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Mišek in gospa Mara je ena od zadnjih dveh izdanih slikanic za otroke, ki je izšla istočasno
kot slikanica Vigo išče dom 2, ki pa je nadaljevanje in zaključek prve slikanice o Vigu, s
katero sem sploh začela svoje pisateljsko delo tistega leta 2008. Če je Vigo posvečen vsem
brezdomnim psičkom, pa je Mišek posvečen vsem pozabljenim muckom.

V tem duhu ob izidu obeh slikanic namenjam tudi finančni donaciji tistim, ki skrbijo za zavržene
živalce; v primeru našega mucka Miška je prejemnik sredstev Društvo za zaščito živali Kranj.
Simbolno pa slikanico posvečam vsem, ki premorete toliko ljubezni, da ste pripravljeni toplino
svojega doma deliti tudi s kakšnim štirinožnim kosmatinčkom. Tako kot, denimo, ilustratorka
pričujoče slikanice Nina Meglič, ki je pred nekaj leti posvojila mačjega najdenčka, ki mi je
prečil pot z dela grede, in katere srčnost odslikavajo tudi same ilustracije malega Miška. Ali
pa moji sosedje iz Krašnje, ki so bili pripravljeni na svojo kmetijo sprejeti malo mucko, ki jo je
zbil avto tik pred vasjo.

No, posvečam pa jo tudi gospe Veri Beguš, predsednici Kulturnega društva Fran Maselj
Podlimbarski Krašnja, ki je ne le poskrbela za nemalo vaških muck, ampak se je še pred izidom
slikanice lotila režije otroške gledališke igrice o Mišku in gospe Mari in s tem poskrbela, da je
knjižno delo dobilo tudi odrsko verzijo, s čimer se bo sporočilo, ki sem ga želela podati skozi
celotno obdobje svojega pisateljevanja za otroke, še nekoliko bolj razširilo.
Ne nazadnje pa sem izjemno hvaležna za mecensko podporo slikanici družbi Energetika
Ljubljana, ki prav tako zelo razume moje sporočilo.
Živali so naše najboljše prijateljice – imejmo jih radi!

Alenka Klopčič
Lukovica, maj 2016
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Gospa Mara
V veliki stolpnici sredi velikega mesta je živela gospa Mara. To je bila sivolasa
gospa, ki jo je povsod spremljala tudi palica, čeprav je ni zares potrebovala. Bolj
bi potrebovala očala, saj ji je vid že pešal, a si jih ni hotela nadeti, češ da ne bi bila
videti prestara.
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Zato je gospa Mara pogosto pačila obraz in delala grimase, da je izostrila vid in
sploh videla, s kom se je pogovarjala. To je bilo sicer redko, saj ni bilo veliko ljudi,
s katerimi se je pogovarjala – morda le s poštarjem, ki ji je občasno prinesel kak
reklamni letak, medtem ko je nad svojimi sosedi raje bentila, sploh če so bili to
igrivi otroci pred veliko stolpnico.
Pravzaprav je bila gospa Mara vselej slabe volje, saj je bila že dolgo zelo sama,
zato tudi ni znala več z nikomer spregovoriti prijazne besede.
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Nekega dne, ko so se otroci igrali pred stolpnico skrivalnice in so po nesreči, ko je
gospa Mara stopila skozi glavna vrata, da bi odnesla smeti, ustrašili njo namesto
enega svojih sovrstnikov, je Mara čisto ponorela.
»Mularija, kaj se pa greste? Hočete, da me kap?!« je tulila gospa Mara, otroci pa
so se – nekateri v smehu, drugi malce prestrašeni – razbežali, saj je ob rohnenju
gospa Mara kot za stavo opletala tudi s svojo palico.
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»Jej, jej, kakšna je danes že ta otročad,« je nato še kar bentila stara gospa, ko je
ločevala in odlagala odpadke v velike smetarske zabojnike.
Ob tem pa jo je spet nekaj zmotilo …
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Brezdomni muc

