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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

Mars in njegova Špela

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.

Hugo —
brezdomček,
ki je navdih
knjigice Vigo

Alenka Klopčič
Lukovica, maj 2015
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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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»Mir, mrcina!« je zatulil klovn. Končno je strpal Viga v prikolico in s treskom zaprl
vrata.
»Bravo, sin moj!« je klovna potrepljala po rami starka. »Pojdiva zdaj, preden se
pojavijo njegovi in po možnosti naredijo celo dramo zaradi tega cucka. Morava
izkoristiti noč.«
Avto, za katerega je bila pripeta prikolica z Vigom v vreči, je sunkovito speljal.
Ko so na mesto, kjer je bil parkiran, pritekli Tomaž, Taša in Ana, je bil v zraku le
še dim, ki ga je izpljunilo staro vozilo. Bil je tako gost, da se niti velike lune ni več
videlo.
»Vigo! Vigo!« Psiček je še slišal Anine in Tomaževe klice, nato pa mu je zmanjkalo
zavesti. Udarec po glavi, ki mu ga je zadal klovn, je bil preveč ...
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Odločna Taša
Ana in Tomaž sta zbegano tekala sem in tja med stojnicami, da bi našla Viga, ki
je hip zatem, ko so se odpravili s sejma, nenadoma izginil. Taša pa je izkoristila
trenutek njune nepozornosti. Stekla je za avtomobilom, ki je povzročil tako velik
oblak dima. Ta se je valil še zelo daleč, kar ji je omogočilo trdno sled.
»Taša!« je za seboj zaslišala Anin glas. Tomaž pa jo je že skoraj zgrabil za
ovratnico, a se mu je izmuznila.
»Oprosti,« si je mislila Taša, »a ne morem pustiti, da odpeljejo Viga.«
»Ne,« je zatarnal Tomaž in obstal na mestu, ko se mu je ljubljenka izmuznila. Tako
hitro je stekla v daljavo, da je že v naslednjem hipu izginila izpred oči. Ana, ki je z
njim delila skrb in žalost, se je stisnila k njemu.

***
Ko je Taša pritekla na vrh velikega hriba, ki se je vzpenjal nad vasjo, kjer je živela
z Ano, Tomažem in Vigom, je za hip postala. Bila je utrujena in morala je zajeti
sapo. Sled za klovnovim in starkinim vozilom je pred kratkim izgubila.
»Taša, Taša!« je zaslišala nežni glasek. Ob njej je bila štorklja Nana, ki je gnezdila
na bližnjem daljnovodu. »Tja so šli!« je pokazala z veliko perutjo na drugo stran
hriba za drvečim avtomobilom, ki se je v daljavi zdaj zdel zelo majhen.
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Vozil je po makadamski poti in zato je občasno, ko je zapeljal na kak kamen,
skočil v zrak, iz njega pa je glasno butnil še bolj črn dim. Nani se je zaradi
njegovega divjanja, ki jo je tudi prebudilo, takoj zdelo, da nekaj ni v redu. Ko je
pritekla še Taša, je vedela, da išče prav ta avto.
»Hvala, Nana, se kmalu vidimo,« je zasopihala Taša in planila po hribu navzdol na
drugo stran. Ni bila več rosno mlada za takšne maratone, a Viga ne sme izpustiti
izpred oči in smrčka.
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Jutro na kmetiji

