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Vsem otrokom,

ki želijo vedeti,

kakšen je videti svet onkraj našega sveta.

Za strahopetce in levjesrčne.

Za zaščitnike metuljev in srečonosce.

Za tiste, ki zmajujejo z glavo, in tiste, ki nikoli niso za.

Za iskalce stvari in za najditelje stvari.

In še posebej za Lili.
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OTROCI Z Z A JČJE POTI

Govorilo se je, da črna prodajalna Margarete Strle poži-

ra otroke. 

Zoja Suhadolc je celo trdila, da je dva od teh otrok 

poznala. Vendar to ni mogoče, ker je bila Zoja nova na 

Zajčji poti. Midva sva tam stanovala že od nekdaj. 

Če si bil otrok z Zajčje poti, te je pot v šolo vodila po 

Skob čevi ulici. Mimo modre hiše, mimo rumene hiše, mi-

mo rdeče hiše, mimo zelenih železnih vrat Toševih, za 

katerimi je revskal njihov jazbečar, ko pa je s tacami dr-

sel navzdol po kovini, se je izpod njegovih krempljev sli-

šalo tisto tenko škripanje. In nato naprej mimo črne pro-

dajalne Margarete Strle …

Tam sva zadržala dih, se prijela za roke, se naredila 

nevidna, s sklonjeno glavo stekla mimo in znova vdihni-

la šele, ko sva prišla na Mestni trg. 

Na trgu so bila okna na široko odprta, poletno jutro 

se je lesketalo kot noro in darežljivo metalo sonce na tla-

kovce …
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GORČICA IN PRTIČK I

Zoja Suhadolc je z mamo stanovala pri Nartnikovih v 

podstrešnem stanovanju. V najmanjšem stanovanju na 

svetu. Zato se pri njej tudi nismo smeli nikoli igrati. 

“Če sva z mamo doma, v stanovanju ni več prostora. 

Vama bom povedala, ko mame kdaj ne bo.” 

Ampak Zojina mama ni nikoli nikamor šla.

Pri nas je bilo drugače. Mame ni bilo po cele dneve, in 

ko je prišla zvečer domov, je bila zelo utrujena, pod  očmi 

je imela črne kolobarje. 

“Kako je bilo v šoli?” je vprašala. 

“V redu,” sva odgovorila. 

“Kaj posebnega?”

“Ne.”

“Kakšno sporočilo za starše?”

“Ja,” sva rekla. 

“O, ljubi bog,” je vzdihnila mama. “Pecivo za šolsko 

praz novanje! Kje naj najdem čas še za to?”

“Potem pa naredi tako kot vedno,” sva ji predlagala. 

“Gorčico in prtičke?”

“Ja, gorčico in prtičke.”
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“Konec koncev si samohranilka,” je rekel Lenart.

“Lucijina mama ne bo naredila nič,” sem se oglasila. 

“Tudi ona je samohranilka in skoraj ves dan doji.”

“Kaj?” Mama je dvignila obrvi. “A je novi otrok že tu?” 

“Že štiri tedne. Lucija je rekla, da vso noč vrešči.” 

“Kako grozno,” je rekla mama. “No, prav, gorčica in 

prtič ki. Zdaj bom malo dvignila noge. Potrebujeta še 

kaj?”

Z Lenartom sva odkimala. 

Šla sva v kuhinjo in naredila sendvičke. Majhen krož-

nik za mamo, velikega za naju. Mama je imela silno rada 

tako večerjo. Sendvičke s klobaso. Kolute banane. Četr-

tine paradižnikov. Kozarec ledene vode. 

Z Lenartom sva zelo dobro vedela, kaj mama po-

trebuje. 
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R A DIJSK I OČK A

“Da vaju ne slišim več!” je zaklicala mama. To je rekla 

vsak večer. “Da vaju ne slišim več!”

Z Lenartom sva ležala v postelji. V sobi je bila trda te-

ma, le pod vrati se je risal svetel pas svetlobe. Prisluhnila 

sva v temo. Slišala sva mamine korake. Slišala sva, kako je 

odprla in zaprla hladilnik. Šla je v dnevno sobo. Slišala sva, 

da se je sesedla v naslanjač, potem glasove s televizije. 

