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Zborniku na pot
Mojca Plaznik Plavec, urednica

Draga bralka, dragi bralec, ko se je porodila ideja o
organizaciji literarnega natečaja, si niti misliti nismo
upali, da bo na naš naslov prispelo tako veliko število
prispevkov. Upanje se je vrtelo okoli števila 30. Na to
število je vse kazalo tudi v začetku meseca septembra in
veseli smo bili, ko je v nabiralnik priromalo trideseto
besedilo.

Potem pa se je začelo. Vsak dan so na naš naslov
prihajali novi in novi prispevki. In 15. oktobra je bilo v
mapi za prispevke lično zloženih in v 6 različnih
kategorij razporejenih nič več in nič manj kot 95 besedil
avtorjev različnih starosti. Če je v začetku vse kazalo na
to, da bodo avtorji člankov le starejši, smo bili na koncu
prijetno presenečeni, saj se je izkazalo, da je skoraj
tretjina besedil takšnih, katerih avtorji sodijo v
kategorijo mladi. Seveda je to velik delež, če poznamo
dejstvo, da smo k sodelovanju povabili le mlade avtorje
med 14. in 17. letom starosti.

Štiričlanska strokovna komisija ni imela lahkega
dela. Po temeljitem branju, razmisleku in pogovoru so
izbrali besedila, ki so v svoji kategoriji izstopala in so
izpolnjevala vse pogoje in značilnosti zvrsti.

Knjiga, ki je pred vami, je plod dela številnih
avtorjev. V njej so zapisani spomini, misli, želje in
upanja ljudi, ki premorejo toliko poguma, da delo izpod
svojega peresa pokažejo še komu. Verjamem, da se je
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marsikdo od njih spraševal, ali je storil prav, ko se je
takole razgalil pred očmi javnosti. Da, dragi avtorji, prav
ste storili. Lahko ste ponosni nase. Vaše delo je
dragoceno in upam, da bo spodbuda tistim, ki svoje
bisere še vedno skrbno skrivajo pred tujimi očmi.

Hvala vsem, ki ste pripomogli k nastanku pričujočega
zbornika.

* * *

Mladost ...
Saša Šega Crnič, članica strokovne komisĳe

Pred štiričlansko komisijo, ki bi naj med vsemi
prispelimi besedili izbrala najboljše, vsekakor ni bila
lahka naloga. Med pisano paleto zgodb, opisov mladosti
in mladostnih doživetij, lahkotnih in ponekod močno
globokih verzov se je prepletalo vse od prvih racajočih
korakov in radovednih pogledov v svet do prvih
zaljubljenosti in nerodnih poljubov. Posamezne
mladosti so zaznamovali trdo delo, pomanjkanje
starševske ljubezni, morda celo smrt ljubljene osebe. Ob
nekaterih zgodbah in pesmih, ki so pred nami, se
prisrčno nasmejimo, ob drugih nam je toplo pri srcu, pri
mnogih se globoko zamislimo in v nas pustijo globoko
sled.

Mladost … nekateri jo pravkar polno živijo, spet
druge pa ob najbolj nepričakovanih trenutkih prešinejo
spomini nanjo.
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Vsako ustvarjanje ima svoj začetek …

Čmrlj Črt
Lili Kurnik, 8 let

Na vrtu Kamenček je živel čmrlj Črt, ki je bil ZELO
požrešen. Nekega sončnega dne je podkupil čebelo
Belo, da če mu da tri posode medu, je povabljena na
njegov rojstni dan. Čebela Bela pa seveda ni hotela
zamuditi prijateljevega rojstnega dne. Čebela Bela si je
vzela dopust, a ne zato, da bi počivala, temveč, da bi
nabrala med. Po eni uri ga je. Potem je odšla spat.
Zbudila se je, ojoj, posode so bile prazne.
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»Ali se je kdo zataknil v vratih?«
»Jaz sem, Črt.«
»Ali si ti pojedel ves med?«
»No, ja, oprosti,« se je opravičil Črt.
»Ja, ja, sedaj pa pojdi, prosim.«
»Ali si slepa?«
»Em, ne, zakaj? A, saj res, počakaj. Grem po Piko.«

Seveda je mislila pikapolonico Piko. Prosila jo je, če
pomaga. Ustregla je njeni želji in je uspelo. Črt je bil
vesel.

»Oj, uredita se, moj rojstni dan bo.«
»A lahko pridem?« je vprašala Bela.
»Ja, seveda. Sedaj je vse mimo.«
In potem so šli in se zabavali.
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Vse, kar vidim
Kaja Vidmar

To je to. Ne morem več. Ne prenesem več občutka
nemoči, ki mi kot senca sledi na vsakem koraku. Predam se.

Osem mesecev sem sedel ob njeni postelji, ji govoril,
da bo vse v redu, da bo ozdravela. Osem mesecev sem ji
lagal v obraz. Diagnoza ni bila dobra, zdravniki že od
samega začetka niso bili optimistični. Dan za dnem so
delali vse, kar so lahko, da bi ozdravela. Preprosto ni
bilo dovolj. Po tihem sva tudi midva vedela, da najina
zgodba ne bo imela srečnega konca, vendar si besed
nisva drznila izgovoriti. 18-letniki pač naj ne bi umirali
za rakom. Mladi smo tisti, ki imamo vse življenje pred
sabo, tisti, ki lahko dosežemo vse in še več. Zato sva si
torej, namesto da bi se soočila z resnico, govorila, da bo
spet vse tako, kot je bilo. Preklemana lažnivca.

Pokopali smo jo pred tremi meseci. Na pogrebu je kar
mrgolelo ljudi. Njenih 'prijateljev', ki so ji skozi vse
trpljenje stali ob strani tako, da se v bolnišnici niso niti
prikazali. Da v roke niso niti enkrat samkrat vzeli
telefona in se z njo pogovorili. Tistih, ki so jo pokopali
že davno, preden je bila dejansko mrtva.

Zadnja dva meseca redno hodim k psihiatru. Baje se
ne obnašam družbeno sprejemljivo. Baje sem preveč
jezen, preveč agresiven. Ne vem, kaj drugega
pričakujejo. Da jo bom objokoval? Da jo bom pozabil,
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še preden se njeno truplo ohladi? Ne razumem, zakaj je
žalost edini 'normalen' odziv na smrt ljubljene osebe.
Kako naj sem žalosten po vsem, kar sva prestala? Po
vsej svinjariji, ki se dogaja?

Po eni uri govorjenja o svoji jezi in občasnih vzdihljajih
psihiatra stojim na pločniku pred ordinacijo. Na parkirišču
ugledammladega uradnika v elegantni obleki. V eni roki drži
aktovko, v drugi ključe svojega zelo dragega mercedesa. Ko
hoče sesti za volan, me zagleda. Nameni mi pogled, ki je
mešanica posmeha in vzvišenosti. Njegove oči kar kričijo:
»Poglej me, bogat sem!« Gnusi se mi. Baha se s svojim
denarjeminmidaje jasnovedeti, da je 'boljši' odmene.Ampak
tako se svet vrti, ni res?Denar je središče vsega.Več svinjarije
narediš v svetu, več zaslužiš. Več imaš, več veljaš. Koga briga
za sočloveka, kaj šele za okolje. S svojo požrešnostjo smo svet
potisnili na rob prepada in ga še naprej vztrajno potiskamo
preko roba. Svoj dom smo preplavili s smetmi, uničili z
emisijami. Temperature rastejo, pravih zim sploh več ni.
Ignorantsko sledimo stopinjam naših predhodnikov in brez
kančka slabe vesti uživamo v vsakem trenutku razkošja. Vsi
nenehnopravijo, da je prihodnost v rokahnasmladih, nihče pa
ne upa reči, da je videti optimistična.

Ne morem ga več gledati, jeza v meni je prevelika.
Najraje bi stekel k njemu in mu primazal eno okoli ušes.
Zasluži si. Hitro se obrnem in začnem hoditi proti domu.

Na svoji poti kmalu vidim pokopališče. Ustavim se v
cvetličarni in kupim šopek rožnatih vrtnic. Te so bile njene
najljubše. Ko odprem vrata pokopališča, mi v oči pade
starka, z ruto na glavi in nagrobnimi svečami v košari.
Opira se na sprehajalno palico. Stoji pred grobom in mrmra
molitev. V vseh svojih letih pod tem soncem je verjetno
izgubila že veliko ljubljenih. Svoje stare starše, starše, tete
in strice, prijatelje in znance, mentorje in vzornike. Svojega
moža. Sedaj je ostala sama. Od mladosti so ostale le črno-
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bele fotografije in zgodbe, ki jih pozna le ona. Ampak to je
življenje, mar ne? Le čakanje na smrt in pozabo.

Še zadnjič zakorakam do njenega groba, rože položim
v vazo in se zagledam v njeno ime. Spomnim se lepih
trenutkov, ki sva jih preživela, bedarij, ki sva jih počela,
in krajev, ki sva jih obiskala. V meni je prebujala upanje,
voljo po življenju. In zdaj je ni več. Spomnim se tudi časa,
ko je bila v bolnišnici, ko sem jo držal za roko in gledal,
kako ji življenje iz dneva v dan polzi iz rok. Kako se na
vse pretege bori, da bi ostala živa, a zaman. Vmeni se spet
prebudi jeza, jeza na to neumno bolezen, jeza nanjo, da ni
ostala z menoj. Jezen sem na Boga. Če sploh obstaja, kako
lahko dopusti, da najboljši ljudje umrejo, kako lahko
dopusti, da se na svetu dogaja toliko slabega?

Solzne oči imam. Najprej še poskušam zadržati solze,
potem pa enostavno obupam. Klečim ob njenem grobu,
lica popolnoma mokra. Ne vem, kako dolgo ostanem
tako. Čez nekaj časa vstanem, si počistim kolena in se
spet zazrem v njeno ime. Tokrat se nasmejim. Če nebesa
obstajajo, bo kmalu spet v mojem objemu. Če ne, pa bo
vsega mojega trpljenja končno konec.

Obrnem se in odidem. Zunaj se že mrači, kmalu bodo
prižgali mestne luči. Prečkam popolnoma prazno cesto in
nadaljujem svojo pot. Preden se zavem, zagledam domačo
hišo. Odklenem vrata in grem naravnost v kuhinjo. Nalijem
si zvrhan kozarec viskija in iz žepa vzamem tabletke. V
dnevni sobi poiščem njeno najljubšo ploščo in prižgem
gramofon. Usedem se na fotelj in dovolim nežnemu zvoku
glasbe, da me odnese daleč, daleč stran.

Ves občutek nemoči, vsa bolečina končno izgine.
Vse, kar vidim, je njen čudovit obraz.

Najboljše besedilo kategorije po mnenju strokovne
komisije
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Veveričji zaklad
Tjaša Blažič

Skozi duplino je posijal prvi sončni žarek in pobožal ter
prebudil veveričko Mimi, ki je še spala. Pretegnila je svoje
tačke in z dolgimi kremplji počesala svoj košat rjavkast rep.
Nekaj časa si ga je ogledovala in ugotovila: »Še pred zimo
moram k frizerju! Potrebujem temnejšo dlako.«

Nenadoma ji je v glavo nekdo zalučal lešnik.
»Av!« je zakričala in pokukala skozi duplino. »Kdo

si me drzne buditi tako zgodaj?«
»Oh, ne nergaj, saj si bila že budna. Jaz sem, Maks;

pridi dol!«
Mimi se je namrgodila in dejala: »Pa pridi gor, če je

že tako pomembno!«
Maks je bil zelo velik veveriček, zato je komaj zlezel v

duplino. »Mimi, dobil semkrasno idejo!Vsako jesenmoramo
pred zimo zakopati lešnike, kajne? Zdaj sva že skoraj odrasla,
pa sem pomislil, če se strinjaš, no, če bi hotela…«

Mimi je bila zelo neučakana: »No, povej že vendar!
Kaj te je le sedaj pičilo …«

»Kaj praviš, ko bi jih zakopala sama? Saj zagotovo ne
more biti tako težko.«

Mimi je razmišljala: »Pa si že to kdaj naredil?«
»Ja, ja, ja, brez skrbi, res ni težko. Že ko sem se

majhen učil skakati z veje na vejo, sem to znal. Dedek
me je naučil!«
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Mimi se je pogladila po repu in nekaj časa razmišljala,
nato pa dejala: »Prav, velja. Saj imaš prav, dovolj sva
stara. Tako bova tudi staršem dokazala, da sva dovolj
sposobna.«

»Tako je! Greva! Pridi!« je Maks navdušeno
poskočil, pri tem pa skoraj padel iz dupline.

»Pazi!« je zakričala Mimi. Skupaj sta odšla na jaso.
»Poglej, koliko kostanjev! In lešnikov! In želoda!

Pridi!« je kričal Maks.
»Ne bodi tako glasen, drugi še spijo. No, kaj morava

sedaj storiti?«
»Čim več jih morava nabrati, nato izkopljeva luknjo

in zakopljeva vanjo vse, kar sva nabrala. Seveda si
morava tudi zapomniti, kam.«

»Nisem povsem prepričana. Ali ne bi morala najprej
preveriti, ali so poškodovani in črvivi?«

»Ah, ne; ne kompliciraj, v redu bo! Saj potem so tako
ali tako na hladnem.«

»Ne strinjam se, Maks, to že ne more biti prav.
Vprašajva raje tvojega dedka.«

Maks se je razjezil in dejal: »Pa jih sama zakoplji!«
»Prav, pa jih bom!« Mimi je nabrala pet lešnikov

in jih zakopala ob sosednje drevo. Maks se je hotel
hvaliti in postavljati, zato je šel iskat še več drugih
prigrizkov.

Precej se je oddaljil od njunega drevesa, ko je na tleh
nenadoma našel veliko žira. Nabral ga je toliko, da je
komaj nesel. Pri grmu je videl kostanjevo rjavo postavo
s košatim repom. Že od daleč jo je klical: »Mimi, pridi,
poglej, kaj sem našel!«

Približal se ji je in nenadoma opazil, da ima zelo
nenavadno drugačna ušesa.

»Nima lepih čopkov in belega trebuha … Ti nisi
Mimi!« je zakričal. Bila je kuna Zlatka.
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»Pozdravljen, Maks! Zelo sem lačna, ali imaš kaj za
pod zob?«

Zlatka je bila kuna zlatica in le-te zelo rade jedo tudi
veverice.

»N-e-e-e-e … ni-ni-nimam … i-i-iščem … joj!«
Poskušal je steči, a ga je ujela za rep.
»Le počakaj, nisva se še dogovorila!«
»Na pomoč! Mimi, pomagaj!«
Nenadoma je Zlatki na glavo padel lešnik. In še eden.

Zopet eden!
»Mimi!«
Mimi je z drevesa hrabro metala lešnike in pri tem

kričala: »Spusti ga, ti zlobna zver! Najdi si drugo
hrano!«

Namerila je lešnik in ga, kot bi streljala z lokom,
zalučala Zlatki naravnost v oko. »Av! Ne! Proč! Nič ne
vidim!«

Izpustila je Maksa, ta pa je nemudoma stekel na
drevo. Mimi je pritekla k njemu in zašepetala: »Maks,
hitro, si vendar pozabil? Kune znajo plezati! Hitro,
skrijva se nekam!«

Maks je pomislil, da v bližini, to je v stari borovi
duplini, stanuje njegov dedek. »Že vem! Pridi, pojdiva k
mojemu dedku!«

Zavihtela sta se med krošnje dreves in skakala od veje
do veje, dokler nista našla Maksovega dedka. Vstopila
sta ter si na predpražniku iz mahu obrisala tačke in
pogladila rep. »Je kdo doma?«

»Tristo črvivih lešnikov, ali več ne znate trkati? Kdo
je?« je godrnjal dedek. »Dedek, jaz sem, Maks! In ta
tukaj z mano je Mimi.«

»Ja kako sta se spomnila prav sedaj priskakljati
sem?«

»Z Mimi sva delala zaloge za zimo in je nenadoma
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prišla Zlatka ter me hotela pojesti! Mimi me je rešila,
nato pa sva se zatekla k tebi.«

»Zalogo sta delala …Maks, pa saj tega vendar še nisi
počel!«

Mimi je jezno pogledala Maksa, nato pa dejala: »No, če
sva že ravno tukaj, naju zanima, kako morava to storiti.«

Dedek se je pretegnil, svoj star in suhcen rep je
spodvil pod noge in se usedel na z mahom obložen
gugalnik.

»Oh, otroka. Tole pa je precej zapleteno. Sta
prepričana, da bi res rada to storila?«

»Da, prosim, povejte nama,« sta zavpila v en glas.
»Prav, povedal vama bom. Pozorno poslušajta! Paziti

moramo, kako shranjujemo čez zimo. Kar za lešnik pridobiš,
za oreh izgubiš! Res moramo biti previdni. Najprej
poiščemo, hm … na primer lešnik. Najlažje ga, seveda,
zavohamo. Ne zagrabimo ga takoj in ne odnesemo ga takoj,
ampak ga povohamo, vzamemomed tačke in preverimo, ali
ima počeno lupino. Če jo ima ali če ima razpoke, ga ne
moremo zakopati, saj bo kar kmalu zgnil. Nato ga lahko
damo v gobček in rahlo pretresemo, ga potežkamo. Za to
moramo imeti občutek. Tako se prepričamo, da je v lupini
res zdravo in dobro jedrce in seme.«

»Oh, tega pa nisem vedel,« je pomislil Maks.
»No vidiš, da to ni tako enostavno,« je pripomnila

Mimi.
»Nisem še povedal do konca,« je vztrajal dedek.

»Vedeti moramo, kam bomo lešnike zakopali. Lahko jih
damo tudi v drevesno duplino. Dobro je tudi, da ločimo
lešnike, kostanje in vse ostale plodove – vsakega
posebej. Pri tem moramo paziti, da nas nihče ne opazuje.
Hitro bi odkrili naš zaklad in si ga prisvojili! Dobro si
zapomnita, kam jih zakopljeta! Poglejta, ali je v bližini
kak grm ali morda drevo.«



15

»Si slišal, Maks? To ni tako zelo preprosto, kot si
trdil. Hvala, da ste nama povedali. Sedaj se lahko bolje
lotiva nabiranja za zimo.«

»Dedek, ali imaš še kaj svojega dobrega brezovega
soka, ki si mi ga ponudil zadnjič?«

Dedek se je nasmehnil in dejal: »Prav, vama ga bom
prinesel.«

Popili so sok, kramljali in se smejali temu, kako je
Mimi rešila Maksa pred kuno.

»Sedaj bodita previdnejša,« ju je še opozoril dedek,
preden sta odšla zopet na jaso.

Stekla sta proti kostanju, katerega veje so segale
visoko v nebo. Nabirala sta kostanje, vsakega povohala,
vrtela in pregledala, potežkala in šele nato zakopala.
Zakopala sta jih desno od leskovega grma; med grmom
in hrastovim drevesom. »Tako, pa sva! Zelo veliko sva
jih zakopala.«

»Res je, Mimi, več kot sto sva jih zagotovo.«
Odšla sta proti domu in se na poti ustavila pri Mimi.
»Veš, Mimi, morda si imela prav. Najprej bi morala

poslušati dedka, šele nato zakopati zalogo za zimo.«
»Res je, a sva se tako veliko naučila. Boš drugič

morda tudi bolj previden in me ne boš zamenjal z
Zlatko,« se je smehljala Mimi.

»Moram iti, pozno je že. Se vidiva jutri, kajne? Če bo
snežilo, se bomo skupaj greli pri dedku in pili njegov
zelo dober sok. Pa hvala, ker si me rešila pred Zlatko,«
je še zaklical in stekel proti krošnji ter odskakljal proti
domu. Mimi se je zazrla za Maksom, nakar ji je na nos
padla snežinka.

»Oh, sneg! Še dobro, da sva danes zakopala zaloge!«
Zleknila se je v travnato posteljo, pokrila z odejo iz

mahu in zagrnila vhod v duplino.
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Prva simpatĳa
Blaž Brumec

Janez je bil star deset let in je pridno obiskoval šolo.
Doma je bil s kmetije ter je znal pridno in marljivo
delati. V šoli je bil zelo zagnan in tudi petice so se kar
množile v njegovi redovalnici. Bil je tudi zelo športen
tip, saj je obvladal skoraj vse discipline. Poleg tega pa je
treniral tudi plavanje v bazenu. Imel je mlajšega brata po
imenu Aleks, ki je bil prava nadloga, saj ga je vedno
jezil, mu težil ter ga včasih tudi tepel. Če pa je Janez kdaj
udaril svojega brata nazaj, je bil vedno sam krivec, kljub
temu da je bil kriv pravzaprav Aleks. A Janeza za to ni
preveč skrbelo, bil je že vajen, da je vedno vsega kriv.

Hodil je že v četrti razred, ko so s sošolci odšli za
teden dni v šolo v naravi na morje, in sicer na hrvaško
obalo. Nastanili so se na otoku Mali Lošinj, v hotelu, od
koder so vsak dan hodili peš na plažo plavat, iskat
školjke ter se potapljat. Janez je bil zdaleč najboljši v
potapljanju ter plavanju med vsemi fanti in dekleti v
svojem razredu. Ko pa staršev ni bilo doma, je najraje
hodil na bazen s svojimi prijatelji in sošolci. Tam je
plaval, se potapljal ...

Nekega jutra je Janez odšel s svojo 'razredno bando'
ter učiteljico na obalo. Med prvimi je skočil v morje. Pod
vodo je znal plavati tako zelo dobro, da se je lahko
sošolcem prikradel izza hrbta ter jih na njihovo veliko
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presenečenje potopil. Podobno igro so se šli Janezovi
sošolci tudi tistega dne. Globoko je vdihnil ter se pognal
pod gladino. Plaval je proti sošolcem, da bi jih
presenetil, a ...

Nedaleč stran od Janezovega razreda so se kopali
učenci druge šole. Lara je bila učenka te šole. Skakala je
v vodo in se potapljala. Zadrževala je dih najdlje od vseh
sošolcev v razredu ter bila pri potapljanju prava velesila.
Tisti dan se je potapljala in skakala v vodo skupaj s svojo
prijateljico Marjano. Ta se je kar nekaj časa zadrževala
na kopnem, saj jo je že tam zeblo, kako bi jo šele, če bi
skočila v hladno ter razburkano morje! Lara jo je čakala,
čakala, jo nagovarjala, naj skoči, medtem pa zavijala z
očmi. Na njeno veliko presenečenje pa je bila v času ene
sekunde Lara pod vodo. Marjani je Lara izginila izpred
oči, a sta se iz vode naenkrat pokazali dve glavi. Prva
glava, ki je kašljala ter lovila sapo, je bila Larina, druga
glava, gledala je presenečeno, pa je pripadala Janezu, ki
se je počutil tudi zelo neprijetno. Ko je Lara prišla do
besede, sta drug drugega začudeno gledala. Janez ni
vedel, da je zavil v napačno smer, Lara pa ni vedela, kaj
se dogaja. Tako sta strmela drug v drugega še kakšno
minuto, nato pa ju je presenetil pljusk, ki ga je
povzročila Marjana, ko je skočila v vodo. Oba sta planila
v smeh. Marjana je hitro spoznala, da Janez ni njen
sošolec. Zmedena je začela govoriti, ga spraševati, kdo
je, kaj počne tam. O njem je želela vedeti vse, a jo je
Lara odločno utišala. Janez se je zmeden in malo
prestrašen opravičil Lari za nenamerno tunkanje ter se
odpravil nazaj k sošolcem, ki so se mu od daleč smejali
in ga zbadali.

Lara ga je še tisti dan povabila na medsebojni dvoboj
v potapljanju, saj ni mogla preboleti sramotnega
tunkanja pred svojimi sošolci. Kakor hitro je Janez
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izvedel za to povabilo, je seveda privolil, saj mu je Lara
takoj stopila v oči. In tako sta se že čez približno pol ure
potapljala pri pomolu. Janez je nalašč zmago prepustil
Lari, saj sta tako bila izenačena.

Učitelji obeh šol so opazili, kakšna prijatelja sta
postala, zato so se dogovorili, da bodo priredili skupno
zabavo, na kateri bodo proslavili snidenje obeh šol.
Prišel je zadnji dan Janezovega bivanja na tem otoku ter
s tem tudi zadnji dan videvanja z Laro. Ves dan se nista
videla skoraj nič, saj je bila Lara na plaži ter uživala na
toplem soncu, Janez pa je moral pakirati svoje stvari.

Sledilo je zadnje dejanje snidenja šol, torej zabava za
obe šoli. Otroci so prišli na zabavo v svojih
najelegantnejših oblekah, ki so jih imeli s seboj. Prav
tako sta na zabavo prišla tudi Lara in Janez, slednji
nekoliko pozneje, saj se je moral javiti mami, da je še živ
in zdrav. Plesali so, klepetali ob dobri hrani, se družili in
medsebojno spoznavali, nastala so nova prijateljstva ter
tudi nekatere prve ljubezni. Janez in Lara sta se na
srečanju zelo zabavala ter plesala. Ko je bilo treba oditi
spat, sta bila vsa preznojena, saj sta plesala skoraj od
začetka pa vse do konca zabave.

Naslednji dan pa je bil dan D. Janezovi sošolci so se
skupaj z njim morali posloviti od Larinih sošolk ter
dobiti njihove telefonske številke. To je želel storiti tudi
Janez, a Lare ni bilo nikjer. Spomnil se je, kje bi lahko
bila, zato je odšel proti obali, mestu, kjer sta se prvič
srečala. In res je bila Lara tam. Sedela je na skali in
strmela v morje. Ko je videla, da se ji Janez približuje, je
vstala ter mu stekla v objem. Pritekla je s takšno silo, da
je imel Janez zelo malo možnosti, da jo prime, ne da bi
se odbila od njega na tla, a vendar mu je uspelo. Tako sta
se objemala kar nekaj časa, Janez pa je čisto pozabil, da
mora Laro prositi za telefonsko številko. Zaslišal je
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svoje učiteljice, ki so ga klicale, zato se je od Lare na
hitro poslovil s kratkim francoskim poljubom. Lara ni
oklevala ter mu ga je vrnila. Ves v oblakih je stekel proti
avtobusu in Lari od daleč na kratko pomahal v slovo.

Pripeljali so se skoraj do meje s Slovenijo, ko se je
Janez spomnil, da je Laro pozabil prositi za telefonsko
številko. Kar obnemel je. Segel je po telefonu, ki ga je
imel spravljenega v žepu. Opazil je, da mu je iz žepa na
tla padel listek. Na hitro ga je radovedno pobral in
prebral:

Poznam te in vem, da si me ne boš upal prositi za
telefonsko številko. Moja telefonska številka je 051 927
831.

Veselim se, da me boš poklical.
Lep pozdrav,
tvoja Lara
Janez je od sreče izdihnil nakopičeno vsoto

ogljikovega dioksida v pljučih, ki se je tam nabrala ob
navalu panike, nato pa veselo vtipkal Larino telefonsko
številko ter kliknil tipko ... kliči.
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Evin strah
Neja Kosajnč

Bil je še en običajen dan. Eva je kot običajno ležala v
postelji, ko so nežni jutranji žarki posvetili njen obraz.
Pred oči si je postavila roko, da bi lažje videla okolico.

Zaslišal se je glasen in razburjen glas njene mame, ki
jo je že desetič poklicala na zajtrk. Eva je hitro ošinila
uro in ugotovila, da bo zamudila avtobus. Kolikor se le
da hitro, se je preoblekla in stekla po stopnicah k mami.
Pograbila je prvo jabolko in pohitela do avtobusne
postaje. Avtobus se je že oddaljeval. Z vso hitrostjo, ki
jo je premogla, je stekla za njim in mahala z rokami. Na
srečo je bila na avtobusu njena prijateljica Vesna, ki je
voznika opozorila nanjo. Avtobus se je ustavil in vkrcala
se je. Voznik ji je namenil jezen pogled in nato
nadaljeval z vožnjo. Pot je bila dolga in dolgočasna.
Vendar se je Eva lahko zamotila s pogovorom z Vesno.
Končno so prispeli do zastarele stavbe.

Šola je imela kričečo rumeno fasado, ki je na
nekaterih mestih že odpadala. Ustavili so se za šolo, ob
stojalu za kolesa, ki se je kar šibilo od silne teže koles.
Vstopila je v šolo in preplavil jo je zatohel vonj po
knjigah. Komaj si je ogledala hodnike, polne šolarjev, že
je zaslišala glasno zvonjenje, ki je naznanilo začetek
pouka. Hodniki so se naenkrat spraznili. »Pridi,« ji je
naročila Vesna, ki se je že odpravila v razred. Ura se je
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začela in vsi so se posedli v klopi. Vesna se je razumela
z vsemi, medtem ko se je Eva z vsemi takoj skregala,
zato ni imela veliko prijateljev. Razumela se je samo z
Vesno in sošolcem Matevžem, s katerim se je občasno
prepirala. »Zakaj si pa danes zamudila avtobus?« jo je
radovedno vprašal Matevž. Pogledala ga je z
namrščenim obrazom, se obrnila stran in mu zabrusila
nekaj v pozdrav. Učiteljica je prispela v razred. Začela
se je kemija. Eva je postala nervozna, saj ji je bila kemija
tuja, ker ničesar ni razumela. Zdelo se ji je, da ostali v
razredu razumejo vse in da je črna ovca med vrstniki.

Težko se je učila, ni imela veliko prijateljev, doma se
je mama drla nanjo, ker se njene ocene kljub učenju niso
dvignile, učiteljice so jo imele na piki in kar je najhuje,
bila je tarča posmeha. Zdelo se ji je, da se ura ne bo
nikoli končala. Začelo se je spraševanje in srce ji je
začelo hitreje biti. Glavo je sklonila, da je učiteljica ne bi
opazila. Ampak kot vedno je nekako opazila njen pogled
in kot iz maščevanja je zopet pristala pred tablo.

Ura se je nenadoma ustavila. Sekunde so se zdele kot
minute. Začudeno se je zazrla po razredu in ugotovila,
da se nihče ne premika. Tla so se začela tresti, bilo je kot
potres. Vrgla se je pod mizo, pričakujoč, da se bo strop
podrl nanjo. Tla so se tresla vedno močneje, dokler se ji
ni zdelo, da se Zemlja kotali po hribu in jo bo vsak hip
razneslo. Počilo je in tla so se razbila na stotine koščkov,
skozi praznine in razpoke so se pojavljala rdeča bitja,
podobna škratom. Imela so več gorečih oči, ki so se
hipoma zazrle vanjo. Njihovi pogledi so jo pogoltnili in
šola je izginila. Znašla se je na prostem v temnem gozdu,
ki je imel vonj po umazani zemlji. Spet se je obrnila in
za sabo zagledala rdeča bitja, ki so ji sledila. Začela je
teči, vendar se ji je zdelo, da se ni od škratov prav nič
oddaljila. Skoraj so jo že dosegli. Nebo se je pretrgalo.
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Zdaj je postalo še temneje in nebo so napolnila črna
leteča bitja s telesi netopirjev, vendar so bili njihovi
obrazi vsi krvavi in polni brazgotin, kot da bi se
ravnokar vrnili z najbolj krvave vojne. Ničesar ni videla.
Začutila je škrate, ki so jo prijeli za noge. Iz sebe je
lahko izpustila le krik, ki je odmeval po gozdu. Otresla
se je škratov in stekla proti vratom, ki so se pojavila pred
njo. Zdaj so se za njo pognala še leteča bitja. Prijela je za
kljuko vrat in ta so se nemudoma odprla. Prostor je
napolnila svetloba, ki je nemudoma oslepila vsa bitja, ki
so ji sledila. Začela so spuščati čudne zvoke, kot
nekakšne krike. Vsa bitja so zažarela in se nato razblinila
v črno-rdeč prah. Začutila je mraz, ki ji je obdal telo, in
začelo se ji je vrteti. Počutila se je, kot da se ji je želodec
obrnil.

Znašla se je v svoji sobi in spet je zaslišala mamin
glas, ki jo je klical k zajtrku. Vsa zbegana od strahu se je
odpravila, da bi pogledala, kaj se dogaja. Vse je bilo kot
prej. Na mizi so jo čakale palačinke. Začela je jesti.
Hrana v grlu se ji je zdela kot kamenje in začela je
kašljati. Mama se je obrnila proti njej. Na njenem obrazu
je zagledala strašljiv nasmešek, ki je pokazal njene
pošastne zobe. Začela se je dušiti, ni mogla več dihati.
Mamine oči so zažarele in spet se je znašla nekje drugje.
Bilo je kot v nekakšni sobi. Iztegnila je roke, da bi
poiskala stikalo. Začutila je nekaj v bližini. Tla so bila
mehka in polna prahu. Našla je stikalo in prižgala luč.
Žarnica je bila tako stara, da je komaj oddajala svetlobo.
Okoli sebe je zagledala prah, v katerega so se spremenila
zla bitja. Prah se je začel premikati in se zbirati na kupu,
dokler ni dobil podobe. Stvor iz prahu je izgledal kot
njena učiteljica kemije. Poskušala se je zbrati in
pobegniti, a v sobi ni bilo vrat. Pojavljalo se je vedno več
stvorov, ki so bili podobni njeni mami, ko je bila jezna,
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in sošolcev, ki so se ji posmehovali. Umikala se je v kot,
dokler je ni stvor v obliki učiteljice zgrabil za ramo in
stresel. Vsa prepotena se je zbudila na tleh razreda.
Okoli nje so bili zbrani učenci, ki so zaskrbljeno gledali
vanjo. Vesna in Matevž sta ji razložila, da je omedlela.
Učiteljica jo je posedla in ji ponudila vodo.

Prispel je reševalec in odpeljali so jo v bolnišnico.
Peljali so jo na slikanje, da bi ugotovili, kaj je narobe.
Zdaj je čakala v sobi, ki je bila polna praznih postelj.
Ležala je in se poskušala zamotiti. Vrata sobe so se
odprla in v prostor je stopila njena mama. Vsa
zaskrbljena in prestrašena se je sklonila k njej in jo
objela. Čez nekaj časa so prišli zdravniki in mamo
odpeljali iz sobe, da ji razložijo situacijo. Vrnili so se v
sobo. »Omedlela si zaradi strahu in nimaš poškodb.
Imela si veliko srečo.«

Mama jo je odpeljala domov in se vso pot
opravičevala, kot da je ona naredila kaj narobe. Doma
sta se pogovorili in Eva ji je razložila, da se boji šole.
Povedala ji je, da jo je strah, da se bo drla nanjo ali pa da
bo razočarana, saj ne more dobiti dobrih ocen. Mama se
je opravičila in ji povedala, da ni jezna nanjo in da
razume, da se ne more vsega naučiti. Tako se je Eva
dogovorila z Vesno, da ji bo pomagala, ko ne bo
razumela snovi. V šoli se je tako počutila bolje, postala
je bolj sproščena in dobila je nekaj novih prijateljev.
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Strah je votel,
okrog ga pa nič ni

NežaKosajnč

Zvoki budilke so se nadaljevali, eden za drugim,
vedno glasneje. Maja pa je še vedno dremala v svoji
topli pižami, ki bi jo na hitro lahko ocenili za precej
otročjo, saj je bila nežno roza barve, na njej pa je bil
narisan bel zajec z vijolično kapo. Sicer je imela že
štirinajst let, a je imela še vedno okus kot šestletnica, kot
ji je nekega večera navrgel brat Gregor, ki je obiskoval
drugi letnik Prve gimnazije v Mariboru.

Po sedmem pisku budilke si je Maja končno pomela
še dokaj zaspane oči in si nadela črna očala, ki so ležala
na nočni omarici zraven postelje, da bi lahko pogledala
na stensko uro. V trenutku je zagledala, da je veliki
kazalec že na številki deset, kar je bilo že zelo pozno, ker
se ji je pouk začel že ob sedmih. Brž je stekla v
kopalnico, kjer si je oblekla belo krilce in zeleno kratko
majico, saj ni bilo časa za iskanje lepih kontrastov med
oblačili. Njena mama je še spala. Bila je namreč
medicinska sestra, ki je delala večerno izmeno, zato je
spala podnevi, ponoči pa se je odpravila na teren. Mama
je vstala, zdrvela za Majo v garažo, kjer je prižgala
avtomobil in odpeljala na dvorišče, da je v avto prišel še
Gregor, ki se mu sicer še ni mudilo, ker se mu je pouk
začel šele ob pol dvanajstih. Mama je bila zelo jezna, ko
se je končno zavedela, da se njena hčerka ni zbudila
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pravočasno in je zamudila že tri ure pouka. Prav tako ji
je zabičala, da ji zato ne bo pomagala in ji ne bo napisala
opravičila in da naj kar ima neopravičene ure. Maja je
samo tiho sedela na zadnjem sedežu in si pregledovala
šolsko torbo ter ob tem ugotovila, da je pozabila zvezek
za matematiko in da ima matematiko ravno četrto uro.
Ko je avto prispel na dovoz šole, je brez pozdrava
zdrvela do svoje omarice, se hitro in po tiho preobula ter
stekla v matematično učilnico. Bila je tako pretresena,
da je pozabila potrkati in se opravičiti za zamudo.

Nesreča nikoli ne počiva. Učiteljica jo je mrko
pogledala, ko se je Maja uspela usesti v zadnjo klop,
zraven prijateljice Martine. Učiteljica je začela svoj
govor. Majo je opozorila, da če še enkrat pride tako
pozno in brez pojasnila za zamudo, jo bo nemudoma
poslala k ravnateljici, jo vprašala za oceno in ji v
redovalnico v tistem trenutku napisala nezadostno
oceno. Vsa prestrašena se je Maja končno uspela
opravičiti, a učiteljica je ni poslušala, ker je ravnokar
začela s pregledovanjem domače naloge. Začelo jo je
stiskati v želodcu, saj je vedela, da je doma pozabila svoj
zvezek, ko je zvečer pisala domačo nalogo. Učiteljica je
zavihala rokave, si popravila okrogla očala in začela s
klicanjem učencev, da jih je povprašala o nalogi. Maja je
vedela, da ima Martina nalogo, a jo je bilo preveč strah,
da bi jo vprašala za odgovore, saj bi ji lahko to prineslo
več težav kot dobrega, povrhu vsega pa je vedela, da je
bila Martina zelo jezna nanjo zaradi včerajšnjega spora,
ki so ga imele ona, Martina in še njena najboljša
prijateljica Tjaša, ki pa je danes ni bilo v šoli. Učiteljica
matematike je bila danes zelo stroga, zato je Majo začelo
še huje zvijati, saj je vedela, da ji bo morala povedati, da
je nalogo pozabila doma. Učiteljica jo je poklicala. Maja
se je zdrznila in povedala ji je, kolikor je lahko spravila
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iz svojih prestrašenih ter tresočih se ust. Povedala ji je
resnico ter da je včeraj naredila nalogo, a je zaradi
napornega dneva ni uspela zložiti v šolsko torbo.
Učiteljica ji, kot pričakovano, ni verjela. Maja je
pomislila, da ji zagotovo ne verjame ne samo zato, ker je
zamudila, temveč tudi zato, ker je ne mara, ker ji
matematika ne gre ravno od rok. Vsakič, ko se je
poskušala truditi, recimo pri kakšnih spraševanjih in
testih, jo je panika tako zgrabila, da je napisala vse
narobe in dobila zelo slabo oceno. V redovalnico je
dobila velik minus, ki je pomenil, da se ji slabo piše in
da naj kar pozabi na lepo oceno, ki jo je imela v mislih.
Prav tako pa je napisala sporočilo njeni mami in očetu,
da njuna hčerka ne dela in ne piše nalog ter prav tako k
pouku ne prinaša potrebščin, ki bi jih morala ter da
seveda krepko zamuja. Teže še zdaleč ni bilo konec, saj
je učiteljica že na začetku omenila, da bodo vprašani vsi
tisti, ki ne pišejo nalog, ki ne znajo pretekle snovi in vsi
tisti, ki pri uri ne sodelujejo. S svojim rdeče pobarvanim
sicer kratkim nohtom je začela iskati bel list, na katerega
je želela zapisati vse učence, ki ne sodelujejo in v tej
šolski uri niso naredili domače naloge. Seznam je bil
zelo dolg. Okoli petnajst učencev je bilo z velikimi
tiskanimi črkami zapisanih na beli list. Učiteljica je
začela krožiti in ustavila se je pri črki M. Maja se je
malce umirila, saj je vedela, da je pred njo še sošolka
Mija. Ozrla se je po razredu na mesto, kjer bi morala
sedeti Mija, a je ni nikjer videla. Tedaj jo je začela
grabiti panika in v trenutku jo je učiteljica poklicala.
Maja je počasi vstala ter stol porinila do mize, da bi vsaj
malo zavlačevala, vendar jo je učiteljica spodbudila. Na
mizo ji je Maja odložila list, saj ni imela zvezka, zato je
vedela, da se ne bo ustavila niti pri tem. V trenutku, ko
ji je učiteljica po manjšem prepiru zastavila prvo
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vprašanje, je Maji začelo srce močno razbijati v prsnem
košu. Postala je zelo žejna, utrujena, zvrtelo se ji je in že
je ležala na tleh.