»Mijav – mijav …,« se je zaslišalo izza velikega črnega zabojnika, v katerega je
gospa Mara ravno nameravala odvreči konzervo, v kateri je bilo še nekaj malega
strjene paštete.
»No, kaj pa je to?« je zagodrnjala gospa Mara, ko ji je zaradi presenečenja padla
konzerva na tla, in pokukala za zabojnik. Bitjeca, ki je poprej zamijavkalo, ni bilo
več za zabojnikom.
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»Hm, morda se mi je le zdelo, da nekaj slišim …,« je ugotavljala Mara, a ko se
je sklonila, da bi pobrala padlo konzervo, se je ne namenoma dotaknila nečesa
toplega in mehkega. Bitjece, ki se je že lotilo ostankov paštete v konzervi, je spet
zamijavkalo.
»Ojej!« se je ustrašila gospa Mara in odskočila od bitjeca in zabojnika, da je skoraj
padla po tleh.
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Muc je spet zamijavkal in skočil nazaj za zabojnik, gospa Mara pa je bila še bolj
vznemirjena kot poprej: »Ti boš mene strašil! Beži stran od mene! Maček zlobni!«
Gospa Mara je odvihrala nazaj v veliko stolpnico, mali muc pa je plaho kukal izza
zabojnika za njo. K sreči je na tleh ostala njena konzerva, ki se je je spet zavzeto
lotil.
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Marina slaba vest
Mara se je tisto noč vseskozi premetavala. Imela je grozno slabo vest, saj se je
zavedala, da se je na malega mucka preveč razjezila. Že poprej je morda pretiravala,
ko so jo otroci prestrašili, ampak na brezdomnega mucka se ji pa res ne bi bilo
treba tako znesti. Tako je sklenila, da ga takoj zjutraj poišče pri zabojnikih za smeti
in se mu odkupi s svežo pašteto.
Sonce še ni niti dobro vzšlo, ko je bilo že slišati glas gospe Mare pri zabojnikih:
»Muc – muc – muc. Ja, kje pa si? Muc – muc – muc ...«
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Starejši otroci so se že odpravljali v šolo, nekaj mlajših jim je sledilo kakšno urico
zatem. Gospa Mara pa je še kar iskala – kot se je zdelo – nekega namišljenega
muca. Otroci so se hihitali in nekateri se niso mogli načuditi temu, kako je lahko tej
stari gospe, ki se je vedno le jezila na vsa bitja okoli sebe, sedaj toliko do nekega
muca. Morda pa se ji je zmešalo, so si mislili in se nekateri spet smejali, drugi pa
so se le spogledovali.
Ko je bilo sonce že visoko na nebu, je gospa Mara obupala. Počutila se je še
slabše kot ponoči. Kaj pa, če je ona tako prestrašila malega muca, da jo je ucvrl
neznano kam? Kaj pa, če ga je ob begu zadel kak avto? Ali ga dobil v kremplje kak
večji muc? Mara je bila čisto iz sebe.
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Ni več vedela, kaj naj stori, zato se je odpravila nazaj proti svojemu stanovanju
v veliki stolpnici. Šele tedaj je ugotovila, da to jutro ni vzela s seboj svoje palice.
In kljub temu je ni prav nič bolela noga, na katero se je vselej izgovarjala zaradi
palice!
Ko pa je gospa Mara stopila iz dvigala proti svojemu malemu stanovanju, je na
predpražniku pred stanovanjem ugledala malo sivo kepico.
»Moj muc!« je zakrilila.
Muc je bil tako utrujen, da se sploh ni prebudil in gospa Mara ga je odnesla v
stanovanje.

14

Mišek

Ko je drobni tigrasti muc odprl očke, je tik pred svojim noskom ugledal Marin zvedavi
in vidno zaskrbljeni obraz. Položila ga je na toplo odejo kar na svojo udobno zofo.
»O, muc!« je spet kriknila, da je muc, ki še ni bil prepričan, ali lahko tej pojavi zaupa
ali ne, spustil svoja našpičena ušeska h glavici.
»Nikar se me ne boj,« mu je nežneje rekla gospa Mara. »Veš, včeraj nisem bila
čisto prava, pa sosedovi otroci so me poprej tako prestrašili. Res sem te grdo
ozmerjala, ti pa nič kriv …,« je žlobudrala.
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Muc, ki je takoj spet zašilil svoja ušeska, je sedaj začutil, da od te gospe veje
pravzaprav sama ljubezen. Tako dolgo je bila sama …
»Muc, boš ostal pri meni?« je naposled vprašala gospa Mara. Mali muc je le gledal,
kako je gospa odvihrala iz delovne sobe, zaslišal, kako je odprla hladilnik, nekaj
ropotala s posodami, nato pa mu je prinesla pašteto v mali posodici. Hitro je skočil
za vonjem.
»Aha, že veš!« je bila vesela gospa Mara in mu pomolila posodico pred nos, nato pa
jo položila na prostor v bližini zofe, kamor je pozneje položila tudi mačjo odejico.
»Mišek ti bo ime!« je nato sklenila gospa Mara, ko je mali muc še zavzeto jedel
novo najljubšo hrano.
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Mišek je tako postal Marin najboljši prijatelj in tudi, ko je odrasel v velikega muca,
je najraje ležal pri njej na zofi ter predel, medtem ko je ona pletla. Plesti je vedno
znala, a že dolgo ni imela za koga. Odkar pa je dobila Miška, je spet začela s
pletenjem toplih barvitih odejic, pa celo malih žogic, za katerimi se je rad pognal.
Ko je imel mali muc že vsega dovolj, je sem in tja spletla tudi kakšne otroške
rokavice in kape, pa tudi šale in kak puloverček. Ni trajalo dolgo, ko so vsi otroci iz
stolpnice hodili naokoli oblečeni v vzorčaste in pisane Marine pletenine. In gospa
Mara je tako postala najprijaznejša gospa daleč naokoli in vsi so jo radi obiskovali.
Tudi zato, ker jim je obiske s svojimi vragolijami popestril igrivi Mišek.
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Misli o zgodbici …
Prikupen opomnik na to, da lahko prijatelji pridejo v vseh oblikah, pravi prijatelji pa so neprecenljivi.
Ljudje se med seboj prevečkrat le gledamo, ocenjujemo, krivimo, obsojamo …, zato so naši
odnosi pogosto hladni, razdirajoči, odtujeni, mi pa postajamo vedno bolj nesrečni, osamljeni in
prazni. Živali pa nimajo predalčkov za bogate in revne, lepe in grde, suhe in debele, pomembne
in nevidne, bele in črne …, one le čutijo. Zato bi bilo dobro, da bi večkrat sledili njihovemu zgledu
in odprli srce – za sočloveka in za vsa živa bitja. In dojeli, da so prav vsa živa bitja okrog nas
enakovredna, vredna našega spoštovanja in občudovanja, predvsem pa dostojnega življenja,
saj imajo enako pravico do naše Zemlje kot mi. Tako bi vsi živeli lepše in bili srečnejši. Kot gospa
Mara.
Romana Sladič, predsednica Društva za zaščito živali Kranj

