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eset ekozgodbic za lahko noč je čudovita interpretacija temeljnih vrednot obstoja živih bitij in drži zrcalo vsemu, kar ga v
današnjem času ogroža. Pogled na živeče ekosisteme – od tako
daleč, da dosežemo Luno, ali pa od tako blizu, da nam diši Kruh
– prepleta vsakdanje življenjske situacije v zaporedje zgodbic z
močno sporočilnostjo: Verjeti moramo v Pravljice, da lahko zaspimo
v Lahko noč in se zbudimo v Dobro jutro, da je to način Življenja, ki
osrečuje Majhne in Velike otroke, povezane v sožitju srečnih hiš na
Zemlji.

Tina Drolc, novinarka
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avtorica Irma Janãar
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ilustrirala Katja Gaspari Leben
ekoč je živel zajček Binček, ki je bil zelo izbirčen pri hrani. Ni maral korenčkove juhe, ni jedel
regratove solate, zmrdoval se je celo ob korenčkovi torti.
»Ne bom jedel, ne bom jedel, oprosti mama. Nisem lačen,« je vedno sitnaril pri mizi.
»Prav, skodelico korenčkove juhe bom postavila na štedilnik. Ko boš lačen, jo pojej,« je dejala mama
in odšla iz kuhinje.
»Hvala, mama,« je pripomnil zajček Binček in odšel s košarico v gozd. Prav dobro je vedel, kje zorijo
najslajše jagode in kje rastejo gobe.
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Ko je nabral že skoraj polno košaro dobrot, je srečal veverico Minko.
»Dober dan. Kaj nabiraš, zajček Binček?« ga je vprašala.
»Dober dan, veverica Minka. Nabiram gozdne sadeže. Rad bi skuhal kaj dobrega,« ji je zaupal.
»A tako, jaz pa nabiram lešnike za lešnikove kolačke,« je odvrnila.
»Veš kaj, imam idejo. Skupaj skuhajva kosilo in povabiva prijatelje,« je predlagal.
»Odlično! S čim jih bova presenetila?« je vprašala.
Popraskal se je za ušesom in rekel:
»Morda, morda kremno korenčkovo juho, zeljnate storže v gobovi omaki …«
»… ja, ja, in lešnikove kolačke,« ga je dopolnila.
Kuhinja Binčkove mame je bila kmalu polna dobrot. Pridna kuharja sta mešala, pekla, kuhala in
pokušala. Nestrpno sta čakala prijatelje.
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Prva je prišla lisica Mica. Zavihala je smrček in priliznjeno pozdravila:
»Dober dan! Mmmmm, kako lepo diši pri vas!«
»Sedi za mizo, še miško Katarinco počakamo,« jo je povabil zajček Binček.
»Ona bo pripeljala vso družinico s seboj. To bo veselo!« se je veselila veverica Minka.
»Dober dan, dan, dan!« so pozdravljali, ko so stopili v hišo.
»O, koliko vas je!« se je začudila lisica Mica.
»Vsa družinica, tako je prav! Vsi se bomo lahko najedli do sitega, hrane je dovolj,« je dejal zajček
Binček.
»Kaj bomo pa jedli?« je vprašala radovedna lisica Mica.
Ko sta ji pridna kuharja predstavila jedilnik, se je namrdnila in rekla:
»Kakšna hrana pa je to? Sama zelenjava in sadje, nič mesa.«
Zajec ji je v zadregi odvrnil:
»Oprosti, mi ne jemo mesa. Tudi soseda srna Ivanka ga ne jé, tudi …«
» … tudi polž Gregor ga ne jé. Mi smo rastlinojedci,« ga je dopolnila veverica Minka.
»No, prav! Jutri bom pa jaz skuhala kosilo za vse. Povabila bom še volka, kragulja in medveda,« se
je pohvalila.
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Kosilo jim je teknilo. Še celo lisica je z veseljem pojedla nekaj kolačkov. Zahvalili so se, miška pa je
odnesla domov še polno culico slaščic.
Naslednji dan so se zbrali pri lisici Mici. Sedli so za mizo: zajček Binček, veverica Minka, polž Gregor
in volk Janez. Mimo je prilomastil še medved Edo in prinesel košarico jagod.
Lisica Mica je postavila na mizo lonec mastne juhe z mesom in gostom zaželela dober tek.
»Mmm, kako lepo diši juhica,« jo je pohvalil volk.