Ves razred je nemudoma otrpnil in učiteljica je stekla
k njej, jo položila v bočni položaj, tako kot je treba, in ji
preverila srčni utrip. Dvema učencema je naročila, naj
pripeljeta učiteljici za biologijo ter naj jima naročita, da
naj čim prej pokličeta njene starše in seveda reševalce.
Maja je slišala samo kričanje okoli sebe in možat glas, ki
je bil reševalčev. Ko je Maja odprla oči, je ob sebi
zagledala svojega očeta, mamo ter seveda tudi brata
Gregorja, ki je nezadovoljno posedal na zelenem stolu in
bil preveč zaposlen z dopisovanjem s svojimi prijatelji.
Mama je Majo nežno pobožala po čelu in ji povedala
malce neprijetno novico, in sicer da ima sladkorno
bolezen tipa 1. V trenutku, ko je zaslišala besedo
sladkorna bolezen, je nemudoma zmrznila in do prihoda
medicinske sestre ni spregovorila niti ene same besede.

Po dolgem času in poučevanju o sladkorni bolezni se
je Maja vesela odpravila v šolo. Vedela je, da je njena
najboljša prijateljica, s katero se ji je uspelo pobotati,
prav tako imela sladkorno bolezen ter da bosta skupaj
prebrodili vse. Zaradi stresa, ki bi lahko vplival nanjo, se
je začela krepko učiti, vendar je sošolka, ki je bila
'ljubljenka' vseh učiteljev, bila deležna več pozornosti
kot ona. Učitelji so jo imeli preprosto raje, ne zaradi
njenega znanja, saj je Maja znala več, temveč zaradi
nečesa drugega.

To pa je zgodba za naslednjič.
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Mladost –
najlepše potovanje

Ana Kumperger

Včasih se mi v glavi zavrti delček spomina iz
otroštva. Po navadi gre le za kratek prizor, bežno misel,
ki sem jo začutila nekega dne pred davnimi leti, ko sem
ta svet še spoznavala. Včasih ostane z mano ves dan,
drugič le za kratek trenutek.

Nasmejim se mu, srečna, da sem se nanj spomnila, in
še bolj srečna, da je tistega dne sploh nastal.

V življenju sta najpomembnejši dve vrsti trenutkov.
Prvi so tisti, ki jih sploh ne slutimo. Ne vemo, kdaj

bodo prišli. Pridejo, ko jih najmanj pričakujemo, vendar
si jih takrat zapomnimo za vselej. Čeprav sprva morda
mislimo, da so nepomemben del zunanjega sveta, kasneje
ugotovimo, da so bili drugačni kot ostali trenutki – bolj
pristno smo jih čutili in več pomena so nosili s sabo.

Iz takih trenutkov nastanejo spomini, ki jih hranimo
v najglobljem in najčistejšem delu srca. Skrbno jih
čuvamo pred pozabo – edino stvarjo, ki jih zares lahko
uniči.

Zato je tukaj druga vrsta trenutkov. To so tisti
trenutki, ko hodiš po cesti, gledaš skozi okno med
vožnjo z avtobusom, vonjaš rože na pomladnem
travniku ali ko zvečer v postelji bereš dober roman. Kar
naenkrat od nikoder v glavi zaslišiš šepetanje, tiho
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melodijo, ki pričara plah spomin, sprva tako drobcen in
komaj opazen, potem pa postane pristnejši od sedanjosti.
Sedanji čas postavi v drugačno obliko, prostor napolni s
prav posebnim vzdušjem. Nisi več del tega časa, spomin
te odnese globoko v preteklost, v čas tvoje mladosti.

Gre za potovanje. Prvi spomin za sabo potegne še
enega, drugi še tretjega. Tako nastane zgodba, ki si jo
kot otrok nekoč že doživel. Zdaj jo prebiraš, kot bi bilo
prvič. Vse je enako, kot je bilo, le ti si povsem drug,
zrelejši in bogatejši z izkušnjami, ki si jih pridobil z
ovirami na poti življenja. Občutek imaš, da opazuješ
drugo osebo, vendar v njej še vedno prepoznaš delček
sebe, ki ostane nespremenljiv do konca našega obstoja.

Spomnim se igranja ob toboganu v vrtcu. Vsak dan,
točno petnajst minut čez tretjo, se je na dvorišče pripeljal
siv avto. Vedno sem vedela, da bom že čez minuto ob
visoki zeleni ograji zagledala nasmejanega očeta, ki mi
bo pomahal, jaz pa se mu bom igrivo nasmehnila.
Vedela sem, da se bom morala posloviti od prijateljev in
peščenega gradu, ki smo ga pravkar zgradili. Še danes
imam v glavi prizor očeta, ki mi maha. Še vedno se
spomnim veselja, ki sem ga takrat čutila, ker sem vedela,
da bom kmalu doma, v objemu bratca in sestrice, ki
bosta navdušeno pripovedovala o šoli.

Vedno sta se mi zdela tako velika, tako zrela in
odrasla. Ko sem z njima začela hoditi v šolo, sta me z
veseljem predstavila svojim sošolcem, mi pomagala pri
domačih nalogah in mi priskrbela zapiske, ko sem
zbolela. Pozimi, ko je zapadlo ogromno snega, mi trije
pa smo vsako jutro gazili do avtobusne postaje, sta
vedno hodila pred mano. Tako sem lahko stopala v njune
stopinje v snegu, da mi čevlji niso premočili.
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Oh, kako smo se vsako leto veselili božiča in
čarobnosti tistega večera! Še zdaj včasih zaslišim
živahen vzklik bratca, ki je takoj, ko je pod smrečico
zagledal darila, stekel po naju s sestrico, da smo skupaj
začeli odvijati. Koščki zavijalnega papirja so se vrtinčili
po vsej dnevni sobi.

Tako radi smo hodili na polje, kjer smo se kepali,
izdelovali snežake in jim posojali svoje kape, da jih čez
noč ne bi prezeblo. Neko zimo smo z atijem zgradili celo
iglu, ki je bil dovolj velik, da smo se vsi trije skrili vanj.
Zvečer smo ob toplem čaju, ki ga je skuhala mami,
pogledali risanko in nato, še vedno precej razigrani,
odšli spat.

Spomnim se poletnih počitnic na morju. Ves teden
smo jedli najboljše palačinke z veliko čokolade, igrali
karte, se potapljali v morju in iskali školjke. Tudi
sladoled je ob vročih popoldnevih zelo prijal. Najbolj
sem oboževala poletne večere. Že kot majhna deklica
sem tako rada zasanjano gledala v zvezde in si zanje
izmišljevala imena.

Včasih, ko mi je mami zvečer v postelji brala pravljico,
sta v mojo sobo prišla še brat in sestra. Vsi trije smo
zavzeto prisluhnili pripovedovanju zgodbice. Ob
maminem pripovedovanju, pri katerem je imena glavnih
junakov vedno zamenjala z našimi, smo hitro zaspali.

Vsako leto je bilo na torti več svečk in vedno težje je
bilo vse upihniti z enim vdihom, vendar smo tudi mi
vztrajno rastli in izpopolnjevali svoje želje o življenju, ki
nas je še čakalo. Čeprav se je marsikatera želja kasneje
izgubila, sem ostajala zvesta sebi in svojemu notranjemu
otroku, ki je še danes v meni.

Ogromno lepih spominov večkrat prečka moje misli,
medtem ko hodim po svetu in se še vedno vsak dan
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znova učim sprejemati življenje v najboljšem možnem
pomenu besede.

Nasmehnem se, ko se spomnim na otroštvo. Vesela,
ker mi je bilo dano doživeti nekaj tako čarobnega,
hvaležna, da so se prav ti spomini, že skoraj pozabljeni,
ponovno prikradli v moje misli in me ponesli nazaj v
svoj čas.
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Zgodba
o piščančku Fredĳu

MihaMavsar

Fredi je mlad piščanček, ki živi v velikem
kokošnjaku. Ima kar sedem bratov in sedem sester. Fredi
je najmlajši med njimi.

Nekega dne, ko se je družina igrala na travniku, se je
nenadoma pooblačilo. Začel je pihati močan veter,
bliskalo in treskalo je vsenaokoli.

Mali piščanček Fredi se je igral z brati. Skupaj so
hitro stekli proti materi in očetu, a Fredi ni mogel
dohajati starejših bratov, saj je bil premajhen. Ko je
pritekel do roba travnika in se ozrl naokoli, ni bilo nikjer
ne duha ne sluha o njegovi družini.

»Pozabili so me,« je rekel piščanček Fredi. Od strahu
so se mu kar noge tresle. Ni vedel, kaj naj stori.

Nenadoma se je iz grmovja pojavil velik star
medved. Fredi se ga je tako prestrašil, da je čisto
otrpnil. A medved mu je rekel: »Ne boj se, mali
piščanček! Zakaj te je tako strah?« Fredi mu je
odgovoril s tresočim se glasom: »Gospod medved, ali
veste, kam je šla moja družina?« Stari medved ga je
pogledal in mu dejal: »Kako lahko izgubiš družino?«
Mladi piščanček Fredi je le skomignil z rameni. Nato
je medved dejal: »Pridi z mano. Pomagal ti bom najti
družino. Vem za kmetijo, ki je v bližini.« Fredi se mu
je sladko nasmejal.
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Mali in veliki prijatelj sta se odpravila na pot proti
kmetiji. Ko sta prišla do kokošnjaka, so se vsi
prestrašeno zazrli v piščančka Fredija in starega
medveda. Oče petelin je hotel medveda pregnati, a ga je
Fredi ustavil. Družini je povedal, kaj se je zgodilo. Vsem
je odleglo, da je medved pomagal piščančku Frediju in
da jih ni hotel pojesti.

Mali piščanček Fredi se je naučil nekaj zelo
pomembnega. Nikoli ne smemo soditi nekoga, če ga
sploh še nismo spoznali. Tudi če se ti zdi nekdo velik in
strašen, je lahko zelo nežen in prijazen. To si bo mali
Fredi zapomnil do konca svojih dni, kot bi si moral v
življenju zapomniti vsak.

Piščanček Fredi ter njegovi bratje in sestre so se do
konca dneva igrali s prijaznim medvedom. Skozi okno
stare domačije sta jih gledala in opazovala stari kmet in
njegova žena, ki se nista mogla načuditi nenavadnemu
prizoru prijateljstva med majhnimi in nebogljenimi
piščančki ter velikim in strašnim medvedom.
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Mladostna
raziskovalna mrzlica

Erik Oprešnik Hercog

Vsa preznojena in živčna se privlečeva med množico
avtomobilov čez slovensko-hrvaško mejo. Klima seveda
ne deluje v redu, že zdavnaj bi jo morali zamenjati.
Mama pravi, da sedaj pa smo v indijanskem poletju.
Nisem vedel, da so Indijanci tako blizu Slovenije. Po
nekaj mučnih kilometrih se ustaviva na parkirišču, ker
moram iti na WC. Mama se muči s telefonom, jaz pa
mrzlično iščem stranišče in končno odtočim za bližnji
grm. Bila sva sama, nekaj metrov stran pa se je vila
kolona pločevine proti Jadranu. Oče je ostal doma in bil
je vesel, kar se ne zgodi pogosto, da mora v službo.
Pravi, da sta za njega morje in vročina smrt. Tako sva
tudi midva bila vesela in razumevajoča, da ga ne mučiva
do smrti.

Kilometri so ostajali za nama in končno prispeva v
Pulj. Zemljišče, ki ga je nekoč kupil moj dedek, je veliko
in precej blizu morja. Na njega bi lahko spravil vse
bližnje in daljno sorodstvo, pa še bi ostalo prostora za
kakšnega brezdomca. Med orjaškimi bori, ki rastejo na
ilovnati zemlji, se skrivata veliki kamping prikolici. Izza
ene od njiju začudeno pogleda bratrančeva kuštrava
glava. S širokim nasmehom mi prihiti nasproti in v eni
sapi začne razlagati o bogastvu, ki so ga z okoliškimi
otroki zasledili v morju. Seveda me takoj zagrabi



35

raziskovalna žilica in že kujeva načrte za popoldan. Za
kosilo nihče ni lačen, čeprav naju mama in teta mirita, da
je še za vse dovolj časa. Razburjena hitro zmečeva vase
prevročo hrano prav v trenutku, ko se izza ograje
prikažejo velike pričakovanja polne oči sosedovih otrok
s polno bojno opremo plavutk, očal za pod vodo,
napihljivih blazin, vrečk ...

Ostalega, kar se je skrivalo za kamnito ograjo, nisem
mogel videti, ni pa bilo malo. In tako se naša mala četica
odpravi proti morju. Vsi, ki so bili že nekaj dni tukaj, mi
začno na tiho, da ne bi kdo slišal, razlagati in
pripovedovati, kako so na dnu morja, nedaleč od obale,
odkrili vojaško letalo. Verjetno je zaradi okvare
strmoglavilo malo pred pristankom, saj je bilo v Pulju
včasih znano vojaško letališče. Bratranec, ki je ekspert
za vojaške predmete, je že koval načrte, kako bomo vse
to prodali na bolšjem trgu ali zbirateljem in mastno
zaslužili. Prvi potop se je pričel z zamudo, ker se je
najmlajši član odprave premislil in smo morali odveslati
nazaj na obalo. Jezni in sitni, zakaj se spravlja z nami, če
nima želje po raziskovanju, se počasi spravimo nazaj v
vodo. Kot pravi mojstri se potopimo deset metrov –
danes vem, da ni bilo več kot dobre tri metre. Mukoma
zadržujemo sapo in se čudimo razbitinam v mulju in
morski travi. Drug za drugim se zasopli dvignemo na
površje, odplavamo proti obali in zvečer skujemo načrt
za dvig razbitin z morskega dna. Naslednje jutro je bilo
ključno za našo operacijo. Bil sem ponosen, da sem
prepričal mamo, da vzameva poleg ostale krame na
morje še napihljiv čoln, ki bo danes odločilnega pomena
in v veliko pomoč pri dvigovanju. Več ur se zaporedoma
potapljamo, vendar nam razbitin nikakor ne uspe
premakniti, kaj šele spraviti na gladino vode. Potem smo
poskušali vse skupaj vleči pod vodo, vendar nam tudi to
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ni uspelo. Razočarane nas preseneti stric, ki je prišel
pogledat, kako nam uspeva naše raziskovanje.

Že pri prvem potopu, ki pa njemu ni delal nobenih
težav, je z nasmehom ugotovil, da gre v resnici za
navaden star, zarjavel pralni stroj, ki se je kdo ve kako
znašel na morskem dnu. Naslednje dni se je v soseščini
samo še govorilo, kako smo reševali pralni stroj iz
morskih globin.
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Tudi mladost
enkrat mine …

Ela Žnidarič Tomažič

Ali vam je poznan trenutek, ko nekdo modruje,
rekoč, da se ne zavedamo, kako srečni smo lahko,
dokler nekoga ali nekaj imamo? … in da znamo to
ceniti šele, ko le-to izgubimo? Ena izmed teh oseb, ki
je ta trenutek večkrat doživela, sem tudi sama. V teh
trenutkih modrovanja in pametovanja sem si vedno
mislila, da blefirajo in da jaz že ne morem ničesar
izgubiti. Ampak zdaj, ko je že prepozno, se zavedam,
da sem se močno motila in da so vsi ti modreci, ki so z
menoj dobronamerno delili svoje modrosti, imeli še
kako prav. Zdaj tudi jaz vem, da lahko spremeniš
skoraj katerokoli stvar na vsem svetu, ne moreš pa
spremeniti časa.

Ko sem bila majhna, mi je mama vedno govorila,
kako sem lahko srečna, ker je pred menoj še vsa mladost.
Ona jo je seveda že doživela oziroma preživela, zato se
je počutila zelo žalostno, ker časa ni mogla zavrteti nazaj
in še enkrat doživeti svojega otroštva. Po drugi strani pa
sem jaz bila nanjo vedno ljubosumna, saj je bila odrasla,
imela je ogromno parov petk v omari in izjemno veliko
ličil – vse to, kar sem si sama želela in občudovala, imeti
pa nisem mogla. Prav zaradi tega sem vedno, ko mi je
omenila mladost, zavijala z očmi. Zdaj pa vidim, da se
ni motila.
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Sama sem vedno bila razigran otrok, deklica, ki jo je
zanimalo vse. Vedno sem imela nasmešek na obrazu.
Vsak dan sem se družila s prijatelji. Najboljše pa sem se
itak imela na obisku pri svoji prijateljici Mojci. Doma so
imeli čokoladnico. To so zame bila nebesa! Moja mami
mi nikoli ni pustila jesti preveč sladkarij, ker so mi dale
še več energije, kot sem je že sama po sebi imela – če bi
pojedla dve sladkariji na dan, bi verjetno to zgodbo zdaj
pisala iz vesolja, v katerega bi skočila kar tako. No, to so
bila torej nebesa. Mojca in jaz sva iz čokoladnice vzeli
toliko čokolade, kolikor so je najine ročice zmogle nesti.
In vso čokolado sva potem tudi pojedli. Ta sladka,
božanska slaščica nama je dala toliko energije, da sva
brez težav pretekli sto krogov okoli stanovanja.

To pa še ni vse. Moje otroštvo je bilo izjemno bogato,
s prijatelji smo vsak dan ob šestih zvečer pograbili
kolesa in se odpeljali na bližnji hrib, ob katerem je bilo
jezero. Tam smo gledali sončni zahod in se smejali.
Včasih smo s seboj vzeli tudi odejo in hrano, pa tudi
pijačo – pripravili smo si piknik, medtem ko smo gledali
zahajajoče sonce in kasneje tudi mesec, ki je odseval v
jezeru. To je moj najljubši spomin iz otroških dni.

Otroštvu je kmalu sledila mladost, bogata s številnimi
prvimi izkušnjami. Nikoli ne bom pozabila svoje prve
mladostniške romance, svoje prve ljubezni. Skupaj sva
se odtihotapila do bližnjega jezera, tistega, ki sem ga
omenila že prej. Tam sva ostajala po več ur in se
pogovarjala o vsem mogočem. Enkrat sva se celo
poljubila. Ampak prva, mladostniška ljubezen po navadi
vodi tudi do prvega zlomljenega srca in tudi v mojem
primeru ni bilo nič drugače. On se je s svojo družino
preselil v Italijo, meni pa pustil pismo, v katerem je bilo
napisano opravičilo. To me je tako potrlo, da sem na
mladost prenesla še eno krivdo – če bi bila odrasla, bi
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lahko odšla z njim. Moja mladost je torej bila kriva za
nesrečen razplet prve romance.

Ena izmed prvih mladostniških izkušenj je tudi prva
zabava – zabava, na katero sem šla z Mojco. Vso noč sva
plesali, se smejali in peli. To je bila najboljša noč mojega
življenja! Tako sem se zabavala, da sem skoraj jokala od
sreče. Ostale podrobnosti naj ostanejo skrivnost, ker
niso za v javnost. Pomembno je le to, da je prva izkušnja
bila izjemna, nepopisno lepa dogodivščina, ki je za
vselej zaznamovala moje življenje.

Če verjamete ali ne, poleg vseh teh lepih dogodkov,
ki so zaznamovali mojo mladost, naenkrat nisem več
želela biti mladostnica. Sovražila sem svoje otroštvo in
še vedno sem bila ljubosumna na svojo mamo. Včasih
sem se celo razjezila, češ kdaj bom že odrasla in s tem
dovolj velika za te in one reči, ki so otrokom in
mladostnikom prepovedane in v tistem času
nedosegljive.

Sedaj, ko z vami delim svojo zgodbo, je že celo
desetletje minilo od mojih mladostniških dni. Danes, po
tolikem času, vem in priznam, da je takrat imela moja
mama prav: zdaj lahko delam karkoli in kadarkoli
hočem, vendar to v bistvu zasenči vso zabavo. Vsi moji
prijatelji so vedno zaposleni in sploh nimajo več časa za
nobeno zabavo ali kak sončni zahod, kot v starih časih.
Zdaj, ko se kdaj znajdem na kakšni zabavi (kar se seveda
zgodi poredko), ne jočem zaradi veselja, ampak zaradi
žalosti, ker na zabavi ni nikogar več, ki bi bil mojih let.

Veste, tudi jaz sem sedaj taka, kot je bila moja mama.
Police omare za čevlje so polne petk, kozmetična
omarica se šibi pod težo številnih kozmetičnih
produktov. Ampak še vedno nisem srečna, pa čeprav
sem dovolj stara za petke (ki sedaj niso več zanimive).
Poleg tega mi nihče ni povedal, da dolgotrajna hoja v



40

petkah povzroča močne bolečine v nogah. Nič dobrega
torej.

No, in če se vrnem k začetku svoje zgodbe …
Povedali so mi, da časa ne bom nikoli mogla zvrteti
nazaj in naj uživam v otroštvu. Zdaj imam tudi sama
hčerko, sama pa sem v vlogi mame – zavidljive mame,
ki svojemu otroku privošči vse najboljše, po drugi strani
pa se tiho spopada z zavistjo, ki kljuva v živo bolečino,
ker se njen otrok sploh ne zaveda, kakšno bogastvo ima
še pred seboj – pred njo je še toliko izkušenj, življenjskih
lekcij in spominov, ki zame danes predstavljajo le še
spomin na lepe, preživete dni.

Ampak! Pomembna razlika med mano in mojo mamo
je, da jaz svoji hčeri z odvečnimi besedami ne belim
glave, saj tako ali tako vem, da me ne bo poslušala. Raje
ji pustim veselje in užitek. No, včasih ji tudi kaj
prepovem, vendar zgolj zato, ker so pravila zato, da se
kršijo.

Nauk te zgodbe je, da ne bo nihče izmed nas nikoli
imel možnosti zavrteti časa nazaj. Svoja odrasla leta
bomo preživljali leta in leta oziroma lahko bi rekla kar
desetletja, medtem ko mladost, kratka samo dobro
desetletje, veliko prehitro mine – vsi, ki berete mojo
zgodbo in še niste naveličani vseh mogočih modrosti,
verjemite, mojo se splača vzeti na znanje: tudi mladost
enkrat mine, zato jo v največji možni meri zajemajte z
veliko žlico, izkoristite vsako najmanjšo priložnost, da
se imate lepo, in se smejete, pa nikar ne pozabite ušpičiti
vseh mogočih oslarij, ki vam padejo na pamet.
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Ribarjenje
Ana Kumperger

Se še spomniš,
kako sva včasih hodila ribarit?

Ali kako sva sleherno željo
zapisala na listek in ga vrgla v vodo,
da je skupaj s tokom odplaval v neznano.
Se spomniš?
Kje, misliš, so te želje pristale?
Kam so odplavale skupaj z najinim upanjem,
da se bodo nekoč uresničile?

Vsako skrivnost sva podložila s kamnom,
da je veter ne bi odpihnil.
A kaj, ko je prekmalu zmanjkalo velikih kamnov,
veter pa je rasel in se spreminjal v burjo.
Se spomniš tiste stare gugalnice,
s katero sva se dotikala neba?
Strgala se je.
Tistega kraja nisva nikdar več obiskala.

Se še spomniš vsega tega?
Se kdaj spomniš,
kako sva včasih hodila ribarit?
Toliko sanj sva ulovila.

Najboljše besedilo kategorije po mnenju strokovne
komisije
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Le še spomin
Anika Auer

Zelena trava med prsti,
blatne noge,
okus po zemlji,
lovljenje metuljčkov.

Vroče sonce,
skrivalnice ob hiši,
skakanje po lužah,
igranje s punčkami.

Nasmeh na licu,
prva simpatija,
brezskrbni dnevi,
naspane noči.

Vse to so le še spomini,
ki jih lovimo,
v upanju, da se kdaj vrnejo,
tudi če le za trenutek.
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Pesem o otroštvu
Hana Bečirović Novak

Haha, bi bilo smeha, če bi šla nazaj v cajt,
ker trenutno v sobi premišljujem in ne morem verjet,
koliko bila sposobna sem noret,
zdaj pa le še tečem med spomini in poskušam jih ujet.

Cele dneve kamne za ristanc smo metali,
pepčka, zemljo krast in skrivalnice se igrali.
Nabijal fuzbal, basket na igrišču in
se kepal pa sankal na smučišču.

Kje so zdaj ti kriki in grafiti,
mar so zapustili betonske plate?
Kje sta že tista gumica,
preko katere smo skakali,
in kolebnica,
s katero po nogi smo se vžgali?

Ni da ni, iger blo je tolk,
da dokler me mama ni klicala, nisem šla v blok.
S frendi sem se smejala, dokler se ni znočil,
noben se ni učil.

Ah, kaj bi dala, da bi zavrtela ta posnetek na začetek,
ampak žal so ti časi mimo.
Ko se zdaj peljem po ulci,
ni nikjer nobene krede,
vidim le še sence blede.
Ja, to postali smo mi, mulci.
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Kaj smo razmišljali?
Tinkara Kračun

Najboljši prijatelji postanejo tujci,
najbolj nedolžni postanejo lomilci src,
domače naloge pristanejo v smeteh,
slaščice postanejo cigarete,
sok postane alkohol …
Se še spomniš starih igrač,
ko edina zaščita bila je čelada,
ko so bile najslabše stvari,
ki si jih dobil od fantov, namišljene 'bakterije',
ko so bila očetova ramena najvišja točka na Zemlji,
ko je tvoj edini junak bila mati,
ko so najhujši sovražniki bili sestre in bratje,
ko so bila edina stvar, ki te je bolela,
kolena po padcu,
in ko je slovo pomenilo le do naslednjega jutra?

Nismo komaj čakali, da odrastemo?
Le kaj smo razmišljali.
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Premladi … tako so rekli
Tinkara Kračun

Premladi za ljubezen,
premladi za pamet,
premladi za poljuba prikazen.

Prestari za udobje
ali otroške čare,
prestari za stisk
matere narave.

Svet poln je trpljenja
tako za otroka,
ki o srečni prihodnosti sanja,
tako za odraslega,
ki deležen polno travm je življenja.
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Tinkara Kračun

To,
ko smo se spremenili,
razdalje papirnatih letal merili,
se po igralih iz veselja spustili.
V to,
ko smo polagali prst na dan,
ko igra na igrišču ni bila naš plan,
ko je naše otroštvo odtavalo stran.
V to,
kdaj smo izgubili veselje,
zavrgli mlade želje,
pustili usodi, da naše sanje
še naprej brez čustev melje.
In sedaj edina stvar v življenju ostala
je … TO.
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Mladost
Sara Lendero

Moja mladost
je ena velika norost,
polna je lepih zakladov
in globokih prepadov
ter zmedenih misli
in malo zavisti.

Slike kar letijo,
besede se zgubijo.
Srce ti podivja,
ko sporočila ni pravega.
Solze se množijo
in ti glavo zameglijo.

Starši pa težijo,
ko ocene kar letijo,
zabave se vrstijo,
časa ne pustijo.
Mladostne misli niso zbrane,
so kot podivjane vrane.
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Šola
Primož Potisk

Zgodaj zjutraj se je zbudil,
da avtobusa ne bi zamudil.
Samo torbo si pripravi
in fantič šel je davi.

Zdaj po pločniku hiti,
toda ura v šoli že zvoni.
»Spet zamujaš, mali mulo!«
po hodnikih je zarjulo.

Matematika je prvo uro,
toda njega to res ne zanima.
Živčno popravlja si frizuro,
učiteljem pa vselej kima.

Zakaj ne more biti zbran,
se sprašuje vsak dan.
Učiteljice ne posluša,
ker zanima ga soseda Nuša.
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Nikoli predolga …
Vita Robar

Mladost je norost,
uspe ji, da nas nemalokrat povleče za nos.

Je veter, ki s svilnatimi lasmi se igra,
ne zanima je,
da v hiši pričeska je odlična bila.

Mladost je kot ptica,
ki brezskrbno jadra po modrem nebu.
Je krhek cvet kot vrtnica,
ki se s svojo lepoto baha.

Ko mladi ustvarjamo spomine,
čas pogosto prehitro mine.
Kot ptice v Afriko izgine,
z nami pa pusti spomine.
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Mladostniške tegobe
Anika Sever

Mladostnik ni lahko biti,
nikoli nič prav ne moreš storiti.
Včasih življenje polni ti smeh,
spet drugič si sam in čisto na tleh.

Ne veš, kaj čaka te v prihodnje,
kaj narediti, da bo najbolje,
kako ne ponavljati napak,
ki storil jih je že čisto vsak.

Vendar je lažje, če tu je nekdo,
ki ob strani ti vedno stal bo.
Tako odmislil boš probleme,
ki polnijo vse tvoje dneve.

Zapomni si, življenje je lepo,
a ptički vedno ne pojo.
Zato ne beli si glave s skrbmi,
saj prav vsakemu so šteti dni.
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Odraščanje
Tina Sevšek

Otroštvo ne čaka in kar hitro mine,
zato pojdi zdaj ven in ustvarjaj spomine.
Sanjaj, uživaj in raziskuj,
bodi radoveden in nič ne miruj.

Ne čakaj na maj, ko konec bo zime,
saj sedaj je čas za bele spomine.
Z mladostjo radovednost mine,
zato zdaj razišči vse svoje veščine.

Zdaj ti svetujem, da se s prijatelji obdaš,
ki stali bodo ob tebi, tudi ko bo težek čas.
Veliko bo padcev kakor tudi vzponov,
a to je življenje, učiš se iz zlomov.
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Zaskrbljenost
Sergeja Vogrinec

V temni sobi jaz ležim
in sama sebi govorim:
»Vse bo še v redu, ne boj se,
potrpljenje pomembno tukaj je!«
Toda po drugi strani se zavedam,
medtem ko v mislih razpredam,
da nikoli več ne bo, kot je bilo.
Pozitiva obrača se v plato,
ustnice moje se tresejo,
napeta sem, diham težko.
Prav kmalu bom zajokala,
dotlej sem samo stokala.
Edina stvar, ki je ne obžalujem,
je to, da sem sama
in da nobenega ne potrebujem,
saj preteklost objokujem.
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Utrinki mladosti
Lori Zafošnik

Mamine drobne ročice in
očetove drobne nožice …
Vsak dan privekajo na ta svet,
naredijo družino in sonce v očeh.

Ni večjega veselja,
ki majhno bitje ga naredi,
čeprav ga spremljajo jok, skrbi in neprespane noči.

Z majhnimi koraki stopamo v ta naš svet,
polni smo domišljije in želja,
da kot v pravljici,
kjer vse dobro se konča,
tudi nas bo spremljala le sreča,
vse dobro bo in brez zla.

Počasi se naša mladost utrjuje,
srkamo znanje v šoli in doma,
da popotnica za življenje čim lepša bi bila.

Nedaleč nazaj v spomin mi prihiti
vonj po kruhu,
iz babičine krušne peči zadiši,
po večerih pa ubrano petje družine zadoni.

V pričakovanju prazničnih dni
verjeli smo, da darila nam dobri možje prinesejo,
da kurenti zimo odženejo,



55

Zeleni Jurij pa prinese pomlad,
ko narava zacveti in ljubezen prebudi.

Mladost je norost,
čez potok skače, kjer je most.
Včasih strme so poti,
a ko vrata se zapro, nekje druga se odpro.
Uživajmo in živimo vsak dan,
saj življenje je le eno,
z ljubeznijo podarjeno.
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Pravljice za mravljice
Špela Svenšek

Na dvorišču, pred svojim domovanjem, so se zbrale
mravljice, ker zahtevajo pravljice. Bilo jih je veliko, ne
znam povedati, koliko, vse so v en glas kričale in
zahtevale regale. Na teh regalih hočejo police in urejene
vrstice, ker bi one rade brale in se tudi kdaj igrale.
Začelo se je prerivanje, odkrivanje in cepetanje. Matica
je vstala, piščalko je držala in tako zapiskala je nanjo, da
so se vse delavke zastrmele vanjo.

»Zdaj pa tako, nič pogovora, dokler miru ne bo. Želim,
da izrazite svoje sanje in poveste razloge zanje. Ena po ena
naj govori, da se vas sliši, in mikrofon naj v rokah drži.«

Tako je začel mikrofon potovati, od ene do druge, in
nobena ni znala nadaljevati, dokler se ni znašel v rokah
najmlajše in najbolj drobne mravljice, ki si je samo
želela pravljice. Po zvočniku se je zaslišal glasek, ostale
je sploh videle niso niti poznale, saj bila je še mlada in je
ravnokar delati začela, a ravno ona si je tega najbolj
želela in zato je tudi revolucijo začela.

»Nedolgo tega sem še v vrtcu bila, tam so zbrane vse
živali, velike, majhne, resne in igrive. Vse poznajo
pravljice in vsem so dosegljive. Čebelice imajo Majo,
kužki imajo Pikije, mucki se hvalijo z Muriji, kaj imamo
pa mravljice? Res, da smo pridne in veliko znamo, tako
dobro delamo, še bika pohrustljamo. Ribice izpolnjujejo
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želje, račke plavajo, ptički letajo naokoli, kužki pa lulajo
kjerkoli. O mravljicah se nič ne govori, le to, da na delo
vsaka od nas hiti.«

Vse so se spogledale in se zresnile, res ne poznajo
drugega življenja kot le tega trpljenja. Čeprav na to do
sedaj niso bile pozorne in so bile samo delavke vzorne.
Seveda se strinjajo s predlogom najmlajše in želijo si
življenje slajše. Še vedno bodo pridne in marljive, a želijo
biti tudi igrive. Želijo se izobraževati in kaj več v življenju
postati. Želijo risati, pisati in brati, na dogodkih
sodelovati, želijo peti in uspeti, želijo tudi na morje poleti.

Le nemo je matica vse to opazovala, ni našla besed niti
ni nasprotovala. Vedela je, da mora za svoje delavke
poskrbeti in jim dati možnost, da gredo na morje poleti. A
kako se naj začne pravljica, če ne zna pisati mravljica?
Nekdo bi jo moral naučiti, morda bi morala v šolo oditi? O
vsem tem je razmišljala, nato je to delila z drugimi in vse so
bile navdušene, od veselja in kričanja tudi vzvišene.

Takrat se je ponovno slišal glasek iz ozadja, topel
glasek, ki te ne prebudi iz spanja: »Za začetek nam ni
treba pisati, dovolj je, da znamo pripovedovati.
Pripovedovati o lepih stvareh, zanimivih poteh, o bitjih,
ki jih poznamo, in o vsem, kar imamo. Lahko si
pripovedujemo vsak večer, kaj se zgodi komu izmed nas
in tako širimo dober glas.«

»Prav imaš, mala mravljica, to bi lahko naredile.« In
so se za večerne sestanke dogovorile.

Vsak večer so se sestale, včasih so do jutra kramljale.
Govorile so o vsaki stvari, o vsem, kar je mravljicam v
navadi. Lepo jih je bilo opazovati, postajale so si vse
bližje in bližje, kot so si sestre in brati.

Mala mravljica pa je potihoma vse zapisovala, vsako
zgodbo iz njihovega življenja, kajti ona je znala. Edina
je hodila v šolo na skrivaj, bila je radovedna in nič kaj
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poredna. Sčasoma se je veliko zgodbic nabralo, da ji je
še papirja zmanjkovalo. Pridno je polnila police in
regale, v času, ko so ostale mravljice spale. To je trajalo
kakšno leto, da jih je bilo že za celo paleto.

Nekega spomladanskega jutra pa se je odločila, da bo
tudi ostale mravljice razveselila in je vse knjižne police
okrasila. Ko so mravlje prišle z dela, je vsaka od njih
prebledela, regal je bil pisan, simpatičen in lep, bil je
poln knjig – niso mogle verjet'.

Tedaj jih je mala mravljica nagovorila, medtem se je že
v pravo damo razvila: »Drage moje mravljice, s ponosom
vam predstavljam knjižno polico za pravljice. Pripravila
sem presenečenje, ki si ga boste zapomnile za vedno.
Sedaj imamo tudi mravljice svoje pravljice. Verjamem,
da se boste prepoznale v teh vrsticah, na teh knjižnih
policah. Uresničujejo se nam sanje, hvala, ker ste verjele
vanje. Jaz vam jih bom brala in vedno nove pisala.«

Bila je to udarna novica, glavni napis v Živalskem
častniku je bil: Mravljična knjižna polica. Izpostavili so
tudi malomravljo, jo spraševali in se zanimali zanjo. Vabili
so jo na vse konce in kraje, rada je preskakovala ograje.

Tako se je spremenilo življenje vseh mravljic, ki so si
na začetku samo želele pravljic. Zdaj se jim je želja
uresničila in živijo srečno, še na morje hodijo več kot
povprečno.

Mala mravljica pa se še naprej trudi in piše, redkokdaj
gre iz hiše. Je pa ni težko prepoznati, saj nosi očala večja,
kot so njeni podplati. Obiščite jo kdaj, veliko ima za
povedati in zelo je vesela, kadar lahko prebere kakšno
pravljico, saj veste, katero – tisto, za mravljico.

Najboljše besedilo kategorije in najboljše besedilo
natečaja po mnenju strokovne komisije



6161

Tebe pa ne poznam,
moj prĳatelj!