»Vigo, Vigo! Bee,« je Vigo zaslišal znani glas.
Ko je odprl oči, je videl, da leži v znanem hlevu na kupu sena. V njegov boks pa
je kukala zdaj že zelo stara kozica Beka.
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»Beka?« Dvignil je glavo, a ko je to storil, ga je ta tako zabolela, da jo je spet
položil na tla. »Au,« je tiho zacvilil.
»Ti kar počivaj, mali,« je odvrnila Beka. »Lepo te je videti, čeprav bi ti bolj
privoščila, da se ne bi več vrnil na to kmetijo, bee.«
Vigo je že zaspal, ko je v hlev s težkimi koraki prikorakala starka in mu pred
smrček vrgla kos starega kruha. »Jej, mrcina! Jutri pride pote pomemben gospod
in moraš izgledati kot pes,« je siknila.
»O, ne,« je bila presunjena Taša, ki se je skrivala v kokošnjaku poleg hleva, ko je
zaslišala starkine besede. »Nekdo ga bo spet odpeljal?«
»Zdi se tako, mala,« je zafrfotal mali ptiček Pisanček ob Tašinem ušesu. »Morali
ga bomo hitro spraviti k zavesti,« je sklenil. Odletel je v hlev, tik preden so vrata
zaloputnila za starko, ki se je naglo oddaljevala proti svoji hiši.
Ko je bil na drugi strani, je nastavil orešček med vrata, da se ta niso zapahnila in
jih je Taši še uspelo odriniti s smrčkom.
»Ljubi moj!« je bila zgrožena, ko je zagledala Viga tako nebogljenega ležati na
tleh. Njegova dlaka ni bila več snežno bela, kakršne je bila vajena, odkar je imel
pred tremi leti, ko je Ana posvojila Viga, prvo kopel. Zaskrbela jo je grda rana na
njegovi glavi.
»Grdo je poškodovan, bee,« je iz sosednjega boksa dvignila glavo.
»Kaj so ti naredili?« je bila skrušena Taša, ki je sicer slovela po svoji trdnosti.
»Pomiri se, Taša, saj ga bomo spravili k sebi,« ji je prigovarjal Pisanček.
»To je Vigova Taša?« je bila kljub težkemu trenutku presenečena Beka.
»Ja, to je ona,« ji je odvrnil Pisanček. Vedel je, da je Beki o Vigovem življenju
poročala Nana. Tudi sam je občasno ujel kakšno novico in jo sporočil naprej.
»In ti si Beka,« se je k stari kozici obrnila Taša.
»Res je. Me veseli, bee.«
»Tudi mene. Še bolj bi me sicer, če bi se spoznali kje drugje,« je bila iskrena Taša.
Obrnila se je k Vigu in videla, da mu v tem trenutku ne more drugače pomagati,
kot da se uleže poleg njega in mu poliže grdo rano na glavi. Pozneje pa je
morala zaspati, saj ju bo zjutraj poskusila spraviti s kmetije.
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Debeli mož
»Taša, Vigo, zbudita se!« je nad pasjima glavama prhutal Pisanček.
Taša je bila v hipu budna. »Vigo, Vigo! Daj, zbudi se,« je skušala prebuditi Viga.
Ta je le nemočno dvignil glavo in šepnil: »Tako sem zaspan ...«
»Ne, Vigo, spal boš doma, zdaj nisi na varnem,« ga je skušala spraviti k sebi Taša.
»Ne morem,« je še nemočno zašepetal, potem pa spet zaspal.
Taša ni vedela, kaj naj stori … A tudi če bi kaj hotela, je bilo prepozno. Hlevska
vrata so se na stežaj odprla, da je v bivališče zanemarjenih kur, utrujenih krav in
stare Beke zasijala sicer prijetna sončna svetloba. Taša je smuknila za ogrado, da
je prišleki niso mogli videti. Nagonsko pa je pokazala svoje bele zobe.
»Tule je, gospod, kar stopite naprej,« se je neznanemu debelemu gospodu z
majhnimi očmi in velikimi očali dobrikala starka. Njen sin mu je pridržal vrata, da
je lahko stopil v hlev.
»No, pa si oglejmo tega korenjaka,« je neznanec zasikal skozi umetne zobe.
Večina teh je bila iz zlata.

