja mu solze stopijo v oči. In ko se 
spet posušijo, zagleda črko. Oh, kako si želi, da bi mu skakala po trebuhu. Takoj jo mora imeti. Ta 



51  

 

nerodna A iz smrekovih debel mu je padla na šapo, ona mala pa skače tako spretno ... (koračnica in 

povelja se oddaljujejo) Za njo. Za njo! 
MEDVED: (v ritmu koračnice) M-m, m-m, m-m, m- m . . .  
GLAS: Zgrabijo, zgrabijo, si dopoveduje medved, toda klavir (klavir solo), ki je zadnji v vrsti, se mu 
ne umakne s poti. Medved se hoče preriniti mimo njega, a klavir dvigne pokrov, da je videti, kot 
bi zinil krokodil. Medved se previdno umakne: klavir lahko pokrov spet spusti in mu priščipne 
kremplje. Ne, ne, počakati bo moral ugodnejše priložnosti. (koračnica in povelja se oddaljujejo) 
SOVA: Uu-uuuuuuu ... (koračnica in povelja se bližajo) 
GLAS: Kdo neki me budi sredi belega dne, se sprašuje sova in mežika, ker je navajena samo na 
temo. (koračnica) Ali slišim prav? Tista mala smrklja, ki mi je tako spridila otročad, da moram spati 
v grmu namesto v duplini? Zdaj jo ujamem. Zdaj je po njej. 
SOVA: Uu-uuuuuuu ... (plahutanje) 
GLAS: Toda violina (violina solo) tako hitro pleše okoli A, da se ji sova niti približati ne more. Oko mi 
lahko iztakne s tistim lokom (violina solo), si reče, že tako podnevi ne vidim nič. In plahuta nad 
četico in preži na ugodno priložnost. (koračnica in povelja se oddaljujejo)  
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ZORENJA 

 