Doris Amelin

Bila sta prijatelja, odkar vesta zase in drug za
drugega; Toni je do pred nedavnim celo stanoval v
bližini Jerneja. Med njima se je zares vzpostavila
neločljiva vez, ki ju je združevala tudi v podobnih
interesih in enakem pogledu na svet.Tista preprostost,
lahkotnost druženja ter enostavnost njunega poznanstva
ju je vedno znova popeljala v iskren nasmeh, doživljanje
radosti in početje vseh mladostniških norčij. Vse do
tistega usodnega dne, ko so Tonijevi starši sporočili, da
načrtujejo selitev celotne družine v nov kraj. Seveda, šlo
je za novo zaposlitev, ki naj bi bila bajna priložnost.
Česa takega pa resda ne moreta izpustiti, sta nedvomno
bila mnenja. Tako Toniju kot Jerneju so po licu spolzele
solze grenkobe. Že misel na njuno ločenost in
osamljenost v dnevih je povzročila neznansko gorje.
Toni je svojim staršem takoj pričel očitati zmoto, do
katere bo prišlo: »Zakaj? Kaj pa jaz? Ali je kdo sploh
pomislil name? Me vprašal za mnenje ali želje? Nočem
oditi in zapustiti doma. NOČEM!« Jokajoč je izrekel še
naslednje besede: »Tukaj je tudi Jernej, moj najboljši
prijatelj. Takih ne delajo več.« Tonijeva starša sta
spregledala in ignorirala Tonijev bes, gnev in obup ter
neizprosno rekla: »Pripravi kovčke. Še ta teden
odpotujemo. Kar pa se tiče Jerneja, vedi, da se prijatelje
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povsod najde, zato ne skrbi za vajino prijateljstvo.
Kmalu boš spoznal nov krog ljudi, ki ti bodo pogodu.«
Toni je obupal in hlipajoče odšel v svojo sobo pripravljat
kovčke. Že čez dva dni odpotujejo. Vsaj jutrišnji dan bi
še rad preživel v družbi svojega dragega prijatelja
Jerneja. 'Kdo ve, kdaj ga bom spet imel priložnost
videti?' je pomislil. Naslednji dan sta se Toni in Jernej v
solzah poslavljala. Kako grenak priokus ima slovo dveh
zvestih prijateljev ... Medsebojno sta si zaželela srečo in
si prisegla, da se bosta obiskovala, ko bo le mogoče. Z
novim jutrom se je družina odpravila na pot. Toni se je
še enkrat ozrl nazaj in si v srcu zaželel, da bi se kmalu
spet vrnil v rodni kraj. Pričelo je deževati, cesta je bila
spolzka, potovali so že ure. Oče, voznik avtomobila, je
rekel: »Na naslednjem počivališču se ustavimo. Mislim,
da smo že vsi potrebni počitka.« V tistem trenutku je
pred avto skočila srna, oče je želel manevrirati v drugo
smer, da bi se izognil trčenju v srno, a mu je spodletelo.
Avto se je zavrtel za 360°, na spolzkih tleh je zdrsel z
obličja ceste naravnost v drevo in v skorajšnji prepad.
Doživeli so prometno nesrečo, Toni pa je ob poškodbi
hrbtenice postal tetraplegik. Zaznamovan za življenje.
Družina se je vrnila v domačo hišo ter zavrgla vse želje
in upe za karierno napredovanje, kajti služiti je želela le
Toniju in njegovemu morebitnemu okrevanju. Sledilo je
mučno obdobje, zlasti za Tonija, ki nikakor ni mogel
sprejeti svoje usode, prav nasprotno: vso krivdo je
znašal na svoje starše. V sebi je postal zagrenjen,
pesimističen, nemotiviran in izoliran. Spremembo v
njegovi osebni drži in vedenju je opazil tudi Jernej, ki
mu je venomer nudil oporo ter uteho. Jernej je bil v
bistvu edini človek, ki se je še lahko približal Toniju na
čustveni ravni in doseganju osebnih izpovedi. Vse ostale
ljudi je Toni naravnost ‘blokiral’ v srcu in razumu. Čas
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je mineval, Toni pa je ponovno poskušal okrevati z
vajami, navodili fiziatrov in drugih strokovnjakov, a na
žalost zmeraj brez konkretnega učinka. Vedno znova je
bil razočaran in zdelo se je, kot da se z vsakim neuspelim
poskusom zamrzne tudi del njegovega srca. Po
določenem obdobju ni več sprejemal obiskov, le še
Jerneja je zares spustil k sebi. Nekega sončnega dne se
je Jernej odločil, da Tonija odpelje na zrak, kjer se bo
naužil sončnih žarkov in se bo z njim tudi konkretno,
predvsem pa odkrito pogovoril. Posadil ga je v
invalidski voziček in ga odpeljal v naravo. lzpovedal mu
je svoje počutje, mišljenje ter namerno podal tudi lahko
kritiko na Tonijev račun, v smislu, da se v življenju
nikoli ne obupa. Stopil je pred Tonijev voziček, se
sklonil in pogledal Toniju naravnost v oči ter izrekel
naslednje besede:

»Opažam, da si se spremenil. Morda si res drugačen
kot prej, a zame boš vedno moj prijatelj najlepših dni.«
Tonija so te besede presunile, solz nikakor več ni mogel
zadrževati. V sebi je vedel, čutil in se boril za Jernejevo
naklonjenost. Imel je prav: takih več ne delajo. Poskusil
se je nagniti k Jerneju, pri čemer je z vso silo nagnil telo
k njemu, da bi ga objel. Sploh ni opazil, da so se mu
noge premaknile in je v trenutku pristnega objema tudi
stopil na tla in se postavil na obe nogi. Ko se je tega
zavedel, se je ves presenečen in osupel nasmejal ter rekel
Jerneju v uho: »Hvala ti, Jernej. Ti nisi le moj prijatelj,
si tudi prijatelj življenja.«
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Zgodba o črni ptici
z rumenim kljunom

Marjana Barbarič

Nekoč sta v majhni vasi blizu gozda z mamo in atijem
živela bratec in sestrica. Vsak dan sta se veselo igrala na
travi okrog hiše, se lovila pod drevesi ter plezala v
njihove krošnje. Če nista bila preglasna, sta lahko
opazovala ptice, ki so skakale z veje na vejo, se občasno
spustile na tla ter brskale po travi. Največja med njimi je
bila črna ptica z rumenim kljunom, ki se je vedno glasno
oglašala: »Čiv-čiv, čiv-čiv, čiv-čiv.«

Prišla je zima, postalo je zelo mrzlo in kmalu je
zapadel sneg. Da bi tudi ptice imele kaj jesti, je mama
kupila hrano za ptice, ati je na ograjo pred hišo pritrdil
ptičjo krmilnico, bratec in sestrica pa sta vsak dan vanjo
nasula nekaj semen. Potem sta skozi okno opazovala
ptice, kako prihajajo po hrano. Večkrat na dan je bila
med njimi tudi črna ptica z rumenim kljunom.

Nekega lepega sončnega dne sta se bratec in sestrica
odšla igrat v bližnji gozd. Kako lepo je bilo tam!
Otresala sta sneg z majhnih smrek, se kepala in s svojimi
stopinjami v snegu izdelovala risbice, se lovila in
napravila celo majhnega sneženega moža. Čez nekaj
časa je sestrica potožila, da je utrujena in da bi rada šla
domov. Bratec se je ozrl naokoli in razmišljal, v katero
smer naj se odpravita. Vprašal je sestrico: »Ali ti veš,
kam morava iti?« Ona ga je začudeno pogledala ter
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odkimala. Bratec jo je prijel za roko in podala sta se – v
neznano. Hodila sta in hodila, dolgo sta gazila po snegu,
a nikakor jima ni uspelo priti iz gozda.

Nenadoma je sestrica počepnila v sneg in med
hlipanjem zašepetala: »Ne morem več. Utrujena sem!«
Bratec jo je objel in v obupu zastokal, saj je bil tudi sam
že skoraj brez moči. Pogledal je naokrog, a še vedno ni
vedel, v katero smer naj gresta, da bosta prišla domov.
Takrat pa sta nad seboj zaslišala: »Čiv-čiv, čiv-čiv, čiv-
čiv!« Ko sta se ozrla proti nebu, sta na drevesu
zagledala tisto črno ptico z rumenim kljunom, ki je vsak
dan priletela v njihovo krmilnico. Vprašala ju je: »Kaj pa
delata vidva tukaj sama? Čiv-čiv, čiv-čiv?« Bratec ji je
povedal, da sta se šla igrat v gozd ter se v njem izgubila.
»In sedaj ne znava priti domov,« je glasno zajokala
sestrica. »Še dobro, da jaz vem, kje je vajin dom. Takole
bomo naredili: jaz bom počasi letela po zraku pred
vama, vidva pa samo hodita za menoj! Čiv-čiv, čiv-čiv,«
je začivkala črna ptica ter poletela z drevesa.

Otroka sta ji sledila in kmalu sta se znašla na robu
gozda, od koder sta že videla domačo hišo. Hitro sta
stekla čez travnik ter na hišnih vratih zagledala mamo in
atija, ki sta se zaskrbljeno ozirala naokrog. Ko sta
pritekla do hiše, so se vsi močno objeli. Starša sta
povedala, kako zelo ju je skrbelo za otroka, bratec in
sestrica pa sta hitela razlagati, kaj se jima je zgodilo v
gozdu. Mama in ati sta se ozrla proti ograji, na kateri je
sedela črna ptica z rumenim kljunom. »Hvala ti, da si
pokazala pot najinima otrokoma,« sta ji rekla. »Jutri pa
nas spet obišči, saj bo v krmilnici dovolj semen zate in
za tvoje prijatelje.«

»Čiv-čiv, čiv-čiv, čiv-čiv,« je pozdravila ptica in
odletela.



66

Veveriček Bobi
Monika Bukovec

Nekoč je živel majhen veveriček Bobi. Bil je izredno
nagajiv, saj je brez maminega dovoljenja skakal z veje
na vejo, in to vsak dan više. Njegova bratec in sestrica
sta pridno ubogala mamo in se komaj učila skakati po
vejah, ko je veveriček Bobi že metal stari gospe sovi
Franji prazne lupine lešnikov v glavo, medtem ko je ta
počivala na spodnji veji smreke.

»Ti… ti mali lump! Pravi škrat si, ni kaj,« je pametno
rekla gospa sova, ko jo je zopet zadelo v glavo.
Zamomljala je še nekaj o mulariji, nato pa razprla krila
in odletela na smreko, kjer ni bilo veveric.

Z mladim veveričkom pa se je v tistem trenutku nekaj
zgodilo. Ziiiip! se je zaslišalo in Bobijevo telo se je v hipu
skrčilo. Pristal je nekje pod drevesom, v listju. Zrastla mu
je brada, na nosu je imel očala in na glavi kapo. In ojoj!
Bil je kakor človek! Ampak zelo majhen človek. Postal je
škrat! Veselo je zaplesal od navdušenja. Končno se je
nekaj zanimivega zgodilo v njegovem življenju. Odločil
se je, da bo s svojo novo pojavo poskušal prestrašiti
mamico ter bratca in sestrico. Odrinil se je od tal, da bi
skočil na vejo, ampak je kmalu ugotovil, da ne more.
Tako je raje poskusil splezati na drevo. Z majhnimi
nožicami se je uprl ob drevesno lubje, ampak so
škratovski škorenjčki ob vsakem poskusu zdrseli navzdol.
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Večerilo se je že in ni mu preostalo drugega, kot da
sede pod drevo in premisli. Sedaj bi lahko počel, karkoli
bi si poželel! Saj velja, da so škrati nagajivi, torej mu ne
bi mogel nihče zameriti, kajne? Bolj kot je razmišljal, bolj
se je temnilo in vse manj si je želel biti škrat. Pravzaprav,
je razmišljal, si želim, da bi bil v naši duplini ter da bi
poslušal mamico, ki pripoveduje pravljico. Pogrešam
mamico ter celo bratca in sestrico, je presenečen ugotovil
škrat. In brez pravljice težko zaspim, je še pomislil, ko se
je pred njim pojavila modra lučka.

»Oh, kdo si pa ti?!« je poskočil škrat in se zagledal v
majhno deklico, ki si je svetila z modro lučko.

»Jaz sem pravljična vila. Pravljice berem,« je
odgovorila vila.

»A res? A vile obstajajo?« se je začudil škrat.
»Oh,« je zdolgočaseno zazehala vila. »A škratje

obstajajo? Si me zbudil zato, da me sprašuješ, če
obstajam, ali hočeš pravljico?«

»Ooo, no, pravljico seveda,« je zmedeno odgovoril
škrat.

»Čarobno besedo,« je zaspano rekla vila.
»Hm, kakšno čarobno besedo?« je zmedeno vprašal

škrat.
Vila je sitno zavila z očmi, nato pa se je odločila, da

mu pomaga.
»Začne se na p.«
»P … P… Papagaj? Prašič?« je poskusil škrat.
»Ne, ne,« je rekla vila.
»P … P … Prava reč?« je z upanjem vprašal škrat.
»Ah, prava reč, ja,« je rekla vila in iz žepa potegnila

listek.
»Na glas preberi,« je rekla vila.
»Prosim,« je prebral škrat v zadregi, vila pa je

zadovoljno pokimala.
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Pravljica je bila lepa, ampak na koncu je škrat vseeno
že skoraj spal. Uspelo mu je le še videti, da ga je vila
posipala z modrim prahom. Takrat se je v njegovem
telesu nekaj zganilo in zopet je slišal tisti zoprni zvok
ziiip, ampak tokrat se zanj ni zmenil, ker je bil preveč
zaspan.

»Hvala,« je še zamrmral vili, ona pa ga je
presenečeno pogledala, nato pa se mu sijoče nasmehnila.
Potem je odletela in za njo je svetil moder sij.

Naslednje jutro je Bobi opazil, da ima zopet rep.
Veselo ga je pogladil s tačko, srečen, da je spet
veveriček Bobi. Nato je odskakljal do domače dupline,
pred katero je že sedela njegova mama in zaskrbljeno
gledala okoli. Takrat je Bobi razumel, da je mami
povzročal skrbi. Postal je precej bolj priden, lešnikov ni
več metal na nikogar, še najmanj pa na gospo sovo
Franjo. Ko je zrasel in postal očka, je svojim otrokom
povedal, kakšno dogodivščino je doživel. In še tisti
večer je njegov najmlajši otrok, ki je imel najbolj
nagajive oči in najbolj nemirne nožice, v staro gospo
sovo vrgel lešnik. Kaj se je zgodilo potem, pa že veste.
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Ježek Videk
in sreča v nesreči

Zdenka Detiček Opič

Na levi strani potoka je čudovit zelen gozdiček, v
katerem srečno živi ježeva družina. Očetu ježu je ime
Rudi, mami ježki pa Roza. Ko se jima je rodil sinček,
majhen ježek, sta mu dala ime Videk. Imena nista
izbrala kar tako, saj sta čakala, da ga izbere boter, toda
ježek je bil zelo radoveden in je hotel videti prav vse,
zato sta ga začela klicati Videk. Ime je bilo všeč tudi
botru in tako je ostal Videk.

Videk je svoja starša neštetokrat spravil v smrten
strah, saj je pogosto nespametno prečkal cesto med
gozdom in majhnim ribnikom, h kateremu je rad
zahajal. Včasih je ure in ure sedel na obrežju ribnika in
opazoval, kako se žabe in druge živali igrajo ob vodi.
Ko pa je bil čas za kosilo, jo je brž popihal domov.
Včasih jo je mahnil čez cesto, ne da bi se prepričal, ali
je prečkanje varno. Mama ga je nenehno opominjala,
naj vendar ne hiti tako in naj nikoli – ampak zares
nikoli – ne prečka ceste, dokler se ne prepriča, da je
varno.

Videk pa ji je vselej rekel:
»Mami, ne skrbi, saj sem previden; nič se mi ne more

zgoditi!«
Mamo je s tem za nekaj časa pomiril, toda vselej, kadar

se je odpravil k ribniku, je stopila k vogalu hiše in
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počakala tako dolgo, da ga je zagledala na drugi strani
ceste.

Nekega dne pa Vidka ni bilo na kosilo. Mama je bila
v skrbeh. Hodila je gor in dol pred hišo in nenehno
pogledovala na cesto, toda Vidka ni bilo od nikoder.
Stopila je do moža in mu potožila:

»Skrbi me, veš, da Vidka še vedno ni domov, čeprav
bi že zdavnaj moral priti.«

Oče se je popraskal za ušesom, stopil iz hiše in se ozrl
na cesto. Videl ni ničesar razen švigajočih avtomobilov.

»Kaj bova storila?« je vprašala mama Roza.
»Malo še počakajva, potem pa stopim pogledat.

Morda se igra in je pozabil, da je čas kosila.«
Čakala sta in čakala, toda Vidka ni bilo. Oče Rudi se

je brez besed podal na pot. Zdaj je tudi njega začelo
skrbeti. Kaj, če je padel v ribnik in je utonil? Kaj, če ga
je povozil avto in ga nikoli več ne bo videl? Strah je
postajal tako močan, da je oče še komaj prestavljal noge.
Ko je prispel do ribnika, je skrbno preiskal vsako ped
obrežja, a Vidka ni našel. Slišal je, kako so se žabe
zabavale in skakale v vodo, pa jih je vprašal:

»Hej, dobre sosede, ste morda videle mojega sina
Vidka?«

»Seveda smo ga videle, saj smo se skupaj igrali, toda
že zdavnaj je odšel domov na kosilo in popoldne spet
pride,« so dejale v en glas.

Tedaj je očeta še bolj stisnilo pri srcu. Obrnil se je in
naglo odkorakal do ceste. Avtomobili so drveli sem ter
tja in preteklo je kar nekaj časa, preden je lahko varno
prečkal cesto.

»Le kje je moj Videk?« je žalostno zastokal in ga
začel na ves glas klicati.

»Viiidek! Viiidek! Viiidkooo!«
Klici so bili zaman. Videk se ni in ni oglasil. Do
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ceste je prišla tudi mama Roza in skupaj sta ga klicala
in obrnila vsak listič in vsako travno bilko, da bi ga
našla. Vsa obupana sta sedla na obcestni kamen.
Večerilo se je že, njunega otroka pa še vedno ni bilo
od nikoder.

»Nekje vendar mora biti, živ ali mrtev,« je žalosten
rekel oče.

Ko sta tako jokala, je mama predlagala:
»Preglejva še enkrat to stran ceste, preden greva

domov, mogoče pa kje leži in ne more vstati.«
Žalostna sta tavala med travo in kamenjem, toda

ničesar nista našla, kar bi lahko pričalo o tem, da je bil
tam njun sin. Obupana mama je prijela očeta Rudija pod
roko in še zadnjič s pogledom preiskala travnik ob cesti.
Ker je bila bolečina prehuda, je še enkrat na ves glas
zaklicala: »Viiidkooo!«

Tedaj se je v travi blizu velikega grma nekaj zganilo
in droban glasek je zastokal. Oče se je v obupu vrgel na
tla, kjer je ležal Videk ves krvav.

»O, sin moj, moj Videk, samo da si živ!«
Vsa otrpla je pritekla še mama, pobožala sina po glavi

in komaj zadrževala solze ob pogledu na Vidkovo nogo,
ki je kakor mrtva visela ob njegovem telesu.

»Kaj se je zgodilo, sin moj?« je vprašal oče.
»Ne vem. Prečkal sem cesto, pa me je zbil motorist.

Spominjam se le tega, da sem letel po zraku, potem pa
padel na tla in dalje se ne spominjam ničesar več. Slišal
sem vaju, da me iščeta, pa se nisem mogel premakniti,
niti zbrati moči, da bi se oglasil,« je v solzah
pripovedoval Videk.

»Je že dobro, sin moj, ne utrujaj se preveč, zdaj
moramo brž k zdravniku.«

Oče je Vidka previdno dvignil v naročje in ga odnesel
k najbližjemu zdravniku, doktorju Zdravku Ježu.
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Vidka so takoj odpeljali v operacijsko sobo. Imel je
hudo poškodovano nogo. Operacija je trajala dolge ure.
Na hodniku sta čakala Vidkova starša in molila, da bi
bilo z njim vse v redu.

Nenadoma so se odprla vrata in doktor Zdravko jima
je povedal, da je Videk dobro prestal operacijo in je
zunaj življenjske nevarnosti, da pa brez posledic žal ni
šlo. Zaradi težke poškodbe bo imel levo nožico nekoliko
krajšo. Oče Rudi in mama Roza sta bila zaradi novice
žalostna, a kljub vsemu srečna, da je Videk preživel.

»Lahko bi se zgodilo najhujše,« je hlipala mama, »pa
je imel kljub vsemu naš Videk srečo v nesreči!«

Čez čas Videk ni bil več žalosten zaradi svoje
poškodbe. Prijatelji so bili radi v njegovi družbi, saj je
bil najbolj srčen ježek daleč naokoli. Čeprav je imel za
spoznanje krajšo nogo, je imel neskončno veliko in
dobro srce za svoje prijatelje in družino.

Dragi otroci, Videk je preživel. Veliko ježkov pa
najdemo v pomladnem času mrtvih na cesti. Tako
majhni so, da težko opozorijo nase, zato posvarite svoje
starše in druge odrasle, naj vozijo zmerno in pazijo na te
majhne prikupne in koristne živalce. Vozniki, ki bodo
znali paziti na ježke, bodo prav gotovo še bolj pazili na
otroke na cesti.
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Od zrna do kruha
Ivana Frešer

Če človek pol sveta obteče, najboljši KRUH doma se
peče. (Slovenski pregovor)

V mestnem vrvežu živi s starši radovedna Zara, ki
želi obiskati babico in dedka na vasi. Veliko novega bi
rada izvedela, se naučila. Želi si, da bi zamesila moko v
krušno testo in spekla svoj prvi hlebec dišečega kruha.

»Kje naj dobim pšenično moko, da bom zamesila
testo?« se je spraševala.

»K babici in dedku jo bom ubrala,« se je odločila. In
že je hitela po cesti na vas. Vstopila je v kuhinjo in
prisluhnila njunemu pogovoru.

»Jesen prihaja v deželo in ozimno žito bomo
posejali,« je babica modrovala dedku.

»Zakaj sejemo žitna semena pred zimo?« je
radovedno spraševala Zara.

»Prst bo semena nahranila s snovmi, da bodo vzklila
in se na sončni svetlobi krepila v stebla in klasje,« je
pojasnil dedek.
Velike misli, postavljene v prakso, postanejo velika dela.

(Slovenski pregovor)
»Žitna semena morajo v prst pred svetim Martinom

11. listopada,« je dejal.
Martin naj bo suh, da pozimi raste kruh. (Slovenski

pregovor)
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Vsak dan je oprezala skozi okno in čakala. Čakala, da
bi ugledala žitne bilke.

Sneg je prekril polje s snežno belino. Začudeno je
strmela na belo polje.

In dedek je modroval s pregovorom: »Če na Cecilijo
(22. 11.) grmi in treska, bo ob letu žita kot peska.«
(Slovenski pregovor)

Snežna odeja je varovala posejana semena pred
zmrzaljo.

Dedek je pobrskal po spominu in dejal: »Če je na
Siksta (3. 4.) polje zeleno, bo letina dobra in zrnje kleno.«
(Slovenski pregovor)

Bilke žita so rastle in se stegovale vse višje. Klasje je
iz zelenila prehajalo v zlatorumene barve.

Dozorevalo je.
Klasje se je upogibalo proti tlom in postajalo vse trše.

Čas žetve je bil pred vrati.
Dedek je glasno poučil vnukinje z besedami: »Ob

Jakobu (25. 7.) mora pšenica zoreti ali zgoreti.« (Slovenski
pregovor)

Na njivo je prihrumel kombajn. Kosa je hrustala zrelo
klasje in za seboj puščala kupe slame.

O, koliko zlatega zrnja so nasuli v vreče!
»Samo da je pšenica!« je veselo vzkliknila babica.
»Za naš vsakdanji kruhek,« je spoznala Zara.
»Da, da,« je pokimal dedek in zamišljeno dodal

misel: »Čigar kruh ješ, tistega pesem poješ!« (Slovenski
pregovor)

Babica je pripomnila: »Kruha ne dela moka, ampak
roka.« (Slovenski pregovor)

Kruhek moj je sladek, vabljiv in mehak, vsak dan
hrustam vanj, da sem sita ves dan.

Babica je vešča peke. Iz moke zamesi testo in hlebec
položi v mehko posteljo.
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V njej se pogreje, kipne tja v nebo, da v peči mu bo
toplo.

Toplota ognja ga obarva in zapeče ga močno.
Skorja zlatorumena je kot zlato in komaj čakam

krajec, da mi ga babi da v roko.
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Izgubili smo šolo!
DraganMitić

Ma, kaj vam je otroci, zakaj jokaste? Tako direktno je
povprašala naša soseda iz starega mestnega jedra Kopra
tri punčke, ki so se naslonile na rob vodnjaka na Mudi in
bile vse objokane – no, vsaj videti so bile zelo žalostne
in solznih oči. Mene, ki sem samo stal zraven, pa je
odgovor prisilil, da sem vzel robček in si obrisal orošene
oči. Kar v en glas so rekle: Izgubili smo šolo!
Ma, kako izgubili? A je šolo možno kar zgubiti? A, dajte

no – je to kakšna šala?
Ma ne, ne, ji je odgovorila najbolj korajžna punčka,

zares smo izgubili in šolo in učiteljico, sedaj v šolo ne
smemo, učiteljico pa bomo videli samo še po računalniku!
Ne bomo skupaj.
A tako, no, no, ma, to zaradi tega virusa, a to bo minilo.

Ja, najbrž res, vsaka bolezen mine, vendar zaradi nje
trpijo mladi srčki. Zato sem, čeprav me nihče ni poklical,
kar pristopil k tisti najbolj pogumni in ji povedal tako, da
sta slišali tudi drugi dve:
A se zaradi tega joka? Ker ni šole? Mi bi se, ko smo bili

tako mladi kot vi sedaj, veselili, če ne bi bilo šole. In ne
samo tako, da jo zaprejo samo za nekaj časa, ampak smo
si zares želeli, da bi jo nekdo zažgal, da je sploh ne bi bilo
več. Punčkam očitno ni bilo všeč, kar sem povedal, in so
hitro pobrale svoje šolske torbice ter se razkropile v
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veselem teku. Ni mi jih uspelo spraviti v boljšo voljo. Še
sebe sem spravil kar v jok. Popoln neuspeh. Okaral sem
se, ker sem lagal. To je bila preprosto laž, skoraj
popolna. Dobro, na primer, ko se nečesa nisi najbolje
naučil, si že imel kako idejo, kako bi bilo lepo, če bi kar
cela šola izginila, a drugače smo jo imeli radi. Pa kako.
Pa kako smo bili žalostni, ko smo jo izgubili – tudi mi –
našo šolo, našo lepo šolo!

V osnovni šoli Janka Premrla Vojka v Kopru smo
živeli nepozabno šolsko življenje, okrog nje pa
neverjetno otroško življenje. In tako nova je bila ves čas
in tako lepa. Zgradili so jo šele leta 1950 kot zelo trden
objekt, videti je bila kot najbolj solidna stavba v vsej
okolici, a so se odločili, da jo zrušijo, češ da je celo
nevarna za nas! Kako, mi smo pa tam tako veselo
skakljali in uživali v otroških vragolijah …

Nepozaben prvi šolski dan, ko smo dobili hrenovko
in belo pecivo, pečeno v prikupni pekarni na Kolarski.
Sedaj dobijo otroci kos torte, zame pa je bila tista
hrenovka tako sladka, slajša od slaščice. Peli smo že prvi
šolski dan. Nimam pojma, kako je to učiteljici uspelo in
katera pesem je bila, ampak še tiste, ki si na začetku niso
upali niti ust odpreti, je nekako spodbudila, jih malo
pogladila po glavi, dvigovala roke višje, višje in vsi smo
dobili korajžo, da se zmoremo učiti nekaj novega, nekaj
lepega, veselega, in že prvi šolski dan smo imeli kaj za
povedati doma, kaj se je dogajalo ... In tako naprej, vsak
šolski dan, vedno je bilo veliko novega.

Potem pa je prišla vest, da bomo 'šolo izgubili'. Kako,
zakaj? Kam bomo pa potem šli k pouku? Tudi starši so
bili proti, gotovo kar vsi v starem delu Kopra. Naj
naenkrat vsi otroci iz mesta postanejo učenci-pešci? Ta
male naj čisto vsak dan vozijo nekam daleč v šolo?
Tedaj nisem razumel nobene razlage od vseh, ki sem jih
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imel na voljo. Iz najslabšega možnega primera sem se
naučil, kakšne vse obraze ima lahko demokracija, kaj
vse lahko počne oblast, kaj pomeni odločanje večine.
Tudi starši so se namreč uprli in uspelo jim je celo, da je
bil proti rušenju šole izpeljan referendum. Najbrž edini
takšen v svetu! In ti, ki jih je ta šola neposredno
zadevala, so bili proti. Kolikor vem, je v starem
mestnem jedru več kot polovica ljudi glasovala proti
rušenju. Normalno, sicer bi tu izgubili osnovno šolo v
slovenskem jeziku, ostala pa naj bi osnovna šola v
italijanskem jeziku. Menda je na volišče prišla samo
četrtina volilnih upravičencev, vendar so, ker so bili
razpršeni po več kot dvajsetih krajevnih skupnostih, s
preglasovanjem dosegli rušenje šole!

Kaj pa naj bi otroci lahko naredili v tej situaciji? Nič,
jokali smo, ker smo izgubili šolo. Dobesedno. Spomnim
se skupine fantov iz našega razreda. Ko se je rušenje
dejansko začelo, smo nabijali žogo v neposredni bližini
šole. Prišli so z ogromnimi bagri v neverjetnem hrupu in
ogromno prahu. Brez predhodnega dogovarjanja,
popolnoma spontano smo se objeli in gledali uničenje
nečesa tako lepega, naše ljube šole. Sošolec, ki je med
tem časom še najbolj zrasel, je instinktivno zagrabil
znak z napisom šola, in ker je bil na težkem betonskem
podstavku, smo mu priskočili na pomoč še drugi, ga
odvlekli čisto na drugo stran tedaj že bivšega šolskega
igrišča in ga obrnili stran od ruševine, da gleda proti
morju. Ne vem, kaj smo s tem hoteli pokazati, in tudi
dosegli nismo nič, malo pa nam je le pomagalo, da smo
se držali smeri šole in šolanja.
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Vrabček Brbljavček
DraganMitič

Bilo je pred davnimi, davnimi časi. Ne ve se točno,
kdaj in kje, a zgodilo se je zagotovo in zares. Vrabček ni
imel časa, da bi zapisal z nežnimi nožicami v prah, kdaj
je srečal imenitnega sokola. Malo zato, ker je vedno bil
v gibanju in nekam hitel, malo pa tudi zaradi strahu.
Vrabčki se pač že od nekdaj zelo bojijo sokolov. Ta
sokol pa je bil drugačen, zelo star in veljal je za prijatelja
vrabčkov: ni jih preganjal, celo ščitil jih je in opozarjal
na druge nevarnosti.

Takoj ko je vrabček zagledal sokola na vrhu
posušenega debla in prepoznal, da je njihov prijatelj, je
začel hitro brbljati:

»A veš? Poslušaj, to ti pa moram in moram povedati,
takoj! Poslušaj ...«

»Kaj mi boš pa novega povedal?« ga je umirjeno
povprašal sokol.

»Ja to, da je tvoj ...« je hotel vrabček kar nadaljevati,
a ga je sokol ustavil.

»Počakaj malo. Odgovori mi: ali je to, kar hočeš
povedati, čista resnica? Se je to zares zgodilo?« ga je z
višine vprašal sokol.

»Kako naj pa to vem, nimam pojma, tako čivkajo
nekateri vrabci, najbrž je res, lahko pa, da tudi ne,«
odgovori začudeno vrabček.
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»Aha, vidiš. Torej sploh ne veš, ali je to res, pa bi
vseeno kar naprej nosil? A je vsaj nekaj dobrega v tem,
kar mi hočeš povedati?« ga je že rahlo jezen vprašal
sokol.

»Kje neki, popolnoma nasprotno, saj zato sem ti hotel
povedati ...« se spet zaleti vrabček.

A ga je sokol takoj prekinil:
»Ustavi se. Ne boš govoril naprej o nečem, za kar niti

ne veš, ali je res, in v čemer tako ali tako ni nič dobrega.
Ali je lahko za kogarkoli vsaj koristno?«

»Ne, kje pa, sploh ni, niti malo!« je veselo izbrbljal
vrabček.

»No, vidiš! Vprašaj se malo, zakaj bi meni ali
komurkoli povedal nekaj, kar ni res, ni dobro, niti ni
koristno? A samo zaradi brbljanja?« je ostro zaključil
sokol.

»Hm, imaš prav, če pomislim. Jaz sem vrabček
Brbljavček. Kako pa to, da si ti tako pameten? Da vse to
veš? Kako ti je ime?« ga je vprašal vrabček povsem
začudeno.

»Jaz sem sokol Sokrat, tako kot moj oče in moj ded
in vsi dedi naših dedov. Še od časov, ko je najstarejši
med vsemi imel za gospodarja Sokrata, pravega
modreca. Hvaležen, da je zanj uspešno lovil, mu je
modrec dovolil, da je čez dan prebival na njegovem
najljubšem drevesu in poslušal, kaj je učil svoje učence.
Vse, kar je sokol slišal, je predal svojim otrokom in oni
spet svojim, tako da znam danes tudi sam povedati kaj
modrega. Zato nikoli ne brbljaj o tem, kar ni res, ni za
nič dobro ali za kaj koristno!«
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Gugalnica in oreh
Pavlina Pogorevc

Kljub vetru in dežju se oreh in gugalnica pogovarjata.
Gugalnica! Si jo opazila?
Koga?
Veveričko! Majhno, temno rjavo. Pobira moje orehe.
Zame je bila prehitra! … Pa kaj le bo z orehi?
Odnaša jih na vrt. Pod ogrodjem za bučke ima svoje

zbirališče.
To pa pomeni?
Ja to, da ima rada orehe! ... Zna poskrbeti zase. …

Poglej, kako prikupno skaklja. Vsako jesen me očara.
Zavidam ti, da z orehi gostiš veveričko. Mene pa bi

bolj očaral deček s svojim guganjem. Močno ga
pogrešam.

Saj te razumem. A danes ga ne moreš pričakovati.
Vetrovno in deževno je.

Ah, saj vem. A mene boli srce, ker ga ne vidim in ne
čutim.

In slišiš tudi ne.
Res je. Kaj je tudi tebi, oreh, všeč njegovo vzklikanje

med guganjem?
Ne samo všeč. Navdušuje me. Njegovi vzkliki in

smeh segajo vse do mojih vrhnjih vej.
Jej, kako deček uživa! Menjaje naju poganjata

dečkova mamica in njegov Abi (dedek).
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Še pozvanjajo med mojimi vejami njegove prošnje:
»Še, še hitreje! … Moočno! … Boolj močno, mamica!
… Še više, Abi! Viišee! …«

Gugalnica! Te kdaj moti dečkova babica? Ta se hoče
dotakniti vnučkovih nemirno živahnih nožic. … Deček
pa včasih hoče doseči in se dotakniti mojih listov na nižji
veji. Joj, kako takrat vnuček prestraši svojo babico.

Prav v tem deček uživa. Tako močno, da se kar zavrti
z mano vred in se nevarno približa tvojemu hrapavemu
deblu.

Seveda me rahlo prestraši. Še bolj pa zaskrbi babico,
ko se vnuček ne drži več tvojih dveh vrvi.

O, vem, zakaj. Z ročicama vneto maha in vzklika:
»Gleejte me! … Jaz sem metuuljček! … Zdaj sem pa
ptiiiček! … Zdaj sem pa letaaalo! … Baabi, ujemi mee!«

Ja, ja! Deček ima domišljijo!
In vse to zaradi naju! … Oh, ko bi se vsaj večkrat

prišel gugat!
Gugalnica! Moji listi so se umirili. Samo rahlo

škrebljanje dežja še čutim. Pa ti, oreh?
Nič več se ne pozibavam. Še zadnje dežne kapljice

drsijo po meni. Joj, le kaj pa zdaj pada po meni? …
Glej, glej! Deček teče k nama! Za njim hitijo mamica,

ati, Abi in babica. A najprej bo moral deček s tebe
pobrati moje odpadle orehe.

Nič zato. Pobiranje in štetje orehov bo za dečka še
eno veselje več.
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Sosedska pomoč
Dušica Kores

Jožika je bila stara kakšna tri leta, ko se je začela
zavedati življenja okrog sebe. Bila je najmlajša izmed
treh otrok. Imela je starejšega brata Silva in sestro
Marijo, ki je bila najstarejša in je imela ime po materi.
Njihova hribovska kmetija je bila za tiste čase, nekaj
desetletij po drugi svetovni vojni, med večjimi. Za delo
so morali poprijeti vsi člani družine. Ker je v službo
hodil le oče male Jožike, je bilo denarja vedno premalo.
Mati je bila 'ta glavna' pri hiši. Vodila je kmetijo, skrbela
za otroke, hkrati pa je bila zelo podjetna ženska, aktivna
tudi izven domače hiše. Potrebovala je dodatno
zaposlitev, službo. Zato sta se z možem odločila v svojo
sredo sprejeti rejence, ki so na kmetijo prinesli nekaj
socialnega denarja in nekaj parov rok več za pomoč pri
delu. Jožika je bila tisti čas še premajhna za opravila na
kmetiji. Potikala se je po veliki hiši, se vzpenjala na stole
in skozi okno opazovala svet zunaj. Pogled je segel
ravno do sosedove njive, kjer se je sključena postava
počasi premikala in brskala po tleh. Jožika je bila
radovedna deklica. Splezala je s stola in tekla mamo
vprašat, kaj dela teta tam zunaj. Ob lupljenju krompirja,
imeli so namreč delavke, ki so na njivah pulile in
obrezovale repo in peso, se mama ni imela časa
pogovarjati z malo Jožiko.
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»Nimam zdaj časa hoditi gledat, kaj dela Micka. Ali
ne vidiš, da se mi mudi, južina mora biti pravi čas.
Ženske na njivi so že lačne.«

»Mati, jaz bi sla gledat!« je prosila Jožika, čeprav je
že dobro vedela, da mati ne dovoli potepanja po
sosednjih hišah.

»Le doma bodi! Ne moreš nadlegovati uboge tete
Micke. Lahko pa greš poklicat naše delavke, naj pridejo
k južni.«

Jožika je stekla k vratom, vendar ni dosegla kljuke
velikih vhodnih vrat. Bila pa je iznajdljiva deklica,
stopila je korak stran in z rokami v bokih tuhtala, kako
si pomagati. Tako je videla mamo. Hitro se je domislila
in stekla po leseno pručko. Stopila je nanjo in z vidnim
zadovoljstvom prijela za kljuko. Ta je zaškrtala in se
vdala pod nežno ročico vedoželjne male deklice. Jožika
je potisnila pručko vstran, potegnila vrata k sebi in
stopila na veliko dvorišče. Za hip se je ustavila,
pogledala na levo, kjer so bile domače njive, in potem
na desno, kjer je sključena teta nekaj delala.
Radovednost je hitro zmagala, Jožika jo je mahnila na
desno.

Sključena postava se je vzravnala in se obrnila, ko je
za seboj zaslišala drobceno bitje: »Kaj delas, teta?«

Teta Micka so jo klicali, sicer je bila krščena za
Marijo. V resnici ni bila tako stara, kot je bilo videti na
zunaj. Pod brado zavezana ruta je bila potegnjena na
čelo, da je zakrivala v kito spletene lase, in veliki črni
škornji, ki so segali skoraj do kolen, so jo postarali vsaj
še za dve desetletji. V očeh ni bilo nobenega leska več.
Ubila ga je teža njene življenjske zgodbe. Njen korak je
bil mnogokrat negotov od prevelikega odmerka
šmarnice ali slivovke, v pijači je hotela poiskati tolažbo.
Ni je našla.
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Teta Micka je poleg tega, da je imela rada zemljo, na
kateri je pridelala nekaj malega poljščin in vrtnin, zelo rada
tudi čitala. Nekaj knjig so imeli celo doma, čeprav je bila
njihova kočarija med bolj revnimi. Njen mož jo je vzel za
ženo le zaradi nekaj denarja, ki ga je dobila za balo.
Njegova domačija je bila v dolgovih, zato je v tej poroki
videl rešitev. Žal je teta Micka prepozno uvidela, da je bila
le izkoriščana, da njen mož pač ni ljubil nje, ampak njen
denar. Rodila mu je pet otrok, ki pa so zaradi razmer doma
odfrčali v svet takoj, ko so bili dovolj stari. Zelo jih je
pogrešala in živela je le še za tiste redke nedelje, ko so prišli
na obisk. Tako rada bi jim bila kaj podarila, vendar ni imela
prav ničesar. Še hrane, da bi jim pošteno postregla, je bilo
malo, pa še tista je bila pod ključem, ključ pa varno skrit v
žepu moža. Vdala se je v tako življenje in poiskala tolažbo
v pijači, če je le prišla do nje.