Ko ga je zagledal ležati na tleh, je vzkliknil: »No, poglej si ga, no! Ti mi boš
prinesel mastne denarce!« Debeli mož se je tako gromko zasmejal, da so se vse
živali v hlevu vznemirile.
»Grrr,« je zarenčala Taša. Pisanček, ki se je skrival pod stropom, ji je brž pomignil
s perutko, naj utihne.
»O, saj bo hitro prišel k sebi, boste videli,« se je starka s priliznjenim glasom
dobrikala debeluhu.
»Ja, včeraj sem ga moral malo umiriti, da smo ga lahko pripeljali sem. Se je kar
upiral,« je hitro pojasnjeval starkin sin.
»No, tudi to pove, kako močan pes je. Ravno takšnega potrebujem za delo v
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mojem rudniku! Noč in dan mi boš prenašal bogato rudo, ker mi mrcina, ki jo
imam zdaj, ne služi več tako dobro,« je dejal debeli mož. »Kar v prtljažnik z njim!«
Obrnil se je na peti in zapustil hlev.
»Kaj? V rudnik?« je zašepetala Taša. »Ne, ne boste!« je bevsknila in se z grozečim
renčanjem zapodila v starko in njenega sina, ki sta Viga že prijela, da bi ga nesla
za debeluhom.
Bila sta tako osupla, ko se je znašla ob njima, da sta Viga hipoma spustila. Taša je
izkoristila priložnost in podrla na tla sina. Ta je ob padcu zadel tudi starko, da sta
oba padla v ogromno kad gnojnice, ki je bila za njima. Začela sta vpiti in ker sta
imela tudi v očeh polno smrdeče tekočine, sta otepala drug po drugem. Namesto
da bi si pomagala stopiti na suho, sta drug drugega vlekla nazaj v drsečo kad,
polno lepljive rjave snovi.
»Kaj za …?« se je začuden vrnil debeli mož.
Ko je zagledal obe pojavi v kadi in Tašo, ki je stala ob njej in renčala nanju
s svojimi grozečimi zobmi, je urno zagrabil Viga, ki je ležal za Tašo, in ga z
neverjetno hitrimi koraki za tako obilnega moža odnesel v svoj ogromen črn
avto. Ko je Taša pritekla za njim iz hleva, je bilo že prepozno. Avto je bil tako divje
odpeljal, da ga sploh ni več videla.
»O ne, ne že spet,« je zašepetala vidno utrujena in zaskrbljena. Kje naj sedaj
najde rudnik, v katerega bo debeluh odpeljal njenega Viga?
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Pasji rudnik
Taša se ni dolgo obirala na kmetiji, s katere je pred tremi leti zbežal Vigo. Stekla
je v smeri, ki se ji je zdela še najbolj verjetna, da jo je ubral črni avto.
»Teci, Taša, teci!« je krilil nad njo Pisanček. Od kdove kod pa se je nad njeno
glavo znašla tudi štorklja Nana.
»Taša, zdrži še malo, točno vem, kam gre črni avto,« je dejala Nana mirno, kolikor
je le zmogla.
»Res? Veš, kje je rudnik, kamor peljejo našega Viga?« je Pisanček prehitel z
vprašanjem Tašo.
»Vem, ampak moramo pohiteti. Ko bo enkrat v njem, ga ne bomo mogli več
rešiti.«
Ko je Nana to dejala, je Taša pospešila svoj korak. Pisanček, ki je blestel v svojih
letečih vragolijah, in Nana, ki je bila vajena zahtevnega letenja, sta ji le stežka
sledila.
***
Po dobri uri naporne poti, ki je vodila v globoko temo neznanega gozda, se je
Taša ustavila.
»Ne morem več. Tačke me tako bolijo in blazinice tako pečejo … Ne morem …« Iz
obupa in nemoči je zacvilila.
»Izjemna si bila, punca,« jo je bodrila Nana. »In še dobra novica – tu smo!« Z
veliko perutjo je pokazala na veliko jamo. Zijala je v steni ogromne gore, ki se je
dvigala nad njimi. Pred jamo je že stal črni avto, ki je nesramno bolščal v pisano
druščino, ki je kukala izza velikega hrasta.
»Ojoj, Vigo,« je rekla Taša, ko je videla, da je debeli mož iz jame pripeljal sivega
psa. Ta je po postavi spominjal na Viga, le veliko bolj umazan se je zdel.
»Ni Vigo, Taša, to ni Vigo,« je rekel Pisanček. »Ne morem verjeti – Črt je! Jaz sem
pa vsa ta leta mislil, da je mrtev!« je skrušeno dejal vrabček. Nana ga je stisnila k
sebi.
»Kaj bomo zdaj?« je vprašala Taša. »Moramo rešiti Viga. In če je tu še več psov,
tudi njih ne bomo pustili za seboj!«
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»Počakaj!« sta zakrilili obe ptici, a bilo je prepozno. Taša je že zgrabila za nogo
debelega moža, da jo je ta začel divje otresati. V tem sta bila ob njej tudi že
Pisanček in Nana, ki je poletela nad moža, ga s kremplji zgrabila za suknjič in
mu ga potegnila čez glavo, da se je začel zaletavati v svoj črni avtomobil, ko je
skušal najti vrata.
»O ne, ne boš nam ušel!« je zatulila Nana, ko mu je že skoraj uspelo odpreti
avtomobilska vrata in ga z vso močjo dvignila, da se je znašel nad tlemi, noge pa
so mu bingljale v zraku. Taša ga je zdaj izpustila in stekla k Vigu, ki je že ležal na
tleh pred vozičkom, na katerega ga je očitno želel natovoriti debeluh, Črt pa bi
ga moral odpeljati v črni rudnik.
S prednjima dvema tačkama mu je priletela na bok, da je takoj prišel k zavesti. Bil
je zmeden, ko se je skušal dvigniti na tačke.