»Seveda, saj sem v lonec dala tolsto kokoško, ha, ha,« se je pohvalila gostiteljica.
»Kaj si skuhala? Kokoško!« je ogorčeno zavpil zajec Binček.
»Kokoško? Sramuj se!« se je razjezila veverica Minka.
»Mir, no, no, kar jejmo, saj bo dobro,« jih je miril volk Janez.
»Ampak mi ne jemo mesa, mi nismo mesojedci, ampak vegetarijanci,« sta se pritožila veverica Minka
in zajec Binček.
Medved se je postavil sredi kuhinje in hotel pomiriti razburjeno druščino. Mirno je dejal:
»Saj vemo, kdo jé samo sadje in zelenjavo in kdo jé samo meso. Mi medvedje pa jemo vse, kar dobimo.
Zato sem prinesel jagode. Vsi se lahko posladkamo z njimi. Upam, da bomo še naprej prijatelji, saj
skupaj živimo v gozdu.
Zajček Binček se je zahvalil za kosilo in odšel domov. Spoznal je, da njegova mama kuha najbolje.
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ilustrirala Tijana Čvorak
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rustljavo zapečeni hlebci kruha in debele štruce so se stiskali na polici. Prerivali so se, škripali
s skorjami in vzdihovali.
»Oh, beli hlebec, ne naslanjaj se name, stlačil me boš. Nihče me ne bo kupil,« je zastokala bela
štruca.
»Oprosti, takoj se bom premaknil,« se ji je prijazno opravičil.
»Tudi moja skorja kar poka, tako me tiščite. Kdo bo jedel razpokan kruh?« se je oglasil še koruzni
hlebček. Celo črna štruca je zagodrnjala:
»V tej gneči se bom zdrobila. Črnih drobtin nihče ne mara.«
V košaricah pa so se nagajivo žgečkali in hihitali rogljički, žemljice in male štručke.
»Hi, hi, hi, ha, ha, ha, ho, ho, ho,« so vzklikali od veselja mali poredneži.
Pek je kmalu odnesel košaro veselega peciva iz pekarne v vrtec. Spotoma se je ozrl še na spodnjo
polico in zaskrbljeno potarnal:
»Joj, hlebček črnega kruha je od včeraj. Nihče ga ne bo kupil. Kaj bom z njim?«
Rogljički, žemljice in štručke pa so poskakovali po košari in se veselili:
»Juhuhu, v vrtec gremo! Otroci bodo danes imeli dobro malico!«
Na spodnji polici je črni hlebček kruha poslušal razposajeni pogovor. Otrl si je debelo solzo z lička,
se še bolj stisnil v kot in se ponujal:
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»Jaz sem črni hlebček kruha, star šele en dan in prav prijetno dišim. Priznam, da je moja skorja trda,
ampak sredica je tako dobra kot včeraj. Vzemite me! Prosim, prosim!«
»Joj, nihče me ne mara več. Po svetu grem,« se je odločil.
Počasi se je skotalil s police na tla. Njegove suhe drobtinice so letele na vse strani. Iz kruhove krpe
si je zavezal culico, vanjo spravil svoje drobtine in zbežal skozi odprta vrata. Zunaj je globoko zadihal.
Napotil se je vzdolž ceste in osamljeno taval sem ter tja brez cilja. Zaželel si je prijatelja, ki bi ga imel
rad. Pravi prijatelj mu gotovo ne bi rekel, da je star, da ni dober, da je včerajšnji in da je trd.
Zatopljen v svoje žalostne misli je ob poti srečal drobno miško.
»Dober dan, miška? Kam si namenjena?« jo je ogovoril.
»Pozdravljen, kruhek! Iščem hrano. Tako sem lačna,« je odgovorila.
»Ubožica, lačna si. Prav rad bi ti dal malo svoje skorjice, ampak je trda. Pravijo, da včerajšnji kruh ni
dober,« je dejal hlebček.
»Tako skorjico kruha hočem, lepo zapečeno in trdo. Prav tak kruh je zdrav,« se je navdušila.
»Tu jo imaš,« je dejal hlebec in odlomil skorjico.
»Mmmm, hvala, kako lepo diši, hrst, hrst,« je zadovoljno zacmokala miška.
Črni hlebček je bil zadovoljen, da je nahranil miško. Sedaj ni bil več sam, tudi počutil se ni več star in
trd. Prijatelja sta skupaj pogumno nadaljevala pot. Kmalu sta srečala vrabčka.