Otroke pa je teta Micka imela zelo rada. Razveselila
se je obiska drobcenega dekletca, ki jo je radovedno
opazovalo.

»Kaj delas, teta?«
Mala radovednica je vztrajala pri svojem. Teta Micka

ji je, ne da bi prenehala z delom, odgovorila: »Korenje
pulim, da bomo imeli s čim krmiti prašiča. Debelo bom
populila, drobno pa naj še raste, da se bo zdebelilo.« In
je pulila naprej.

»Ti lahko pomagam?« jo je proseče pogledala Jožika.
»Seveda lahko. Pa mama ve, kje si?«
»Ve, ve!«
»No, potem pa začniva.«
Seveda je bila Jožika še premajhna in preslabotna, da

bi iz te trde, zbite zemlje lahko izpulila dolge korene
rumenega pridelka. Vlekla je na vse pretege, zraven pa
se jezila in padala na zadnjico. Obupana zaradi neuspeha
je sedla na kup korenja in modrovala: »Ne gle ven!«
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Teta Micka se ji je nasmehnila in nadaljevala s svojim
opravilom. Potem je zatopljena v svoje delo pozabila na
malo opazovalko. Minila je dobra ura. Teta Micka se je
izmučena, lačna in žejna poskusila zravnati, kar ji je le
stežka uspelo. Nenadoma je za seboj zaslišala: »Dic
damani, ne gle not!«

Zdrznila se je, ker je pozabila na malo sosedo.
Obrnila se je. Ob pogledu na njivo za seboj so ji skoraj
izstopile oči. Jožika je držala ogromen koren v ročicah
in ga tiščala v luknjo, vendar je bila luknja premajhna.
Pa to ni bil edini koren in premajhna luknja. Po njivi je
veliko korenja našlo svoje mesto v luknji, kjer je prej
rastlo. Teta Micka si ni mogla kaj, da se ne bi začela na
glas smejati. Tako iz srca se že dolgo ni smejala. Stopila
je do nje, jo objela in jo stisnila k sebi.

»Ni se debelo, naj se malo zlaste!« je dekletce hitelo
pojasnjevati svoje opravilo.

Teta Micka se je strinjala, naj pač še malo zraste.
Jožika je bila od tistega dne redna obiskovalka pri teti

Micki. Kljub materinim prepovedim je smuknila iz hiše
in se zmuznila k sosedi. Z njo se je potikala po vrtu med
lepo urejenimi gredicami, spoznavala zelišča in rožice,
poslušala pripovedke in življenjske modrosti, ki jih teti
nikoli ni zmanjkalo.

Dekletce je zrastlo v dekle, ženo, mater, babico.
Spomin na puljenje korenja, na nauke in zgodbe tete
Micke ji še danes na lica izvabi hvaležen nasmešek.

Najboljše besedilo kategorije po mnenju strokovne
komisije
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Žepna matematika
Janez Ülen

Iz dveh razlogov so kapljali učitelji na vzhodno
periferijo tudi od drugod. Ker je drugje pač zmanjkalo
služb ali zaradi ljubezni kot novi in nevsakdanji
matematik. Veseli smo jih bili, prišlekov, v ustaljeni
mehurček so prinašali svežino, odtise drugega, privlačno
neznanega, tudi mestnega okolja. Če si podeželan, če se
nisi rodil za klavirjem in pred skladovnicami knjig, še ne
pomeni, da želiš tudi ostati provincialen, zamrzniti v
času in okolju.

Povsem drugačen učitelj je bil, govoril brez običajnih
panonskih naglasov in širokih vokalov, uporabljal sveže
in zanimive načine, zbijal šale. Kupe šal.

»Lahko me pozdravljate z dober večer, ker vem, da se
vam ob učiteljih zmrači pred očmi! Računati znate? No,
potem pa kar računajte na obsežne naloge!«

Zoprno in suhoparno matematiko je v kratkem času
čudežno recikliral v privlačno miselno igro, učilnico
brez dragega posega predelal v zabavišče.

»Kako matematiki vabimo kokoši? 3.14, 3.14, 3.14
…!«

Če smo pri pouku običajno mirno ždeli na trdih stolih,
si uspešno kvarili držo in bolj ali manj pozorno lovili
enoličnost, ki se je trdoživo plazila izza katedra, prisilno
konzumirali predvidljivost in dolgčas, je bilo pri njem
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osupljivo drugače. Tip je blestel, izskočil najbrž iz
leksikona matematično-logičnega humorja, da bi se
prištulil v sedmi razred OŠ Daleč Vstran:

»Kje je 11 + 2 enako 1? Bo šlo? Ja na uri vendar!«
Zbogom, nadležnost in muka, dobrodošla, zabava in

izziv!
Ko ni pokal fint in vicev, je delil listke s

problemskimi nalogami, dvigal zahtevnost tistim, ki so
jih rešili, zniževal drugim, ki so omagali. Ulovil nas je s
humorjem in otroško slabostjo, željo tekmovati z
drugimi in s samim seboj, izstopati, zmagati in
napredovati. Za obliko nivojskega pouka je šlo, seveda,
leta prej, preden je za krajši čas postal tudi del uradne
šolske doktrine.

Sanjalo se nam ni, kako se tej obliki pravi, pa nam
tudi ni bilo mar, a še tisti, ki neki matematiki do nedavna
ne bi dopustili niti v senco svojih interesov, so se
vzdramili in trudili zlesti v višji, če se da, najvišji nivo.
Zdelo se je presenetljivo enostavno, pa spodbudno in
dinamično. Če rešiš izziv, vstaneš in se preseliš, če ti
spodleti, tudi. Prej pusto učilnico so napolnili energija,
ustvarjalni direndaj, tekmovalna mrzlica in zvoki
veselja. Ure, ki so se prej vlekle kot litanije ali obisk
zobozdravnika, so minevale kot sladki odmori. Ko so za
nameček celo zapriseženi častilci žogobrca našli voljo in
čas ter se prostovoljno spotili še na šolskih in regijskih
matematičnih prvenstvih, je učitelj slavil gladko in
popolno zmago.

Saj ni šlo brez ocen, a je šaljivi game changer tudi
ustno spraševanje pri tabli spremenil v šov, sicer stresne
momente v znosen, kaj znosen, zabaven preizkus. Tudi
ko ocena ni bila najvišja, so učenci od table odskakljali
z nasmehom, z občutkom, da so bili pravkar del uspešne
predstave.
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Na matematično seanso pred tablo je bil povabljen
tudi moj prijatelj. Tam je odgovarjal odločno in
sproščeno, in to z rokami v žepih. Desnico je potegnil na
plano le, ko je s kredo in številkami poplesal po tabli, in
jo nato znova urno pospravil v varno zavetje hlač.
Učitelj ga je z zanimanjem opazoval, nakracal čez čas
nekaj na list papirja na svoji mizi, ga skrbno prepognil in
učenca povprašal:

»Veš, kje živi krojaški mojster Anton? No, odnesi mu
ta list in povej, da ga lepo pozdravljam!«

Sošolcu in prijatelju se je stvar takoj zazdela nekoliko
nenavadna in sumljiva. Kako da ga h krojaču pošilja
prav sredi spraševanja? Popraskal se je za ušesi in počasi
prevzel list. Kaj naj, naročilo je le naročilo. Negotovo je
oddrsal proti vratom.

Otroška radovednost ali iskrica dvoma, ki so jo najbrž
sprožili sveži spomini na učiteljeve brezštevilne in
raznovrstne domislice in vragolije, sta tik pred vrati
učilnice dokončno zavrli njegov že itak obotavljivi
korak. Pogledal je učitelja, pogledal sošolce, ki smo
napeto spremljali situacijo in čakali razplet, začutil
naelektrenost v prostoru, nato pa oči vendarle vrgel na
list. Razgrnil ga je in olajšano izdihnil. Sprostil in
posvetlil je svoj obraz ter s polnimi usti smeha glasno
zažlobudral sporočilo:

»Mojster Anton, zašijte mu žepe!« …
Za matematiko je šlo, jasno, pa za igro, merjenje in

smeh, predvsem pa za spretno in plodovito plenjenje
srca. A tudi življenje je krojač, reže, vdeva in všiva
čudne in dolge niti. Desetletje pozneje sem se v nekem
drugem okolju tudi sam premeril na oni strani katedra in
se na moč trudil skrojiti novo zgodbo in zavezo. Vame
so zrli naviti mulci, tudi sin zabavnega učitelja
matematike, jaz pa sem si belil glavo, kako bi njegovo
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radoživost ter mlado energijo vseh ostalih za neko drugo
šolsko znanost pritegnil in pospravil v žep gladko in
iskrivo, kot je svojčas to znal in izpeljal njegov ata.
Poskusiti po preizkušeni analogiji ni bilo pretežko, greh
pa najbrž tudi ne: »Zagotovo ste dobri v pravopisu! Je
pravilneje beli ali bel rumenjak?« …

Najboljše besedilo kategorije po mnenju strokovne
komisije
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Deizi
Doris Amelin

Dogajalo se jim je ... Sploh v tistih ranih
pubertetniških dneh; ob vstopu v leta najstništva, ko so
bili na vrhuncu svojih 'moči' in veljave v družbi sebi
enakih. Poznani kot izjemna 'ekipa slabih', tako
imenovana 'druščina nepopravljivih'. Bili so strah in
trepet med sovrstniki, starši ostalih otrok so jih
dobesedno prezirali in na skrivaj molili: »Bog ne daj, da
moj otrok pride v kontakt s takimi ljudmi!« Tega so se
tudi sami zavedali, a jih kljub temu to ni zaustavilo pri
tovrstnem početju. Dogajalo se je res vse: dejavni so bili
na področju preprodajanja drog, nasilja, obseg
kriminalnih in deviantnih prekrškov se je iz obdobja v
obdobje le povečeval. Le kako se ne bi? Biti priča vsem
travmatičnim dogodkom v širši okolici in dogajanju izza
kulis lastnega doma zares ni lahka naloga, sploh za
odraščajočega otroka. Leta so minevala, sami niso
postajali bolj prida ljudje, kvečjemu so svoj težko
prigarani 'ugled' le še stopnjevali, nekateri celo zvesto do
groba. In to v rani mladosti! Veliko je bilo prelomnic,
takšnih in drugačnih, ki bi jih lahko vzeli v obzir in
naredili temeljito samorefleksijo nad sabo, svojim
življenjem ter konec koncev tudi nad svojim vedenjem.
A vendarle se je le-ta izmuznila mimo oči, še bolj pa
mimo razuma. Verjetno je občutek biti 'faliranec'
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preveval nad občutkom lažnega zavetja domačih
obrazov, saj niti tok časa ni mogel spremeniti
determinirajoče usode teh 'junakov'. Da ne bo pomote,
skupina je vključevala prav tako tri punce, o katerih se je
daleč naokrog govorilo, da so rojene upornice. Še zlasti
Deizi je bila tista, ki je izstopala v vsej svoji
edinstvenosti. Ni bilo to, da je bila pokvarjena. Daleč od
tega. Bila pa je del njih, del te celote. Predstavljali so ji
vse tisto, česar nikoli ni bila deležna nikjer drugje,
čeprav je v svoji notranjosti vedno vedela, da 'vse to' že
ne more biti prav. Njen izrazit moralni kompas jo je
sčasoma, takoj po dopolnitvi polnoletnosti, odstranil iz
tega okolja, predvsem pa iz njegove prisotnosti. Bolelo
jo je, saj je bila edina in 'tista', ki je uvidela, da vsi skupaj
tonejo v pozabo večnosti. Obiskovati pogrebe znancev,
prijateljev, sorodnikov ni mala mal'ca; še manj to velja
za empatično osebo, kot je ona. Odločila se je in šla.
Daleč stran od vseh in vsega. Pričela znova v pravem
pomenu besede. Občutek ločenosti od preteklosti jo je
zaznamoval še desetletje za tem. Slišala je številne
zgodbe o njih ... »Pristali so na heroinu.« »Zdaj je v
zaporu.« »Umrl je od kombinacije zdravil in alkohola.«
»Mama se mu je obesila.« »Oče se mu je ustrelil, storil
je samomor.« Za Deizi je bilo to izredno težko 'požreti'
ter nadaljevati življenje, kot da se pravzaprav nič ne bi
zgodilo. Poosebljala je 'nekaj več v srcu in duši'. 'Luč', ki
je osvetljevala njeno avro in energijo, kjerkoli se je
pojavila, jo je vztrajno in neprekinjeno vodila skozi vse
turbulence in stranske tokove, ki so se venomer
pojavljali na njeni poti. Ritem eksistence ji je dirigiral
naslednje korake, sama pa je ob vseh doživetih lekcijah
vsrkavala veliko znanja in se vedno bolj bogatila z
modrostjo. Saj veste, da modrost ni pogojena s starostjo,
kajne? Modrost izhaja iz doživetih izkušenj, ki jih
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človek doživi skozi življenje. Pogojena je z bolečino, ki
jo človek občuti, preživi in morda tudi zaceli. Kot govori
tisti rek: »Bolečina je največji učitelj.« Zagotovo so
pripadniki mlajše populacije, ki so na podlagi vsega
podoživetega veliko modrejši kot pa marsikateri ljudje
starejših grupacij. Je pa vsak individuum svojih ran
vladar, kar definitivno drži. Najverjetneje se poraja
vprašanje, kje se trenutno nahaja tim slabih in
nepopravljivih. Dejstvo je, da jih je večina že pod rušo,
pred doživetim 30. rojstnim dnevom. Preostanek
'živečih' pa se spopada s konstantno borbo za preživetje,
tako v eksistenčnem kot tudi v psihičnem smislu.
Policijski obiski ter vsaj pripori so postali stalnica,
njihovi partnerski odnosi so polni kaosa, prav tako
razmerja, ki jih gojijo do drugih ljudi. Teza preživetega
je močna, lahko bi rekli, da jim onemogoča prizemljitev.
Med odraščanjem jim je bilo odvzeto marsikaj, še
najbolj pa dober vzgled in zatočišče. Ulice so za njih
postale 'dnevno zabavišče', neuspehi in dno družbe pa
ogledalo sebe. Ampak ponovno ... ne za Deizi, ki je
zmagovalka te mladosti. Uspelo ji je ohraniti svoj dušni
potencial, iztegniti krila in poleteti svobodi naproti. Da
... to je mladost. Mogoče se najde oseba, ki bi želela
slišati o prijetnejših spominih na mladostniško
doživljanje sveta, naletela pa je na resnično.
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Izmenjava ali kako
se izgubiti in priti
na pravo mesto

Zala Čebular

V supermarketu Ohro je že temno. Pa ne čisto temno,
saj ste prav gotovo kdaj šli mimo supermarketa po tem,
ko je že bil zaprt. Pustijo prižganih nekaj medlih luči. Ne
vem, meni so vedno govorili, da je to zato, da se od zunaj
noter vidi roparja, če pride. Samo ne vem, če je to res.

V supermarketu, na oddelku s pekarno, je v predalu
za sirove štručke ležalo osem štručk, ki jih tisti dan niso
prodali. Naslednji dan naj bi jih marljive trgovke
ponujale po nižji ceni. Štručkam se je malo fržmagalo,
da bodo one tiste, ki gredo po nižji ceni. Vendar je v
supermarketu Ohro ena dobra stvar, če te ne prodajo
hitro.

»Dajmo, dajmo, hitro, nimamo vso noč časa!« je
sirove štručke zbodel Puding. Njegovo polno ime je bilo
sicer Puding-čokoladni, z manj maščobe, vendar so ga
vsi klicali preprosto Puding. »Gremo, gremo kolegice,
pred Ohrom nas že čaka druga skupina.« Štručke so se
podvizale in skočile s pulta na plastične krožnike za
piknike, ti pa so se odrinili in vooop, štručke odbili tri
metre v zrak, da so pristale v prezračevalnem jašku.
Puding je gledal stran. Izmenjave produktov je
organiziral vsako noč zadnje tri tedne, vendar jih še
vedno ni mogel gledati, kako letijo v jaške. Višine res ni
maral. Bila pa je to ena izmed njegovih zadnjih
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izmenjav. Kmalu mu bo namreč potekel rok uporabe,
zato je za organizatorja že uril zelo pripravnega
naslednika. Ta bo izmenjave organiziral veliko dlje kot
Puding. To je bil nihče drug kot Pečen fižol v konzervi.
Štručke so stekle čez labirint jaškov, se spretno izognile
ventilatorjem in skočile ven pri zadnjem delu
supermarketa Ohro – tam, kjer so bile posajene smreke
in kamor so tovornjaki odlagali robo.

»A, kolegice, ste le prišle,« je rekel organizator
izmenjav supermarketa Varčnik, polnozrnat špaget.
»Alora, podvizajte se!« je pozval bele žemlje iz
Varčnika, ki so čakale pod jaškom. Žemlje so skočile na
smreko, se odbile od napisa Ohro in se znašle v
prezračevalnem jašku. »Bene, sedaj pa štručke
formaggio. Naš supermerkato je blizu. Pojdite levo, pa
potem tamle za klopco, pa tam čez in tamle za poštnim
nabiralnikom pa potem tam mimo, kjer je včasih rasel
hrast, preden so ga posekali in posadili brezo, potem pa
samo še okoli vogala, kjer je bila včasih pošta. Potem ko
pridete do lekarne, jaaa, tam pa je treba desno mimo
bloka, kjer vedno laja kokeršpanjel. Ma, boste že našle,
samo previdno, da ni kakšen ptič še vedno pokonci.«

Štručke so odhitele in šle za klopco in tam in potem
čez in mimo in levo in nato še mimo bloka. A se je
pripetilo, da je Brane, lastnik kokeršpanjela, moral
zjutraj zgodaj vstati, da bi šel ribarit na Pukarsko jezero.
Tako da je kokeršpanjela spravil z balkona, da ni lajal, in
šel spat. Štručke so gledale v balkone bloka. Pa kaj je to
zdaj, saj nihče ne laja. Malo so pogledale še okoli drugih
blokov, a vse je bilo tiho. »No, kaj pa zdaj?« je vprašala
ena izmed štručk, ki so ji po pomoti dali preveč sira.
»Jah, nič, dajmo se raje vrnit v Ohra, bo Puding povedal,
kaj naj storimo,« je rekla štručka, ki so jo po pomoti
malo preveč zapekli. In so šle nazaj in mimo klopce in
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tam, kjer je bila pošta, pa potem mimo hrasta in … Ja,
potem so pa pogruntale, da so se čisto izgubile. Nikjer ni
bilo ne pošte ne breze ne kokeršpanjela – in začelo se je
daniti. Vrane so že krakale, ptiči že čivkali in v daljavi
so štručke slišale gruljenje golobov, ki so bili pa sploh
najhujši od vseh ptičev.

»Ja nič, skriti se bomo morale,« je rekla štručka, ki so
ji po pomoti dali premalo sira. Malo so se razgledale in
videle odprto okno hiše. Skočile so na lesko pred
oknom, se odbile od jablane in pristale prav na
kuhinjskem pultu. Po stopnicah navzdol je vsa
krmežljava prišla gospa Jolanda. Začela je kuhati kavo
in se zagledala v sirove štručke na pultu. Vsa se je
raznežila. »Oh, poglej no, se je moj Nace le spomnil, da
mi je kupil kruh za zajtrk, ko je odhajal z nočne. Celo
noč je delal, pa se je le ustavil še v pekarni, samo zame!«
je vsa srečna vila roke. Spila je kavo in pojedla tisto
štručko, ki so ji po pomoti dali preveč sira, nato pa se
napravila in odšla na delo. No, kaj mora danes narediti?
Aha, saj res, police Ohra bo treba pobrisati, pa sirove
štručke je treba prodati po nižji ceni, oh, pa poglej, tla so
za pobrisat. Na tleh pred hladilnikom je namreč ležala
luža čokoladnega pudinga in en samcat polnozrnat
špaget. Gledala je v tla in niti malo se ji ni sanjalo, kako
je lahko prišlo do takega nereda. Ah, pa saj niti ni tako
važno, ne plačajo ji dovolj, da bi ji bilo mar za kaj
takega. Bo pač pobrisala. Šla je še po štručke, da bi jih
dala na polico z izdelki z nižjo ceno, in videla, da
namesto sirovih štručk tam ležijo bele žemlje. Ah, pa
kaj, ne plačajo ji dovolj, da bi ji bilo mar za kaj takega.
Bo pač prodala žemlje. »Čuden dan je danes,« je rekla
sodelavki Milici, ki je rezala sir. »No, začel se je pa lepo,
moj Nace mi je prinesel zajtrk, kljub temu da je celo noč
delal in čeprav je bil brez dvoma utrujen in čeprav …«
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Disko
Vlasta Črčinovič Krofič

Ob večerni julijski zarji hitim po Orožnovi ulici.
Poletna nevihta jo je umila in v drobnih lužicah odsevajo
vzorci modrikaste nebesne svetlobe, pomešane z brlečo
ulično razsvetljavo. Med potjo poplesavam in
preskakujem večje luže.

Vznemirjena sem. Prvič grem v diskoteko. Za to
priložnost sem se skrbno uredila. Oblekla sem v bokih
tesno oprijete jeans hlače, trapezasto razširjene proti
gležnjem. Ne vem, kako, a v hlače sem uspela zatlačiti
široko belo bluzo, na kateri sem med potjo odprla dva
zgornja gumba. Zakaj med potjo? Zato, da me mama ne
bi oštevala. Seveda sem se za zabavo skrbno naličila. Z
maskaro sem počrnila in podaljšala trepalnice, z
Margaret Astor z zlatim leskom sem si naličila ustnice in
z ujemajočim se lakom pobarvala svoj ponos, izjemno
dolge nohte. Zaradi teh in mojih do pasu segajočih
gostih temnih las so se ob družinskih nedeljskih kosilih
vneli spori med mamo in očetom. Bila sem med dvema
ognjema. Onadva sta si podajala žogico, češ da bi se
mama morala resno zavzeti za mojo vzgojo, kar je
pomenilo moj izgled, in da oče premalo prispeva k
vzgoji, jaz pa sem molčala in se umaknila v svoj svet.

Pravili so, da se v disku pred deseto nič ne dogaja,
moj zadnji avtobus številka 1 pa je imel odhod takrat, ko
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se zabava še ne bo razvnela. Moje mlado življenje
krojijo prepovedi in zapovedi. Mama zahteva, da sem
doma pred enajsto. Oh, ta hora legalis! Mama je strožja
od sto gimnazijskih profesorjev. Če ne bom pravočasno
doma, mi lahko prepove izhode skozi vse dolge poletne
počitnice. A za izgovore bo dovolj časa. Pretentala jo
bom, se prepričujem. Končno pa je polnoletni sošolec, ki
je pred nedavnim napravil šoferski izpit, obljubil, da nas
bo razvozil po domovih.

Skrbi odrinem v podzavest na zadnji tir. Zavijem proti
mogočnemu vhodu na številki 5. Izrezljana težka hrastova
vrata so priprta. Počasi jih odrinem in se ob z železom
kovani ograji po zlizanih kamnitih stopnicah vzpenjam v
prvo nadstropje. Bledo rumena razsvetljava pričara
skrivnostno vzdušje, kot da bi stopila v posvečen prostor
starodavnega svetišča. V prvem nadstropju se izpod vrat
na desni strani prebija pisana svetloba, medtem ko se za
vrati slišijo pomešani zvoki bobnov, kitar in hrumenje.
Pred vrati obstanem, zajamem sapo in vstopim. Po
prostoru se prelivajo zvoki vrveče množice stotnije
mladih, ki se osvetljeni s pisanimi reflektorji zvijajo in
topotajo ob ritmih Honky Tonk Woman. Kljub široko
odprtim oknom je prostor zadušljiv in neprezračen. Pod
visok strop se suklja cigaretni dim, kjer grozeče obvisi kot
goba atomske bombe. Pretresena v tem tujem,
nepoznanem svetu se zberem in počasi zlijem z množico.
Med zvirajočimi se telesi in prepotenimi obrazi iščem
prijateljico Majo. Odkrijem jo sredi črede, tesno objeto z
modelom, ki se slini po njej, ona pa se neumno hihita.
Povsem drugačna je, kot jo poznam. Opazi me. »Naj ti
predstavim Frenka. Šečija pa sem rezervirala za tebe. Sem
se spraševala, če boš prišla,« še doda.

Šeči – Šečer ali v prevodu sladkorček je mozoljast
dolgin v spranih kavbojkah, oguljenih škornjih in
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razvlečeni majici z napisom Freadom. Z levo roko
objema kozarec gina s tonikom in v desni ročno zvito
cigareto. Hvali se, da je prepotoval Evropo po
dolgem in počez. Njegove pripovedi so polne
neverjetnih dogodivščin, vse od noči, preživetih v
Roterdamskem zaporu zaradi tihotapljenja drog, do
bivanja v okolici Londona pod streho nekega
vikarja, ki naj bi se vanj zaljubil. Seveda jo je od
posvečenega gospoda nemudoma popihal in se s
ploščami Rolling Stonesov prav na današnji dan
prebil nazaj v Maribor.

»Si kdaj kadila? Imam najboljšo robo,« se hvali.
»Seveda sem!« lažem.
»Na! Poskusi!«
Potegnem globok dim, da se mi zasolzijo oči, in

napade me neustavljiv kašelj. Vsi okrog mene se
poznavalsko režijo. Ko se kašelj umiri, sem sproščena.
Šeči mi ponudi požirek iz svojega kozarca in po meni se
razlije prijetna toplota. Objeta pleševa in on v ritmu Angie
šepeta moje ime Moj-ca, Mooj-ca. Ker je ime sestavljeno
iz dveh zlogov, se priredba popolnoma staplja z
besedilom angleškega originala. Med plesom mi še
nekajkrat ponudi dim in požirek iz svojega kozarca. Čas
se ustavi. V bistvu izgubi svojo običajno dimenzijo.
Sekunde, minute in ure se zlijejo v en sam dolg trenutek.
Mama, avtobus, pomečkana obleka in razmazana ličila so
brez pomena. Postala sem del družbe. Sem atom tega
zamotanega klobčiča. V nekem trenutku se izvijem iz
množice. Kot dozorela ličinka čutim, da so mi namesto
rok zrasla krila. Ob spodbujanju vrstnikov zlezem na
okensko polico in razširim peruti, da bi poletela proti
Luni.

Presune me ostra bolečina, nakar jezdim na oblaku
nekam v temo.
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»Noče se zbuditi,« slišim tuje glasove. Nad mano žari
največje in najlepše sonce. Približuje se mi. Hodim po
tunelu proti svetlobi in toploti. In potem čutim rahlo
zaušnico z leve in še z desne.

»Mojca! Daj, zbudi se vendar!« Z naporom dvignem
veke, težke kot pravkar oprane rjuhe, in odprem oči. Ob
vznožju postelje molče stojita mama in ata.
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Deklica
Franjo Frančič

Deklica me je poiskala tam okoli božiča, v svoji
zgodbi Češnjev kompot zapiše, da me je poznala že prej,
mislila je na preklete knjige, da jo je bilo strah, od silne
želje, upanja in hrepenenja, taka punčka iz cunj, ki v
pravljice verjame, na dan pogreba se je razprl trebuh
neba, stal sem tam kot ena zahrbtna zver, nisem jokal, ko
je umrl oče, ko je umrla mati,

v bistvu nisem nikoli jokal, samo ta strašljivi dež, tam
sta bila dva popa brez domišljije, plačana po komadu,
terapevti, oče, mati, sestra, ljudje pač, še prej sem
panično iskal mamin grob, pa ga nisem našel, babico
takoj, zavij pri Breskvar, mi je pred desetletji naročila,

ja, najprej so bila pisma, v njih se je popolnoma
razkrila tujcu, hors, igle, komuna, hijene in kače, poznal
sem jih, ljudi, ki so bili odprte rane, vedel sem, najboljši
padejo prvi,

bežal sem pred njimi, se skrival, jedel kamne, se igral
z rabljenimi besedami,

noči bele so zakon, laži kot kocke v hišici iz kart,
rezal sem se s kirurško natančnostjo,

spet neko pravljično opravičilo, drugače pa, ni me več
bolelo, ni se me dotaknilo,

izselil sem se iz tega sveta, mali begavi otrok, ki so ga
premetavali in selili, zadnji vlak je odpeljal in takrat sem
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jo zagledal, punčko iz cunj, ki v pravljice verjame, te oči,
požgane, gole, same, napalm, napalm, že leta nisem
potovala, ja, no, prej, ko sem bila zadeta,

a to ne šteje, potem besede, vino in drhtenje, objem in
poljub, kot da bi ji ponudil zatočišče,

a že prvič mučna scena, zaplesala je kot metulj in
pičila kot osa, prosim te, prosim te, ostani z mano, ne
pusti me, ostani z mano, prosim, prosim … ta mala
punčka iz cunj, ki v pravljice verjame, kot preverjena
zver sem skril karte, kasneje mi je rekla: ti se tako bojiš
smrti,

jaz že dolgo ne, ja, tako mi je govoril poet Dane, stari
kmet celo z mirnim nasmeškom,

ljubljenje je bilo za njo valovanje, a na pristane je
pozabila, pripovedovala mi je, kako je za iglo vse žile
porabila, o dnu dna, o tem, kako se ji je s sveta mudilo,
zver, kot sem, sem beležil, a ne poslušal, postavil sem ji
pravila, zapovedi in pasti, sodil sem ji brez obtožnice,

to je bilo kasneje, ko je korak naprej in dva nazaj
hodila, zloba, beda, gnoj, ki me je ohranil,

samo tri preproste besede: rad te imam, bi bile dovolj,
da bi preživela, piše v enem izmed številnih pisem, zakaj
sem bil z njo, ker je bila res poseben primerek, je bil
potreba po snovi za nove pisarije, in potem, ko jo je
pustošil interferon, morilec, ob štirih zjutraj, me je
opranih las, ki so bleščali v nebeško modri svetlobi,
čakala, taka punčka iz cunj, ki v pravljice verjame, žeblji
so bili zabiti v križ, otroka, otročka, majhnega otročka,
po tistem led in beg, nobenega poguma, podgana brez
srca, iz oči v oči, za hrbtom nož, potem njeni obupani
klici, angelom polomiš krila, njej, ki me je ljubila, z
ruševinami srca, izgubljena, temna vila, taka punčka iz
cunj, ki v pravljice verjame, v njeni popolni
izgubljenosti je bila neizmerna lepota, a kot da je
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odločeno že prej, spomnim se na tisoče podob, a samo
po drobcih, ne morem sestaviti mozaika, morilec, tisto
popoldne po pogrebu, strašne nevihte, ki razparajo
brazgotine, na začasno osvobojenem ozemlju podrta
strašila, vidim jo, deklico na češnji, kako žari, kako je
srečna, taka punčka iz cunj, ki v pravljice verjame, sama
kri, gola bolečina, nikdar, nikdar, draga moja, punčka iz
cunj, ki v pravljice je verjela.
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Strašljiva je lepota
v letu mrtvih ptic

Franjo Frančič

Požari so se vrstili. Pogorela so mlada drevesa,
posadil sem nova. Pogorela je streha, naredil sem novo.
Pogorele so knjige, napisal sem nove. Minilo je deset let.
Vrnilo se je.

V noči polne lune so se na stenah pogorele hiše
pojavili veliki, zarjaveli žeblji. Srebrna lisica se je
posmehovala izza bližnjega grmovja. Mož brez obraza
je stal na drugi strani vrat. Tako prekleto strah me je bilo.
Vedno je cena, vedno plačaš. Za svoje rojstvo. Mama in
oče sta že leta zvezana v kleti. Če ju ne bi ubijal noč za
nočjo, ne bi zmogel preživeti. Ponovitve te najedajo.
Ogromna rdečelasa medvedka ima med nogami jazbino.
Bolj se potopiš, globlja je. Tako lep si mi brez las, reče.
Prepustiš se teku misli. V kaosu je red in red je kaos.
Oblaki so vijolično rdeči. Tip ni in ni nehal. Leta se
umikaš, bežiš pred lastno senco. V počasnem posnetku
vidiš roko, ki potuje proti obrazu. Arkada poči, curek
krvi ti brizgne po plašču in hlačah. Kaj hočeš od mene?
sprašuješ uniformiranca. Spet čakaš pred stekleno kletko
in policaja si delita žeparjev plen. Drevesa lahko
požgejo vsako leto, a naslednje si opomorejo, znova
obrodijo. Levitve. Kačja koža, mehka roka, ki me boža.
V tihem zalivu groze, v odrešujoči samoti. Izgubljeni
jutri. Utripa, srce bije in utripa. Neslišno pada sneg in se
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čudi svoji belini. Sediš na obronku gozda. Sam. Nevarno
miren. Vstopiš skozi vrata jutrišnjega dne. Kamorkoli
greš, prtljago nosiš s seboj. Vlak gode. Pokrajina beži.
Spomin pa kot nož.

Strašna napetost, ki narašča, in utripanje v sencih.
Strašljiva, tiha groza, ki se stopnjuje v spoznanju, da se
bo zgodilo, čeprav ne veš, s kakšno močjo, a veš, da se
bo. To te ubija, ta strah, ki je kot plašč, ki te ogrne, da
otrpneš in ne moreš nič drugega kot tresoč se čakati pred
vrati. Vedno pred tistimi vrati. Fizične bolečine te je
strah samo ob prvih udarcih, potem to občutenje izgine,
postane navada, celo odrešitev. Koža poči. Kri mezi.
Lažje je, veš, da je za določen čas mimo, ta napetost, ta
nori strah pričakovanja, ki te kolje, mesari in ubija. Kaj
se bo zgodilo? Kdo bo udaril in kdo bo udarjen? Kdo bo
brcal in koga bodo zbrcali? Kdo bo bežal in kdo bo
zasledovalec?

Ob zgodnjih selitvah, ko iščeš, tipaš za varnostjo,
opornimi točkami, pripadnostjo, izgubiš korenine.
Zmeden si, otrok potrebuje znani pogled na svoj kos
neba, kot potrebuje dotike, nežnost, šepet besed. Tu je
temelj, tu zrastejo korenine, da kasneje lahko zmoreš
viharje in neurja, vzpone in padce. Če temelja ni, če
korenin ni, potem si kot hiša brez strehe, ki ob jutrih in
večerih plava po razburkanem morju časa. Nikoli več ne
najdeš trenutkov ravnovesja, miru, bližine.

In selitve postanejo način življenja.
— Svoboden si, svoboden, reče ženska v belem.
— Kaj naj s tako svobodo! ji zakričiš nazaj.
Ko se prebiješ v zadnjo etapo, jo videvaš skoraj vsako

jutro, kako hodi v temi. Njene mačje oči se zeleno
bleščijo. Ko se obrne v krohotu zmagovalke, te zmrazi.

Skoplješ si jamo, deset let si star, tam za štreko,
prisluškuješ vlakom, ki vozijo točno po voznem redu,
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gledaš osvetljena okna, ki drvijo skozi noč. V jami je
stara žimnica, odeje, sveče, baterija in knjige. In otrok.
Take, pustolovske knjige o ljudeh, ki so našli samotne
otoke. Bunker je samo tvoj, ko je zunaj led in sneg, se
pokriješ s kartoni. Do bloka ni daleč, morda deset minut
hitre hoje, skoraj enako kot do policije v Mostah. V redu
je tako, ker verjameš, da boš nekoč odpotoval kot junaki
knjig v neko drugo deželo, med ljudi, ki te bodo imeli
radi. In ti se boš naučil, kaj je pod besedami: imeti rad.
Težko je, naučiti se moraš sam. Nisi ne žalosten ne vesel,
nekako zapreden vase, pol metra pod zemljo. V roki
držiš knjigo, preveriš, koliko sveče je še ostalo. V bloku
se gotovo koljeta, on in ona. Poskušaš odgnati temne
misli. Kdaj pa kdaj ti uspe in odpotuješ z besedami
daleč, v neki drugi svet. Ko se prebudiš, tresoč se od
mraza, je podoba resničnosti kot nož. Vstaneš v nekaj
sekundah, pospraviš za seboj in se odpraviš proti bloku.
Preklinjaš v sebi, ker ni kam drugam. Stojiš pred vrati in
prisluškuješ.

Te preklete noči, ko gorijo hiše in nimaš kam, nimaš
kam.

In klavir je igral in igral.
Moški v karirasti obleki pozvoni na vratih. V tresoči

se roki drži listič:
Prinašalca tega sporočila ubij, plačala ti bom najvišjo

ceno v ljubezni! piše na lističu.
Žensko poznam le preko desetine in več pisem.
— Kaj naj s tem? vprašam mencajočega moškega.
— Ne vem, ne vem, ponovi, jaz sem vam le prinesel

to sporočilo, vi pa naredite, kar vas je volja.
Leta prej ali leta kasneje sedi na klopi mestnega parka

ženska požganega pogleda. V naročju drži kup pisem.
— Za vas so, reče.
— Zame, zakaj, ne razumem, ji odgovorim.
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— Ni kaj razumeti, tudi mene ni nihče, pa sem čutila.
Mati vedno čuti, kdaj umre njen otrok. Ubili so ga,
mojega prvorojenca, in ga zakopali pod kupom smeti. Vi
verjamete v posmrtno življenje? vpraša.

Ne odgovorim ji, samo stran bi stekel, proč od teh
temnih, grozečih besed.

— Ti, ki si gledal v oči ljubljeno osebo in ji lagal, ti,
ki si le jemal in jemal, ti, ki si živel za spomine in
prevaro, ti, ki si stal ob goreči hiši in se smejal, smejal
… odmeva njen glas.
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Tisti majski dež
Franjo Frančič

Pod rubriko dom, fantom je vedno čudna. Vrata so na
široko odprta, ivanjščice so začudene nad svojo belino.
Otrok, ki se igra na mivki, je ves zapacan in umazan.

Pri petdesetih telo kaže znake načetosti, nič več ni
tako, kot je bilo, bliža se jesen, oktober mesec je, še so
barve in še listje na vejah, ki postajajo vse bolj gole.
Samo ne, ni ti dovolj, da bi tam, kjer živiš, poskušal
dajati in sprejemati, vsaj navidezno igral neko igro za
dvojec brez krmarja, ne. Ne, iščeš nekoga, ki te bo imel
veliko in veliko, če ne že brezpogojno rad, ki te bo
oboževal, ki ti bo oproščal, te miloval in negoval, iščeš
žensko, nekaj med nuno in kurbo, nekaj med svetnico in
prešuštnico. Iščeš neki nov privid, še sam ne veš točno,
kaj, in to v času jeseni, ko ti moč peša. Morda ravno
zato, da bi dokazal, česar nisi mogel dokazati vsa ta leta,
ki si jih izštel. Ne samo zato, ker takšne ženske ni,
ujetnice svobode, ženske, ki bi bila tvoja sužnja, ki bi te
slepo ubogala, zato, ker sploh ne veš, zakaj jo iščeš. Kot
da bi bil otrok, to dokazovanje sebi in svetu, kako te
preganja, kako prekleto preganja.