»Ti potem razložim, sedaj pa teci!« je zavpila Taša in stekla v smeri, od koder so
prišli. Vigo, ki je bil kot reševalni pes vajen trdih treningov, je bil sedaj, ko je bil
končno pri zavesti, povsem zbran. Stekel je za Tašo.
Nana je še vedno zadrževala debelega moža. Pisanček pa se je znašel ob
Črtovem smrčku. »Črt, Črt! Se me spomniš? Pisanček tu!« je krilil. Toda stari kuža,
ki je nekdaj bival na kmetiji, ko tam še ni bilo Viga, je bil že skorajda povsem
onemogel in zmeden. Zaradi težkega življenja in starosti je že slabo videl, tako
da je cvileč zbežal nazaj v rudnik.
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***
Ko sta Vigo in Taša ušla, je tudi Nana izpustila debeluha in poletela za njima.
»Kje je Pisanček?« je vprašala, ko so se ustavili v objemu goste megle ob bližnji
reki.
»Tu sem, tu,« je priletel za njimi drobni vrabček. »Ampak Črta ni … Stekel je nazaj
v tisti pasji rudnik!«
»Dobro, ga bomo rešili, mali,« je Vigo končno spregovoril. Tek skozi svež nočni
zrak mu je dobro del in bil je nared, da pripravi načrt, kako rešiti tovariša.
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Reševanje Črta

»Takole bomo naredili: Nana, ti pokliči še druge štorklje, naj prinesejo dračja in
palic, kolikor morejo. Taša, midva bova odkopala veliko luknjo. Pisanček, ti pa se
namoči v rečno vodo,« je Vigo pripravil načrt.
»Se ti res zdi potrebno, da se grem zdaj kopat?« je bil presenečeni Pisanček
prepričan, da Vigo zaradi udarca v glavo še ni povsem priseben. Nana ni
pomišljala in že je z glasnim klepetanjem s kljunom klicala prijateljice.
»Poslušajte. Ko boš ti, Pisanček, otresel svoje perutke in z ledeno vodo poškropil
pojavin obraz, bo ta v šoku vstala. In ko bo naredila prvi korak, bo padla v
globoko jamo. Takoj zatem bodo štorklje nanjo odvrgle vse palice in dračje, mi
pa bomo skočili v rudnik po Črta.
»Velja!« so vsi trije odvrnili v en glas. V ozadju je bilo v luninem siju že videti
bližajočo se senco Naninih letečih prijateljic.
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Podvig je stekel natanko tako, kot je Vigo načrtoval. Debeli mož je, potem ko ga
je Pisanček zbudil z ledeno vodo, vstal in se zmedeno zapodil proti avtomobilu,
v tistem pa ga je pogoltnila velika luknja, ki sta jo izkopala psa. Slišalo se je le
bobneč padec in dolgi auuuuu. Štorklje so hipoma zmetale na luknjo dračje,
svoje veje pa je odvrgel tudi hrast, za katerim so se še prej skrivali Pisanček,
Nana in Taša.
»Hvala!« je hrastu zaklical Pisanček. Nana mu je pomežiknila, nato pa sta odletela
za prijateljema v pasji rudnik.
Ko so pritekli po dolgem črnem hodniku, je bila tudi lunina svetloba vse šibkejša
in so se morali ustaviti. »Au!« je vzkliknil Pisanček, ko se je zaletel naravnost v
Viga.