“Zdaj,” je šepnil Lenart. 

Vrgel je odejo s sebe in zlezel v mojo posteljo. Odejo 

sva si povlekla čez glavo in vključila svetovni sprejemnik. 

Svetovni sprejemnik je bil očkovo darilo. Pravzaprav 

očko vo poslovilno darilo, čeprav tega tistega božičnega 

večera še nisva vedela. Očka mi je potisnil zavoj v roke in 

rekel: “Lena, na, ti si starejša, seveda pa je darilo za oba.”

Neučakano sem strgala ovojni papir, Lenart mi je 

medtem kukal čez ramo. Tista reč je bila videti kot čisto 

navaden radio. Lenart se je skremžil. 

“Ah, očka! Kaj pa naj s tem? Saj imava že glasbeni stolp!”

“To je svetovni sprejemnik,” je razložil očka. “S sve-

tovnim sprejemnikom lahko poslušaš radio od koder 
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 koli. Tudi iz najbolj oddaljenih krajev, iz Afrike ali z Alja-

ske, iz Finske ali s Fidžija. Če znaš francosko, lahko po-

slušaš celo policijski radio iz Pariza.”

“Ampak saj to lahko tudi z internetnim radiem.”

“Ne, ljubček,” je odvrnil očka. “Za internetni radio po-

tre   buješ internet. Za svetovni sprejemnik je dovolj ba-

terija.”

Najprej je samo šumelo. Počasi sem vrtela iskalnik po-

staj. Šum je preglasilo tiho hreščanje, vmes so se slišali 

delčki glasu. Postajali so jasnejši. Neka pevka je kričala: 

“Oh, no-ho.”

“Naprej,” je zamrmral Lenart. 

Vrtela sem še počasneje. Milimeter za milimetrom. 

“Tu je,” je šepnil Lenart. 

Iz svetovnega sprejemnika se je razlegel očkov globo-

ki glas. Malo je še šumelo, nato pa se ga je slišalo vse 

 jasneje. Bil je čisto blizu, tako blizu, kot bi ležal ob naju. 

Nenadoma je bilo tako kot včasih, ko sva v nedeljo zjut-

raj zlezla v njegovo posteljo in mu položila glavo na prsi. 

Takrat nama je pripovedoval zgodbe, zgodbe iz Onkraji-

ne, iz Trčenije in Njammarja, kajti očka je že od nekdaj 

vleklo nekam daleč stran.

“Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, kjer koli že ste, 

z vami bom vso noč. Skupaj se bomo odpravili na  glasbeno 
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potovanje. Od Sankt Peterburga prek Istanbula v Tim-

buktu. Obiskali bomo Burkina Faso, deželo iskrenih lju-

di, glasbeno raziskali Odeso, na naši poti ležita Palermo 

in Tunis. Pridružite se nam! Kjer koli že nas poslušate, 

pripravite vse za pot! Vznemirljiva noč bo, obljubim. Ne 

bo vam žal, da ste ostali budni, kajti svet je velik in lep 

in daleč za obzorjem nas čakajo glasbene pustolov-

ščine …”

“Misli naju, kaj praviš?” je vprašal Lenart, ko je za-

igrala glasba. “Misliš, da ve, da ga poslušava?”

“Seveda,” sem šepnila. 

Lenart je zadovoljno vzdihnil in se tesno privil k me-

ni. Dihal je vse globlje. Nepremično sem ležala. Skozi Le-

nartovo dihanje sem prisluhnila glasbi, ki jo je očka pri-

nesel s seboj iz Sankt Peterburga, ter čakala na njegov 

glas.
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BEDEN LISTIČ

Mama je v pižami skuštrana sedela za kuhinjsko mizo in 
si šla večkrat skozi lase. Pred sabo je imela pisalo in kup-
ček belega papirja. 