Rad bi omejil čudaštva, ker ta igra po robu stane,
ogromno tega, strahove in tesnobo, težo, ki ti leži na srcu
in ji ne veš razloga, ne bi rad več sam posedal v starem
avtu, se oklepal volana in čakal na privide. Dovolj je bilo
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prehodov iz prve, na drugo in tretjo osebo, preskakovanj
in prehajanj, dovolj pošiljanja pisem samemu sebi. Rad
bi bil kdaj pa kdaj kot oblak v južnem vetru, kot vlak
trdno na tirnicah, ustavljal bi se samo tam, kjer je
postaja, tista ura, rdeči loparček in čakalnica.

Samo ne gre, preprosto ne gre! Kot da je vse moje
življenje en sam obrambni mehanizem!

Samo potem, požgana je trava, kjer sta ležala, komaj
vrne poljub, čimprej bi šla, kot moški je, popolnoma
spremenjena.

Zapisane imaš tiste točke, oklepaš se jih, da se ti ne
odpne, in poletiš in poletiš. Recimo, ko slišim sosedo
Katarino. Čez osemdeset let je sestavila skupaj in zdaj
prihaja čas za plačilo. Še leto nazaj si jo videl, kako
kupuje pleničke, kako maha s tisto plastiko, kako ničesar
ne skriva. Zdaj pa, ve, tista gospa ali kosa, da prihaja, ki
vedno pride, ki nikdar ne pozablja, čuti v očeh in kosteh,
da se njen čas izteka in zato kriči in kriči in kriči: nočem
umreti, nočem umreti!

Včasih minevajo ure in ure, dnevi in dnevi, pa ne
vem, če obstajam, ne zavedam se, če sploh živim. Kot da
me ni, kot da je nekdo drug, ki se je naselil v meni, kot
kakšna žival sem, ne herojska, majhna, zajedavska.
Neko neopisljivo ždenje in nemoč se prikradeta, sin sedi
za stolom in se uči preklete ulomke, ki jih ne razumem
več, če sem jih sploh kdaj.

Naj se še tako trudim, misli so raztrgane, moj otrok
me sprašuje, jaz pa mu ne najdem preprostih odgovorov.
Ne vem, kaj bi rad, da bo tudi on nekoč posedal v avtu,
me spraševal? Sploh ne vem, kaj bi rad. In potem pride
ona, nič več prepirov, nič več ostrih besed, odplavljeno
je, to veslanje v dvojcu brez krmarja. Zdaj si lahko
priznam, da je bila samo potreba, da je lažje, manj sam
si, misliš na začetku. Priznam si, a ni nič lažje. Ta nemoč
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komunikacije, ko veš za nekoga, kaj ti bo rekel, ko veš
za svoje odgovore in vendar je zevajoča praznina. Ne
vem, kdaj se zgodi, ta oropanost, ta mraz in hlad, ki sta
se v času rose naselila v srcu. Srce čutim, bije, udarja,
bobna, kot vojščak je, to srce, ki v tihi grozi čaka. Ona
zahteva, to ali ono. Včasih ji izpolnim kakšno od zahtev.
Včasih sediva drug poleg drugega in mečeva besede v
prazno. Veliko let je potrebnih, da se izgubi ostrina, da
ni več tistih očitanj in pričakovanj. Nič več ne reče: nič
nimam od tebe.

Spita v ločenih sobah, skupna miza komaj stoji in
včasih se odpravita na sprehod.

Počuti se ogoljufana, vse kaj drugega je pričakovala.
Še takrat, ko je bila topla in noseča, še takrat ni bilo
nobene bližine. Ne vem, morda je bilo odločeno že prej,
morda je bilo vrojeno, ta nezmožnost imeti rad. Kaj je
sploh pod rubriko: imeti rad? Imeti rad sebe. Zveni kot
parola, zaudarja. Blizu tega, da odpuščaš. Komu naj kaj
odpuščaš, saj ni ničesar, kar bi lahko odpuščal. Srečala sta
se in to je vse. Ni besed, ni dotikov, ni pretoka. Potem bi
lahko govoril in govoril o krivdi. Krivdi česa? Ne more
biti drugače, kot je. Ona kuha. Ona šiva. Ona skoraj besno
pospravlja po hiši. Hiša je stara, a obnovljena. V starih
hišah ponoči straši. Niti žalostno ni več. To med vama.
Stene hiše so debele in v sobah je hlad. Samo na eni strani
so okna, tako da ni nikoli prevetrena.

Neka tiha žalost je v hiši. Zdaj ima novo streho, nov
obraz, a v duši je mraz in hlad. V duši te hiše. Na
dvorišču so rože. Ona skrbi za rože. Skrbi za obleko, da
je oprana in zlikana. Jaz ne počnem ničesar. V hiši je
celo pes. Maltežan. Zmešan pes, ki se rad maščuje, če ne
more iti zraven v mesto. Hiša stoji v vasi. Sosedje so
znosni. Ob nedeljah hodijo k maši. Nič jim ne morem
očitati. Njihovo življenje je premočrtno in čisto.
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Tako na zunaj. V vsaki od hiš je kakšna drama. Dobro
skrita, ponavadi dolgočasna drama, ki se ji reče
življenje. Dvojnik me sprašuje o pravicah. Pravica do
svobode. Pravica biti pojeden. Pravica do pravice.

Srebrna lisica ob pokopališču. Ciprese. Dež, dež.
Gledam jih skozi okno, sprašujem se, zakaj so se naselili
v moje misli. Velika zabava je, veliko rož in sveč.
Plešejo, vrtijo se vse hitreje in hitreje. Za ves zbor jih je,
govorijo drug čez drugega, tako da ne morem ničesar
razumeti.

Zjutraj sedim v starem avtu in kadim sedmo cigareto.
Samo kontaktni ključ moram obrniti. V garaži ni več
lastovk.
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Po cvetlični poti
je šla … samo šla!

Mateja Kišek

V deževnem in hladnem jesenskem večeru sežejo
spomini tja v tisti mehak in sladek svet otroštva, ko so
rosno sveža jutra dišala po kakavu, ko so bili dnevi
umazani in blatni, a polni radostnega smeha z domačih
livad. V tisti oddaljeni svet, ko je večere objemal vonj po
palačinkah in velikih maslenih piškotih in nas je prav
vsaka noč na svojih krili vzela s seboj v najbolj
brezskrbne sanje. Ta moker večer me je nocoj odnesel v
tiste dni, ko smo še kot majhni otroci pogosto poslušali
o neki lepi dami, ki je menda bila nekje med nami, pa je
nikoli nismo videli in je nismo spoznali.

Tam ob cvetlični poti za vasjo smo imeli vaški otroci
svoje zbirališče. Nismo se delili na naše in vaše. Vsa vas
je bila tam in vsi so bili naši. Tudi majhen črn psiček
Muri, ki je prav vsak dan pritekel za nami, od tiste
majhne zelene hiške na koncu vasi. Tam pri hiši ni bilo
otrok, le prijazna starka je včasih sedela na klopi pred
hišo. Naša domišljija je bila v tistih časih neskončna.
Neskončna kot samo vesolje in mavrično pisana kot
cvetoči travnik v maju. Cvetlična pot je vodila v gozd in
tam smo otroci okrog mogočnega starega hrasta gradili
hišice. Svoje majhne in majave hiške, okrog katerih smo
preživeli čudovite dni. Iz gozda smo zvlekli na kup suhe
in že na pol strohnjene veje in si v mehka gozdna tla
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zapičili ogrodje majcenih hišk. Skrbno smo jih pokrili s
praprotjo in listjem. Pod domačim kozolcem smo vzeli
majhen voz in ga že praznega s težavo odvlekli tja na
gozdni rob, kjer je raslo veliko visoke orlove praproti in
so krošnje dreves segale vse do tal. Nabrali smo polno
praproti in nalomili olistanih vej, kolikor se je le dalo, in
zvrhano poln lesen voziček komaj odvlekli nazaj v gozd.

Tiste svoje hiške smo gradili dan za dnem in vsak
večer smo utrujeni od svojega nadvse pomembnega dela
srečni legli v mehke postelje. Mame so nas pokrile in
poljubile, ugasnile luč in že nas več ni bilo. Ob tem so
prav ljubeče nekaj mrmrale, o tisti lepi dami, ki je tu in
zdaj med nami in nam daje vedno nove energije za naše
vragolije. Mi pa tistih utrujenih večerov, ko smo izčrpani
od doživetij polnih dni padali v sladek, puhast sen, prav
res nismo vedeli in nismo razumeli, o kateri dami nam
naše ljube mame s tako otožnim glasom nežno šepetajo.

Poletje je bilo nanizano iz najlepših dni. Ko smo
hiškam naredili streho, smo se lotili še tistega
nedolžnega potočka, ki je mirno in skoraj neslišno
žuborel mimo naših srečnih praprotovih hišk. Fantje so
kopali zemljo, nosili veje in blato, da se je naposled naš
potoček neusmiljeno zaustavil in se je za jezom nabrala
prav velika luža. In takrat so naši očetje, ki so odhajali
po cvetlični poti, z jeznim glasom govorili, da smo
uničili dobravo in poplavili ravnico. Poleg tega pa so
tako po tiho, že skoraj sami sebi govorili še o neki dami,
ki je menda nekje med nami in nam jemlje pamet … In
da nam zaradi nje po glavi rojijo le norčije in bedarije. In
potem, ko so se obrnili, so še dodali, da je kljub vsemu
najlepša in da vsak bi večno bil ob njej.

Koliko nepozabnih prigod se nam je zgodilo!
Mogočno drevo ob cvetlični poti je v svojih duplinah
skrivalo marsikatero skrivnostno gozdno žival, ki smo si
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jo nadvse želeli videti. Nekega večera smo opazili, da iz
najnižje dupline kuka lesna sova. Enkrat, ko je valila
svoja jajca, smo ji podtaknili kokošje jajce in izvalila je
piščančka, ki je bil po nogah prav smešno pokrit s
perjem. Oh, kako velika čarovnija je bila to takrat za
naše male radovedne glave! Polni otroških norčij so bili
naši dnevi popolno popolni.

Pa se tega nismo zavedali.
Niti za en sam trenutek nismo vedeli, da tam, ob tisti

cvetlični poti, ki pelje iz vasi, živimo sanje svojega
življenja. Čez čas smo pozabili tudi naše praprotove
hiške, še potoček si je ustvaril novo strugo in spet sam,
osamljen žuborel naprej. Pozabili smo na vse, tudi na
tisto iskreno in nedolžno otroško brezskrbnost in na to,
kako naj bi izgledal dan, ki je od vseh najbolj popoln. In
v tistih lepih davnih časih, nikoli, prav zares nikoli
nismo videli tiste lepe dame, ki je bila menda med nami
in o kateri so nam vsi tako po tiho govorili.

Potem … čez dolga, dolga leta pa sem jo v daljavi
vendarle uzrla … Prav tisto damo, o kateri so nam pred
spanjem mrmrale mame in o kateri so očetje nekaj
godrnjali, tako, čisto na tiho.

Videla sem jo! Prav po naši cvetlični poti je šla… Bila
je tako lepo ovenčana s cvetjem! Imela je sijoče, dolge
lase, umita je bila s svežo jutranjo roso in dišala je po
opojnem vonju češnjevih cvetov. Njeno vitko telo je bilo
ovito v dolgo, fino obleko, s katero je drsela po cvetlicah
in se je tako lepo elegantno spuščala čez njene boke.

Videla sem jo! Po tisti cvetlični poti iz domače vasi je
šla prav mimo kraja, kjer so stale naše praprotove hiške.
In počasi, počasi se je oddaljevala od mene, njena
podoba je vse bolj bledela in se stapljala z nežno
modrino neba. In če dobro pomislim, v resnici nisem
ujela tistega trenutka, ko je povsem izginila.
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In šele takrat, ko je ni več bilo, sem se zavedela …
Ona vendarle Mladost je bila.

Pa je kar šla … samo šla.
V tem viharnem, deževnem in hladnem jesenskem

večeru si želim z vso neskončnostjo svojega srca, da bi
se ta prečudovita dama le za en sam dan ustavila in bi
nazaj po tisti naši cvetlični poti prišla. In bi bili skupaj z
njo v praprotovih hiškah prav vsi vaški otroci in še
psiček Muri bi radostno tekal za nami. V večeru
življenja si želim bolj kot vse, da bi me še enkrat
prevevala tista neskončna vedrina, brezmejna domišljija
in bi bile v trenutke dneva vtkane le niti zlato
svetlikajočih se sanj.

Pa je kar šla … samo šla.
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Čez potok skače,
kjer je most

Marica Kranjc

Težko je med številnimi dogodki po osemdesetih
cvetočih pomladih izbrati pravega,

a ta je ostal nepozaben za vse moje življenje. Ker se
je dobro končal, sem ga izbrala za opis tega natečaja.

Stara sem bila štirinajst let, polna radovednosti,
raziskovanj in mladostnih sanj. Sorodnik, pri katerem
sem živela, me je zelo razveselil, ker mi je dovolil, da se
bom lahko peljala s traktorjem v Lukanjo. Pri rejcu
živali bomo naložili na traktorsko prikolico hlevski gnoj.
O Lukanji sem večkrat slišala od strica in tete, ki sta
preživela mladost v Kotu nekaj kilometrov od Lukanje.
Pohorje mi je bilo vedno zanimivo, saj je iz mojega
rojstnega kraja Malahorne v poletnem času čudovit
razgled na zeleno površino gozdov, med katerimi so
majhne vasi in velike kmetije. Pozimi vso naravo
prekrije sneg z belo snežno odejo. Stric mi je
pripovedoval, da je na Pohorju poleg zidanih dosti
lesenih hiš in gospodarskih poslopij, ki so pokriti s
skodlami. Imajo majhna okna, na katerih je polno rož.
Na kolinah sem se naučila nekaj Vodovnikovih pesmi,
kot so Jaz sem Vodovnik Jurij, O pohorskem kmetu, o
furmanih ob lukanjskem potoku, o božjih poteh, ki so
bile zelo zanimive. Ta ljudski pesnik je rad zahajal na
Pohorje nad Oplotnico, čeprav je živel na Skomarju.
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Teta in stric sta mi pripovedovala pripovedke o škratih,
o strahu svetlikajočih se panjev, o gozdnih vilah iz hiše
Čira-čara, o divjih lovcih, o pohorski drči, v katero so
napeljali vodo za spuščanje hlodov. Ob nedeljah in
praznikih, ko so bile suhe, so jih dekleta izkoristila za
bližnjico na romarsko pot. Nagajivi fantje so večkrat
nalašč spustili malo vode v drčo, da jim je zmočila
čeveljce.

Že zvečer sem si pripravila predpasnik, škornje in
toplo jopico, da me ne bi zeblo. To bo moja prva vožnja
s traktorjem in prvi obisk Pohorja. Gotovo bosta
zanimiva. Lukanja leži osem kilometrov severno od
Oplotnice. Peljali se bomo skozi naselje Cezlak, kjer je
kamnolom granita. Ta kraj mi tudi ni tuj, ker je stric
veliko let delal v tem kamnolomu. Vozili

so se iz Oplotnice v Cezlak na tovornjaku, prekritem
s ponjavo. Občudovala sem ga, kako spretno je doma s
kladivom in železnim dletom izdeloval granitne valjčke
za mletje grozdja. V tem kamnolomu je bilo leta tisoč
devetsto petinpetdeset zaposlenih največje število –
štiristo petdeset delavcev. Dosti lačnih ust se je hranilo
od zaslužka pri tem kamnolomu, saj so bile družine
takrat številčnejše, kot so danes. Stric mi je povedal
legendo o pastirčku, ki je na poraščenih skalah granita
pasel ovce. Pobral je kamen, ga razklal na dva dela in
drgnil drugega z drugim. Dobil je dva siva svetlikajoča
se oblikovana kamna. To naravno kamnino uporabljajo
danes za različne namene po Evropi.

V ponedeljek ob sedmi uri smo čakali na traktorista v
centru Oplotnice. Mene je sprejel v kabino, sorodnik in
pomočnik iz Oplotnice pa sta skočila na prikolico. Sonce
je trosilo

sončne žarke na zelene vrhove smrek, ko smo se
pripeljali po strmi kamionski cesti do Kolonije, kjer je
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odcep za Kebelj. Mi smo zavili levo v Cezlak. Zapustili
smo nekaj lesenih hiš in dve zidani stavbi, kjer so baje
stanovale družine granitnih delavcev. Danes so te stavbe
odstranili zaradi plazu na Huclnovem hribu. V centru
Cezlaka smo prevozili ozek most preko hudourniškega
potoka in se peljali mimo žage za razrez kamenja, dveh
zidanih stavb in mimo manjših barak za zavetje
kamnosekov pred mrazom ali vročino. Na desni strani je
bil vstop v prostor kamnoloma. Občudovala sem
mogočno skalo, iz katere so minirali granitno kamenje,
pastirček pa je najbrž bil že v šoli na Keblju. Bila sem
malo razočarana, ker sem pričakovala, da bo kot v
tovarni. Prepeljali smo se čez drugi most hudourniškega
potoka in nadaljevali vožnjo proti Lukanji.

V Lukanji sta ob potoku Oplotniščica stali lesena
stavba in hlev, ki sta bila pokrita s skodlami. Tam smo
se ustavili. Domač kruh in topel čaj sta se nam zelo
prilegla. Hitro smo naložili zvrhano prikolico gnoja in se
zadovoljni vračali. Spet sem lahko prisedla v kabino,
sorodnik in pomočnik pa sta ostala na vrhu naložene
prikolice. Poleg dveh zidanih zgradb so bile številne
lesene, v njih so stanovali gozdni delavci. Ob robu gozda
so se pasle koze. Na levi strani ceste, preden smo
zapustili Lukanjo, je stala lesena pobarvana stavba z
napisom Osnovna šola. Slišala sem, da je bilo prijetno v
tej šoli. Sicer se iz Lukanje ni videlo drugam kot v nebo.
Naenkrat sta preko ceste skočila srnjak in srna. Spet
nekaj lepega za moje oči. Gotovo ju je prestrašil ropot
traktorja. Ko smo se pripeljali do Kložnje, nekaj
kilometrov pred kamnolomom v Cezlaku, je traktorist
moral zavirati. A zavore na traktorju so slabo prijele.
Hotel je znižati hitrost z nižjo prestavo, a mu zaradi
preobloženega traktorja ni uspelo, zato smo se peljali kar
v prosti prestavi (v leru) po strmi, ovinkasti cesti.
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Traktorist mi je ukazal: »Bodi pri miru!« Vozil je po levi
in desni strani ceste, da je nekoliko zmanjšal hitrost. Pri
odcepu za delovni prostor kamnoloma sta sorodnik in
pomočnik skočila s traktorja. Midva s traktoristom pa
sva drvela dalje.

Sorodnik nama je kasneje povedal, da je takrat spodaj
ob mlinu stal neki človek in vpil:

»Tau je vse drobnu, tau je vse drobnu!« Sorodniku in
pomočniku so se od straha tresla kolena. Rada bi hitela
za traktorjem, a jima ni uspelo.

Traktor je pred prepadom zapeljal do kupa gramoza,
ob katerem je bila pričvrščena debela jeklena vrv. Ta se
je utrgala, a je spet nekoliko omilila hitrost, da je lahko
po sreči zvozil ovinek ob trgovini. Zdelo se mi je, da je
traktor kar preskočil most preko hudourniškega potoka,
nato je drvel mimo Gašperjev in Zagomilškov. Spet je
po sreči zvozil večji ovinek pred Kolonijo. Tam se je pri
križišču za Kebelj lahko ustavil. Oba sva bila najbrž
bleda kot na smrtni postelji. Vsa tresoča sva izstopila.
Skrbelo naju je, kje sta sorodnik in pomočnik. Traktorist
me je prijel za ramo in dejal: »Dobro, da si ostala
mirna.«

»Vse je tako kot v vlaku drvelo mimo traktorja, da
nisem imela časa za paniko. Šele sedaj se zavedam, kaj
bi se lahko zgodilo,« sem odgovorila.

Oblivala me je polt, ko sem nestrpno čakala ob
naloženem traktorju. Na cesti ni bilo žive duše. Še
dobro, da nama v divji vožnji ni pripeljal kdo nasproti.
Ob toku preko pohorskih in granitnih pečin je iz globine
prihajal šum Oplotniščice. Gledala sva v tla in imela
najbrž oba enake misli in skrbi. V prsih sem čutila
napetost s podobo, ki davi in vse zatemni. Minute so bile
dolge. Z bližnje smreke se je oglasila kukavica, kot bi
naju hotela potolažiti. … Naenkrat sva ju zagledala, da
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prihajata izza ovinka. Videti je bilo, da sta zdrava.
Srečali smo se z grenkim nasmehom in solzami v očeh.
Ob tem so zazvonili zvonovi k opoldanski molitvi pri sv.
Lenartu in pri sv. Miklavžu iz Koritnega. Nad nami pa
so odmevali zvonovi sv. Marjete na Keblju. Sklenila
sem roke in dejala: »Hvala bogu, da se je vse dobro
končalo.« Sorodnik pa je rekel traktoristu: »Bravo, Vili,
danes si ponovno naredil vozniški izpit.« Traktorist je
hrabro vstopil v kabino in tudi meni odprl vrata.
Pomislila sem, da bi šla raje peš. Ker sta sorodnik in
pomočnik spet splezala na prikolico, sem tudi jaz brez
besed vsa tresoča se prisedla v kabino. Do Oplotnice je
bilo še kake štiri kilometre vožnje. Po napornem dnevu
je počasna vožnja vsem prišla prav.

Čez dve leti sem se učila v cezlaški trgovini. Vsak dan
sem šla ali se peljala skozi Kolonijo v Cezlak. Večkrat
sem se spomnila na ta usodni prevoz s traktorjem. Tudi
po letih, ko sem delala v gozdarstvu, sem morala večkrat
službeno v Lukanjo. Pogosto sem obujala spomin na
svojo prvo vožnjo s traktorjem in na prvi obisk Pohorja.

Naj dodam še to, da se je po šestih letih ta traktorist
na križišču sredi Oplotnice z istim traktorjem smrtno
ponesrečil. Zapustil je hčerkico in mlado ženo.

Ob obisku grobov na pokopališču v Čadramu se
večkrat ustavim tudi pri njegovem zadnjem počivališču
in prikličem spomin njegovega zaskrbljenega obraza na
Koloniji in se vprašam, če nas vodi usoda ali božja volja
skozi življenje.
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Nov začetek
Maša Lipuš

Pospravljala sem podstrešje, ko sem na tleh opazila
fotografijo, na njej sem bila s starši. Slika je bila z
zadnjih počitnic, ki smo jih preživeli skupaj. Spomnila
sem se, ko sem sedela na vlaku in se prvič peljala k
dedku.

»Letošnje poletne počitnice bodo drugačne od
drugih,« sem si mislila. »Vedno sem bila skupaj s starši,
odpravili smo se na čudovite dogodivščine. To je bil
edini čas, ki smo ga preživeli vsi skupaj, kjer sem bila
zares srečna. Druge dni sem preživljala z varuško,
medtem ko sta bila onadva v službi in na potovanjih.«

Takrat sta me posedla na kavč in mi povedala, da se
ločujeta. Ni mi bilo jasno, kako in zakaj. Jezna sem bila
nanju, da sta sprejela to odločitev brez mene in da sta
se vedno le pretvarjala, da smo srečna družina. Jezna
sem bila, da me dokončno zapuščata. Čeprav smo bili
že dolgo ločeni. Nisem ju hotela več gledati in
poslušati njunih brezsmiselnih pojasnil. Krivila sem
njiju in sebe. Hotela sem stran od njiju. Odločila sta se,
da me pošljeta k dedku na kmetijo. Dedka nisem videla
od svojega petega leta, saj z mamo zelo redko govorita.
Na postaji je čakal dedek, tekla sem do njega in ga
objela, on pa me je le potrepljal po glavi in v tišini sva
se odpravila do kmetije. Dedek mi je pokazal mojo
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sobo in rekel, naj si odpočijem. Zdelo se mi je, da sem
v mamini sobi, vendar nikjer ni bilo nobenih stvari.
Nisem mogla zaspati, zato sem se odločila, da malo
raziščem. Povzpela sem se po stopnicah nasproti svoje
sobe in prišla na podstrešje. Pregledala sem vse škatle
in police, vendar nič ni bilo posebej zanimivo. Potem
pa sem zagledala majhna vratca na steni in jih odprla.
Notri je bila knjiga, ki je imela sive platnice, okrašene
z dragulji. Vzela sem jo in jo odprla. Ugotovila sem, da
je dnevnik. Na drugi strani je bil narisan zemljevid
kmetije in gozda za njo. Na gozdni jasi je bil označen
križ. Hitro sem obrnila na naslednjo stran in začela
brati.

»17. 6. 1967: Starša se spet kregata, slišim ju skozi
stene. Ne vem, kaj naj naredim, da nehata. Nočeta se
pogovoriti z mano. Nočeta se igrati z mano. Vedno
moram samo delati opravila na kmetiji, sama, brez njiju.
Želim si, da bi lahko bili skupaj in bi bili srečna
družina.«

»9. 7. 1967: Danes se mama slabo počuti, očka jo je
peljal k zdravniku. Želim si, da bi bila v redu. Odpravila
sem se v svoj skrivni kotiček v gozdu, tam se vedno
počutim bolje.«

»10. 7. 1967: Mama mi je danes povedala, da moram
biti pogumna, noče mi povedati, kaj ji je rekel
zdravnik.«

»20. 7. 1967: Mame danes ni bilo k zajtrku, šla sem
preverit, če je v redu, vendar mi oče ni pustil v sobo.«

Nisem hotela več brati dnevnika, saj se mi je
dozdevalo, kaj je bilo. Sklenila sem, da bom obiskala
kraj, označen na zemljevidu. Zjutraj sem se po zajtrku
želela odpraviti, vendar me je ustavil dedek. Začel me je
zasliševati, kam grem. Sprva mu nisem povedala, vendar
sem se na koncu vdala in mu pokazala dnevnik. Začel je
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brati, oči je imel solzne, potem se je obrnil in odšel v
hišo. Vzel tudi dnevnik in nisem mogla nikamor. Igrala
sem se z dedkovim psom, ko je dedek prišel.

»Slišal sem, da se tvoja starša ločujeta,« je rekel
pazljivo.

»Ja,« sem prikimala. »Mislim, da sem kriva jaz. Ali
pa onadva. Verjetno bi morali biti več skupaj, ampak
vedno sta bila zaposlena. Vedno je bilo njuno delo
najbolj pomembno.«

»Nisi ti kriva. Odrasli včasih skrivamo nekatere stvari
pred otroki, ker mislimo, da jih tako zavarujemo.
Namesto da bi preprosto govorili z njimi. Tudi jaz sem
to naredil. Tvoja mama je bila malo starejša od tebe, ko
je babica zbolela. Imela je neozdravljivo bolezen in
prepirala sva se o njenem zdravljenju. Tvoja mama ni
razumela tega in nisva ji hotela razložiti, kaj je narobe,
in tudi po smrti babice ji nisemmogel razložiti. Raje sem
jo poslal v internat, kot pa da bi se sam ukvarjal z njo, in
tako si je ustvarila življenje brez mene. In to, kar sem
naredil jaz, je ona naredila s tabo.«

Gledala sem ga in razmišljala o tem, kar mi je
povedal.

»Pridi, greva na sprehod, ti vodi.«
Podal mi je mamin dnevnik in sledila sem zemljevidu

do križa, tam pa je na moje presenečenje bil velik hrast, na
njem je bila drevesna hišica, pod njo pa je bil babičin grob.

»Tukaj se je tvoja mama potikala večino časa. Bil je
naš najljubši kraj. Sem smo hodili včasih na piknike. Na
tem mestu smo bili vsi srečni, zato sem se odločil, naj
ona večnost preživi tukaj. Zamočil sem s tvojo mamo,
ampak obljubim, da bom poizkusil biti boljši s tabo.«
Roko je dal okrog mojih ramen.

Tisto poletje sem se odločila, da ostanem pri dedku za
nedoločen čas in moja starša sta se strinjala. Od tistega
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dne je bilo drugače. Počutila sem se, da imam spet pravo
družino in bila sem srečna. Od tega je že več let in na
žalost dedek zdaj počiva pri babici. Jaz sem ostala tukaj,
vendar je čas, da popravim preteklost in se soočim s
staršema. Nisem bila prepričana, ali bosta dejansko
prišla sem, dokler nisem videla dveh avtov na dvorišču.
In tako sem se odločila, da bomo spet srečni, ne glede na
vse.
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Okus mladosti
MarušaMalnarič

Sprehajam se po gozdu. Mirno je, tiho, vse, kar
slišim, je šumenje listja pod nogami. Dan je lep, sončen,
topel za ta letni čas. Opazujem barve listja, lubja, mahu,
praproti. Umirjene barve popestri kakšna rdeča mušnica,
ki kot da kljubuje usklajenosti narave v tem letnem času.
Opazim kostanjeve ježice, naberem nekaj kostanjev, ki
so raztreseni med listjem. Prikličem okus pečenega
kostanja in gobove juhe. Razmišljam – če bi mladost
opisala z okusom in barvami, le kakšna bi bila?

Brskam po spominih, pustim mislim, da se
izmenjujejo po tekočem traku, predstave švigajo.
Razmišljam o brezskrbni otroški razposajenosti. Nato
v spomin prikličem okuse, ki so se prepletali v moji
mladosti. Če bi mladost opisala z okusom, bi le-ta
zagotovo izviral iz kuhinj mojih babic. Jabolčni
zavitek, orehova potica, mlečni močnik in bezgov sok.
Obiskovanje kuhinj obeh babic je bila posebno prijetna
izkušnja, predvsem v času priprav na praznike. Pravi
laboratorij kombinacij okusov in vonjav. Nabirka
receptov v stari, oguljeni knjigi s porumenelimi listi,
dopisanimi kasnejšimi različicami, je pričala o piljenju
pravega okusa skozi čas. Kljub vsem zapiskom,
hrambam receptov in kuharskih priročnikov naša
babica nikoli ni kuhala po zapisanih receptih. Vedno se
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je zgodila čarovnija, ko je količinam sestavin dodala
augenmass, občutek, ki ga je imela v glavi, dodala še
en ohtelc, kot se je rada izrazila, dodatnih sestavin.
Nikoli ni znala povedati, koliko in kaj dodaja po
občutku. Okus mojega otroštva je dobival oblike jedi z
nepozabnimi okusi, ki so se mi zasidrali globoko v
spomin.

Imam srečo, da še vedno kdaj pa kdaj zadiši iz
babičine kuhinje. Sicer redko, ker je gospa v letih, pa
vendar se še zgodi tista čarovnija vonjev in okusov, ki
pobožajo ne samo brbončice, pač pa tudi dušo.

* * *

Kaotični časi nenehnega hitenja in lovljenja že
izgubljenih minut so nas pahnili v prehranjevanje hitro
pripravljenih jedi, za katere si po pravilu nismo znali
vzeti časa za uživanje ob njih, kaj šele za pripravo hrane,
ki zares zadiši šele takrat, ko jo kuhaš z ljubeznijo.

Letošnjo pomlad si bo marsikdo zapomnil po tem, da
smo lahko po daljšem obdobju ustavitve javnega
življenja in precej kaotičnim poskusom omejevanja na
vse prežečega virusa tistega sončnega poznoaprilskega
vikenda končno skočili čez planke. Sprostil se je ukrep
omejevanja bivanja na občine in regije in pomlad nas je
obdarila s krasnim vremenom. Sanje in idila so se za
marsikoga končali v prometnem zamašku, saj si je zares
veliko ljudi želelo premika. Mi smo vztrajali in se
povzpeli na prelepo notranjsko planoto.

V času poznega kosila v planinski koči mi je prijazna
gospodinja prinesla divjačinski golaž. Že res, da po
celodnevnem pohodniškem izzivu še kako drži rek, ki
pravi, da je lakota najboljša kuharica, vendar se je takrat
zgodilo nekaj zares posebnega. Okušanje hrane me je
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prestavilo nekaj deset let, nekaj 100 višinskih metrov in
lepo število kilometrov stran, v jedilni kot jedilnice pri
babici. Kako sem lahko pri iskanju popolnega okusa
svoje mladosti pozabila na babičin golaž!? Ob okušanju
hrane so me spreleteli mravljinci. Spet sem bila majhna
punčka, ki z veliko žlico zajema z ljubeznijo

pripravljeno hrano, ki ne le poteši lakoto, pač pa
poboža otroka v meni. Priznam, to je bil eden najlepših
trenutkov, omogočil mi je zgraditi most med odraslostjo
in mladostjo.

Ko smo se vrnili domov, sem babici pripovedovala
o tem izletu, pohodu, o naročenem kosilu in odličnosti
jedi. Povedala sem ji, da sem se spomnila nanjo in kako
me je okus popeljal v otroštvo. Nasmehnila se je s
tistim milim, blagim nasmeškom in dodala, da jo je
tega naučila njena mama, moja prababica, ki je bila
mojstrica sukanja kuhalnice in kombinacije okusov. V
trenutku me je prešinilo, kako dolgo se je prenašal
recept med generacijami in kako skrbno je babica
dodajala ščepce sestavin, ki so ustvarile odlična kosila
mojega otroštva.

* * *

Če bi želela mladosti določiti barvo, bi bila nabirka
barv v paleti zares pestra. Zajemala bi bele do
svetlomodre odtenke, barve ledu na bližnjem bajerju, ki
je zaznamoval ure, preživete na drsalkah, obvezna bi
bila močna rumena, barva sonca, in še ena modrina,
barva morja, nežno roza, barva moje plišaste opice, brez
katere nisem mogla zaspati, in temno zelena, barva
krošnje jablane, ki je rastla pod oknom moje otroške
sobe. Še bi lahko naštevala, vsi odtenki barv pa bi se
prepletali med seboj, kot spomini, ki drvijo skozi misli.
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Mladosti se ne da opisati enoznačno. Prepletajo se
spomini, prepletajo se okusi in barve. Vsekakor pa zdaj
vem, da sem med spomini zgradila most, trden kakor
skala, kamen, kost. Nanj včasih pozabim in skačem do
novih izkušenj in spoznanj na mestih, ki so prepadna,
strma, nezavarovana in spolzka. Vendar, ko se umirim,
ko globoko vdihnem mir in z izdihom iztisnem iz sebe
vse napetosti, pomislim na zakladnico spominov, ki jo
nosim v sebi, na zaklad svojega otroštva. V njem je
skrita marsikatera modrost, če se le sprehodim čez most
do spominov na mladost.
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Igrajo se skupaj!
DraganMitić

Tretje leto je, a vedno enaka scena, ko se major vrača
domov na vojaški dopust. »A ti veš, da sem jaz v
uniformi in da tja ne more vsak. Morda samo na filmu.
Pa to ni kot pri civilistih, a razumeš?« Major je čutil,
kako sin tiho jeclja v sebi. »A ti veš, kako dolgo sem
brez očeta? In želim si samo, da bi nekaj dni preživel s
teboj. A je to veliko? Je to nemogoče?«

Komaj je skrival solze. Vojaki to dobro obvladajo.
Vendar vse, kar počne, počne zaradi njega, da zbere
gomilo denarja in potem bi šel in jo stresel na mizo
'nekemu glavnemu zdravniku' in rekel: »Vse vam dam,
samo pozdravite mi sina.«

Iz vojaške družine je in dobro ve, da se določene reči
urejajo tudi s kakšnimi čudnimi ukazi. Stricu je tudi
sedaj lažje vse to pojasnil kot očetu, čeprav sta bila oba
blizu vrhu bivše armade. Ni bilo prav po pravih poteh
in ne najhitreje, ampak so v komandi dobili namig od
dobro obveščenih: da bo v kratkem prišla kontrola
njihovega odnosa do invalidov. V glavnem, nekaj dni
zatem je bila njegova prošnja gladko odobrena: da
lahko vzame s seboj sina invalida za en teden v bazo na
misiji, da odleti in prileti nazaj z vojnim letalom po
razporedu neposrednih poletov za potrebe misije,
odobritev št. …
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Sin je zraven. Pravzaprav ga gleda pred seboj od
zadaj neposredno v uho, da bolje sliši, poskuša mu
pojasniti, kaj jima odpira pogled skozi ozko in niti ne
tako čisto okence … vse do pristanka v bazo.

»O, to pa je lepo urejeno! Ti boš tukaj težko občutil
pravo vojaško življenje, če bova samo tukaj notri čepela.
To so sobe, pripravljene za obiske, veš, ko k vojakom
pridejo dekleta ali žene.«

»Vem, da se lahko ljubčkajo!«
»A res? Vidim, da ti vse 'veš'. Lepo se urediva, potem

pa se oglasiva mami, da je vse OK. Veš, da smo komaj
dobili njeno dovoljenje, da si tukaj, težje kot od
poveljstva največje svetovne sile! Pa jutri lepo skozi
bazo, danes popoldne pa greva ven.«

Tudi v parku je bilo vse napol porušeno, vendar to ni
motilo otrok. Postavili so majhne gole, označene samo v
širino, in to s krivimi polomljenimi vejami. Dobra
odločitev. Temu je pritrdil tudi sinov nasmeh že
naslednjega trenutka, ko je žoga priletela naravnost v
njegovo desno kolo. »Eh, kaj č'mo, zletela je!« je
premeteno izjavil pobalinček, ko je pritekel po žogo v
zelo ubogih, popolnoma znošenih copatih, ter dodal:
»Ne bomo več.«

»Ni nič!« je odgovoril sin popolnoma nepričakovano.
Po navadi je bil tiho tudi, ko je bil s svojimi vrstniki. »A,
Ninić?« je povprašal fuzbaler in enostavno dodal: »A jaz
sem Milić,« in nemudoma, da ja ne bi izgubil niti ene
dragocene sekunde, stekel proti igrišču.

Morda bi se vse končalo pri tem neuspelem
pogovoru, če ne bi žoga še enkrat poletela do klopi in
odskočila prav predenj tako, da jo je ujel z rokami.
Presrečen. »Počakaj malo, grem se zmenit, veš,
izgubljamo tri proti dve, ampak ni problema.« Major
gleda fantka, ki s svojo odkritostjo preprosto popravlja
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vse tiste napake, ki so jih storili odrasli na tem koščku
preklete balkanske zemlje. Poglej malega, je že nazaj,
razlaga, kaj se je dogovoril z ekipo: »Vidim, da ti ne
moreš teči za žogo, vendar te bomo vzeli za vratarja.«
»Ja, ja,« odvrne sin ves nasmejan. »Ma počakajte,
kako?« Major se odločno dvigne s klopi: »Ne,
nemogoče je, in ne more … in ne razumete se.«

»Ma, vi nas samo pustite, zagotovo se bomo
razumeli!«

Sin se je naenkrat, na očetovo začudenje, postavil v
borbeni položaj. Malo je zasukal voziček in tako zakril
večji del gola. Že prva žoga, ki je s polno hitrostjo šla
proti golu, se je tako odbila od kolesa vozička, da je
odletela čez pol igrišča. Nekaj zaradi presenečenja,
nekaj pa tudi zaradi nore sreče je priletela prav do onega
dobrovoljčka. Dve-tri finte in padel je gol! In potem je
podobno od ponovno spretno odbite žoge padel še
zmagovalni gol za njegovo ekipo. In vsi so se zvrstili, da
bi potrepljali super vratarja po ramenu. Tisti mali
fuzbaler je pred celo skupino presrečnih fantkov zapeljal
voziček do majorja. Samo kimal je z glavo, nič ni
govoril in to naj bi pomenilo: »Ali vidiš ti to?« Tik
zraven njega je drugi fant kričal: »Mirë, mirë!«

Major je pomislil, od kod pa sedaj to? Otroci pa … o
miru? Čudno…? Ah! Kako je lahko pozabil ... Tako jim
je neki kmet vsakega jutra vzklikal, ko je šel mimo
stražarja, in mahal s tradicionalnim belim klobučkom.
Dežurni so ga nekaj časa prijavljali, ker so mislili, da gre
za provokacijo. Dokler prevajalec ni pojasnil, da se mirë
izgovarja enako kot mir, dejansko pa pomeni dobro!