»Pisanček?« se je zaslišal hripav glas. Iz teme je stopil Črt. »Prej sem se tako
zmedel, oprosti,« se je opravičeval zgarani kuža. Pisanček pa je že priletel na
njegovo glavo in ga hitel objemati z drobnimi perutkami.
»Ne morem verjeti, da te spet vidim! Nisem vedel, da si sploh še živ,« se je kar
zajokal ptiček.
»No, vidva, raje zapustimo ta rudnik, se bosta zunaj vse pogovorila,« je bil
previden Vigo.
»Ja, Črt, z nami greš,« je starega psa potisnila proti rudniškemu izhodu Nana.
Črt, ki je po dolgih letih spet videl znane obraze, celo Vigo ga je spominjal na
nekoga, je sledil druščini.
Ko so zapustili rudnik, so slišali le še stokanje debelega moža, nato pa so jo
mahnili po gozdni poti, ki jo je prijazno osvetljevala polna luna.
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Velika srečna družina
Ko je druščina petih potovala po čudoviti pokrajini, so si vzeli ves čas na svetu za
pripovedovanje o dogodivščinah in doživljanjih v zadnjih dneh. Nana in Pisanček
sta Vigu razložila, kako borbena je bila njegova Taša, ko je bil on nezavesten,
Taša pa se je že vrnila v svojo ponosno držo in ni hotela priznati, kako jo je bilo
strah zanj.
»Kar priznaj, bala si se zame!« jo je dražil Vigo.
»Ne, vedela sem, da se boš nekega dne že priklatil nazaj,« se je delala
brezbrižno, a jo je na laž postavil že njen ljubeč pogled proti Vigu.
»Saj bi jaz enako naredil zate,« jo je še kar dražil Vigo in se prijateljsko dregnil
ob njo.
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»No, no, mali moj, pazi, kako ravnaš z damo,« se je vključil Črt. Medtem je
ugotovil, na koga ga Vigo spominja. Na sebe!
»Ah, nič ji ni hudega,« je bil razigran Vigo.
»Boš že videl!« se je Taša razigrana pognala v Viga, da se je skotalil po tleh. V
klobčiču sta se začela igrivo ravsati, da je letela dlaka.
»Kakšna otroka,« je Nana zdaj dregnila Pisančka.
»Hočeš tudi ti malo pozornosti, kaj?« se je Pisanček obrnil proti svoji izbranki.
»No,« ji je postalo nerodno. A bilo je prepozno, ker je Pisanček že poletel visoko
v zrak in ji zaklical: »Pridi, zapleši z mano!« Nana je sprejela izziv in poletela za
Pisančkom, da sta igrivo plesala po zraku.
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»Čisto sem pozabil, kako je svet lep,« je sam pri sebi dejal Črt, ki se mu je oko
vendarle privadilo dnevne svetlobe. Vigo, ki je ravno pritekel nazaj k njemu, ga je
slišal in mu odvrnil: »Boš videl, kako lep se ti bo šele zdel, ko boš spoznal najina
Ano in Tomaža!«
***
Po dolgi poti sta se Vigo in Taša le vrnila na domače dvorišče. Za njima pa je
počasi stopal tudi Črt. Ko sta pokukala skozi kuhinjsko okno, sta videla za mizo
sedeti Ano, Tomaž pa je stal za njo in jo gladil po rami. Očitno jo je tolažil, a
tudi njemu je ušla kakšna solza. Najprej sta na sejmu izgubila Viga, potem pa je
izginila še Taša …
Iz žalosti pa ju je potegnilo praskanje po vhodnih vratih. To sta lahko le onadva!
Ana in Tomaž sta planila k vratom. Takoj, ko sta obrnila ključ, sta nanju že planila
njuna ljubljenčka.