Pavle Zidar: SPUŽVA 
 

V tistem letu sem hodil v peti razred. 
Ni lepšega razreda od petega razreda. 
Če bi popisal, kako je bilo v tem razredu, preden bi prišel na resnejše stvari, bi bilo dobro. Hočem reči 
zabavno. 
Prvič. Pouk ali razred smo imeli v starem farovžu. 
Cel se je zazibal, ko smo se zbrali v njem. 
Pod nami je bila župnikova klet. Vanjo so postavili sto kolov, da nas je držalo pokonci. Tudi v razredu 
so bili piloti, ki so nosili naš strop. 
Vsako jutro smo namesto v razred vstopali pravzaprav v jašek. In v tistih nekaj trenutkih, ko smo bili 
sami, smo zazibali v pogon naš pralni stroj, kakor smo med sabo imenovali razred. 
Punce so veselo in prestrašeno cvilile, strmeč v strop, ki je z ometa grozeče luščil svojo povrhnjico. 
V ta direndaj je zmeraj vskočila razredničarka Spužva. 
Ker je bil »stroj« še zmeraj malo v pogonu, se je skupaj z njim »prala« tudi razredničarka. 
To zibanje razreda smo imenovali »centrifugiranje«. 
»Miiirrrr...!« 
»Miiirrrr...!« 
»Miiirrrr...!« 
Obstali smo, kakor da nas je ta glas oklestil vseh udov, posebno rok. 
Njen glas je bil mogočen. Pogled prodoren. Ko da nas zre hudobna ptica. 
»Kolikokrat smo že rekli, da je skakanje smrtno nevarno,« je zatulila. 
» K o l i k o k r a t ! «  
»Ti pa ti pa ti in ti ...« Pokazala je na nas, fante. Bilo nas je šest. »A, kaj mislite?« 
Gledali smo, kakor da jo prvič slišimo. 
»Ve cvilite, namesto da bi prišle povedat. Miši ste, ne pa punce. Če oni nimajo pameti ... ali mislite, 
da  je ne smete imeti tudi ve?« 
»Tovarišica!« 
»Ali hočete, da strop pade na vas? Ali se želite okopati v župnikovem žganju?« 
»Tovarišica!« 
»Kaj hočete? Spraviti me v arest? Ko bo enkrat polomija, ne boste takole veselo gledali in mi 
privoščili. Redki bodo toliko pošteni, da bodo priznali, kako sem vas svarila. Jaz ne morem spati v 
razredu, čakaje zjutraj na vas.« 
»Tovarišica!« 
»To se bo nehalo. To s-e b-o en-krat z-a vselej ne-ha-lo!« 
»Tovarišica!« 
»Kaj je?« 
»Miš.« 
Zasmejali smo se. 
»Naj bo. Prinesite mačko!« 
»Pa kravo in bika in vola,« sem šepnil Gregorju. 
Planila sva v kihajoč smeh. 
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»To ... to ... Saj sem slišala, Krajc. Decimalke ti pa ne gredo, pa angleščina in še in še bi lahko 
naštevala. Kaj sem jaz kriva, da smo v tako žalostni hiši?« 
»Tovarišica!« 
»Kaj je?« 
»Miš gre proti katedru.« 
»Svetlana, prosim te, da mi ne greš več na živce. Dovolj ste me razjezili. Daj mi mir s to miško!« 
»Saj ga ne da miška.« 
Spet smo meh smeha potegnili na stežaj. 
Tako je bilo vsako jutro: zibanje razreda ali centrifugiranje, dokler nismo iz poda izželi miškice Kirke, 
kakor smo jo poimenovali po antični čarovnici. 
Bila je udomačena. Nikogar več se ni bala. Prišla je do nog pod klopmi in zobala sirove skorjice kakor 
veverica. Vzela jih je v prednje tačke, švigala s pogledom po konici čevlja kakor z metlico in trzala z 
refleksi. 
Nekega dne je pa prišel v razred župnikov maček Sonny Liston. Prišel je pred nami. Kako je prišel, še 
danes nihče ne ve. Ko smo stopili v razred mi, da bi zazibali »pralni stroj«, je Sonny švignil mimo nas s 
Kirko v gobcu. 
Kirko ... 
»Kirko ...,« smo vpili za njim. Sonny pa, ko da bi vedel, kaj nam je storil, se je v dolgih skokih poganjal 
po zatohlem stopnišču v zlato prostost. 
Za miškico smo potem žalovali prav do konca šolskega leta. Vsak zase pa bo žaloval prav do 
poslednjih ur svojega življenja. Saj se je kar naprej spominjamo. 
O, in še druge reči bi vam lahko povedal iz našega 5. a. 
Spužva, recimo, to je spet ime, kakor je moje, ki sem Konj. Le da učiteljica Ana Koren tega imena ni 
občutila, niti ni živela po njem. Ampak smo mi po njem živeli njo samo. Za nas je bila Spužva in nič 
drugega. 
»Spužva gre.« 
»Spužva je rekla.« 
»Spužva te bo pogruntala.« 
Do preimenovanja v Spužvo je prišlo, lahko rečem, skoraj na njeno zahtevo. 
Veliko preveč je pisala po tabli. Naprej in naprej je bila zabasana s črkami in shemami. Treba je bilo 
nenehno brisati in brisati. Če si pritiskal s krpo, se je kadilo po nji in po tebi, če si mazal z gobo, je bilo 
vse skupaj podobno pleskanju stene. 
»S  s p u ž v o  se mora dvakrat,« je zahtevala. 
» B r i š i  s a m o  s  s p u ž v o ! «  
» Ž e  s p e t  n i  s p u ž v e!« 
To svojo strašno spužvo je izgovarjala na poseben način: mehko, uročljivo, kakor da jo ima v ustih –  
spužvo. Da, njen glas je bil božajoče spužvast. 
Mi smo dosledno rekli goba, ona pa zmeraj spužva, s p u ž v a , spužva . . .  
Nekega dne pa zakliče Gregor: »Spužva gre!« 
Zasmejali smo se in od tedaj jo poznamo le kot Spužvo. 
Kako neverjetno dobro ji pristaja to ime! Ker je zbita v majhno debelušasto postavo, in ker se bolj 
vali, kot gre, je res bolj kepa spužve kot človeška postava. Nikjer ni nobenih pravih nog in rok. 
Ko se je po prvem semestru prišolal k nam Branko, sem ga, ne da bi kdo pomislil na pomoto, seznanil 