Pred majorjevimi očmi se je odvijala spontana
izmenjava dobrote in človečnosti v odlični družbi, ki
iskreno skrbi za najbolj nesrečne posameznike. Poglej ti
to! Oni želijo osrečiti nekoga, ki pripada nasprotni
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strani, vzeti v igro invalida, ki jim ne more pomagat, in
to v težkem trenutku, ko izgubljajo! Iskre nečesa tako
dobrega so preprečevale, da bi svet postal še temnejši in
bolj mrzel. Major je stal z odprtimi usti: »Mi tu samo
motimo! Torej, oni so tukaj skupaj! Igrajo se skupaj!«
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Pot na najvišji vrh
DraganMitić

S spomini na lastno otroštvo lahko tekmujejo le
spomini na otroštvo mojih otrok. Ko sta bila otroka še
zelo majhna, v osemdesetih, smo začeli s tradicijo
spoznavanja novih krajev. Sreča je bila, da sta se rodila
samo leto in pol narazen. Ko še nista niti dobro shodila,
smo začeli s krajšimi izleti v naravo blizu doma. S komaj
nekaj meseci starosti sta že osvajala prve zaobljene
vrhove hribčkov v Črnuški gmajni. K sreči so samo
nekaj sto metrov od podstrešnega stanovanjca bili
brežiči, pokriti z mehkim listjem. Le malenkost naprej
so že čakali grički, prepleteni z dobro uhojenimi
stezami. Tako eden iz vozička, drugi pa z najboljšega
položaja, ko je lahko stal na zadnji osi otroškega
vozička, sta se počasi navajala na radovedne, a venomer
pomirjajoče poglede v naravo.

In tako je šlo tudi naprej. Primerno starosti so prišli
na vrsto Tivoli in bližnje sprehajalne poti ob
ljubljanskem Rožniku, ker so bili po naši selitvi na
konec Rožne doline preprosto najbližje. Včasih tudi med
tednom, po službi, a pravi izzivi so morali počakati na
proste dni. Tedaj so na vrsto prišle 'odprave': sam vrh
Rožnika, Toško čelo, Katarina. To so bili že celi dnevi,
izpolnjeni z jutranjimi pripravami, polnim dnevnim
dogajanjem in večernim pripovedovanjem ter
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obnavljanjem doživetij. Nogice so malo trpele, ampak je
zato norenje v banji vse napore izbrisalo in otroka
pospremilo v posteljo na milo sanjanje o še svežih
dogodivščinah.

Vsako leto je po en velik izziv postavljen na prvo
mesto največjega letnega podviga in tedaj je kar nekaj
časa bil pravi zmagovalec: pot na 'najvišji' vrh! Pot na
Orle!

Že ko sem najavil to 'akcijo' kot našo naslednjo
avanturo, je bilo v njunih očkah očitno razbrati izjemno
zanimanje. V tem času vam otroci pač vse verjamejo.
Oči je povedal in hči mu je popolnoma zaupala. Oh,
zakaj to obdobje ni trajalo malo dlje? In otroci si vse
zapomnijo! Žal nam tudi to tedaj ni jasno in se nam zdi
zamalo, da moramo ponavljati, ponavljati. Nujno
morajo vsako stvar slišati večkrat, da bi zadevo lažje
utrdili v svojih mehkih 'vijugicah'. Sine, malo mlajši, je
vse to vpijal v želji, da bi sestro dohiteval čim prej in v
vseh zadevah. Če pa je le prosil, da mu še ona kaj nariše,
je vedno prosil za orla. Ta se mu je zdel najbolj imeniten,
tako močan, da lahko tudi 'otročka' odnese. In tedaj se je
pojavila možnost, da gremo na Orle! Sedaj je na vrsto
prišel 'najvišji vrh'.

Seveda smo večji del poti osvojili z avtom. Skoraj
novo rdečo stoenko smo parkirali ob neki lepi jasi.
Zanimivo, da tedaj na to, da boš nekje parkiral, skorajda
nisi bil pozoren. Celo v središču mesta je sicer bilo nekaj
pravih parkirišč, sicer pa si parkiral, kjer si našel prazen
prostor. A danes je to vzrok stalnega, nemajhnega stresa,
ko se odpravljaš v središče mesta. Tudi barva stoenke je
tu pomembna, ker je bila tako intenzivna in tako dobra,
kosala se je lahko z rdečo barvo romea giuliette, z barvo
najboljših oblikovalcev na svetu. Ej, tekmovali smo z
najboljšimi tedaj, noben vrh za nas ni bil nedosegljiv, v
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nekaterih športih smo to tudi zares bili, zares smo se
povzpeli na vrh sveta, na Mount Everest …
Čomolungmo ... Želel sem si, da bi se tudi moja otroka
navzela te samozavesti in pridobila željo po
premagovanju vsega, kar se jima bo postavilo na pot k
vrhu. Tudi osvajanje teh vrhov je imelo vlogo
posrednega in implicitnega podajanja modrosti, ki naj bi
jima pomagala v življenju: da je težko najti drugo in tako
gotovo pot do zadovoljstva, kot je ta, da prideš vedno do
konca in si pri tem rečeš, da si dal vse od sebe.

Kakšno veselje je bilo zaznati v očkah Anike, ko je
prebrala na tabli »O LL L E«! R je, kot je to običajno,
prišel na vrsto kot zadnji glas, ki ga je osvojila. Zato je
pa vse druge uporabljala v obilju vso pot, Orle pa smo le
dosegli. Če piše Orle, smo menda že tukaj. Prav ta nauk,
vztrajati do konca, je bil zame vedno zelo pomemben,
morda eden najpomembnejših, zato sem jima prav tega
hotel predati v celoti. Sledila so dopovedovanja,
pojasnjevanja, preusmerjanja pozornosti na vsako
možno zanimivo zadevo, objekt, bitje, pojav, tako kot na
vseh naših skupnih poteh. Na tej, proti Srednjemu griču,
ki se je ponašal z najvišjo do tedaj osvojeno višino 458
m, je bilo kar nekaj takih.

Osvojitev najvišjega vrha je vseeno prišla in veselja
ni mogla zmotiti niti zelo slaba vidljivost. Kljub vsemu
so se v daljavi videli še višji in imenitnejši vrhovi. Bil
sem kar tiho in njunim očem, željnim vedno novih
pogledov v daljave in višave, dopuščal možnost, da
občudujejo za zdaj nedosegljivo in začutijo željo tudi po
njihovem osvajanju. Ko bosta tudi sama malo večja.
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Ko so igrali Avseniki
Jelka Namestnik Brbre

Svoje mladosti se velikokrat spominjam. Tudi danes,
ko se sprehajam tik ob reki Dravi. Toda nič več ni takšna
kot tedaj – danes je skoraj neprepoznavna, siva, motna,
umazana, nič več živa …

Z očetom sva tedaj večkrat na teden vstajala zgodaj
zjutraj in odšla na obrežje reke Drave, kjer naju je čakal
'najin plac' – klopca za dva, bila je rezervirana samo za
naju. Dolge ure sva namakala črve, preden se je ujelo kaj
na trnek. Pazil je in me opozarjal na deročo vodo, ki je
bila takrat še bistra in čista, a mene je vabila kot
magnetna sila. Klicala, naj se okopam. Starša sta nam
otrokom strogo prepovedala igranje ob reki, kaj šele v
njej. »Reka Drava je zelo nevarna!« sta govorila. Bolj
kot sta nam to omenjala, bolj nas je mikalo, da
poskusimo. In smo!

Nekega junijskega dne smo se skrivaj odpeljali s
kolesi naravnost tja, kamor ne bi smeli. Nismo se dolgo
vozili, ko smo našli primeren prostor za svoj podvig.
Plavati sem znal samo jaz, sosed za silo, brat pa ne.
Ampak takrat nisi rekel na glas, da ne znaš! Takrat smo
bili pogumni in smo 'znali', smo se pa v resnici le
pretvarjali, da obvladamo plavanje. Namakali smo se
kakšne pol ure, ko sem zagledal, kako brat sredi vode
otepa z rokami. Vidim vrtinec, ki ga srka vase. Od daleč
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sem videl še samo roke, v trenutku sem se pognal v
vodo, priplaval do tja, se potopil … gledal pod vodo in
napenjal oči. Videl sem bolj malo, a sem ga zadnji hip
začutil z dlanjo, prijel sem ga za lase in ga potegnil nad
gladino. Z eno roko sem ga oprijel pod brado in vlekel
proti kopnemu. Končno sem ga potegnil na suho, tam
sem mu pomagal zadihati, nakar je izkašljal nekaj vode.
Voda se je ulila iz njegovih ust. V obraz je bil ves bled.
Ko je končno pogledal vame, sem si oddahnil. Pogledala
sva se. Najbrž je videl strah v mojih očeh — jaz sem
njegovega!

Dogovorili smo se, da o tem ne bomo govorili nikoli
več. Z bratom sva se vrnila domov. Nikoli nismo
povedali staršem.

Brata pa sem čez nekaj let vprašal: »Kakšna je bila
izkušnja?« On mi je le tiho, a iskreno priznal: »Avseniki
so mi že igrali,« in pokimal z resnim izrazom na obrazu.

Starši niso nikoli zaznali sprememb, a jaz nikoli ne
bom pozabil, kako me je bilo strah, da bom izgubil
edinega brata. In življenje je šlo naprej.
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Kalejdoskop spominov
Anita Novak

Po nočni žurki se z opoldanskim soncem zbudim,
zmedena od tujega okolja, opotekam se med pisanimi
šotori in iščem sanitarije ter svoje prijatelje. Kje so vsi?
Pogledam levo, pogledam desno, zavozlani platinasti kodri
mi zaplapolajo v vetru, vse je mirno in tiho, tu in tam
kakšno pokašljevanje iz šotora. Morala bom dlje vstran po
manjši klančini pred seboj, po kateri se vrtinči droben pesek
med redko raslo grmičasto travo, na drugo stran, kakšnih
dvesto metrov. Oh, pravi podvig po dolgi neprespani noči,
zdi se mi, da sem sredi puščave in v daljavi vidim oazo, v
bistvu sanitarije. Mislim, da ko je žurke konec, pride drug
dan vse spet nazaj kot bliskavica utrinkov spominov, vsake
toliko kakšen utrinek, med seboj niso povezani, pojavljajo
se, kot zvezde zasvetijo na nebu, naključno. Kot
kalejdoskop spominov, ki se vrnejo, medtem ko se on ne.
Čakaj, on? Oh, da, še ena črtica sem na njegovem seznamu,
kako mi uspe biti tako naivna pri sedemnajstih? Zdi se mi,
da sem tisto sekundo, ko sem ga včeraj zagledala, vedela,
da se bo to zgodilo. Saj ni nič od tega, kar je rekel ali kar je
naredil, bilo je enostavno v občutku, ki je prišel zraven
paketa. In nora stvar je, da ne vem, ali bom še kdaj to tako
močno začutila. Oziroma ne vem, ali bi morala človeka
vedno tako močno začutiti. Pomislila sem, kako te lahko
hudič vleče k nekomu, ki izgleda skoraj kot angel, ko se
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nasmeji? Mogoče je on to vedel, ko me je videl sinoči.
Najbrž mi je pisalo na obrazu naivna gospodična z imenom
Č-r-t-i-c-a. Izgleda, da sem se čisto izgubila, kot Rdeča
kapica, ki nabira gozdno cvetje za babico in sreča volka.
Mislim, da najhujše ni bilo izgubiti njega, ampak je bilo
izgubiti sebe. Včeraj se mi zdi kot pred davnimi časi,
časovni trak nekaj napak nazaj in volk me najde. On in
njegov ego sta me našla, izgleda, da mi je bilo všeč, da mu
nič ne pride do živega, flegmatik in narcis hkrati. Vedela
sem, da je težava na dveh nogah, takoj ko sem ga videla,
zato se lahko res sramujem. Bila sem tam na neznanem
čustvenem terenu, kjer še nikoli nisem bila, in zato me je
kot vžigalico odpihnil. Sama sem se spravila na spolzka tla,
ki jih ne obvladam. In sedaj te objokujem kot težavo, ki
namesto da bi bila srečna, da je z nočjo odšla, jo pogrešam.
Oh, težave, težave. Očitno bi jih lahko delila potemtakem
na prijetne in manj prijetne ali kako? Zdaj po nekaj
prebliskih v spominu se je pokazalo, da si našel drugo in
tretjo črtico za menoj. In spoznala kot strela z jasnega, da
sem ti bila šala. Vedela sem, da si drugo ime za težavo, v
trenutku, ko sva se spogledala. Notranji glas mi ob tem
tornadu misli prigovarja: Punca, od zdaj boš poslušala svoj
instinkt, jasno? Vedela boš, kdo je gospodič Črtica. In
mislim, da ne moreš ugotoviti, kdo si, dokler se ne izgubiš
vsaj za trenutek na svoji poti. Ves čas se izgubljamo in
najdevamo in tako pridobivamo izkušnje. Medtem ko se
ubadam s temimislimi, se pojavijomoji izgubljeni prijatelji
z nasmeškom na obrazu, očitno še niso zatisnili oči od
sinoči, potegnejo me s seboj, še sama se nalezem njihovega
veselja in poskočim z njimi novim dogodivščinam
nasproti. Le kakšne barve in vzorce kalejdoskopa
spominov bom videla jutri? Moram priznati, da je moje
najstniško življenje res pisano in zabavno, kot mavrica na
nebu, kadar hkrati dežuje in sije sonce.
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Centimetri
Pavla Petač

»Dajte no, mama, samo petnajst centimetrov ga
skrajšajte,« sem zares lepo prosila mamo, kadar mi je
šivala krilo. Bila je dobra šivilja, vse Micke iz naše
doline so jo hvalile. Ni se dala prepričati in tuhtala sem,
zakaj. Se je morda bala, da bom pri šestnajstih še zrasla
in bo krilo kmalu prekratko? Morda bi ji bilo nerodno
pred pobožnimi sosedami, ali pa se je bala pohujšanja
sosedovih fantov?

Teta mi je za rojstni dan kupila blago za krilo, blago
mi je bilo všeč, a kaj, ko ga je bilo preveč in vedela sem,
da bo krilo spet dolgo do kolen. V zgodnjih
sedemdesetih letih sem bila gimnazijka z najdaljšim
krilom na šoli. Tedaj so vse punce nosile mini krila, še
razredničarka je imela krilo precej nad zamaščenimi
koleni. Jaz pa nisem imela nog na iks in tudi ne na o.
Vojaki v šentviški kasarni so vedno žvižgali za mano,
kadar sem šla k bratrancu na obisk.

Sošolke so občudovale blago mojega novega krila,
dolžina jih je pa res motila.

»Saj ga lahko odstrižemo,« je predlagala tista, ki je
imela s seboj vso kozmetiko in šivalni pribor. V hipu
sem se odločila, da bom vsaj enkrat v življenju taka kot
druge. Med glavnim odmorom sem na stranišču slekla
krilo in sedla na školjko. Sošolka je v predprostoru z
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majhnimi škarjicami grizla moje krilo, petnajst
centimetrov dolg ostanek blaga je vrgla v smetnjak.
Odmor je bil ravno prav dolg, da je krilo uspela tudi
zarobiti. Sošolke so me dvignile, da sem se lahko
pogledala v majhno ogledalo nad umivalnikom. Bila
sem si všeč.

Kot nalašč sem na poti od avtobusa do doma srečala
samo dve opravljivi sosedi, ki sta me debelo gledali v
spodnji del telesa. Nikjer nobenega fanta, nobene
prijateljice iz vasi. Čedalje bolj me je grizlo, kaj bo
doma. Mama je bila na vrtu in jaz sem hitro smuknila v
domače cunje.

Potem sem edino mini krilo dolgo nosila med
knjigami v torbi. Včasih sem se preoblekla za drevesom
ob poti v šolo, včasih šele na šolskem stranišču. Seveda
mi je mama očitala, zakaj ne nosim novega krila, pa sem
se izgovarjala, da ga je škoda za vsak dan.

Neko nedeljo smo šli k teti na obisk in mama je
vztrajala, da oblečem novo krilo, če mi je pa teta
podarila blago. Ubogala sem, požirala slino, gledala v tla
in vlekla krilo proti kolenom. Mama se je zgrozila in
nato sem morala poslušati pridigo o nespoštovanju
njenega truda, o nehvaležnosti ...

K teti, mamini starejši sestri, sem vseeno šla. Bila
sem prepričana, da bom morala poslušati še njeno
zgražanje. Toda ne, krilo ji je bilo všeč in moje noge
tudi. Potem mi krila ni bilo več treba skrivati v torbi.
Sošolkini šivi na robu krila so malo popustili in mama
jih je popravila.

Kmalu po maturi se je moda obrnila in mamo sem
morala prositi, da mi sešije krilo, ki bo pokrilo kolena in
še malo več.
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Spomini, spomini
Marjeta Ratković

Leta tečejo, nič ne rečejo. In ko nisi več rosno mlad,
pozabljaš, kaj si opoldne kosil, spomini otroštva in
najstništva pa nezadržno vrejo na dan, varno shranjeni in
popredalčkani nekje v podzavesti.

Trg Alfonza Šarha, bistriški potok, farovški travnik
za cerkvijo, farovška goša, ki so jo pred leti posekali
zaradi širjenja pokopališča, Tibola in ribnik gor proti
Jožefu so bili raj našega otroštva. Spomladi smo
opazovali razmnoževanje neštetih žab okrog tega
ribnika, prepričani, da nosijo na svojih hrbtih mladičke,
v resnici pa so na njihovih hrbtih uživali samčki v času
oplojevanja. Pozimi pa sankanje na Liklovem kuglu,
tik pod bistriškim gradom, ki je bil naseljen s
stanovalci, in pripovedovali so, da v njem straši.
Visoko nad kuglom razbite šipe, polomljena okna, ker
naj bi se duhovi ponoči prepirali, rjoveli in obmetavali
bogsigavedi s čim. S strahom smo pogledovali tja gor,
da se slučajno ne bi prikazal kak duh in nam storil kaj
žalega. Pa hribčka pri farni cerkvi, za Domom kulture,
proti pokopališču, ki sta zdaj zravnana z zemljo. Zime
so bile na naše veselje radodarne s snegom in mrazom.

To so bili časi, ko smo se malčki brezskrbno podili
naokrog brez nadzora odraslih, brez bojazni, da se nam
pripeti kaj slabega. Le tu in tam, če si ušpičil kaj
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prepovedanega, si fasal kepo okoli ušes ali s kuhalnico
nekajkrat po riti.

Stanovali smo v nadstropju nekdanje kaplanije, ki jo
je leta 1747 dal zgraditi tedanji župnik Caspar Johann
Zamlik. Sprva je nudila dom stanovalcem, kasneje so
dozidali visok obokan prizidek s kupolo, pod katero sta
po pripovedovanju dva kaplana, ki sta tu kasneje
stanovala, pod obokom zaradi potreb velike bistriške
fare parkirala fijakerje oziroma kočije. V kupoli prizidka
je bila kapelica sv. Družine.

V tej kaplaniji smo stanovali do leta 1957, do mojega
9. leta starosti. Kapelica, oziroma kar kapela zaradi
svoje velikosti, je bila od vrha do tal poslikana s
freskami, svetimi podobami, uporabljali pa smo jo za
shrambo. Še danes vidim napol prazne police, na tleh pa
vreča moke in sladkorja na zalogo in prekajene bunke, ki
so visele na vrvicah, ter pleten kovček, ob katerem je ata
žalostno posedal, ko je vanj zlagal oblačila, ker je bil
poklican na orožne vaje na Korčulo, po ulicah pa so
odmevali vzkliki: »Trst je naš! Trst je naš!« Na pročelju
kaplanije je visela velika lesena tabla z napisom:
HOMAR KATI, DIPL. BABICA, moja mama.

Poleti smo otroci čofotali po nizki vodi bistriškega
potoka. Pod kamenjem smo brskali za šaržerji in
posameznimi naboji, ki naj bi jih za sabo pustila nemška
vojska v času 2. svetovne vojne. Nekoliko starejši fantje
so jih odprli, odstranili pokrovček, stresli smodnik na
kupček in ga prižigali, da je zagorelo z nizkim, modrim
plamenom. Cele šaržerje smo včasih odnesli oficirju
Rusikovskemu, katerega družina z dvema sinovoma,
našima sovrstnikoma, je stanovala v nadstropju hiše KZ,
nasproti nekdanje trgovine Volan.

Na vroč poletni dan, pri kakih petih letih, sem se
nervozno prestavljala okrog kamnitega studenca,
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oddaljenega nekaj metrov od kaplanije. Vodo so tu
natakale vse okoliške hiše, ker še ni bilo vodovodnega
omrežja. Danice in Marte ni bilo od nikoder. Vsak dan
smo se dobile za raznovrstne igre v travi, čofotanje po
potoku ali igranje pisma. Na tla smo narisale obliko
pisma in na eni nogi brcale ploščat kamenček iz polja v
polje.

Naveličala sem se čakanja. Po železnih palicah,
zabetoniranih v ograjo, sem se spustila v strugo potoka.
Najprej sem pregazila njegov krak, ki je potekal od
Krabonjevega mlina in se zlil v potok že pred mostom.
Na tem mlinu so ženske prale perilo. Večkrat smo otroci
racali za obilno sosedo, ki se je pozibavala s škafom na
glavi. Preko bistriškega mostu, mimo kovača in čez most
po cesti proti Šmartnemu na Pohorju, kjer se danes
nahaja Komunalno podjetje.

Po vodi je racal in čofotal edino Maks. Ko sem se mu
približala, me je poškropil z vodo, jaz pa njega z rjavo
gumijasto pumpico s črnim plastičnim nastavkom.
Izmaknila sem jo mami, uporabljala pa jo je za
klistiranje dojenčkov. Hotel mi jo je speljati, pa mu ni
uspelo, čeprav je bil veliko višji in starejši od mene.
Nenadoma se je zazrl nekammed kamenje, v dno potoka
in vzkliknil: »Poglej, poglej, kakšna sreča! Tamle so
patroni!« Iz vode je potegnil kar cel šaržer z nekaj
naboji. »Greva jih zakurit!«

Mimo njegove stare mame, ki je v toplih dneh v dolgi
obleki in ruti, tesno zavezani za tilnikom, posedala na
klopci, sva odšla zadaj na vrt te nizke hiške, ki smo ji
rekli na Sokovem, danes pa je tam visoka zgradba s
poslovnimi prostori. Desno od kaplanije se je raztezala
proti potoku in v njej je nekaj časa živel Maks. Pumpico
sem odložila v travo, Maks je prižgal smodnik in ko je
dogorel, sem ugotovila, da pumpice ni več.
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»Maks, vrni mi pumpico!« sem zavpila. »Kakšno
pumpico, poišči jo, jaz je nimam!«

Pa vendar sem v njegovem napetem mednožju
zagledala svojo pumpico. Z glavo sem se mu zaletela v
trebuh in pumpico zagrabila z obema rokama. Sunil me
je, da sem odletela po tleh, in zavpil: »Pa kaka pumpica,
si zmešana, budala mala? Boli, boli! To je moj lulek!« In
resnično je bil lulček trinajstletnega fantiča. Pumpice
nisem našla, verjetno si jo je Maks skril v kak grm, ker
je bila za tiste čase nekaj posebnega in nedosegljivega.

Maksa že dolgo ni več. Velikokrat sva se mimogrede
srečala. Bil je veseljak, muzikant, vedno nasmejan in
dobro razpoložen. Morda se ravno zdaj, nekje tam gori,
nad zvezdami z mano spominja našega otroštva.
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Dan vmojem življenju
Katja Rebernik

»Otrok lahko odraslega nauči tri stvari: kako biti
srečen brez razloga, kako biti vedno zaposlen in kako
z vsemi močmi zahtevati tisto, kar si želiš.« (P.
Coelho)

JUTRO
Zbudil sem se zgodaj in odlično razpoložen.

Nekdo me je ponoči spet prestavil v mojo posteljico,
a se ne bom razburjal. Sem pa lačen. Malo zajokam.
Vidim mamico, ki počasi dvigne glavo. Skuštrani
svetli lasje ji zakrivajo lica, oči pa ima le narahlo
odprte. Omahne nazaj na posteljo in z roko dregne
spečega očka. Očka spi naprej. Ponovno zajokam.
Mamica končno vstane in se mi smeje približa, da
dvignem roke v njen objem.

ZAJTRK
Sedim na hladnih kuhinjskih ploščicah, obkrožen s

tremi lonci in zajemalko, ki mi jih je uspelo izvleči iz
najnižjih predalov. V kuhinji diši po pogretem mleku,
iz radia pa prihaja tiha melodija. Mami mi pripravlja
zajtrk. Sploh me ne opazi. Vzamem lonec in ga
spustim na tla. Končno vstane tudi očka.
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DOPOLDANSKA OPRAVILA
Opral sem si dudo. Z mamico sva nalagala perilo v

pralni stroj, jaz pa sem mimogrede v boben odvrgel še
svojo dudo. Mami jo je našla malo prej in je bila
precej slabe volje.

Z mamico sva danes zelo produktivna. Kosilo se
nama sploh še ni skuhalo, pa sva že posesala
stanovanje in obesila perilo. Brez moje pomoči bi
mami s tem končala šele zvečer. Najkoristnejši sem
pri sesanju. Ker še ne znam hoditi brez opore, se
plazim za sesalcem in pritiskam na tri različne gumbe.
To je res najmanj, kar lahko storim. Ko obešava
perilo, oblačila iz košare najprej zložim po tleh, da jih
mami potem samo pobere in obesi na stojalo.

KOSILO
Sedim ob mizi v otroškem stolčku, pred mano pa

krožnik, poln sumljivo zelene goste zmesi. Mami
zajame žličko in mi jo ponese pred usta. Malo
oklevam, a nazadnje odprem usta in pogoltnem. Moji
sumi so potrjeni, ogabna brozga. Mami ponovno
zajame žličko in mi jo ponese pred usta. Tokrat uspem
žličko prijeti, a ker jo obrnem na glavo, zelena gmota
pristane na mojem stolčku. Da ne bi bilo treba
mamici, packo kar sam pobrišem z rokavom. Ko
imam v ustih vsebino naslednje žličke, me nekaj
požgečka v nosu in kihnem. Stena nasproti mene kar
naenkrat oživi.

PO KOSILU
Opazujem muho, ki se sprehaja po tleh jedilnice.

Očitno sva oba na lovu za drobtinami, ki so končale
pod mizo med kosilom. Očka in mamica po
stanovanju iščeta daljinec.
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POPOLDAN
Ležim na preprogi v dnevni sobi, cepetam z

nogami in krilim z rokami ter huronsko vreščim. V
obraz sem ves zaripel. Nisem lačen in nisem zaspan.
Hočem tisti pokrovček od sončne kreme, pa mi ga
nočeta dati. Očka mi ponudi dudo, a jo izpljunem.
Brez pokrovčka mi ni več živeti. Mami mi nato
prinese flaško s čajem, zato takoj preneham jokati in
se trdno oklenem svoje flaške. Brez flaške bi bil pa
res pogubljen.

OBISK
Odšli smo na obisk. Očka in mamica sta vzela

zraven polno škatlo igrač, da bi se igral in dal mir. Saj
sem se nekaj časa igral z majhno plastično gospo, ki
je podobna moji prababici, potem pa mi ni bilo več do
tega in sem gospo vrgel v kozarec enega od
gostiteljev. Vsi so se smejali, še mamica.

VEČERJA
Mamica je odšla po nakupih. Očka nekaj brklja po

kuhinji, medtem ko se mu na kuhalni plošči greje
enolončnica. Splazim se do kopalnice, odprem priprta
vrata in jo zagledam. Tokrat mi mora uspeti! Slišim
očka, kako prisopiha za mano. Hitim po vseh štirih,
očka pa za mano vzklika moje ime. Uspelo! Oprem se
na beli pokrov in vstanem. Tik preden bi za vedno
razrešil skrivnost vsebine straniščne školjke, me
močna roka dvigne visoko v zrak. Planem v
nenadzorovan smeh.

Po stanovanju se medtem razširita čuden vonj in
dim. Očka z mano v naročju steče v kuhinjo, kjer se iz
lonca vali oranžna tekočina. »Šment, šment, šment,«
ponavlja očka in hiti brisati pult. Pričnem jokati.
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Odprejo se vhodna vrata in skoznje prikoraka
mamica. Hvala bogu!

VEČER
Sem umit in pripravljen za spanje, ampak še nisem

zaspan. Golorit se plazim po stanovanju, medtem ko
mi mamica in očka poskušata nadeti plenico. Končno
me obkolita. Mamica me požgečka in planem v smeh.
Od vzhičenja jo ugriznem v ramo, da zavrešči.
Poskušata me zamotiti z gumijasto rumeno račko, ki
jo imam za kopanje. Ni mi zanimiva, zato jo vržem po
tleh. Začutim potrebo in se polulam.

PRED SPANJEM
Z mamico leživa na postelji. Bere mi pravljico o

nagajivem mišku in me nežno boža po glavi. Diši po
mleku in pirini kašici, ki sem jo med večerjo nanesel
po njenem obrazu in laseh. Želel sem, da bi tudi ona
poskusila. Zberem še zadnje atome moči in se
dvignem do stikala nad posteljo. Mami bo zagotovo
ponosna, če še nekajkrat prižgem in ugasnem luč.

Očka iz dnevne sobe zakliče, da je našel obglodan
daljinec pod zofo. Ker nimamo psa, vsa krivda
nemudoma pade name. Mami globoko vzdihne in me
s prstom nežno potreplja po nosu. Tudi jaz jo primem
za nos in krepko stisnem. V odgovor se zasmeje in me
stisne k sebi. Pod žarečimi očmi ima temne kolobarje.
Rad jo imam. Jutri se bom še bolj potrudil. Toliko je
še opravil, dan pa tako hitro mine. Kako čudovit dan!
Kako čudovito je življenje!
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Kot ptici dve
(resnična zgodba)

Lučka Skale

sBili smo na morju. Stara sta bila štiri in šest let.
Stanovali smo v stanovanju v sedmem nadstropju.
Stanovanje je bilo lepo, z balkonom in teraso.

Vsako jutro sem po zajtrku malo počistila, mož je
bral časopise, fanta pa sta se igrala in zabavala po svoje.
Navadno sta bila zelo glasna.

Tisto jutro pa sva začutila tišino.
»Kje sta mulca?« je vprašal mož.
»Jaz vendar delam. Ti bi ju moral imeti na očeh.«
Klicala sva ju, ju iskala vsepovsod. Vhodna vrata so

bila zaklenjena. Na terasi in balkonu ju ni bilo. V
strahu, da sta padla iz sedmega nadstropja, sem šla na
balkon in pogledala dol. Nisem ju videla. Za trenutek
mi je odleglo.

Potem sem zagledala žensko iz sosednjega bloka.
Mahala mi je, da bi pritegnila mojo pozornost.

Sledil je šok, lahko rečem, da eden največjih v
moževem in mojem življenju.

Ženska je vpila:
»Ali veste, kje sta vaša otroka?«
»Ne, pravkar ju iščeva. Kje sta?«
»Poglejte na streho poleg balkona.«
Blok, v katerem smo bili, je bil grajen v različnih

višinah. Sosednji trakt je bil eno nadstropje nižji. Ob
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našem balkonu pa strma kraška streha.
Moram priznati, da me je skoraj zadela kap. Na vrhu

strehe sta okobal sedela, jahala kot dva galeba, naša dva
fanta.

Poklicala sem moža, ki je še vedno godrnjal, kako ne
znam paziti otrok.

»Glej,« sem mu pokazala fanta.
Prebledel je.
»Prosim, reši ju,« sem prosila.
Fanta sta bila dobre volje. Le dol nista znala priti.
Mož je stopil z eno nogo na zaboj ob ograji, z drugo

pa na streho.
»Zdaj pa počasi. Tilen, najprej ti. Pomakni se do

stene. Drži se za steno in pridi do mene. Prijel te bom in
te dal na balkon.«

Bil je le dober meter poti. A spodaj okoli petindvajset
metrov globok prepad.

Nisem si upala dihati. Stiskala sem pesti in strmela v
Tilna in njegovega očeta.

Tilen je končno zbral korajžo. Počasi se je pomikal
proti steni. Potem je ob steni zdrsel proti možu.

Zamižala sem. Začutila sem skoraj fizično bolečino.
Potem pa sem v rokah imela svojo malo kepico, svojega
Tilna.

Joj, še enkrat enako. Saša je mnogo težji od brata.
Pogledam, Saša je že pri steni. Sledijo usodni

trenutki.
»Bo možu uspelo ujeti tudi njega?«
Stiskam k sebi Tilna, ki mi govori, da ga preveč

stiskam.
V tistem mi mož poda Saša, ki v strahu prosi: »Ne me

natepsti. Saj ne bom nikoli več. Prosim!«
Objela sem ga in oba odpeljala v stanovanje.
Mož je še vedno godrnjal, da ne znam paziti otrok.
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Potem je rekel: »Pakiraj. Gremo domov.«
Sicer smo nameravali ostati še dva dni, a strah in

bolečina sta opravila svoje.
Kazen za fanta je bila velika, saj sta oba oboževala

morje.
Takrat smo bili zadnjič v tem stanovanju.
Še danes, po mnogih letih, me stisne pri srcu, ko

pomislim na naša ptiča na strehi.
Tilen še vedno ljubi višine, postal je pilot balona. Saša

pa ljubi raziskovanje. Postal je doktor znanosti na
področju kemije.
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Nočno nebo
Saša Stajič

Mladost je občutek, da stojim na ne najvišjem hribu
tega sveta in upiram pogled v z zvezdami posuto nebo.
Je občutek, ki me začara, ko najdem z združevanjem bolj
ali manj svetlečih pik raznovrstne podobe: Veliki in
Mali voz, Velikega in Malega medveda — vse tiste
podobe, ki jih poznamo vsi, in vse tiste podobe, ki jih
vidim samo jaz — brez imena, brez iskanega smisla,
brez sledi, ki bi mi dovoljevala, da bi jih prihodnjič spet
lahko videla.

Vse to si predstavljam, da je razmišljala, ko je sredi
plesa in petja obstala ter se zagledala v črnino nad seboj.
Le nekaj trenutkov je nepremično opazovala, nato pa se
je ponovno pridružila ljudem, ki bi jih lahko še pred
nekaj trenutki oklicala za tujce. Edina luč, ki jih
osvetljuje in mi dovoljuje, da jih vidim, visi nad veliko
leseno mizo, ki se tesno stiska ob steno stare hiše. Zdi se
mi, da je ta miza ena redkih stvari, ki je ostala
nespremenjena, odkar se posest v rokah mlade družine z
neverjetno ihto usklajuje s časom. S pogledom zdrsnem
na bližnji taborni ogenj in leseni klopici, kjer sedijo
redki posamezniki, ki potrpežljivo čakajo, da se spečejo
sladkorne penice. Poletje se počasi preveša v jesen in
predstavljam si, kako prijetno se je greti ob tem
majhnem plamenu. Blizu njega je dvorišče in glavo
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nagnem nekoliko v desno, da se izognem stebričku, ki
mi nekoliko prekriva pogled nanj. Vidim lahko, da je po
dolgem času tam spet polno mladih, ki sklenjeni v krog
posnemajo visokega fanta ter se z rokami in nogami
prepuščajo melodiji. Trudim se, da me ne opazijo, ker bi
ob tej pozni uri, ko naj bi bili že vsi v svojih vzporednih
svetovih — eni v lepih, drugi v neprijetnih — pomislili,
da želim prekiniti njihovo polnočno veselje. Vendar mi
je nekaj v meni ta večer preprečevalo, da se umaknem iz
precej vidnega mesta sredi ozke, vendar glavne vijugaste
ceste, ki strmo vodi do nekaj hiš.

Upadle oči, mršava postava in umazana doma zašita
obleka so bile vsakdanja slika mojega otroštva. Bila je
posledica velikih naporov, ki nam jih je povzročalo
življenje na kmetiji in posledica nikoli manjkajočih
skrbi, ki jih ponavadi s seboj nosijo velike družine. Del
ene izmed njih sem postala tudi sama, ko je po meni
nikoli pojasnjeni zgodbi zame začela skrbeti moja teta.
Med njenimi devetimi otroki sem bila najstarejša in
lagala bi, če bi rekla, da mi ni nalagala zahtevnih
obveznosti, ki so v meni gradile neizbrisno utrujenost.
Pa vendarle me je močna želja, da bi se nam življenje
vsaj nekoliko razbremenilo, spodbujala, da sem
velikokrat naredila še več, kot je bilo od mene
pričakovano. Življenje visoko na hribu se mi je v nekem
trenutku celo zazdelo idilično in svobodno. A vse, kar
nas za kratek čas prevzame, kmalu izgubi svoj prvotni
čar. In tudi milino in modro nebo, ki sta mi v nekem
obdobju ustvarila prijetnejše vzdušje, so nekega s
soncem obsijanega popoldneva zamenjali sivi oblaki.

Sunkovit veter je z vsakim pišem postajal hladnejši.
Grmenje je postajalo vse glasnejše. Drevesa so se začela
močno upogibati in lahko sem slišala šumenje listja, ki
je spremljalo umik vseh živali v svoja zavetja. Nato je na
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pokrajino za kratek čas legla spokojnost, ki pa so jo v
naglici pregnale težke dežne kaplje. Iz vinograda so
najprej pognale mene, zatem pa vso ostalo družino ter
stričeve prijatelje, ki so nam takrat pomagali. Bil je
namreč prvi dan trgatve. Vzdušje, ki ga ta prinaša, pa se
je tako hitro zlilo z barvami prihajajoče nevihte.
Umaknili smo se v zavetje in s preplahom v očeh skozi
majhna okna opazovali, kaj nam bo prinesla temna
sivina nad nami. Nepojasnljiva moč prizora je bila
vseeno premočna, da bi lahko dolgo spremljali
dogajanje zunaj, zato smo se vsak s svojim upanjem, da
le ne bo tako hudo, skupaj usedli na lesen pod in drug pri
drugem potihoma iskali tolažbo. Sprva se nas je
polastilo razočaranje, ker bomo morali trganje prestaviti
na jutri, zatem pa je v nas začel naraščati strah, ki ga
pomnim še danes.

Tisti dan je bilo uničeno vse. Zaradi dežja, ki se je
proti večeru okrepil v točo, so se v strehi pojavile luknje,
skozi katere je uhajala voda. Leseni pod je bil tako
kmalu prekrit z vodo, otroci pa so, da se ne bi zmočili,
plezali na mizo, omare in postelje. Uničen je bil tetin
velik vrt, v vinogradu je bila trava posuta s potlačenim
rdečim grozdjem. Podrlo nam je tudi hlev, v katerem je
počivala živina. Vse okoli je bilo polno odpadlega listja
in odtrganih vej, dvorišče pa je bilo prekrito z belimi
kockami. Preostanek dneva smo preživeli vsak s svojimi
melanholičnimi mislimi, vpetimi v mrežo obupa in
razočaranja. Bilo je prvič, da je hišo zajela tišina, tako
tiha, da sem si nenadoma zaželela stran.

