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Gogijeva nocna mora
»Aaaaa! Izpusti me! Aaaa!« Gogi je planil pokonci. Ko je sedel

na postelji, se je zavedel, da je le sanjal.

Spet ga je mučila ista mora kot prejšnje noči: lovila ga je gromozanska
melona z zlobnim smehom in ko je že povsem opešal, ji je vedno znova
uspelo, da ga je zgrabila. Ko ga je držala v zraku, se je navadno kričeče
prebudil, kot se je zgodilo tudi to noč.

»Kaj je spet, Gogi? Čiv-čiv,« ga je z milim glaskom vprašala sinička
Tori, ki je pristala na malem okencu njegove lesene kočice. To noč jo je –
kot da “melonina mora“ ni bila dovolj! – zaradi silnega morskega vetra še
bolj zibalo kot ponavadi. Zibalo je pravzaprav pomol, na koncu katerega
je kočica stala, in vsake toliko je skozi okno pljusknila kakšna slana kapljica
burnega morja.
»Ah, spet ta melona,« je zatarnal Gogi in si
pomel oči. »Je že jutro?«

Tori

»Kmalu bo, a zunaj tako piha, da je bolje,
da še malce zaspiš,« mu je odvrnila Tori.
Gogi je vstal in naredil tri korake do kuhinje. Imel je zelo majhno kočico, ki
pa je bila ravno prav velika zanj, zato jo je imel neizmerno rad. Pomljaskal je
z usteci. Tako suha usta je imel.
»Mmm, nekaj osvežujočega bi spil,« je zamrmral sam pri sebi in odprl
hladilnik. V njem je bila sedaj že mehka zelena solata, ki mu jo je prejšnji
teden prinesla sraka Marta, in ne več sveža paradižnik in rumena paprika, ki
sta ju pustili njegovi prijateljici Rozi in Taša še kak dan prej.
Tedaj pa so Gogiju oči obstale na veliki meloni, ki prav tako ni bila več
tako velika kot pred nekaj dnevi, ko mu jo je nekega večera prinesel njegov
najboljši prijatelj Pepi. Ta mu je nekaj govoril, a ga Gogi ni poslušal, saj je
navdušeno razpravljal le o svojem ribolovu tisti dan. Slišal je le, da mu je
Pepi, preden je zaprl vrata, zaželel lepe sanje. Zdaj pa je bilo videti, kot da je
melona uvela ali da se je od žalosti in zapuščenosti kar sesedla sama vase in
čakala, da dobesedno izpari.
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»Hm, morda si pa ti razlog
za moje sanje,« je sam pri
sebi ugotovil Gogi in vzel
melono v roke.
Tedaj pa se je uboga melona
res sesedla sama vase in
Gogiju je v ročici ostala le še
mehka lupina, sok pa se je
razlil po tleh njegove kočice.

Na Pepijevem vrtu
»Pepi! Pepi, kje si?« Gogi je klical prijatelja, ko je stopil na vrt za
njegovo hiško. Vedel je, da prijatelj preživlja dni na vrtu, ki je vedno –
sploh pa poleti – tako mamljivo dišal, da so se tisti, ki jih je pot zanesla
mimo, le stežka zadržali, da si ne bi postregli s kakšnim sadežem ali
zelenjavo.
»O, kaj pa je to?« je tudi Gogija premamila nagajiva sliva. Zdelo se
je, kot da ga je izzivala z veje, ki ga je oprasnila, ko je hotel stopiti
mimo mladega drevesa. Spomnil se je, da ga je pred dobrim letom dni
pomagal zasaditi prijatelju.
»Bi jo snedel?« je Gogi pogledal izpod čela okoli sebe. Ni želel, da bi
ga Pepi videl, da si brez vprašanja streže z njegovim pridelkom.

»Gogi!« je tedaj zakrilila Tori, ki je sedela zraven velike
slive, a je Gogi zaradi mamljivosti sadeža niti ni opazil.
»Ne bi Pepija vprašal, če se smeš posladkati z
njegovim sadjem?« ga je okarala, a ji je
šlo ob tem na smeh, ker je Gogija v
hipu oblila vročica.

»Am, ja, saj nisem mislil, veš … Joj, saj grem k Pepiju pa ga bom vprašal,« se
je obrnil na peti proti Pepijevi hiški. Kako nenavadno, danes ga je prijateljeva
hiška spominjala na pravcato melono. Res je bila bolj okrogla kot kvadratna,
a še nikdar je ni videl v takšni obliki. Ali pa vsaj ni opazil njene oblike.
Morda pa bi lahko Pepija bolj pogosto obiskal …
Ko je takole razmišljal, so se sunkovito odprla vhodna vrata in ven je vihrajoče stopil Pepi. Šinil je mimo Gogija, kot da je neviden, in si zamomljal:
»Sem vedel, da sem nekaj pozabil …«

Pepi

Gogi je presenečeno gledal za njim, ko
je Pepi švignil na vrtiček svojih zelišč in
začel zavzeto trgati lističe peteršilja in
zélene.