“Nikoli mi ne bo uspelo …” je mrmrala. “Katastrofa …”
Zmečkala je listič papirja in vzela novega. 
“Si vedela, da je Burkina Faso dežela iskrenih lju-

di?” je vprašal Lenart. 
Mama ga je pogledala, kot da ga vidi prvič. 
“Kaj praviš?”
“Burkina Faso,” je rekel Lenart. “Burkina Faso je de-

žela iskrenih ljudi …”
“Kdo to pravi?” je vprašala mama.
“Očka,” je odvrnil Lenart. 
Mama se je zdaj vzravnala, da je sedela ravno kot sveča.
“Je prišel? Si ga videl? Povej že!”
Lenart se je nasmehnil. “Ne.”
“Kaj ne?”
“To mi je enkrat povedal. Že zdavnaj.”
“Aja.”
Mamina ramena so se znova povesila. Grizla je pisa-

lo, kar je bilo pravzaprav strogo prepovedano. 
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“Kaj pa pišeš?” sem vprašala. 

Mama ni odgovorila. 

“Neki beden listič pač!” je skomignil Lenart.

V cerkvenem zvoniku je udarilo enajstkrat. Nedeljske-

ga jutra bo kmalu konec. Pokimala sva si, vstala in se ti-

ho splazila v televizijsko sobo. 

Med najbolj napetim prizorom pravljičnega filma se 

je pred televizor postavila mama. 

“Daj no, mama!” se je razjezil Lenart. 

Trudil se je, da bi videl mimo nje. Brez uspeha: mama 

je stala tam kot zid. 

“No, ljubčka,” je rekla in bliskovito zgrabila daljinec, 

“zdaj bom ugasnila.”

Z Lenartom sva zavpila. 

“To ni fer!”

“Me ne gane,” je odvrnila mama. “Pravljico tako ali ta-

ko že poznata. O tem tu,” v zraku je podržala listič, “pa 

ne vesta še nič. Poslušajta!”
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IŠČEM NOČNO VA RUŠKO

Nujno!
Za svoja draga otroka, Leno (11) in Lenarta (8), iščem 

varuško, ki bi ju spravila v posteljo in ostala z njima do ju
tra. Pričakujem zanesljivo in prijazno osebo z izkušnjami 
pri delu z otroki. Če bi radi postali naša dobra vila, prosim, 
pokličite. 

Tel.: 071 816 708
Čakamo vas!

“No, kako se vama zdi besedilo?” je vprašala mama. “Pa 
po pravici povejta!”

Spogledala sva se in oba zmajala z glavo. 
“Kaj je to za ena bedarija?” sem vprašala. “Zakaj po-

trebujeva neko neznano žensko, da naju spravi v poste-
ljo? Saj že leta hodiva sama spat! Čisto dobro nama gre! 
Zakaj bi nama zdaj naenkrat moral kdo pomagati? Poleg 
tega si ti zvečer vedno doma!”

Mama je nagnila glavo vstran, nagrbančila čelo in re-
kla: “Pa ne bom več. Od naslednjega tedna sem v nočni 
 izmeni. Ob osmih zvečer moram biti na kliniki, vrnem pa 

se šele naslednje jutro okrog pol sedmih.” 
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“Beda!” je pripomnil Lenart. 

“Enajst let sem že stara. Jaz lahko pazim na Lenarta,” 

sem rekla. 

“Da bi volk postal pastir? Odpade!” je odločila mama. 

“Potem v službi ne bom mirna.” 

“Lahko bi nama kupila psa,” je predlagal Lenart. “Psi 

so dobri čuvaji. Najboljši so madžarski ovčarski psi. So 

samostojni, pozorni in obožujejo otroke. Varovati znajo 

celo kravje črede. Na Madžarskem ženejo na pašo tudi 

vitoroge ovce in kosmate prašiče.”

“Aja? In ko boš bolan, ti bo pes skuhal komarčkov čaj 

in dal obkladek za grlo, kajne?”

“Tudi takšni psi obstajajo. Reče se jim psi pomočni-

ki,” je rekel Lenart. 

Na maminem obrazu je pisalo, da želi spremeniti temo.

“Draga moja, ne potrebujemo psa, ampak varuško, in 

konec debate!”