Stekla sem iz hiše, ne ozirajoč se na tetine klice, ki so
me vabili nazaj. Tekla sem, vse dokler mi ni zmanjkalo
moči in sem se vsa sopihajoča ustavila. Izčrpanost me je
vlekla k tlom, zato sem zaprla oči in glavo nagnila nazaj.
Težke roke sem pustila, da so mi padle ob telo. Slišala
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sem bitje lastnega srca in čutila, kako je v meni raslo
nestrpno pričakovanje, da vidim utrinek in si izmislim
željo, ko sem ga navsezadnje zagledala v tem kratkem
trenutku večnosti. Počasi sem odprla oči. Prevzela
me je skrivnostnost, nerazumljiva nedosegljivost in
nedoumljiva oddaljenost. Mogočnost narave in človeška
minljivost sta mi bili bližje kot kadarkoli prej. Pomislila
sem, da je nad mano edini delček, ki me lahko, ko se vse
zavrti v druge nepričakovane smeri, opominja na
nespremenljivost. Pomislila sem tudi, da so mi sivi
oblaki resda vzeli milino in modro nebo, a so mi hkrati
podarili ta trenutek. Čari so povsod okoli nas, mi pa smo
slepi zanje tam, kjer smo prepričani, da jih ne more biti.
Prvotni čari so relativni.

Mladost je moč, ki jo imam, da lahko obstanem
sredi vrveža življenja in uprem pogled v z zvezdami
posuto nebo. Je občutek, ki me začara, ko najdem
z združevanjem bolj ali manj svetlečih pik raznovrstne
podobe: Veliki in Mali voz, Velikega in Malega
medveda — vse tiste podobe, ki jih poznamo vsi, in vse
tiste podobe, ki jih vidim samo jaz – brez imena, brez
iskanega smisla, brez sledi, ki bi mi dovoljevala, da bi
jih prihodnjič spet lahko videla. Mladost je občutek, ki
me začara danes, jutri in tudi takrat, ko ga ljudje z
besedo velikokrat radi zamenjamo za starost.

In morda sem to jaz, ki se gledam. In morda se od
takrat ni spremenilo toliko, kot sem si želela, da se bo. In
morda danes tu ni ne tabornega ognja in ne mladih ljudi,
ki glasno vznemirjajo okolico. Morda sem se zato tukaj
ustavila. Ker sem tu le jaz in moji spomini na to, kar je
bilo, s pogledom, uprtim v nočno nebo. Mladost je
občutek, da stojim na ne najvišjem hribu tega sveta.
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Ali še treniraš judo?
Ksenĳa Šešerko

»Ali še treniraš judo?«
Uroš me je navihano pogledal, ob tem pa sva se

hrupno zasmejala. Kakor vedno. Običajno sva se
naključno srečala na kakšni dve leti ali morda tri. Bil je
del naše ulične klape, s katero sem preživela najlepši del
svojega otroštva.

»Beno, Pupa, pridita ven, gremo se zvezde metat.«
Uroš je stal na ulici in na ves glas kričal proti

kuhinjskemu oknu. Brat Benjamin je odprl okno in mu
zaklical nazaj: »Samo kosilo pojeva do konca. Pojdi po
Majo in Petra, drugi pa so še na morju.«

Kmalu se je klapa v okrnjeni sestavi zbrala pred našo
hišo in se napotila proti gozdni jasi. Naša ulica je tekla
po sredini gozda. Na vsaki strani so stali mogočni
borovci, obdani z gosto podrastjo. To je bilo naše
igrišče, zatočišče in včasih tudi skrivališče pred
obveznostmi, ki so nas čakale. Skoraj vse, kar smo
potrebovali za igro, nam je dal naš gozd. V njem smo
gradili šotore, hiške na drevesih, nabirali gozdne
plodove v košarice, ki smo jih spletli iz kostanjevega
listja, stric nas je celo naučil izdelovati piščali iz vrbove
palice. Ko smo se igrali kavboje in Indijance, smo si
izdelali loke. Velikokrat smo tekali po ulici s
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papirnatimi vetrnicami ali z zmaji, ki smo jih izdelali iz
dveh palic, kartona in papirne verige. Največkrat pa smo
se igrali kar tako, brez vsega.

Zvezde metat', kavboji in Indijanci, zemljo krast,
došla majka s kolodvora, kdo ve, koliko iger sem pa že
pozabila … te so bile naše najljubše. Igrali smo se jih
skupaj, cela klapa, Maja in jaz ter skupina fantov.

Pozimi pa je bilo drugače. Fantje so si na bližnjem
bregu utrdili progo za smučanje, midve z Majo pa sva se
ob robu sankali. Fantov je bilo veliko, pridružili so se jim
še drugi. Z Majo pa sva bili za utrjevanje najinega
sankališča sami. Velikokrat nisva končali do večera, čez
noč pa je nato spet zapadel sneg. Zato sva se znašli in se
večkrat zapeljali kar po smučišču. To pa je bil začetek
vojne med nama in fanti. Kričali so na naju in nama
grozili, da naju bodo vrgli v sneg in naju 'naribali'.
Običajno je zaleglo in sva odšli prej, kot bi kdo izmed njih
uresničil grožnjo. Nekega dne se je Maja domislila, da bi
šli na progo pred njimi, ker sva vedeli, kdaj imajo kosilo.
Odpravili sva se takoj, da naju ne bi kdo opazil. Nekajkrat
sva se zapeljali, nato pa pozabili na uro. Prvi je prišel
Uroš.

»Babi zmešani, kaj sem vama rekel zadnjič?« Zgrabil
je smučko in jo vrgel proti nama. Maja se je umaknila,
mene pa je smučka zadela vrh glave. Kapa je omilila
udarec, vendar se mi je na tistem mestu kmalu pokazala
velika in boleča buška. Planila sem v jok: »Pacek grdi,
mami te bom povedala!«

»Pa kaj!« je zakričal za mano in zdrvel navzdol po
bregu.

Takoj ko sem prišla domov, sem povedala mami.
Pogledala je buško, mi dala nanjo mrzel obkladek in
rekla: »Dovolj ste veliki, da se lahko pogovorite sami.«
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S tem je najin razgovor končala in vedela sem, da prav
nobena prošnja, naj ga skrega, ne bo zalegla.

Buška je kmalu izginila, moj ponos pa je bil globlje
ranjen. Vedela sem, da si moram pri fantih izboriti
enakopraven odnos. Moje večdnevno tuhtanje je
obrodilo sadove. Sedaj sem čakala samo še na pravi
trenutek.

Uroš je stal na cesti in čakal na Benjamina, da gresta
spet na smučišče. Na rami je imel smuči in palice.
Stopila sem do njega: »Veš, zadnjič si imel srečo, da te
nisem tresnila. Šele ta teden sem začela trenirati judo.«

»Ti pa judo, saj še hoditi ne znaš, ne pa da bi trenirala
borilne veščine.«

»Kdo pa pravi, da mi moraš verjeti?«
»Daj, prosim te, nehaj.«
Stopila sem do njega, ga z eno roko objela okoli

vratu, z nogo pa sem v hitrem gibu spodmaknila obe
njegovi. Kot deska je telebnil na tla. Ležal je z odprtimi
usti in jih kar ni mogel zapreti.

»Toliko, da veš, kaj te čaka, ko boš spet položil prst
name.«

Obrnila sem se in z dvignjeno glavo odkorakala v
hišo.

»Beno, kaj res trenira judo?« je vprašal brata, ko se
mu je pridružil. Beno mu je najprej pomagal vstati,
potem pa izrekel besede, za katere sem mu še po
petinpetdesetih letih hvaležna: »Ja, pa zelo dobra je, je
rekel trener.«

Novega položaja nisem imela več priložnosti
izkoristiti, saj sva z Majo odkrili novo strast – drsanje.
Na drsališče pa naši fantje niso zahajali, saj je drsanje
baje 'babji' šport. Naše poti so peljale na različne strani,
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spomini na počitnice s klapo pa so ostali. Lepi. Tudi tisti,
ki se takrat niso zdeli tako lepi.

Pogledala sem Uroša: »Juda na žalost še vedno ne
treniram, čeprav nas je vaditelj aerobike naučil nekaj
elementov borilnih veščin. Tako, za boljši občutek.
Ampak nikoli se ne ve. Morda ti bom lahko naslednjič,
ko se spet srečava, pokazala kakšen nov trik. Če mi je
uspelo enkrat, zakaj mi ne bi še drugič? Do naslednjič pa
lepo bodi.«

In sva šla spet vsak po svojih opravkih.
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Veliki strahovi
male junakinje

Marĳa Šuster

Votroštvu sem se vedno bala sama hoditi naokrog, ko je
bila zunaj tema. In popoldan so bili v jesenskem času dnevi
tako kratki in pot iz šole domov, ki se je vila skozi gozd,
tako dolga in skrivnostna. Bila je polna nekih glasov, ki si
jih velikokrat nisem znala razložiti. Včasih sem vso pot
domov tekla, kot da mi gori pod nogami. Zgodbe, ki sem
jih slišala od vaških ženic, so se mi zdele tako zelo resnične.
Poti, po katerih sem hodila do naše hiše, je bilo sicer več,
vsaka je imela svojo zgodbo, ena je bila bolj zastrašujoča
od druge. Za eno teh poti so pripovedovali, da ponoči
tekajo ob njej duše mrtvih divjih lovcev in si svetijo z
majhnimi lučmi, ki so prišle iz zemlje kot majhni
plamenčki in ob poku potem izginile. Takrat si nisem znala
razložiti, da je to čisto normalen naravni pojav.

Pot mimo sosedov je bila še bolj strašljiva, saj se je
soseda, ko je sosedu izdrla še zadnji zob, odločila, da
zob obesi nad vhodna vrata na tablico s hišno številko.
Sosed je čez čas umrl, zob pa je še vedno visel tam.
Vsakokrat, ko sem šla mimo njihove hiše, sem ga
pogledala, potem pa začela teči, kot so me nesle noge, in
se ustavila šele pri naši hiši. Kdo bi me lahko takrat
razumel?

Na tretji poti je bila stara zapuščena hiša, kjer so se
okna, kadar je pihal veter, tako škripajoče oglašala.
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Škrip, škrap, škrip, škrap … takšen strašljiv, škripajoč
glas je bil to, da se ga ne bi sramovala nobena filmska
grozljivka.

Na eni od poti do doma pa bi naj pred 100 leti umrl
vojak, ki naj bi bil tam tudi pokopan. Vaške ženice pa so
ga še leta videvale, kako sedi in jadikuje tam pod
drevesom, kjer je bila njegova gomila.

To so bile zgodbe, ki so krožile po vasi, starejši so
jih ob vsakem družabnem dogodku privlekli na plano,
ker so si tako krajšali čas, malo pa tudi zato, da so
strašili otroke. Uspeh je bil zagotovljen, poslušali smo
jih z odprtimi usti in se prestrašeno spogledovali med
seboj.

Vsako jesen pa se mi je poleg vsega zgodil še
Miklavž. Vedela sem sicer, da bom dobila nekaj malega
sladkarij in kakšno sadje, po drugi strani pa sem se
zavedala, da me lahko pričakajo parkeljni in me dodobra
naučijo kozjih molitvic, kar pa ni bila šala. Zvezali so te
in te pustili kje v snegu in nobena molitev ti takrat ni
pomagala, da bi te kar tako spustili. Običajno so se kar
vaški fantje prelevili v ta mitološka bitja in spremljali
Miklavža. Poklicali pa so jih kar domači, da bi malo
umirili svoje preveč živahne otročaje.

V resnici jih nisem nikoli niti videla v živo,
predstavljala sem si jih, ko mi je mama pripovedovala,
kako so izgledali, ko so vdrli k njim v hišo in poiskali
njene brate, jih zvezali z verigo in jih zvlekli ven na
sneg. Dva meseca po obisku parkeljnov so bili še malo
bolj pridni, potem pa so nekako pozabili na vse skupaj
do naslednjega Miklavža. In zgodba se je ponovila.
Hvala Bogu, da so potem zrasli in kot po čudežu so
potem tudi obiski parkeljnov izginili. Velikokrat so se
kar ti fantje potem prelevili v parkeljne in zgodba se je
nadaljevala.
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In kako so izgledali ti Miklavževi spremljevalci v
mojih očeh? Imeli naj bi kosmato telo, pokrito s črnimi
dlakami, dolg, prav tako dlakav rep. Na nogah parklje,
včasih tudi kremplje, na glavi rogove, iz ust pa bi jim
naj visel dolg, rdeč in preklan jezik in imeli so dolge,
ostre zobe. S sabo so nosili verige, s katerimi so ropotali
in z njimi zvezali neukrotljive in neubogljive otroke.
Brrrr ... in koga ne bi bilo strah? In ko se je začel
december, sem premišljevala, kako se naj izognem
morebitnemu srečanju z njimi. Bogve, kaj bi mi lahko
naredili? In sem se spomnila, da bi lahko kar strica
naprosila, da mi ta dan pride nasproti in me odreši
strahu. Za nečakinjo pa se bo menda ja postavil, če jih
slučajno srečava. Na začetku ni bil nič kaj navdušen nad
tem, po mojem pregovarjanju pa si je potem le premislil.
Oddahnila sem si, naročila sem mu še, kdaj naj pride in
kje me naj počaka. Drugi dan sem veselo zapustila šolo
in šla proti domu, stric pa me je že čakal ob robu gozda.
Sedel je na štoru in nič ni kazalo, da bi bil kaj posebej
zaskrbljen, meni pa se je zdel tisti trenutek kot
neustrašen junak. Ko pa sva začela hoditi proti domu,
sem za nama zaslišala ropotanje verige. S strahom sem
se ozrla nazaj, ker pa je bil že mrak, nisem videla nič.
Stric je hodil za mano in me gledal, kako sem pospešila
korak. Zato je začel tudi on hoditi bolj hitro. Veriga pa
je začela vedno močneje ropotati.

»Po meni je!« sem rekla stricu in začela še hitreje
hoditi, stric pa je prav tako pospešil korak. Veriga se je
slišala dokaj blizu, zato sem se pognala v dir. Hitreje kot
sem tekla, bolj glasno je žvenketala veriga za mano. In
tako sem pritekla vsa upehana na naše dvorišče. Mama
je stala med vrati, malo je manjkalo, da je nisem podrla.
Odrinila sem jo in zbežala v hišo in po stopnicah stekla
na podstrešje, zaprla loputo in vsa prestrašena čakala,
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kaj se bo zgodilo. Poslušala sem, zadrževala dih,
pogledala skozi lino na dvorišče in ugotovila, da so si
parkeljni očitno premislili in odšli drugam. Potem pa
sem se spomnila na strica, ki sem ga pustila zadaj že pri
sosedih, ker se mi je preveč mudilo na varno, zato sem
šla počasi s podstrešja v kuhinjo pogledat, če je stric že
prišel. Sedel je v kuhinji pri mizi in se pogovarjal z
mamo. Ko me je zagledal, se je samo hudomušno
nasmejal, rekel pa ni nič. Slišala sem mamo, ki mu je
potem, ko je že odhajal, med vrati v šali rekla, naj neha
strašiti otroke. Stopila sem na dvorišče, da bi se mu
zahvalila za spremstvo. In kaj sem videla? Stric si je
zadaj za pas zatikal verigo in počasi odšel proti domu.
Postalo mi je jasno, zakaj mu je mama rekla, naj me neha
strašiti. Ko me je prišel čakat, si je za pas zadaj zataknil
verigo. Ko je hodil počasi za mano, je veriga rožljala
bolj tiho, ko pa sva pospešila, je veriga postala vse
glasnejša. Od tod tudi moj občutek, da so nama parkeljni
tik za petami.

Seveda so za ta dogodek izvedeli tudi drugi na vasi.
Vsako leto okrog Miklavža so se spomnili name in na
moje strahove in me dražili. Takrat se mi to ni zdelo
smešno, z leti pa sem začela na to zgodbo gledati
drugače, tudi meni je postala zabavna. Včasih sem stricu
v šali rekla, da ob takšnem stricu pač ne potrebujem
parkeljna.
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Mački na zviti
pločevinasti strehi

ali kako sem spoznala, da študij prava ni zame
N. T.

Oh, le kam so šla leta mlada, ko še nisem bila mama?
Veseli Martin in črni Peter ter prepevanje Don Juanovih
hitov pozno v noč, da so še veverice otrpnile od groze.
Danes imam majhno dojenčico, ki mi krajša noči, zato
so se prioritete spremenile in hodim zgodaj spat. Po temi
sploh ne hodim okrog, in to ne zaradi policijske ure.
Najbližje črnemu Petru pa sem, ko s sinom igrava karte.
Kakšno ponočevanje in veseljačenje neki! Smo pa po
rojstvu hčere organizirali piknik na našem vikendu. Ob
tem smo s prijateljicami obudili spomine na naš prvi
skupni piknik na tej isti lokaciji pred skoraj 20 leti.
Marsikaj se je dogajalo, pa bi celo rekli, da je ta piknik
določil tudi naše poklicne poti.

Bilo je po tretjem letniku gimnazije, ko smo s
prijateljicami rade hodile naokrog, da smo skupaj kje
prespale in se poveselile. Kampiranje v Luciji je bila
stalnica, rade pa smo našle tudi kak vikend. Tokrat smo
prvič šle na našo domačijo. Popotovanje je bilo zabavno
že med samo potjo do vikenda, bile smo namreč precej
samozadostne in samostojne in smo na pot šle z vlakom,
nato pa smo morale prilesti še na vikend. Obvezne
opreme smo imele ogromno, vsaka je nosila dve vreči,
pretežno pijače. Prvi liter smo razbile že na železniški
postaji in za nami je ostala temno rdeča sled. Tralala,
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hopsasa, malo olajšane smo jo mahnile v hrib. Komaj
smo prilezle na hrib, že je bilo potrebno spiti vse, kar
smo prinesle. Tudi hrane smo nekaj imele zraven, celo
potičko, ampak ta ni šla tako v promet. Kar naenkrat smo
tavale po koruzi in se vozile s šajtrgo. Nakar se javi eden
od prijateljev, da bi nas rad obiskal. Hmm, seveda, vi le
pridite, saj ne boste našli (še danes imajo ljudje težave
najti ta prostor, kljub uporabi novodobnega čuda –
navigacije). A glej ga zlomka, kjer je volja, tam je pot,
kar naenkrat se pripelje avto in iz njega stopi cel kup
mladih pubecov. Prav, dobrodošli, če ste nas že našli.
Pijače sicer nismo več imele veliko za ponuditi, smo pa
vseeno malo skupaj peli in se smejali. Nato je bil čas za
slovo. In se s prijateljico pogovarjava, če je katera že
kdaj sedela na strehi avtomobila. Še ne? Kaj torej
čakava?! In sva kot mačkici splezali na streho, se nanjo
usedli ter mahali kot kraljici. Kar naenkrat pa, upsi,
sediva deset centimetrov nižje. Kaj se dogaja, potres?!
Ne, samo pretežki sva bili. Hitro splezava dol in se
poslovimo.

Drugi dan je deževalo. Zraven smo imele nekaj
čevapov, ampak kaj, ko je žar na odprtem. Nič lažjega,
saj nam je prijateljica posodila šotor, uporabimo plahto
od šotora kot streho. Veselo si pečemo čevape, nato pa
vidimo, kako se proti naši domačiji spušča policijski
avtomobil. Verjetno se je izgubil, smo pomislile. Nato
pa iz policijskega avta stopi fant, ki je včeraj veselo
druščino pripeljal na zabavo. Ugotovil je, da ima luknjo
na strehi in povezal dogodke noči ter se odločil za
ponoven obisk skupaj s prijateljem policistom. Hoče
odškodnino. Prosim, kaj? Ja, odškodnino, da mu bo oče
avtoličar lahko zravnal streho. Namreč, s svojima ritama
sva bili fizično prisotni na njegovi strehi in jo
poškodovali. Jaz sploh nisem vedela, kaj naj rečem.
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Odkar pomnim, sem želela biti odvetnica, tako kot Ally
McBeal v kratkem krilu in polna pronicljivih
komentarjev, zdaj pa sem pred avtoriteto popolnoma
otrpnila. Ali pa sem bila samo tako alkoholno
prestrašena. K sreči je moja prijateljica sostorilka dobila
zagon in obema povedala par krepkih. Na koncu smo se
poslovili brez odškodnine, fant je bil srečen, ker je imel
na strehi unikatni markaciji, policistu je bilo nerodno,
zakaj je prijatelja sploh pripeljal, čevapi so postali mrzli,
prijateljica je doživela razodetje ter se v tistem trenutku
odločila za študij prava, jaz pa sem misel o sebi kot
odvetnici opustila. In tako smo zaključile z enim bolj
zloglasnih piknikov leta 2002.

Zdaj gledam svojo hčer. Tako majhna in nebogljena
je. A še prehitro bo zrasla. Le kakšne bedarije si bo
privoščila? Upam, da ne bom izvedela za vse neumnosti,
ki jih bo naredila. Ne vem, ali mi naj bo v tolažbo ali pa
mi naj zbuja skrb dejstvo, da so današnji mladi bolj
resni. Enkrat se namreč moraš zdivjati.
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Igra mladosti
Ema Terpin

1. igralno polje – štart
Dobil sem skateboard. Svoj. Prvi. Skateboard. Tako

sem navdušen.
»Mami, lahko gremo v skatepark?« Oh, ne, ne znam

ravno skatat. Ne morem iti na igrišče in se osramotiti. Se
bom raje po parkirišču pred hišo malo preizkušal, malo
naprej pa malo nazaj.

Stežka držim ta skate, še malo prevelik je zame.
Postavim ga na tla, ga vzravnam. Z eno nogo na deski in
drugo drsim po cesti, da se počasi premikam naprej. In
že grem.

5. igralno polje – pohiti za 3 polja naprej
Koncentracija. Fokus. Obrat z nogami. Uh, skoraj mi

je uspelo.
Zmagovalno se ozrem po skateparku, kjer je še

mnogo drugih najstnikov, kot sem jaz, in iščem svojega
najboljšega prijatelja Luko. Po par letih so tudi njemu
kupili pravi skateboard, končno je mama pristala na to.
Zdaj skupaj preživljava vse popoldneve v tem parku, ki
je le kakih pet minut od njegove hiše.

»Hej, ti je uspel beta flip?«
»Nah, skoraj. Tebi, kako gre?«
»Sej veš, obožujem skatat.«
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In poženeva se po isti poti naprej. Malo porivava z
nogo, malo gre samo z ravnotežjem. Skoraj letiva na
svojih skatih. Poznava veliko trikov, ne pa težjih, kot je
beta flip. Kmalu bo poletje. Čutim sonce na svojih rokah
in se nasmehnem.

9. igralno polje – ustavi se en krog
Koncentracija. Fokus. Obrat z nogami. In padec. Vse

me boli. In ne, ne, ne, moj novi skate. Letos za božič sem
si novega kupil, ne, ne, ne.

»Hej, Jernej, vse ok? Oh, stari. Zlomil si skateboard.
Drek.«

»Au. Roka me boli. Ugh, ja, sem videl, kakšna
polomija je bil ta skateboard. Please, kliči domov,
mislim da sem si kaj zlomil. Au.«

Po nekaj urah sem ugotovil, da sem si zlomil zapestje,
saj sem pri padcu padel ravno na roko, ki ni zmogla
ublažiti udarca. In veste, kaj me pri tem najbolj moti? Da
ne morem več na skate vsaj en mesec. Ker poznam svoje
starše, pa mi bo ta stari prepovedal iti v park z Luko še
dlje časa. Ufff.

»Jernej, to je preseglo vse meje. Nisem ti kupil tvoje
prve rolke, da bi se nekega dne polomil. Situacija bi
lahko bila še hujša.« Ugh, preseda mi že.

»Zakaj si vedno tako strog do vsega, kar počnem?«
»Kaj? Ne dviguj glasu, ko govoriš z mano, fantič. Si

še vedno pod mojo in mamino odgovornostjo. In
nevarne situacije s tvojo rolko se bodo zaključile. Lepo
je bilo, ko si se igral kot otrok, ampak zdaj preizkušaš,
kaj za vraga vem jaz, in moram potem teči iz službe na
urgenco ...«

Izklopim. Ne poslušam ga več.
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13. igralno polje – nepričakovano
Ozvezdje. Ne vem, kako naj drugače to razložim. Kot

nočno nebo. Prava lepota. Magična.
To popoldne sva z Luko preživela na skateparku kot

vsakič. Ata mi je potem kar hitro dovolil spet v park.
Mogoče, ker sem mu ves čas težil. Uh, saj ni več
pomembno. Pomembno je, da sem danes tukaj, ker sem
jo lahko srečal. Klaro.

Skatam umirjeno, ko jo zagledam na drugi strani
parka. Svetlo ozvezdje. Očitno je nekoga pospremila
sem. Omamljen začnem hoditi k njej. Ko se ji
približujem, pa opazim, da se je začela pogovarjati z
drugo punco, ki ima skate v roki.

»... ja sori, samo pop shove sem hotela izboljšat. Zdaj
lahko gremo. Saj mama ve, da ne bova zamudili. Boš ti
skuhala večerjo, ne, Klara?«

Sestri sta. Moram pohiteti, preden odideta.
»Hej, sori!« Oh, ne, kaj naj zdaj rečem?
»Hej,« odgovori tudi Klara. Njena sestra očitno opazi

nerodno situacijo in začne spraševati: »Hej, jaz sem
Ana, to je moja sestra Klara. Tudi ti skataš?«

»J... ja, ja,« in pokažem na skate. »Tudi tebe sem
videl. Klara, ti pa nisi za na rolko?« Sploh ne obvladam
te igre, ki ji pravijo flirt. Drek.

»Hmm, ne,« se sramežljivo nasmehne. »Raje se
izogibam nevarnim športom oziroma raje se izogibam
športom nasploh.« Sestra jo rahlo dregne z roko in
spomnim se, da se jima mudi. »A prideš še kdaj sem?«
In njen odgovor je potem spremenil vsa pravila v igri:
»Seveda.«

21. igralno polje – vrni se na štart
»Pazi, Lena! Ne prehitro. Zaprta usta, da si ne

polomiš zob.«
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»Si gotov, da mi bo uspelo, očka?«
»Seveda ti bo, miška. Ne boj se. Jaz sem tu.«
Po dvajsetih letih sem se spet vrnil v ta skatepark. Kar

nekaj stvari se je spremenilo. Predvsem okolica, ki je
veliko bolj zelena. Tudi kakšno progo za skaterje so
dodali. Spustim hčerko, da se sama zažene naprej.

Na tem igrišču se je vse začelo, pomislim. Tu sem
odrasel skozi igro z rolko. S svojim najboljšim
prijateljem sva 'pokurila' mladost: vse dneve skatala do
noči, proti koncu srednje šole še kakšno pivo spila
zvečer in se zgražala nad vsem svetom in se upirala
staršem. Tu sem spoznal ljubezen svojega življenja čisto
po naključju. In to je bilo najsrečnejše naključje mojega
življenja. Jedla sva sendviče v senci onega hrasta ob
robu, se držala za roke in gledala zvezde, potem je ona
stala ob strani in opazovala, s katerimi triki sem se
tistega dne preizkušal. Danes sem sem pripeljal svojo
hčerkico Leno, ki niti ni več tako majhna.

Postavim se na rob in jo opazujem, kako se počasi
premika naprej.

Zaprem oči.
Stežka držim ta skate, še malo prevelik je zame.

Postavim ga na tla, ga vzravnam. Z eno nogo na deski in
drugo drsim po cesti, da se počasi premikam naprej. In
že grem.
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Mladost je norost
Manja Tement

Moja mladost je pozimi ob vikendih potekala na
smučanju na Pohorju. Za smučanje me je navdušil moj
oče. Sam me je naučil teh veščin.

Nekega hladnega zimskega popoldneva sem se s
starši odpeljala do hotela Bellevue. Tam smo se ločili.
Ata se je posvetil poučevanju mame na dobro znani
vlečnici za začetnike z imenom babylift ali krajše,
zaničevalno, bebica. Sama sem nadaljevala svojo smuko
do smučišča Habakuk, kjer sem vedno našla smučarske
kolege, s katerimi sem se lahko enakovredno kosala, beri
tekmovala, saj me je oče tako dobro naučil. Smučali smo
do pol četrte ure, nakar je kolega Peter vzkliknil:

»Sedaj pa šus v dolino, kdo bo prvi?«
Zadnji trenutek sem se spomnila, da me na vrhu

Pohorja čakajo starši, zato sem se rahlo žalostna
poslovila z mislimi: Saj nimam vsak dan priložnosti
tekmovati s fanti. Vendar sem nadaljevala svojo pot na
vrh, najprej z vlečnico Habakuk na vrh in nato na
vlečnico Bolfenk. Tam pa joj, prejoj: vlečnica je
prenehala obratovati, saj je delala samo do 16. ure.
»Kaj bom sedaj?« sem razmišljala. Po glavi mi je
rojilo, kakšne skrbi si bodo delali straši. Najprej sem
pomislila, da bi se peljala v dolino in nato z gondolo na
vrh. Joj, pa saj je tudi gondola nehala voziti ob 16. uri.
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Vsa žalostna sem stala sredi smučišča. Pa še mračiti se
je začelo.

Nove elanke, ki sem jih dobila za božič, sem si
oprtala na ramo, odprla pancerje, prijela obe palici v eno
roko in začela hoditi navkreber. Smuči so hitro pokazale,
iz kakšnega materiala so (saj jim niso zaman rekli
'metalke'). Bile so tako težke, da sem se od teže kar
pogrezala v sneg. Pot mi je tekel v potokih. V začetku
sem si še celo pela: »Naša četica koraka …« Potem sem
padla v eno od kotanj, ki jih na pohorskih progah ni
manjkalo. Smuči so me udarile po glavi in urezale po
licu. Kri se mi je pocedila in mi začela kapljati v usta.
»Joj, težko bo priti do dogovorjene ure na zbirno
mesto.« Naprej me je gnala samo skrb za uboge starše.
»Ko bi vsaj poslali gorske reševalce pome in bi me ti
lahko z ratrakom zapeljali na vrh. Samo morala bi se
narediti malo ubogo in reči, da sem tako padla, da me
boli noga.«

Postajalo me je čedalje bolj strah. Iz gozda so me
gledale številne oči in slišali so se grozeči glasovi, kakor
da bi zavijali volkovi. Za sabo sem slišala korake, ki so
udarjali v ritmu. Kri mi je zledenela v žilah. Razmišljala
sem, katere živali živijo v teh gozdovih. V glavi sem že
videla napis v Večeru: Strašna smrt 13-letnice,
obglodale so jo divje zveri. Le kaj je delala ob taki uri
sama v temi? Mogoče so jo pestile ljubezenske težave.

Za pot na vrh sem potrebovala več kot dve uri. Starša
sta me prestrašena in vesela objela. Videlo se je, da se
jima je odvalil kamen od srca. Ko sta se malo pomirila,
pa sta začela v en glas tuliti: »Le kaj si si mislila, da si
naju pustila tako dolgo čakati?« Oče je na koncu še
dodal: »Ja, ja, mladost je norost, čez potok skače, kjer je
most.« Moje razlage o tem, zakaj sem tako zamudila,
sploh nista hotela poslušati.
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Razredni pogreb
Aljoša Toplak

Nekaj časa smo se smejali Tadejevi nerodnosti,
potem pa smo bili iz uvidevnosti nekaj časa tiho, ker je
le umrl. Bili smo v jedilnici, ki je zaudarjala po ričetu v
naših plehnatih skodelicah. Patrik je v krog poslal
jabolčni sok, da bi si vsi za mizo popravili okus, nato pa
je predlagal, da bi lahko zbrali nekaj denarja in ga dali
Tadeju. Malodane sem izpljunil sok in rekel, da zame ni
nihče zbiral denarja. Pogledal sem Marka ob sebi, ki je
strmel v moj ričet, kot da bo tam izvedel, kako naj mi
odgovori. Nato je tlesknil z jezikom in pogovor speljal
na novo praktikantko za angleščino. Rekel je, da je
zagotovo samska, ker se mu je zadnjič res na poseben
način nasmehnila, Patrik pa je rekel, da ni res, češ ona ni
takšna, najprej se je treba izkazati za vrednega, šele nato
se bo tako nasmehnila. Jaz sem zmajal z glavo in pravil,
da sta butasta, ker ima moža in zgolj onadva tega ne
vesta.

Tadej me je podprl in rekel, da je tudi on slišal, da je
poročena. Nato se je odkašljal in rekel, da zanj res ni
treba zbirati denarja, da bo doma že nekako pojasnil,
kako je umrl. Vedeli smo, da laže, njegovi starši ne bi
nikoli razumeli. Marko ga je vprašal, koliko denarja ima
prihranjenega. Rekel je, da nič kaj dosti, ker je zaradi
tistega šusa pri matematiki ostal brez žepnine.
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»No,« je rekel Patrik. »Torej moramo zbrati denar.«
Zavzdihnil sem. »Koliko rabiš?«
Tadej je dal v usta žlico ričeta. »Petnajst.«
»Ni šans,« sem rekel. »Sam si si kriv, da si umrl.«
»Ampak podkupiti moram tistega, ki vozi čez reko!«
Odkimal sem. »Preveč negotovo je, in potem nas boš

spet prosjačil za denar.«
Ko sem to rekel, je povesil pogled. Skodelico sem

nesel do vozička, nato pa pomignil Marku, češ greva do
razreda. Ko sva šla po hodniku, sem čutil, kako je Marko
iskal besede, s katerimi bi me pregovoril, a sva srečala
ostale sošolce, preden je lahko odprl usta. Ko so naju
opazili, so razprli svoj krog in vprašali, ali je res, da je
Tadej umrl.

»Je res, ja,« sem rekel.
»Joj, naš Tadejček!« je vzkliknila Urška in se obrnila

k sošolkam. »Dajmo ga danes objeti, prav?«
»Pa saj to ni nič,« sem rekel. »Jaz sem prejšnji teden

tudi umrl.«
Sošolka se je dotaknila Urškine roke. »Morale bi bolj

popaziti nanj. Zakaj ni bila nobena z njim?«
»S kom je sploh bil?« je vprašal eden izmed sošolcev.
»Sam,« je rekel Marko. »Železo je kopal.«
Sošolec je naredil grimaso. »Zakaj ni rekel meni?

Ravno sem skoval železni meč.«
»Tako pač je,« sem rekel. »Igra ne bi bila zabavna, če

ne bi nikdar nihče umrl.«
»Prekleto drago je,« je rekel sošolec. »Naslednjič ko

bom umrl, mi bodo starši računalnik vrgli skozi okno.«
Marko se je zarežal. »Enako.«
Urška je zmajala z glavo. »Slišala sem, da so neki

punci iz sosednje šole vzeli še telefon, za kazen, ker je
tako pogosto sitnarila staršem, naj ji kupijo novo
junakinjo.«
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»Ne razumejo,« je rekel Marko. »Starši res ne
razumejo.«

»Kaj, ko bi priredili pogreb?« je vprašala druga
sošolka. »Dobili bi se na čarobni skali in stali v krogu in
molili nordijske speve.«

»To se sliši zakon,« je rekel sošolec.
Marko je pokimal. »Dobra ideja.«
»Lahko bi zbirali denar za Tadejevega junaka,« je

rekla Urška. »Potem bi se tudi on lahko udeležil
pogreba!«

Pogledal sem jo. »Kaj je potem smisel pogreba?«
Sošolka je dvignila roke. »Poslušajte, vsi! Zbira se

denar za Tadeja! Vsak po en evro!«
»Ampak da mu nihče ne pove za pogreb!« je

zaklicala Urška. »To bo presenečenje!«
»Pa kaj je z vami?« sem vprašal. »Najbolje, da še

učitelje povabite.«
»Bomo rekli učiteljici za geografijo?« je vprašala

Urška. »Ona je mojstrica črne magije, morda lahko
okrasi pogreb s kakšnimi uroki?«

»Ja, lahko še razredniku,« je rekel Marko. »Rad bi
videl, ali že ima novo bojno sekiro.«

»Prav,« sem rekel. »Sporočite mi uro, do takrat pa me
pustite pri miru.« Šel sem v razred, kjer je že sedela tista
praktikantka za angleščino, in sem jo pozdravil.

»Kaj pa imaš tako dolg obraz?« me je vprašala. »A si
ti tisti, ki je včeraj umrl?«

Zavzdihnil sem. »Od kod pa vi veste?«
»V zbornici smo se pogovarjali,« je rekla in stopila

bliže, da sem lahko videl njene dolge noge. »Ubožec, a
ti bodo starši kupili novega junaka?«

Skomignil sem.
»Veš, morda je še bolje tako. Boš imel nekaj časa za

učenje. Kaj, ko bi prepričal starše, da ti podarijo junaka
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za petico pri angleščini? Če boš pisal dobro, te povabim
na ekskurzijo z višjimi razredi, gremo v Črni gozd
pobijat gobline.«

»No, jaz nisem tisti, ki je včeraj umrl. Žal mi je.
Ampak na ekskurzijo pa bi z veseljem šel.«

Pokimala je. »Ah. No, v redu. To bo najina skrivnost,
prav? Drugače bodo želeli vsi iti.«

»Prav. Hvala vam. Da vam je mar.«
Skomignila je. »Malenkost. Ti le glej, da boš dobro

pisal.«
Pokimal sem.
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Noče
Alenka Kokalj

Kamni za Savinjo.
Kanglica z lopatko.
Sončen dan.

A Marija noče.

Noče se igrati,
noče čofotati,
kamnov ne metati,
ne sodelovati,
noče poslušati,
noče se smejati ...

Kar na tla se poči,
svojo ihto joče.

Ne kot jaz
ne kot ti,
le kot ona si želi ...

Najboljše besedilo kategorije po mnenju strokovne
komisije
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Letalo
Alenka Kokalj

Letalo visoko leti,
visoko leti in še više,
slina na očka leti,
ki si z obraza jo briše.

Letalo se očku smeji –
včasih pa se tudi joče,
kadar ga trebuh boli
ali doseči kaj hoče.

Letalo – pa brez letališča!
Ali je to sploh mogoče?
Naj našo Ano pogleda,
kdor se prepričati hoče.
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Sama jé
Alenka Kokalj

Hrana je res imenitna,
dobra in okusna reč
in kadar je čas kosila,
Evi je zares všeč.

Noče več, da jo kdo hrani,
sama žlico že drži
in jo nosi vestno v usta —
samo včasih se zgreši.

In ko je kosilo mimo,
krožnik res je prazen že —
lička, brada, nos in roke
pa so krepko umazane.
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Takomoj dedi pravi
DraganMitić

Moj dedi pravi
da je nekoč bilo lepše vse
vse kar so počeli
posebej to kar se ne sme
posedanje po mokri travi
in skakanje čez luže
in vedelo se je
da zmagovalec ni bil tisti
ki je skočil najdlje
vendar nekdo
ki je pristal
na obe nogi hkrati
in je pošprical največ punčk
da je na njihovih pisanih škornjih
pristalo še mokro listje
zraven rdečih srčkov in pisanih živali
moj dedi pravi
da je to grdo kar danes delamo naravi
da smo nekam dež pregnali
otrokom luže pobrali
svet spremenili
led na severu stopili
in ga v morja zmetali
dežne oblake razgnali
moj dedi pravi
da gor nikogar ni
da z neba lužo
za otroke napolni
zato vsako jutro
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spustim kakšno solzo
za neko novo lužo
morda bo
nekega dne dovolj velika
da v njej zasijejo otroški smehljaji
začofotajo škornji mali
luže so otroški raji
tako moj dedi pravi
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Metamorfoza v nič
Lana Prosenak

Ustavi svoje brze vrance, neumorni čas!
Mi res odvzel boš vse, zaradi česar nekoč se iskrilo
je rosno oko,
vriskal moj glas?
Odvzel strasti, svetu barve njegove;
o, naj ne zbledijo njegova čudesa,
naj ne zbledijo pogledi na življenja cvetove.