»Pepi, živijo!« je pozdravil Gogi.
A Pepi je spet le švignil mimo njega s
polno dlanjo sveže zéli nazaj v hiško.
Vrat ni zaprl, zato je Gogi stopil za njim.
Ni mu bilo jasno, kaj Pepi tako zavzeto
počne, da ga niti opazil ni.
Ko je vstopil v Pepijevo kuhinjo, je osupnil. Korito je bilo polno lepljivih
kozarcev, en ožemalnik agrumov je bil na tleh, drugega je Pepi ravnokar
“mučil“ s polovičko melone, naokoli so ležali ostanki že iztisnjenih meloninih
polovičk. Na kuhinjskem pultu je bil tudi mešalec sadja, v katerem so že
čakali sveže nabrani lističi peteršilja in zélene.
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Gogi je hotel stopiti še korak dlje proti prijatelju, a je opazil, da se je prilepil
na z meloninim sokom polita tla.

»Hej!« je sedaj zavpil, Pepiju pa je padla iz rok še zadnja polovica melone,
ki jo je imel.»No, zdaj si pa naredil!«
se je Pepi zazrl v Gogija.
»Ja, živijo tudi tebi,« je bil užaljen Gogi. »Sploh mi ni jasno, kaj te je obsedlo.
Pridem na obisk, ti pa me sploh ne opaziš, poleg tega je tvoja kuhinja
obupno razmetana in jaz sem prilepljen na tvoja umazana tla.«
»Joj,« je Pepi obupano usedel na kuhinjski stol ter si pokril oči.
»No, reci. Kaj te daje? Zakaj pa so prijatelji?« je Gogi, ki je uspel odlepiti
svojo nogo s tal, prisedel k Pepiju.
»Kaj me daje? Zadnjič sem bil pri tebi in sem ti vse povedal!« je bil sedaj hud
Pepi. »A ti kot vedno nisi poslušal!« mu ni pustil do besede.
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»Sem imel …« Gogi se je že začel opravičevati, ko ga je Pepi zopet prekinil:
»Ja, imel si dober ribolov, vem! Toda zato ne veš, da je sraka Marta bolna.«

Melonin sok za Marto
»Kako dolgo pa je Marta že bolna?« se je odkašljal Gogi, ki je imel slabo
vest, ker prijatelja ni dobro poslušal.
»Kakšen teden, a je vsak dan huje,« je Pepi tokrat prvič zares pogledal
Gogija, po ličku pa mu je spolzela solza.
»Daj, Pepi, saj bo ozdravela,« ga je začel tolažiti Gogi.
»To praviš ti, ki je nisi videl že več kot teden dni! Če ti ne bi povedal, je pa
še kak dan ali dva ne bi in v tem času bi Marta lahko ...«
Pepi je bil ves iz sebe, a ga je Gogi prekinil: »Ne, ne bi!« Vedel je, kaj je
prijatelj mislil.
»Marto bom zdaj obiskal in boš videl, da bo prav kmalu ozdravela!« je
sklenil in se sunkovito namenil k vratom.
»Ja? Potem ji pa še odnesi njeno zdravilo!« je bil še naprej hud Pepi.
»Kakšno zdravilo?«

»Marta je bolna?« je bil
odkrito presenečen Gogi.»

»No, vidiš, pojma nimaš!« je bil Pepi zajedljiv.