»Taša, Vigo, kje sta bila? Joj, samo da sta doma! Nikoli več nama ne naredita
tega,« so vrele besede iz njiju, medtem ko sta objemala psička. Ta dva pa sta
norela okoli njiju, skakala, jima lizala solze in divje mahala z repoma. Na vhodu
pa je stal Črt in jih opazoval.
»Ja, kdo si pa ti?« ga je končno opazila Ana in stopila proti njemu.
»Kaj sta pripeljala še enega prijatelja?« se je k Črtu sklonil tudi Tomaž.
»Zares je podoben našemu Vigu,« ga je Ana počohala za ušesom, da je Črt takoj
nagnil glavo v stran.
»Te srbi, kaj?« se je zasmejal tudi Tomaž. »No, mislim, da vemo, kaj te čaka, kajne
Vigo?« se je obrnil proti Taši in Vigu.
»In tokrat se boš kopeli pridružila tudi ti, mlada dama,« je Ana nežno potisnila tudi
Tašo proti kopalnici.
Ko so bili vsi trije umiti, je bila podobnost med Vigom in Črtom sploh neverjetna.
»Pa saj to je tvoj oče, Vigo!« je bil presenečen Tomaž. Vigo, ki je prišel do enake
ugotovitve, pa je zdaj z glavo butnil v Črta, da se je po dolgih letih odzval na
vabilo k igri in se zapodil za Vigom skozi vhodna vrata in na dvorišče.
Taša seveda ni mogla manjkati. Medtem ko so se psi veselo lovili po dvorišču,
se je Ana stisnila k Tomažu: »Za Vigovega očeta bomo pa gotovo še našli mesto,
kajne?« je vprašala.
»Seveda. Bomo pač velika srečna družina,« ji je odgovoril in jo poljubil na lice.
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Vigo išče dom 2 je prisrčna zgodba, ki poudarja prijaznost, odgovornost in odprtost. Vse
od tega premoremo vsi, zgolj odgrniti je treba zaveso, prekrito z nepotrebnimi izgovori,
otopelostjo in na videz udobnim egoizmom. Tako kot Taša potrebujemo pogum, ki nam daje
zagon in moč vztrajati, da tečemo dlje, se postavimo za dobro, da vztrajamo pri tem, kar
čutimo, da je prav in je naše poslanstvo.
Postati in biti dober je lahko tako enostavno in hkrati tako težko, zato bosta pri vztrajanju več
kot dobrodošli pomoč in spodbuda vsakega izmed nas drug drugemu na tej poti. Odražajo
nas dejanja, besede so le nežen vetrič, ki jih spremljajo, zato akcija velja in svet bo še lepši.
Jana Habjan Piletič in Luka Piletič, JHP projektne rešitve d. o. o.

Moji najljubši otroški spomini so vezani na nešteto zgodb o živalih, ki sem jih kar naprej
prebirala. Ob branju Vigovih dogodivščin so se spomini vrnili; zadrževala sem dih, navijala
za junake, se povsem vživela v zgodbo in na koncu z olajšanjem ugotovila, da se konča
tako, kot bi se morala vsaka. Prav neverjetno, kako me je potegnilo naravnost v vrtinec vseh
Vigovih prigod!
Realnost je na žalost povsem drugačna. Le malo zgodb je srečnih, vse preveč naših najboljših
prijateljev nima prav nikogar, ki bi skrbel zanje. Ker ni prav, da se najmlajši učijo iz žalostnih
zgodb, je Vigo s svojo srečno zgodbo ravno pravi in bo zagotovo pripomogel k temu, da
bodo najmlajši bralci znali razbrati, kaj je prav in kaj narobe. Hvala avtorici za njen prispevek
k ozaveščanju najmlajših.
Polona Samec, ustanoviteljica Zavetišča za živali Horjul
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