le z njenim psevdonimom. Nihče ni Branku povedal, da je v resnici Ana Koren. Jasno, daje Branko 
doma povedal, da mu je razredničarka neka Spužva. 
Več ko dva meseca je bil prepričan, da ga uči Spužva. 
Po treh mesecih pa zboli. Ni ga v šolo teden dni. Potem pride s pismenim opravičilom. Na kuverti pa 
naslov: Ana Spužva, razredničarka 5. a. Čakajo tam pri katedru. Zazvoni. Ženske še ni od nikoder. Ima 
nas, da bi razred še enkrat pocentrifugirali. Ravno smo dvakrat poskočili, da se je pod nami zganilo 
kakor na gladini živega peska, ko ti zadihana in zavrhana z zvezki in knjigami vstopi. 
»Sediteee!« vzdihne. 
Sedemo. 
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Branko ji moli pod nos pismo. 
Vzame in prebere naglas: »Ana Spu-uu-ž-va ...« 
»Kdo pa je to?« vpraša Branka. 
»Vi, a ne,« reče plašno. 
»Jaz?« se začudi. 
Mi pa v rezget, ko da bi po pločevini spustil pesek. 
»Miiirrr! Kaj je?« 
Še glasneje se odpiramo v smehu. Ž a r i m o .  Prehajamo v ritem. 
Branko zardeva v tulipansko rdečo. Vršički ušes so mu temno rdeči. Spužva tudi pridobi na barvi. 
Maha z rokami. 
Še huje zapojemo s smehom. 
»No ..., no,« moleduje. 
Utihnemo. Sem in tja se še kateri vzburi. Končno se le da govoriti in slišati, kaj kdo govori. 
»Tvoji sošolci, Branko, so te narobe seznanili.« 
»Zakaj?« 
»Zato, Branko, ker se jaz ne pišem Spužva, marveč Koren.« 
Branko je postal višnjevo rdeč. 
»Nič se ne boj! Nič, nisi vedel. Nisi me vprašal ... Mislil si, da imaš sošolce, zdaj vidiš, koga imaš. Nee, 
nee, Branko!« 
Zajokal je. 
»Neee, neee ... No, ste videli zdaj svojo mojstrovino? Lahko bi mu rekli, mi ji pravimo Spužva, v resnici 
pa je Ana Koren. Če bi bili v redu sošolci. Skupaj z Brankom je nasedel še nekdo.« 
Zastrigli smo z radovednostjo. 
Pomahala nam je s pismom. 
»Njegova mama in oče.« 
Branko je pocedil glasen jok. Pocedil ga je v nas. Solze, grenke in vroče so padale v našo dušo. 
Bilo nam ga je žal. 
Vsem seje zasmili! Puncam pa še prav posebno. 
Ena je zato takoj dvignila roko. 
»Kaj je, Elida?« 
»Tovarišici angleščine pa pravijo Debela.« 
»Lepo, lepo,« je kimala Spužva. »Mi za vas ure in ure, dneve in dneve ... Sicer pa, Branko, jaz ti nisem 
zamerila, njim pa tudi ne. V šolah je bilo zmeraj tako. Imena bodo ostala, dokler bo šola. Nič ne 
maraj. Le pojdi v klop! Drugič pa vprašaj, da te fakini spet ne potegnejo.« 
Odšel je v klop, poklapan, pretepen, vroč, da je kar puhtelo iz njega. »Zakaj pa tovarišici Debetovi 
pravite Debela?« je vprašala razredničarka. T i š i n a .  Zaprli smo usta z ničnevemo, ničnevemo. 
»No, ti ...« Pokazala je name. 
»A jaz?« 
»Ja, ti. Ti se mi zdiš najbolj nič kriv.« 
»Zakaj pa jaz?« 
»Saj sem ti rekla, da se mi ne zdiš nič kriv.« 
»A ja ...« Smehljala se mi je skozi kopreno. Kukala meje skozi nevidno kukalo in se mi, uživajoč, 
posmehovala. 
»A naj povem?« sem vprašal. 
Cel razred se je napel v tenko gladino smeha. In v privoščitev, da sem izbran jaz. 
Začelo me je tiščati na stran. 
»Ker je Debe Ela,« sem rekel. 
»A. Združili ste v eno besedo?« 
»Ja.« 
Razred se je pretrgal kakor velik kos blaga v neudušljiv smeh. 
»In ... in zdaj je Debela?« 
»Jjjaa,« smo zakričali. 
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»Zakaj pa sem jaz Spužva?« 
Smeh je prešel v višine. 
»Kar povej!« 
»A jaz?« 
»Ti, ja.« 
»Pa naj kdo drug.« 
»Ko si že ti začel, daj do konca.« 
V njeni resni zahtevi je bil tudi smeh, samo da sem se ga jaz bal. 
»Ker ... nikoli ... ne rečete gobi ... goba.« 
»A, a zato, a zato,« je klicala z veselim glasom. »Ste pa pikolovci.« 
»Kakšna imena bi vam lahko nalepila šele jaz, če bi vam vse vaše genialne zmote nalepila na čelo in se 
jim posmehovala. A, kaj misliš, Krajc?« 
Skomignil sem. 
»Danes, otroci ... bomo spregovorili ...« in je pretrgala znenada naše veselje kakor nitko, s katero je 
šivala krilo. 
In je govorila, govorila daleč nekje nad menoj. Zdelo se mi je, da sem kozarec z marmelado, trdno 
prevezan, zakaj le skozi nekakšno opno so prihajali do mene nerazločni glasovi. 
Gledal sem jo, tovarišico, kakor da ji sledim od glasu do glasu, res pa sem jo doživljal v njeni ubogi 
obliki, s p u ž v i. Njeni gibi, premiki so bili spet vsi v enem kosu. 
»Kako strašno!« m e j e  prešinil blisk spoznanja. 
Pa tudi tovarišica me je gledala, kakor da sem zares spravljen v kozarcu, ali pa m e  j e  le podobno 
občutila, kot sem se sam. 
Na sumu jo imam, da je spregledala moje pravo ime. 
Ko me je gledala in govorila bogve o čem že, se mi je nekajkrat prizanesljivo nasmehnila. 
Bilo mi je hudo. Hudo, da bi jokal. Sklenil sem, da je nikoli več ne pokličem Spužva. Žal smo med 
odmorom zgrmeli na kup kakor ekipa za ragbi, in v tisti gneči sem sklenil ... Pa tudi ni bilo nič več 
mogoče reči tovarišica Koren. Ne. Ne. Saj tudi jaz nisem bil več Krajc, ampak samo še Konj. 
 