Z Alenko sva doma v isti vasi. Jaz živim v Krašnji že vse življenje, Alenka pa nekaj let. Obe imava
radi živali. Ko sem prebrala njeno zgodbico Mišek in gospa Mara, sem začela razmišljati, katera
soseda ali vaščanka je gospa Mara. V vasi jih je kar nekaj, ko po dnevu ali dveh posvojijo muca, ki
mijavka pred vrati. Tudi na naše dvorišče pridejo muce. Najprej pomisliš, čigave so, ko pa opaziš,
da so si zavetje poiskale tudi čez noč, je pred vrati nov krožniček s hrano. Tako se mačja družina
poveča za novega člana. No, gospa Mara bi bila lahko tudi jaz. Katera koli že je, naj jih bo čim več!
Vera Beguš, predsednica Kulturnega društva Fran Maselj Podlimbarski Krašnja

Utrinek z gledališke predstavice Mišek in gospa Mara, ki so jo sredi maja 2016 uprizorili otroci iz
Krašnje pod okriljem Kulturnega društva Fran Maselj Podlimbarski.
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Junijski večer. Veliko križišče in rdeča luč. Naš avto stoji prvi v čakalni vrsti na zeleno. Z otrokoma
se pogovarjamo o dinozavrih in o času, ki še ni poznal človeka. Sredi križišča zagledamo čisto
drobceno sivo mucko, mladička, ki prestrašeno bega pred drvečimi vozili. Vklopim vse štiri
smernike, se obrnem k otrokoma in jima rečem: »Ostanita v avtu, takoj bom nazaj.« In stečem
v križišče. Z rokami ustavljam avtomobile, čutim, kako mi bije srce – ne vem, če bi prenesla, da
mi pred očmi nekdo povozi to drobno bitjece. V tistem trenutku sredi križišča ustavi še en avto
in iz njega izstopi mlad fant. Mucek se medtem zateče pod tovorni priklopnik, ki zaradi najinega
kriljenja previdno ustavi. Križišče obstane in ljudje radovedno, tudi razburjeno izstopajo iz
avtomobilov. Midva pa misliva samo na mucka. Poklekneva in vsak s svoje strani lezeva pod
priklopnik. Mucek se ves prestrašen umika globoko za gume, a ga le uspem doseči. Nežno ga
privijem k sebi in nato ga z občutkom nepopisnega zadovoljstva, da je z njim vse v redu, predam
fantu, ki obljubi, da ga bo odpeljal v zavetišče, kjer bodo zanj lepo poskrbeli. Križišče zaploska in
promet mirno steče dalje. Doma vsi najprej tesno objamemo našo kužko Čaro. Od takrat naprej
vem, da je sreča na strani pogumnih. Hvaležna sem za vsakega izmed nas, ki nam ni vseeno. Še
posebej za Alenko.
Doris Kukovičič, vodja odnosov z javnostmi v Energetiki Ljubljana

V resnici ni nobene razlike med človeškimi in nečloveškimi živalmi - vsi potrebujemo ljubezen,
pozornost, srčnost in sočutje. Vsem nam Zemlja pripada v enaki meri, vsi smo Zemljani. Namen
našega bivanja na tem planetu sta sožitje in brezpogojna ljubezen. Naša dolžnost je, da vedno
zaščitimo in pomagamo šibkejšemu - kdo ve, morda bomo tako našli svojega najboljšega
prijatelja ali prijateljico, ki nam bo obogatil/a življenje in mi njemu/njej. Mišek in gospa Mara sta
imela to srečo, da sta si dala priložnost in to neprecenljivo prijateljstvo tudi našla.
Jadranka Juras, glasbenica, članica Društva Planet Zemlja
in Društva za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka
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