Vigo
išče dom 2
Alenka Klopčič
Ilustrirala: Ajda Erznožnik

Taša — nekdanja
varovanka
iz Zavetišča
Gmajnice

Mars in njegova Špela

Hugo —
brezdomček,
ki je navdih
knjigice Vigo

1 evro od
izdanega
izvoda smo
namenili
Zavetišču
za živali
Horjul

Vigo išče dom 2 je nadaljevanje moje prve slikanice z naslovom Vigo išče dom, ki je izšla leta 2008 pri
založbi Debora, navdihnil pa jo je psiček Hugo, ki je v tistem času v ljubljanskem zavetišču preživel več
mesecev in bil med drugim ‘cimer’ psičke Taše, ki je pozneje dobila svoj dom pri nama z možem Tomažem.
Vselej bom obžalovala, da takrat nisva imela možnosti posvojiti obeh psičkov, in četudi deliva srečo z najino
Tašo že več kot desetletje, posvečam to slikanico vsem ‘Hugom’, torej psičkom, ki so ne po svoji krivdi pristali
na cesti in niso imeli takšne sreče, kot, denimo, Taša, ki je naposled le prišla do zaslužene ljubezni.

Obenem pa to delo posvečam tudi prijateljici Špeli Kraševec Pošebal, ki pooseblja vse dobre in čuteče ljudi,
ki so pripravljeni nuditi topli dom živalskim brezdomčkom. Špela je namreč oseba, s katero sva pred natanko
letom dni sedli v avto in se odpeljali v enega izmed pozabljenih krajev sicer krasne Bosne, po kateri tava
neverjetno število od človeka pozabljenih kosmatincev. Nazaj domov sva še isti dan pripeljali malega Marsa,
pasjega mladička, ki je imel takrat za seboj precej težko operacijo po hudi poškodbi, v letu dni pa je v krogu
Špeline družine zrasel v nadvse srečnega in prijaznega kužka, ki ga ni težko imeti iz srca rad. Sama sem
prevzela simbolno vlogo ‘Marsove botre’, a ker Špela ne želi, da mu kupujem hrano ali prigrizke, pač pa le,
da ga občasno popazim, sem se odločila, da jima – njej in simpatičnemu Marsu – ne le namenim pričujoče
besede v Vigu išče dom 2, ampak tudi, da zaradi njiju in njima podobnih zgodb namenim 1 EUR od izdanega
izvoda pričujoče slikanice zavetišču za živali v Horjulu.

Za mecensko podporo, ki je to donacijo še nekoliko olajšala, pa se zahvaljujem podjetju JHP projektne
rešitve, ki ga vodita zelo srčna človeka, Jana Habjan Piletič in Luka Piletič.

Ker nas živalce potrebujejo. In ker nas lahko osrečujejo, če le to dovolimo.

Alenka Klopčič
Lukovica, maj 2015

Snidenje na sejmu
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»Vigo, kako si razposajen danes!« se je nasmehnil Tomaž belemu psičku in ga počohal za
uhljem, ko je ta z zobmi vlekel lasten povodec.
Vigo je bil res presrečen. Končno bo spet videl Tašo, saj je bil ves teden s Tomažem na
treningu za reševalne pse.
»Ja, ja, saj greva!« mu je rekel Tomaž. Vigo je začel še bolj vleči povodec, ker je v zraku že
ujel Tašin in Anin vonj. »Tebi se je pa čisto zmešalo, mali!« je zavpil Tomaž, ko ga je Vigo
tako potegnil, da je moral steči za njim.
Tekla sta po sejmišču, kjer so na stojnicah številni prodajalci ponujali svoje blago. Med njimi
so hodili klovni, ki so otrokom delili bombone, in umetniki, med katerimi so nekateri v zraku
vrteli pisane trakove, drugi lovili žogice in tretji bruhali ogenj. Bil je tak direndaj, da Vigo
sploh ni zaznal enega izmed klovnov in neprijazne prodajalke na eni izmed stojnic. Bila sta
njegova nekdanja lastnika s kmetije, s katere je psiček pred tremi leti pobegnil.
»Vigo!« je kužek zaslišal poznan glas. Temu se je pridružil še vesel Tašin lajež.
Ko sta Vigo in takoj za njim Tomaž pritekla do Ane in Taše, je bilo njihovo snidenje popolno.
Psička sta skakala od veselja in se nagajivo lovila v krogu, ki sta si ga naredila sredi sejma,
Ana in Tomaž pa sta se nežno objela. Ko je Vigo namenil dovolj pozornosti svoji Taši, je od
veselja skočil še na Ano, jo pri tem kar podrl na tla in jo polizal po ličkih.
»Vigo, ti lump, ti,« se je smejala Ana in ga objemala, Tomaž pa je pozdravil Tašo.
Na klovna in prodajalko, ki sta kot drugi obiskovalci sejma opazovala srečni par in še
srečnejša psička, se nihče med njimi ni oziral.
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Ugrabitev

»Drži ga, sin, drži!« je vreščala neprijazna starka, prav tista prodajalka s sejma, ki
je Vigo ni prepoznal, pa bi jo moral.
»Ja, mama, se trudim!« je siknil nazaj njen sin, klovn, ki je Viga spoznal, ko je
tekel mimo njega. Vedel je, da je bil ta kuža nekoč doma na njuni kmetiji in da
se je lepega dne odločil oditi. Sprva jima je bilo z mamo vseeno, potem pa sta v
časopisu videla sliko psa, ki je rešil življenje svetovno znanemu hribolazcu, ko je
ta obtičal v gorovju. V njem sta prepoznala Viga, čeprav je imel ta v času, ko je
bil še pri njiju, bolj črne kot bele dlake.
»Veš, koliko denarja bova iztržila zanj? Si sploh predstavljaš?« se je zlobno režala
starka, ko je njen sin mukoma tlačil v malo prikolico veliko vrečo, ki se je temu
močno upirala iz nje pa je prihajalo pasje renčanje.
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Videli ste nekaj strani iz slikanice
Vigo išče dom.
Za naročilo nam pišite na
urednistvo@energetika.net.
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