Ja, bolna je.«
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»Oprosti, prijatelj. Vem, da bi te moral poslušati in grozovito mi je žal, da
te nisem. Enako kot ti si želim, da Marta ozdravi, verjemi. Zato mislim, da
morava držati skupaj in ji pri tem pomagati,« se je kesal Gogi. Resnično mu
je bilo žal, da je bil zadnje dni tako slab prijatelj tako Pepiju kot tudi Marti.
»Prav imaš. No, Martino zdravilo bo svež melonin sok z ogromno vitamini in
svežo zeljo z mojega vrta!« je bil Pepi slišati že bolj veselo. Vstal je
od kuhinjske mize in spet začel hitro ožemati sveže melone nad
kuhinjskim pultom.
»Naj ti pomagam,« je še Gogi poprijel za melono, Pepi pa je
nadaljeval s sekljanjem zéli.
Ko je bil ogromen vrč poln soka, sta poprijela še
za kozarce. Gogi je urno, preden bi ga Pepi utegnil
ustaviti, natrgal še nekaj najlepših cvetlic z njegovega
vrta. Ampak Pepi tako ali tako ne bi bil hud, saj je
bil šopek za bolno Marto. Če bi bila zdrava, bi se
morda še hudoval na Gogija, tako pa mu to sploh
na misel ni padlo.
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Marta ozdravi
»Marta, Marta, zbudi se,« sta prijatelja budila bolno srako, ki je ležala v malem
gnezdu sredi ogromnega grma, kjer je bila zavita v nešteto odej.
Ko je odprla malo oko, jo je Gogi stisnil, da se ji je kar zaletelo: »Marta,
oprosti, tako dolgo te nisem obiskal! Tako zelo mi je žal!«
»Ah, kaj bi, vi mladi imate drugo delo kot pa skrb za starko, kakršna sem jaz,«
se je odkrhala Marta.
»Ne, ne, ti si moja prijateljica, skoraj moja teta, jaz pa sem bil tako nepozoren
do tebe,« je že skoraj jokal Gogi.
»Daj, daj, mali! Pomiri se,« ga je trepljala sraka in pomignila Pepiju. »Pepi,
pomagaj mi, saj me bo še zadušil.«
Pepi se je nasmehnil. Smisel za humor je še imela. »To je dober znak,« si je
mislil sam pri sebi.
»Gogi, bi zdaj Marti postregla z meloninim sokom?« je potrepljal po ramenu
prijatelja, ki je še kar stiskal drobno srako.
»Ja, dajva,« se je Gogi umaknil od srake in si hitel brisati debele solze.
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Mart
a

Ko je Pepi natočil že tretji kozarec meloninega soka in ga podal Gogiju, je
ta že razlagal: »Marta, imel sem tako slabo vest, lovila me
je v sanjah in to noč za nočjo. Imela je obliko ogroooomne
melone ...«

»Vesta, fanta, pravo zdravilo sta prav vidva,«
se jima je nasmehnila. »Počutim se že
veliko bolje!« se je že začela kobacati izpod
pisanega kupa odej.

»Melone? Pa prav melone so mi tako dišale zadnje dni, da sem Pepija prosila
za melonin sok,« je dejala Marta.
»Zanimivo, kajne? In sedaj smo vsi trije tu in skupaj pijemo zdravilen
napitek,« je ugotavljal Gogi.«

»O ne, ne!« je vzkliknil Pepi.

Jutri prideva z novim vrčem!« se je nasmehnil Pepi in dvignil kozarec, da sta
vanj udarila tudi Gogi in Marta. Kot po čudežu se je zdelo, da je sraka že
bolj polna moči.

»Prav, prav. Danes in jutri še ležim, pojutrišnjem
pa se že vidimo ob obali!« je dejala.

»Ne, Marta, ti še kar lepo počivaj!«
je vstal tudi Gogi.

»Velja!« sta v en glas vzkliknila prijatelja.
In res je bilo tako. Naslednji dan je Gogi stisnil še več melon kot
zaskrbljeni Pepi in z novim vrčem sta prijatelja obiskala srako
Marto. Ta ju je pričakala že veliko bolj zdrava, kot je bila dan
poprej, in ko so nazdravili s svežim sokom, se je vrnil tudi njen
»kra«. »Pa na zdravje fanta, kra!«

»Na tvoje zdravje, Marta!« sta odvrnila.
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Gogi in Pepi sta zaradi značilnega srakinega
»kra« že vedela, da je Marta končno ozdravela
in naslednji dan ju je že prehitela na plaži.
Pridružili sta se jim tudi Taša in Rozi.

Martino ozdravitev so proslavili tako, da so se vsi
skupaj kričeč zapodili v sveže morske valove,
pri čemer je štiri prijatelje najbolj škropila
prav vesela Marta.

Rozi

Taša

Tako je Gogijeva
nocna mora
izginila.

Gogijev recept
za melonin ledeni caj

Za štiri (4) kozarce potrebuješ:
4 žlice sladkorja,
4 vrečke metinega čaja,
½ kumare,
½ melone,
ledene kocke,
600 ml vode,
½ limone.

Sladkor pokuhaj v 600 ml vode,
dodaj vrečke metinega čaja in pusti
stati pet minut. Odstrani čajne vrečke
in čaj ohladi. Iz kumare izdolbi kroglice, melone pa nareži na kocke. Vse skupaj dodaj čaju.
Štiri kozarce napolni z ledenimi kockami, vanje
vlij napitek in okrasi z limono.
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