 

 

Christine Nostlinger: TAKO IN TAKO IN SPLOH 
 

Kamorkoli se obrneš, samo sranje! Ampak to še zdaleč ni razlog, da me Karli tako sovražno gleda in 

pravi: „Dober nos si imel, da si še pravi čas poniknil!“  

In to je samo vrh ledene gore! Preženejo me, ker ignorirajo mojo najosnovnejšo potrebo, potem pa 

trdijo, da sem to „zakuhal“ iz sebičnosti! 

Pri tem pa sem v resnici celo pozitivna finančna postavka v maminem gospodinjstvu, ker bo očka 
mami še naprej nakazoval prav toliko denarja, kot sta se dogovorila ob ločitvi, saj je sodnik vračunal 
tudi mene! Rad bi samo vedel, če ima tudi mami o meni tako mnenje kot Karli. Od mojega odhoda iz 
izpraznjene hiše je nisem več videl. 
Včeraj sem jo hotel obiskati v trgovini. Vilma je namreč rekla, da se mami ne smem izogibati. Tvoja 
mama, mi je rekla, ima težko življenje. In da je prijazna, razumna gospa, se vidi že po tem, da me ni 
na silo prignala nazaj domov. Čeprav bi to lahko storila, je rekla Vilma. Ampak tega ni naredila prav 
zato, ker me ima rada. 
Ko smo že pri tem, kdo ima koga rad!? Tudi ljubezen med očkom in Vilmo ni več tako edenotedenska 
in sedmonebesna in blagozvočna. V tednu, odkar živim tu, sem že večkrat začutil neskladje in dvakrat 
celo milejši prepir! Vilma ni tako potrpežljiva kot mami. Če Vilmi na očku kaj ni všeč, mu to takoj in 
nazorno pove. Očka mi je rekel, da je normalno, da se z Vilmo prepirata. Skupaj živita, šele odkar sta v 
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novem stanovanju. To, da se dobiš zvečer in se ob polnoči spet razideš, je veliko lažje, kot pa resnično 
živeti z nekom. 
In Vilma mi je rekla, da je v teh nekaj tednih, odkar živi z njim, na njem odkrila poteze, ki jih vsa tri 

leta, kolikor ga že pozna, ni opazila. In ni se mi zdelo, da bi se teh „potez“ ne vem kako razveselila. 