Usmili se me, prosim, rabelj tihi,
vrni spev mi mladostni, plešoči korak,
naj vrnejo spet otroški se stihi.
Če nekoč pogled na prihodnost bil je svitu enak,
povej mi,
zakaj priokus jutra postal je grenak?

Večni gonjač, a kdaj se ozreš?
Ozreš na pokol, ki puščaš ga za sabo?
Ko sanje, ki pno se pod nočno nebo, brezsrčno žgeš,
zatreš, še preden vzbrste,
še preden hrepenenja ugledajo luč sveta
in otroške misli vzcvete.

Ne vzemi mi sanj, ti, ki ječar duši si moji,
ne vzemi naivnosti mlade, hrepenečih oči.
Ne pravi, da zaman bijejo srčni se bôji,
da srce, ki v sladkem nemiru trepeče, se moti,
da otroške sanje so zgolj lažne utvare,
pravemu uspehu napoti.
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Spet šteješ, vztrajni merilec trenutkov?
Povej mi – koliko odmeril si jih zame?
Koliko upov, idej, norih sanjarjenj, občutkov?

Prosim, ne dohiti me še, neumorni čas.
Pusti mi, da čutim veter v laseh,
da se omamljam s poezijo, da me poganja njen glas,
da voham cvetice, vidim sonca žarenje,
da ljubim;
da vpijem, kričim, da te ljubim, življenje.
Da sem.
Jaz.
Prosim, ne dohiti me še, neumorni čas.

Najboljše besedilo kategorije po mnenju strokovne
komisije
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Teče življenje
od mladosti do starosti

Doris Amelin

Teče življenje,
kot tečejo reke,
mineva življenje,
kot minevajo sekunde.

Staram se,
kot se starajo vsi.
Ljubim in čutim,
kot to počnejo prav vsi.

Prvič otrok,
drugič mama,
tretjič spet stara mama.

To so radosti življenja.

Starost je nekakšna oblika nagrade
in je tudi nadaljevana mladost.

Pa naj se staram!

Želim se postarati,
si prislužiti starost.

Staram se.
Staramo se vsi.
Pa kaj?!
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Trpim in odpuščam,
kot bi morali vsi.
Živim in umrem,
kot bomo morali mi vsi.
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Miš
Simona Babič

Pleši, riši, piši,
igraj se slepe miši.

Besedam se sem pa tja predaj
in mednje postavi kak vprašaj.

Ni treba, da se pesem rima,
ni nujno, da vse štima.

Pa četudi se kakšen škrat
prikrade kot prihuljen tat.

Sprejmi, da popolnosti pač ni!
Zakaj bi moral to dokazati prav ti?

Če vsega ne znaš, ne veš,
še ne pomeni, da ne smeš ...

narediti kdaj pa kdaj tak direndaj,
da iz njega pokuka tvoj značaj.

Poskusi uloviti se za rep neznan,
zamisliti se kar tja v en dan …

Še prej pero pomoči v črnilo,
to kri bo tvojo poživilo.

Nato pa izberi besede TRI,
obračaj jih, kot se tebi zdi.
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Jaz izberem Sonce, Smeh in Sanje,
dovoli, da te povabim vanje.

Igraj se z mano, pleši, riši
in svojo pesmico napiši.

Ko tako boš pisal sem pa tja,
postal boš pesnik ta pa ta.

Hm, si slutil, da si večja miš
kot tista, ki jo ti loviš?
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Mladost
Nataša Car

Ko v izteku otroških dni
novo poglavje zaživi,
se skozi dvoje oči
mladost prešerno smeji.

Prinaša s seboj sanjave občutke,
lepe, vesele, igrive trenutke,
saj ona namreč še ne pozna
skrbi, žalosti in drugega gorjá.

Je polna moči,
sreča iz nje nezadržno kipi.
Po ljubezni nenehno hrepeni,
na svetu vsem težave ni,
ki ustavila jo bi.

Zato uživaj v njej, dokler lahko,
ne pozabi, da hitro minila bo
tako kot leto za letom tiho mine,
mladost počasi izginja med gube in spomine.
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Kako je mogočni lev
pripravljal šibko zebro

Zala Čebular

Po afriški savani se sprehaja lev.
V trebuhu tako mu bridko kruli,
da se sliši kot odmev.
»Daj mi jesti, gluk gluk gluk,«
se želodec mu oglaša.
»Zebra, zajec ali pa le travna paša.«
In res – lev ujame zebro čedno,
lepo rejeno, črtasto in zgledno.
»Oh, lev, bila sem na dieti.
Tako sem shujšala,
da utegne trebuh te boleti.«
»Prav imaš,
pomuli nekaj trave in rastline,
potem se lotim tebe, se mi že cedijo sline!«

»Oh, lev, ves dan v prahu sem ležala.
Če zaužil boš prašno zebro,
bo moja čreda
v prezgodnji grob te zakopala.«
»Prav imaš, okopaj se pod slapom.
Nato pojem te,
ugriznil te bom kar pod vratom.«

»Oh, lev, pred kratkim sem uši
staknila in moja ptičja kompanija
se jih še ni povsem znebila.
Če pojedel zebro boš ušivo,
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drisko boš dobil smrdljivo.«
»Prav imaš, pokliči ptičjo kompanijo,
da te iztrebi,
nato pojem te,
s polento te pripravim drevi.«

»Oh, lev, malce v trebuhu me črviči.
Če bi vedela, da me boš pojedel,
bi mentalno se pripravila pri priči.«
»Prav imaš, ti mentalno se pripravi,
da kmalu te mogočni lev zadavi.
Jaz pa medtem
dračje za ogenj poiskat grem.«

Medtem ko savano za dračjem preiskuje,
lev se sam pri sebi posmehuje.
»Kako naivno zebro sem ulovil,
kaj res misli, da je kljub izgovorom
ne bom s polento zaužil?«

Smejé se vrne z naročjem dračja,
vendar zebre ni,
čaka ga le glava kačja.
»Gospod piton, kaj ste videli zebro črno-belo?
Drevi jo pojem vključno z repom celo.«

Piton se smeje glasno.
»Videl sem jo,
za vas mi je predala sporočilo jasno.«
Piton bere:
»Dragi lev, strah in groza afriške savane,
žal mi je,
vendar drevi boš ostal brez hrane.
Vidiš, jaz sem svoj pobeg načrtovala –
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za tvoje zaupanje ti gre najlepša hvala.
Kralj živali, hahaha,
to naj bi bil ti?
Kralj naivnosti, to ti bolje pristoji!
Vseeno pa si mi ostal pri srcu,
zato ponujam par nasvetov tebi,
lačnemu in ubogemu cepcu.
Naslednjič, ko ti zebra reče,
da bila je na dieti,
si zapomni, da ji ne bi smel verjeti.
In ko ti zebra pravi,
da ima po kožuhu prah,
si zapomni, da se zlaže ti na mah.
In ko zebra se pretvarja,
da majhna uš bi zastrupila afriškega kralja,
si zapomni, da v glavi se od smeha valja.
In ko te zebra prepričuje,
da mora se pripraviti, da jo pokončaš,
si zapomni, da lažnivko pred seboj imaš.

Vso srečo torej tebi, ubogi lev,
da nam le ne bi po gobe šel.«

Lev zagodrnja, spodi pitona,
z glave pade mu kraljevska krona.
Zakuri dračje in se kuja,
le zakaj tako smo narejeni, da je jesti nuja.
Ah, šmenta –
za večerjo spet bo le polenta.
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Tisoč ran
KimČuhnik

Sonce mi boža telo,
veter mi šepeta na uho.
Vonj cvetnega prahu me prevzame,
spomin na naju se mi prikaže.
Se spomniš tiste poletne noči,
ko sva se ljubila v ognju strasti?
Noč naju je razkrila,
da sva neviden pečat pustila.

Vso noč sva ostala,
probleme za hip odgnala.
Sončni žarki so naju prebudili iz sna,
topel veter je zapihal iz srca,
vonj cvetnega prahu naju prevzel,
bog naju za vedno preklel.

In ko sonce posije na dan,
ko veter v toplini zapiha bog ve kam,
odnese cvetni prah vstran,
za hip zaceli najinih tisoč ran.
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Mladost duše
Danĳela Dacinger

Sledi naših korakov prehitro zbledijo
Življenje odteka kot voda z dlani
V srcu spomini se v večnost rodijo
Le duši ki ljubi se lepo ji godi

Le tisti ki čuti v sebi svobodo
Lahko kot metulj pod nebo poleti
Le tisti ki daje žejnemu vodo
Lahko pušča v srcih le čiste sledi

Če znajdeš se v puščavi težav
Zmaga je tvoja če vase zaupaš
Na poti sledilo bo mnogo skušnjav
Kjer moč je v srcu nikdar ne obupaš

Korak naj te vodi preko rek in polja
Kot metulj preleti vse vrhove gora
Tukaj boš našel kar duša pozna
Narava je dom brez vsakih meja

Mladost nikdar ne odide
Četudi na čelu se guba pozna
Lepota nje nikdar ne mine
V duši iskreni je večno doma.
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Z domačega kavča
Tadeja Drnovec

Z domačega kavča pošiljam ti svoje pozdrave v svet,
ker si pozabila, kako bilo je na njem sedet.
Vsak dan skupaj na njem preganjala sive sva dni,
kot brat in sestra, bila srečna ter brez skrbi.

Prišli so časi, ko vsak po svoje midva sva odšla,
minili večeri, ko se sploh nisva nič slišala.
A včasih življenje loči tudi močne vezi,
čeprav so se stkale že v naši zibelki.

Povej mi, sestra moja, kam odšlo je vse lepo?
Veš, domači kavč te še čaka, in z njim spominov sto.
Brat tvoj v mislih nosim venomer te,
po tihem želim si, da v otroštvo vrneva se.

Se spomniš, sestra moja, tim sva od nekdaj bila,
da nič ga ne uniči, v to verjela oba.
Zato zdaj mi nakloni trenutek in se vrni nazaj,
saj močno te jaz pogrešam in tvoj rojstni kraj.
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Megla
Magdalena Furman

V meglenem jutru na polje odidem,
da se z izgubljenimi dušami snidem.
Od nekdaj se mi zdi, da tam tavajo,
svoje napake v življenju priznavajo.

Trčim ob oviro, ne morem prestopiti,
obstojim, ne, ne smem se izgubiti.
Tipam, spoznati želim lik pred mano,
a skriva lice, boleče zaznamovano.

Pod prsti zaznam svileno kito las,
nevidno obličje ne spada med nas.
Globoko v sebi se zavem počasi,
s kito tako dekle davno je bilo na vasi.

Kruta usoda jo do reke je prignala,
v njej življenje mlado je končala.
Zdaj v megli tava, mir svoj išče,
naj se že zjasni, da ga poišče.

Zdramim se, v trenutku vsa vesela,
že spet moreče sanje sem imela.
Lik s svileno kito z mano bo čez dan,
naj zbledi, prej ko v noč preide dan.



200

Človek, ki ni vedel
ničesar o ljubezni

Franjo Frančič

So bele noči in so črni dnevi
in nekaj vmes,
v senci včerajšnjega dneva sem našel
korenine tisočletne oljke,
nekdo jih je zavrgel,
kot so zavrgli mojo dušo,
pobral sem korenine prastare oljke in jih poljubil,
podobe so se vrstile, samo en udarec in vitez je padel,
koliko moči, je rekla princesa,
ki sanjala je druge zgodbe,
koliko sovraštva in koliko ljubezni,
a ob zori so se vrnile lastovke z juga,
sto let samote se kopal blizu izvira,
tam sem korenine tisočletne oljke posadil,
čudeži se zgodijo v srcu,
oljka je ozelenela,
otrok je srečen v travi tekal,
bile so sanje in bila je hrepenenje,
v bele prosojni tančici pozabi,
pridi, pridi …
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Nika Gradišek

Prerasla sem navdušenje nad barvitimi boleri,
punk majicami in pocukranimi citati,
večino čevljev,
pogrizene nohte
in tišanje glasu, ko mami na koncu
telefonskega pogovora rečem
rada te imam.

Nikoli ne bom prerasla
odtisa gumice na zapestju,
lovljenja ravnotežja na robu pločnika,
jokanja med smehom
in pogovarjanja same s sabo.

Če me bodo na koncu vprašali,
kako je bilo,
bom povedala,
da sem večino življenja prespala na vlaku,
da je bil sedež zmerno neudoben,
kot pitje mlačne vode,
gravitacija postrani,
kot postaja v Kresnicah
in da sem vedno zamujala,
ampak da sem se nekajkrat
prebudila v razgled na rečno sotesko
in se zaljubila do konic prstov na nogah.
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Sanjski spomin
StankoHorvat

Spomin na mladost,
tebi pišem.
Všeč mi je,
kako ješ, rohniš, letiš.
Vdiraš v moj um dan in noč.
Si bolj grozljiv, upravičen in pripravljen,
ko gladko sonce greje zlobne breskve junija,
poletje pa ima duševne misli.
Obožujem tvoje čudovite noge,
slog in prste.
Razmišljanje o opojnem slogu
mi zapolnjuje dneve.
Videl sem,
kako so resne izkušnje
moje generacije uničene,
kako smo objokovali izgubo.
Vas moti,
kako hudo je?
Vas raztrga,
ko vidite izgubo tako preobsežno?
Zdaj se moram oddaljiti.
Odhajanje je resnično sladko.
Bodite pozorni na neuspeh,
ki je najbolj volnena nepopolnost.
Spominjam se svojih modrih besed.
Ne morem si pomagati,
da se ne ustavim
in ne pogledam očitne opustitve.
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Nežno gredo –
pritegnejo pozornost,
spektakularno,
plamteče.
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Baphomet
Aleš Jelenko

Charles Manson se ni le zgodil.
Nastajal je. Dolgo.
Potem se je zgolj še razpočil.
Ritualni manifest
pogosto presega naše dojemanje.
Aleister Crowley bi se strinjal,
če bi še živel. Če. Preveč je teh čejev.
Če bi bil spet mlad,
če bi imel ženo
in bejbiko za fukanje,
če bi bil bogat,
če bi se še enkrat rodil ...
In tako trčimo ob usodo.
Je ali je ni? Pa saj,
je sploh pomembno?
Premajhni smo,
da bi vplivali na vesolje.
In preneumni,
da bi ga razumeli.
Zato imamo sekte,
skrivne družbe in vse ostale
underground bratovščine.
Ljudje se že od nekdaj želimo
poistovetiti z večnim,
ga zaslutiti,
če ga že začutiti ni mogoče.
Iščemo odgovore,
čeprav vprašanj ne poznamo.
Zato religije.
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Zato vera.
Zato Bog. Satan.
Baphomet. Zgoraj in spodaj.
Menstrualna kri
ima enak vonj kot tista,
ki priteče iz žile..
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Preteklost
Aleš Jelenko

Pogrešam dvajseta.
Tiste umazane nogometne čevlje.
Marcela, Mateja, Tedija,
Tomića, Skubica, Žela
in vso ostalo mularijo,
ki to zdaj več ni.
Amadeja in njegovo razbito arkado
ter otečeno oko.
Pogrešam srednješolske ritke
v oprijetih kavbojkah.
Majhne joškice, ki kukajo
skozi prekratke črne majčke
z napisom blink-182 na hrbtni strani.
Preteklost. Ja,
jebeno preteklost pogrešam.
Vse, česar več ni
in tisto, kar še bo,
ker se bo tudi tisto
kmalu znašlo v preteklosti.
Vselej pogrešam,
nikoli živim.
Včeraj je.
Danes ni.
Jutri šele bo.
Capisci?
Samomor se ne zgodi,
ko stojiš na lojtri
in poskušaš narediti vozel,
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pač pa takrat,
ko padeš,
ko zareže.
Takrat
se zgodi preteklost.
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Mladost
Anže Jerebinšek

Kot jesenski piš minila je mladost …
Če vse skupaj ni bila norost?
Še včeraj nosil sem čisto majhen nos,
danes pa sem sam, prav vsem tegobam kos.

Skupaj z roko v roki sva se
po prostranih poljih podila,
v dlani travne bilke in metulje lovila,
zvečer pa polna lepih misli se v sanje potopila.

Travnate bilke valovile so v vetru,
valovili so tvoji lasje …
Še danes jih čutim,
kot da postali so del mene.
Kam odšel je ves pogum,
ko mokrih hlač kalila sva luž globino,
ko z mavrico prerezala neba sva žalostno sivino?

Kam odšel je ves sijaj,
jutranjih solz neba ujetih na travi,
vzhajajočega sonca odseva v daljavi?

Kam odšla si, draga …
prijateljica … tista prava …
prav vsem nepoznana …
le z moje strani občudovana?
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Čeprav bila si plod moje domišljije,
spomin nate kakor na mladost
se iz dlani nikdar mi ne izvije.

Prehitro odrasel sem v moža,
da bi se lahko v miru poslovila …
da bi si še zadnjič travnike delila …
in skupaj se v šolske klopi napotila.

Bilo lepo je s tabo … mladost!
Čeprav v odraslost sezidal sem si velik most,
se res rad vračam v tvoj objem
vsaj v mislih, če se v dejanjih ne smem.

A vem, da znova bo napočil čas,
ko skupaj bova vriskala na glas!

Na jesen življenja
našel čas bom zate,
v tresoče roke prijel bom slike zlate
in se spomnil na tiste davne dni,
o katerih danes sluha ni.

Spet bom tekel čez prostrane trate,
požvižgal se na most in se čez potok odpravil bos!

Res bila si lepa, ti mladost,
zato si zaslužna ti … sestra, oče in mati,
vam moram to zaslugo prebrati.
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Tebi, ki bereš tole posvetilo …

Želim sreče res obilo!
Čeprav so danes čudni časi,
verjemi, da spet bo veselje na vasi!
Do takrat vzemi slike v dlani
in prisluhni zgodbi, ki iz njih sledi.

Mladost!
Kam odšla si, draga …
prijateljica … tista prava …
prav vsem nepoznana …
le z moje strani občudovana?
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Drago Jović

Ljubezen ne vpraša,
ljubezen kar pride,
potem te zanaša,
ti pamet uide.

Ljubezni ni mar
barva oči,
koliko si star
in kdo si sploh ti.

V srce jo vzameš,
v njem zagori,
še preden dojameš,
ljubezen si ti.
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Drago Jović

Pogrešal bom tvoje iskrive oči,
tvojih tisoč vprašanj,
ko včasih pred spanjem se zdi,
da odgovore prinese vila iz sanj.

Pogrešal bom sanje in budne noči,
ki bodo tja daleč odšle,
ko kamor bom gledal, vse spi,
in brez življenja je vse.
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Drago Jović

Vmes sem se spomnil,
kako si prvič za brke me držala,
saj veš, da je žgečkalo,
joj, sva se smejala.

Vmes sem se spomnil,
da si k meni se privila,
sva kamenčke metala,
pa saj si že prej me osvojila.

Vmes sem se spomnil,
kako imaš bonbončke rada,
pa res polno keksov,
tu nihče te ne obvlada.

Vmes sem se spomnil,
kako je ljubek tvoj pogled,
se mi zdi, da dobro veš,
z njim v srcu puščaš sled.

Vmes sem se spomnil,
kako z dežnikom v lužo skočiš,
vanjo se zapelješ,
prav navihano se zmočiš.

Vmes sem se spomnil,
da kdaj se tudi zjočeš,
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ko se srčkano nasmeješ,
pa skoraj vse dobiš, kar hočeš.

Vmes sem se spomnil,
mamico imaš,
ona vse bi dala zate,
ti njej biserno veselje daš.

Vmes sem se spomnil,
da pravi si zaklad,
te kar naprej pogrešam,
veš, imam te rad ...
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Mladost, čez potok skače,
kjer je most

Irena Kalan

Moja mlada leta so bila iskriva,
Lagodna, zdrava, vesela in igriva.
Askeze, odrekanja v njih ni bilo,
Dovolj obilja in samoumevnosti, tako
Ostajala sem v vednosti, da zmorem vse,
Smejala se starosti, prezirala drugačne vse.
Tako živela sem brezskrbno brez dolžnosti,

Čeprav z veliko žlico sem jemala si radosti,
Energije, volje je bilo zadosti,
Zavedanja, da učim se zase in življenje, pa ne dosti.

Prišle so preizkušnje, trpljenje in bolezen,
Otroštvo sčasoma se je izgubilo,
Tesnobo, strah pred odgovornostjo krepilo.
Ostala sem brez zdravja in izkušenj svoje izobrazbe,
Kjerkoli sem hodila, sem ječala smiljenja si brazde.

Se sčasoma trpljenje moje je krepilo,
Kamen namesto sočutja drugih oživilo.
A prijateljice smrt me je streznila,
Čeprav življenja njenega mi ni vrnila.
Enkrat za vedno sem si zapomnila,

Kaj hvaležnost, pozitiva in ljubezen naredi,
Ječanje, jok v aktivnost prerodi.
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Edino zmernost, treznost, ponižnost so vrlina,
Resnica, odsotnost ega in veselje, da sem živa,

Je zdaj ostala misel hvaležnosti za vse
Enkratne trenutke, ki navdihujejo me.

Materinstva, partnerstva, sodelovanja se učim,
Ostalo predajam, ne obujam mladosti skomin.
Sem zvesta sebi, drugim in Bogu,
Trenutke si zbiram v svoji družini, naravi, sprehodu.
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Moja mladost
in Čaša nesmrtnosti

Aljanka Klajnšek

Moja mladost naj razume navdih pesnika
iz arabskega sveta,
razume naj vse starinske in arabske izraze.
Moja mladost mora usmeriti svojo pozornost
še na aliteracije in pridevniške metafore v pesmi.

Moja mladost naj se vživi v Aduramana,
kalifa kordóvskega s turbanom pisanim na rusi glavi,
ki si zjutraj ob branju sure 75 Knjige svete
(damaščanka mu visi ob strani) želi večno živeti.
V težkih mislih kalif je kordóvski!

Moja mladost naj presoja in poustvari
Hákima zdravnika, Sófra čarovnika in derviša Rašida:
• Ni li leka zoper smrt na sveti?

Modri Ali Rašid pravi: Čaša tvoja je življenje tvoje.
Vlivaj vanjo vsak dan dela dobra, dokler polna
ti ne bo do roba,
kajti čaša tvojih del ostane.

Kalif Abduraman iz pesmi (mi) šepeče:
Ta utegne biti čaša (tvoja) prava!
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Prehod
Aleksander Kolar

Utapljam se,
zvezan pod vodo komaj držim še svoj dih.
Duši me,
iščem moč, da zapišem še poslednji svoj stih.

Preprosta je pot dečka, ki teče naravnost.
Preprosta je pesem, kdor peti jo zna.
Preproste so rime zaljubljenih ptic.
Preprost je korak mladih nožic.

Sveti rojeni in svetu zgubljeni.
Svetijo naše nedolžne oči.
Padli in vstali, mrtvi in živi,
iščemo to, česar več ni.

Mirno sprejemam to novo modrost.
Sonce me vabi nazaj na prostost.
Puščam za sabo vso staro norost,
a še zadnjič bom skočil čez potok tam, kjer je most.
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Nagovor
Tanita Kranjc

Zakaj tako hitiš?
V meni še vedno buhtiš.
Polno radosti si povzročila,
smejalne gubice si mi pustila.

Sedaj na robu skupaj stojiva,
saj vem, da najina pot je minljiva.
Zapuščaš me … toda počasi!
Posediva še malo na skupni terasi.
Ustvariva si še skupne spomine,
naj najina vez še ne izgine.

Se še spomniš, ko si v meni prvič skalila?
Oh, kaj vse s tabo sem odkrila,
saj življenje polno priložnosti si mi ponudila.
Z dobrimi ljudmi si me obdarila,
kot reka vseh emocij si me oblila,
v življenju nikoli te ne bom pozabila.
Ob misli, da me boš zapustila, me zvija,
saj v meni ostaja utopija.
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Barve Sĳaja
Matĳa Krumpak

Ne gre le za pomanjkanje skrbi.
Gre za brezmejno idejo svobode.
Ta pa nepovrnljiva žari.
Z vsakim trenutkom razmika brezno …

Stoječ bežim.
Bežim od varnosti, znane barve sveta.
In vendar stojim.
Nemiren v udobju drobirskih tokov.
Nesejo me daleč …

Odnesite me tja, kjer se bom ustavil
in občudoval svojo pot.
stanje⇒ hoja naprej
¬ stanje⇒ spomin
Posameznik vedno deluje smiselno.
Ali zmoreš utemeljiti vsako svojo odločitev?
Ali zmoreš premagati strah pred sivo vodo?
Utopljenci srečneje dihajo pod obzorjem.

Prosimo za odvezanost.
Ker je polkrožni obrat protizakonit.
Ne bi radi večno ostali v Arji vasi.
Ne bi radi zamudili vlaka v Trbovljah.

Razredčiti življenje.
In postavili ograde.
Bedni vsakdan se itak pozabi.
Ostanejo barve sijaja.
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Kje se konča mladost?
Naja Lazič

Mladost konča se,
ko sončni žarek iz oči izgine,
ko veš, da vse lahko se v trenutku spremeni
in da vse lepo enkrat zagotovo mine.

Mladost konča se,
ko plamen upanja ugasne,
ko tema pade na oči
in te ne bodo več nikoli jasne.

Mladost konča se,
ko prideš do željenega spoznanja,
a žal uvidiš le, da svet je grd
še bolj, kot se ti v nočni mori sanja.

Mladost konča se,
ko izgubiš zaupanje v ljudi,
saj vsak zanima se le zase,
kdor ljubi, pa to igro izgubi.

Mladost konča se
tam, kjer za mavrico zaklada ni,
kjer dobra vila je prikazen
in kjer otrok brez pravljice zaspi.

Mladost konča se,
kjer nežno je srce poškodovano,
kjer nedolžnost vrednost izgubi
in čisto z grdim je zaznamovano.



222

Mladost konča se,
ko ni pomembno več ne kod ne kam,
saj kamorkoli greš, pogledaš,
veš, da na koncu vsak je sam.
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A Sava teče
DraganMitić

Morda nekdo celo ve
kaj meni reka ko se požene
tam daleč iz gozda iz majhnega izvira
a ta naša reka ima
zares vira dva in zelo različna
ko se njuni vodi zlijeta
se rodi reka Sava
a v njenih vodah iz različnih virov
teče nenehna razprava
ali bo reki pot lahka
in jo naprej čaka svetlo obzorje
tla prijazna in dolina prazna
a ravna kot gladina mirnega morja
ali morda pot polna gorja
ker bo gora neka mogočna
ki jo bo kot prava mora nočna
stiskala z ozkimi soteskami iz kamna
da bo njena voda kalna
preveč nemirno skakala
in naprej s svojimi valovi
tako rada plula mlada igriva
a nikoli proti lastnemu toku
vedno le dol naprej brez prestanka
in tako do svojega izliva
do večje sestre Donave
med obale polne cvetnega dekorja
da tečeta skupaj
od Belega grada do Črnega morja
prav ta reka ki se tako opoteka
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blizu našega kraja
in prinaša blago skrito
pobrano nabrito iz nekega
najbrž otroškega sna
tiho zvečer se za trenutek
edino njej znan ustavi
da zrna zlata pusti
za pridne otroške roke na obali
ki jim zlahka ne zmanjka volje
da bi se ob Savi nenehno igrali
na mehki mivki ali trdi skali
in okrog kopali še globlje še bolje
ker otroci to dobro znajo
za najbolj vztrajne je nekje tam zlato polje
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Bila si vonj najlepšega leta
DraganMitić

Opazoval sem te od daleč
pred sramom skrival svoj strah
bila si zame prelepa
bolj od vseh onih na ikonah
in naslovnicah v dragih revijah
takšna kot si
telesa prelestna
a v očeh brez pohlepa
nikoli resna
bolj k šalam nagnjena
v veseloigrah s fantini in pobi
komaj primernimi tvoji dobi

dom ti je najbrž bajka
in ti v njej sanjsko lepa
vredna pogleda mladega Amona
tako po otročje nališpana
pogosto si bila tarča pogona
uživala kot majhna starleta
s kodri iz zlatega filigrana
z lahkoto bi zapeljala Apolona
z aromo omamnega cveta
imela si okus slastnega krajca
svežega domačega kruha
čeprav zame le kraljična kleta
ki jaha na krilih napuha
si bila vonj najlepšega leta
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Žoga
DraganMitić

Stvarno, natančno, matematično
nisi nič,
prostor znotraj sfere,
le tam si nekaj,
in ko si odprta,
uboga, preluknjana.
Do preproščine enostavna,
z radijem,
z eno številko opisana,
zmeraj istega dometa,
dolgočasna.

Nobenega kota nimaš,
s tabo se nič ne da
računati,
številke pa so vsota kotov,
ti nimaš vrednosti,
ne glede na projekcijo,
le običajen krog,
meja, prazna krožnica,
samo nenadejana praznina,
približno, recimo, nula.

Topološko nisi nič boljša,
zmeraj ista,
sfera kot zrno peska,
kot planet Zemlja,
kot rdeča orjakinja, zvezda,
groteska!



227

Osmislila te je,
ti dušo dala
neka igra,
z igro si nekaj postala,
tepena, nošena,
metana, kotaljena.
Z roko, z nogo, s pripomočki.
Tisočletje pred Kristusom
si narode, cele
civilizacije zabavala:
Olmeke, Azteke, Maje.
Takrat si bila krvava,
komaj odsekana
človeška glava.

Postala pa nasmejana,
med glavnimi odmori,
v rokah malčkov,
na počitnicah
v objeme otroških rok
drhtečih,
v dotike bosih nog
umazanih,
do ušes zaljubljena,
se igrala in plesala,
se z njimi vrtela
ure in ure,
ves božji dan,
z otroškimi vzkliki,
milimi kriki
zanesena,
nova, stara, zaflikana.
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Moj otrok
Valentina Parovel

Ob stari postelji
leži na tleh –
odprta knjiga.
V dalji še odmeva smeh.

Majhne in velike
barvice povsod –
kličejo jih risbe.
Mar res slišim jok?

Pesem sredi verza
nekončana –
tiho poje.
Moja zgodba pre-poznana.

V šelestečih travah
čisto sam –
spi otrok.
Pozabila sem ga tam.

Mar lahko zdaj dokončam?
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Mladost
Jasmina Rihtar

Kot majhna lučka zažariš
in se v čudovito bitje spremeniš.
Igrivo, brezskrbno otroštvo počasi mineva
ter hkrati odhaja
in že mladost svojo nežno roko
v znak dobrodošlice podaja.

V tem času se telo v obliko figure oblikuje,
počasi in vztrajno se osebnost izoblikuje.
V glavi igra glasba, ki na svetovnih lestvicah kraljuje,
družabno omrežje vsak dan nov 'selfi'
s polno všečki obremenjuje.

Obdobje, ki prinese pretiravanje, radost in norost,
saj vemo, da skače čez potok, kjer je most.
Prinese prve ljubezni, objeme in poljube kipeče,
prav tako tudi strta srca, razočaranja
in grenke solze moreče.

Danes si srečen in ves svet bi z rokami objel,
že drug dan nesrečen, tvoje misli žalostne
in svet okoli tebe otopel.
Pritegnejo te alkohol in druge skušnjave,
ki zameglijo razum in naredijo temo okoli glave.

Mladost je čas, poln preizkušenj in lepih
ter manj lepih spoznanj,
je čas odraščanja in novih, več kot potrebnih iskanj.
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Res, da vsak dan ti ni v veselje,
a ko pogledaš nazaj, je to najlepši čas,
ki podari ti ga življenje.

Ne oziraj se na leta, ki hitijo,
vsi vemo, da srca ne, le telo in um spremenijo.
V srcu ostani mlad in širi srečo med ljudi,
saj ravno ta je pomembna, da te spremlja
tako v mladosti kot na stare dni.
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Slovenĳi za 30 let
Bilja Batić-Simaković

Hej prijatli!!!

Vi z morja in hribovja,
vi z visokih gorovja,
vi iz Podravja in Prekmurja,
vi z Notranjske in Dolenjske,
vi s Kraške in Savinjske!
Vi iz gnezda zlatega zmaja!
Dvignimo kozarce s soncem nalite,
roke si dajmo, mejo načrtajmo!
Skozi nas ljubezen naj teče;
tu je najin dom;
jutro, dan in večer.

SREČNO, SLOVENIJA!!!
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Sivina
Mateja Toplak

ko si mlad
in znova in znova
ponavljaš iste reči
da se ti že ves razred smeji

in star' ata ti pravi
to je norost
»kaj skačeš čez potok
tam kjer je most«

ko leta in leta zatem
z glavo spet butneš
v trdo nebo
in voda zalije tvoje telo

nikogar ni
nihče se ne smeji
le žena obzirno pokima
»saj bo saj bo šlo«

tedaj se zaveš
da jo spoznaš
ko ostaneta
le ti in siv las.
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Namizo ali v Gizo?
Nina Trojner

Najlepša je mladost,
tako baje pravi ljudska modrost.

A najlepše pri mladosti so zabave,
tiste taprave,
tako brezskrbne,
da se drugi dan niti ne spomniš,
kaj si počel,
tako dobro si se imel.
Zjutraj pa zgodbo s prijatelji sestaviš
in si te sestavljene zgodbe zapomniš,
spomine nanje pa obujaš še mnogo let.

Ko mladost mine, pač mine
in nič ni več, kot je bilo.
Če bi danes šla na zabavo v bar,
verjetno bi slišala kak komentar:
»Hahahahaha!
Namesto na ekskurzijo v Gizo
je ta babica splezala na mizo.
Kako smešno,
a hkrati žalostno je to!
Sirota uboga,
le kaj se je zgodilo z njo?«

Vsako obdobje je lepo,
to že drži!
A mladost sama sebe ne opazi,
dokler starost je ne oplazi.



234

Ko si mlad,
te vsaj nič ne boli,
česar za kasnejša obdobja moč trditi ni.
Ko garancija na dele telesa mine,
mladost ti vzbudi še večje skomine.

Če me pa vprašate,
ali bi hotela biti spet
ali pa morda za vedno mlada,
moj odgovor je ne, hvala!
Morda za kakšen neobremenjen študentski torek ali dva,
drugače pa mi je všeč,
da sem tako izkušena gospa.
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Princeska
Andreja Vidmar

Stara bo devet let.
Pol življenja služi tistim,
ki jih ima najbolj rada.
Dela ne opravlja dovolj dobro,
ni spoštovana.
Da bi živela v srečni družini,
se v uporabo izroči
smrtnima sovražnikoma.
Sledi navodilom.
Izmenjaje ju prosjači,
naj bosta oče in mama.
Čakajoč na spravo veze
preproste nageljne
iz križcev.
Njen namizni prt bodo enkrat občudovali
pri skupnem kosilu.
Nikoli ga ne dokonča.
Jesti začne lastne obljube: pridna bo,
bolj bo pridna,
še bolj.
Jezo na silo ločuje od lačnega telesa
in jo zaklepa v klet.
Kriva je sama, ni sposobna, sklene.
Zdaj je zloben otrok.
Ne more biti več princeska.
To je bila nekoč,
ko še ni bila pet.



Strokovna komisĳa: Alenka Ajd Bratkovič,
NinaMiklavc, Orlando Uršič in Saša Šega Crnič.





Naslov:
… čez potok skače, kjer je most …:
zbornik besedil literarnega natečaja

Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 2021
Uredila:

Mojca Plaznik Plavec
Jezikovni pregled:
Saša Šega Crnič

Oblikovanje in priprava za tisk:
Renato Bratkovič / Ministrstvo za propagando

Fotografije:
Iva Plavec
Tisk:

Bluprint d.o.o. Zgornja Polskava
Cena:
9,50 €

Naklada:
100 izvodov

Založila Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica, novembra 2021

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor

821.163.6-82

--- ČEZ potok skače, kjer je most --- : zbornik besedil
literarnega natečaja Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
2021 / [uredila Mojca Plaznik Plavec ; fotografije Iva Plavec]. -
Slovenska Bistrica : Knjižnica Josipa Vošnjaka, 2021

ISBN 978-961-91290-4-3
COBISS.SI-ID 83461891





9 789619 129043


	Čmrlj Črt
	Zgodbe za otroke in mladino
	Vse, kar vidim
	Veveričji zaklad
	Prva simpatija
	Evin strah
	Strah je votel,  okrog ga pa nič ni
	Mladost –  najlepše potovanje
	Zgodba  o piščančku Frediju
	Mladostna  raziskovalna mrzlica
	Tudi mladost  enkrat mine …
	Pesmi za otroke in mladino
	Ribarjenje
	Le še spomin
	Pesem o otroštvu
	Kaj smo razmišljali?
	Premladi … tako so rekli
	Mladost
	Šola
	Nikoli predolga …
	Mladostniške tegobe
	Odraščanje
	Zaskrbljenost
	Utrinki mladosti
	Zgodbe za otroke in mladino
	Pravljice za mravljice
	Tebe pa ne poznam,  moj prijatelj!
	Zgodba o črni ptici  z rumenim kljunom
	Veveriček Bobi
	Ježek Videk  in sreča v nesreči
	Od zrna do kruha
	Izgubili smo šolo!
	Vrabček Brbljavček
	Gugalnica in oreh
	Zgodbe za odrasle
	Sosedska pomoč
	Žepna matematika
	Deizi
	Izmenjava ali kako  se izgubiti in priti  na pravo mesto
	Disko
	Deklica
	Strašljiva je lepota  v letu mrtvih ptic
	Tisti majski dež
	Po cvetlični poti  je šla … samo šla!
	Čez potok skače,  kjer je most
	Nov začetek
	Okus mladosti
	Igrajo se skupaj!
	Pot na najvišji vrh
	Ko so igrali Avseniki
	Kalejdoskop spominov
	Centimetri
	Spomini, spomini
	Dan v mojem življenju
	Kot ptici dve
	Nočno nebo
	Ali še treniraš judo?
	Veliki strahovi  male junakinje
	Mački na zviti  pločevinasti strehi
	ali kako sem spoznala,  da študij prava ni zame
	Igra mladosti
	Mladost je norost
	Razredni pogreb
	Pesmi za otroke in mladino
	Noče
	Letalo
	Sama jé
	Tako moj dedi pravi
	Pesmi za odrasle
	Metamorfoza v nič
	Teče življenje  od mladosti do starosti
	Miš
	Mladost
	Kako je mogočni lev pripravljal šibko zebro
	Tisoč ran
	Mladost duše
	Z domačega kavča
	Megla
	Človek, ki ni vedel  ničesar o ljubezni
	Sanjski spomin
	Baphomet
	Preteklost
	Mladost
	Mladost, čez potok skače, kjer je most
	Moja mladost  in Čaša nesmrtnosti
	Prehod
	Nagovor
	Barve Sijaja
	Kje se konča mladost?
	A Sava teče
	Bila si vonj najlepšega leta
	Žoga
	Moj otrok
	Mladost
	Sloveniji za 30 let
	Sivina
	Na mizo ali v Gizo?
	Princeska