Ker sem bil precej osupel, da očka že tri leta „pobliže“ pozna, in sem ji to tudi povedal, sva zašla v 

izčrpen pogovor o razmerju med očkom in njo. Uboga Vilma čuti do mame celo goro občutkov krivde. 

In zatrjevala je, da je očka „uslišala“ šele po dobrem letu, ker se ni hotela vmešati v zakon z otroki. In 

šele, ko ji je postalo jasno, da je bil zakon med mojima staršema že tako in tako in sploh razvran, ni 

imela več nobenih pomislekov. 

* * * 

Ampak nazaj k mami in mojemu obisku v trgovini: 
Čakal sem pred trgovino, dokler ni bilo v njej nobene stranke več. To je trajalo precej dolgo, ker 
trolaste babe ne kupijo samo nekaj klopk volne, ampak listajo po revijah in prosijo, da jim mami 
nariše kroj in jim potem še neskončno dolgo razlaga vzorec. Končno je bila trgovina prazna. Šel sem 
noter. Mami se je potrudila in se je delala, kot da se med nama ni nič zgodilo in je vse super O. K. In 
jaz sem igral na isto karto. Potem je iz stanovanja v trgovino prišel Spidi, ker ni znal narediti računske 
naloge. Razložil sem mu račune, in ko sem končal, je bila v trgovini že druga stranka. In takoj za njo so 
prišle še tri trole. Tako sem potem šel, ker od tega, da bi samo sedel tam in gledal, kako mami razlaga 
vzorce, ne bi bilo nobene koristi. In zdaj vem vsaj nekaj: mami ni jezna name! 
Očka je zelo dober človek. In Vilma je zelo dober človek. Ampak da ni nujno, da dva dobra človeka 
lahko živita v harmoniji, sem se naučil že iz zakona med mami in očkom. In z vsakim dnem tukaj mi 
postaja bolj jasno: tudi med očkom in Vilmo ne vlada harmonija. Nekaj prvih večerov z mano sta se 
mojstrsko obvladovala, ampak zdaj, ko se je življenje vrnilo na stari tir, se ne zadržujta več. In dramo, 
ki jo družno uprizarjata, poznam že od doma. Pri nekaterih prizorih bi lahko začel kar takoj suflirati! 
Reče on: „Glavno, da ima madam razlog za nerganje!“ Reče ona: „In kdo je tukaj nataknjen? Poglej že 
enkrat sebe v obraz!“ 
Reče on: „Moj obraz je moja stvar!“ Lahko bi, če bi Vilma pozabila nadaljevanje, pomagal z: „Ampak 
samo dokler ga ni treba gledati meni!“ 
In nato bi rekel on: „Saj lahko grem, če te moj obraz tako moti!“ 
In potem bi rekla ona: „No, prima! Si končno našel razlog, da greš!“ 
Res se sprašujem, kaj naj sklepam iz te nove izkušnje. Ali vsi pari, kadar se prepirajo, izbirajo iste 
besede? Ali sta mami in Vilma duši dvojčici? 
Mogoče bi moral poskusiti s čepki proti hrupu! Ampak stvar je precej nadležna. Nekoč, ko sem bil še 
doma, sem si jih zatlačil v ušesa, ker je Karli zraven mene navijala neko limonadasto glasbo tako 
glasno, da bi se slišala po vsem stadionu. In čeprav čepki zadušijo vse zvoke iz okolice, namesto tega 
slišiš samega sebe, in to je neskončno zoprno. 
V meni je razbijalo, šumelo, tiktakalo in šelestelo, zavijalo in brenčalo. Babica, ki vedno spi s čepki, ker 
živi zraven prometne ceste, je rekla, da gre samo za začetne težave in da se po nekaj dneh že tako 
navadiš na notranje zvoke, da jih sploh ne slišiš več. Ampak s čepki bi lahko zdržal tudi s Spidijem. 
Sploh se mi ne bi bilo treba preseliti k očku in s tem mamo tako bridko prizadeti. 
Počasi sem res že vsega sit! Pred pol ure je domov prišel očka, pred desetimi minutami Vilma. In kaj 

imamo že spet? No? Prav ste uganili! Prepir imamo. Ker je Vilma poklicala očka v službo in ga prosila, 

naj na poti domov kupi narezek in pivo. Morala je delati nadure. Očka se je nakupovanju uprl in bil 

poleg tega še zgrožen, da bo moral domov s tramvajem. Po navadi Vilma v službi konča pred očkom 

in ga potem s svojim avtom pobere pred njegovo službo. Iz naravovarstvenih razlogov. Da ne bosta 

dva avtomobila po nepotrebnem onesnaževala zraka z izpušnimi plini. 

Vilma je kot strela treščila v stanovanje in se hotela z očkom pogovoriti. Ampak očka ji je samo 

pojasnil: „Ne razburjaj se, bomo šli pač ven na večerjo! Pač nisem tip za nakupovalne vrečke!“ 

Vilma je zapihala: „Tako in tako ne! Navaden mačo si, prekleto!“ 
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In potem je očka rekel: „Glavno, da ima madam spet razlog za nerganje!“ 

In potem je sledil „nataknjen obraz“ in „moja stvar“, kar da je nataknjen obraz, in zatem, da lahko 
gre, če ji njegov obraz ni všeč, in potem, daje dobro, daje končno našel razlog, da gre. 
Potem ji je on končno naravnost povedal: „Ti krava, zdaj me pa že enkrat poslušaj!“ Do besede enako 
in z enakim tonom, kot je to rekel mami, ko sta se prepirala o meni in dr. Bimsu in povabilu v šolo. In 
Vilma – skorajda nisem mogel verjeti – je na to odgovorila: „Poslušam naj? Tega pa od krave ne 
moreš pričakovati!“ Ali je bila ženska pri moji mami na dopolnilnem? 
Ne lepo počasi, ampak prav ogabno hitro mi je bilo potem vsega dovolj! 
Piko na i je postavila Vilma, ko je pokukala k meni v sobo. Pripravljena za odhod. V tem se razlikuje od 
mami. Ta je po prepiru vedno vsa pobita ostala doma, Vilma pa gre nasprotno žurat. 
„Veš kaj, Ani, reči svojemu očetu ...“ je začela. Nisem ji pustil, da bi povedala do konca. Prekinil sem 
jo: „Se vedno nisem noben sel na konju!“ 
Najverjetneje ni razumela, kaj sem mislil s tem, ampak je vsaj toliko počakala, da sem v potovalko 
zložil najnujnejše stvari in zapel zadrgo. 
In potem meje odpeljala k mami v novo stanovanje. Na poti tja je rekla, da ji je za vse strašno žal. 
Gotovo je mislila resno. Resno je bilo mišljeno tudi to, da lahko kadarkoli spet pridem. Tudi če bi se 
očka nekega dne odselil in bi v stanovanju ostala sama. To se ji zdi očitno možno! Pri čemer sem 
mimogrede spoznal, da se v bistvu nisem preselil k očku, ampak k Vilmi. Stanovanje je njeno. Mislim, 
da je izjemno diskretno, da tega ni nikoli poudarjala. Ko bi to vedel, ne bi nikoli vprašal, ali se lahko 
preselim tja! 
Mami so od ganjenosti v oči privrele solze, ko je odprla vrata in me zagledala. Morala bi še dokončati 
pulover, ampak j e delo odložila in mi za dobrodošlico spekla piškotno rulado. 
Karli je nesramna, kot je, izjavila, da je navsezadnje le dobila stavo. Ampak, prvič, sploh nisva stavila, 
in drugič, vrnil sem se prostovoljno in ne, ker bi me prisilila mami. 
In froc Spidi se je res potrudil, da bi lahko shajal z njim v isti sobi. Naokrog se plazi po prstih. Samo da 
med plazenjem prevrne svojo kovinsko posodo za frnikole. In če je dve minuti tiho, že ponosno 
razglaša: „Zdaj sem bil pa samo tebi na ljubo celo uro čisto tiho!“ 
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