»Dober dan, popotnika! Kam vaju nese pot?« ju je ogovoril.
»Dober dan! Po svetu greva iskat lačne prijatelje,« je odgovoril hlebček.
»Ali grem lahko z vama?« je vprašal.
»Pridi! Skupaj nam bo lepše,« sta ga povabila.
»Kaj pa tako lepo diši? O, tvoja skorjica diši! Ali mi jo daš malo, tako sem lačen,« je poprosil vrabec.
»Nič lažjega. Pozobaj malo moje skorjice, čeprav je …« se je začel opravičevati hlebček.
»Nič ni trda, hrustljava je in zelo okusna,« ga je prekinila miška.
»V culici imam drobtinice. Te ti bodo še bolj teknile,« je hlebček ponudil vrabčku.
»Čiv, čiv, čiv, dobro sem se najedel. Hvala, dobri hlebček!« je kratko čivknil in si obrisal kljunček v
travo.
Prijatelji so skupaj nadaljevali pot. Šele proti večeru so se ustavili ob stari klopi v parku.
»Tu si bomo malo odpočili,« je predlagal črni hlebček. Odložil je culo ter na klop potresel nekaj drobtin. Ko sta se miška in vrabček najedla, sta zaspala. Hlebček ju je srečen opazoval. Res ni bil več tako
okrogel, saj je s skorjico nahranil miško in vrabčka, a je kljub temu hvaležno vzdihnil:
»Prijatelja imam! Več nisem sam!«
In glej, ni imel časa premišljevati, ko ga je že ogovoril brezdomec.
»Hlebček kruha! Kakšno srečo imam! Nekdo mi je prinesel hlebček črnega kruha. Malo ga manjka,
a dovolj bo zame. Danes ne bom lačen!« je vzkliknil brezdomec.
»Tudi on si me želi, ker je lačen,« je pomislil.
Miška in vrabček sta se skrila pod klop. Pomahala sta mu v slovo, še preden ga je brezdomec spravil
v vrečko. Vedela sta, da je bil črni hlebček srečen, ker je nahranil lačnega brezdomca.
»Stari, črni hlebček kruha je najin najboljši prijatelj,« sta sklenila miška in vrabček ter odšla vsak
svojo pot.
Brezdomec je spotoma pobožal kruhek, ga odlomil košček, zamižal od sreče in hvaležno ugriznil
vanj.
» Mmmm, to je najboljši kruhek!« je naposled dejal in se veselil nepričakovane večerje.
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grmovju ob cesti je nekaj zašumelo. Žaba Rezi se je tako ustrašila, da je kar poskočila.
»Kva, kva! Kdo je?« je vprašala.
»Ne boj se, jaz sem, polž Gregor,« se je oglasilo izpod listja.
»Kaj delaš tu? Zakaj se skrivaš pod leskovim grmom?« je vprašala.
»Hotel sem iti čez cesto, a je preveč nevarno,« je sitno odgovoril.
»Kvak, kvak, a takooo? Saj je res nevarno. Tudi jaz si ne upam čez cesto do mlake. Lahko bi me povozil avto,« je potarnala.
»Ti le pojdi, žaba Rezi, jaz bom pa raje ostal tu na varnem,« si je premislil.
»Pospremil te bom del poti. Bodi previdna, ko boš prečkala cesto!« jo je opozoril.
Hodila sta po stezicah, skakala čez kamenčke in lezla pod listjem. Utrujena sta se spodbujala:
»Še malo. Še malo. Kmalu bova prišla do ceste.«
»Ooooo, že vidim, že vidim …« je vzkliknila žaba Rezi.
»Kaj vidiš?« jo je zasoplo vprašal polž Gregor.
»Prometni znak! Ampak na njem je narisan samo srnjak. Kje pa je znak za žabe?« je zaskrbljeno
vprašala žaba Rezi.
»Pozabili so, da greste žabe vsako pomlad k mlaki na svatbo. Na žalost pa je ta mlaka na drugi strani
ceste!« je zagodrnjal.
»Ne, niso, niso pozabili! Poglej, ljubitelji živali prihajajo,« se je razveselila žabica Rezi.
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»Kaj pa imajo v rokah?« se je začudil polž.
»Kanglice in napis: POMAGAJMO ŽABICAM,« je hitro pojasnila.
»Deklica Tanja nosi mojo sliko! Imenitno me je narisala!« je bila navdušena.
Komaj je to izrekla, že jo je pobrala nežna ročica in jo položila v kanglico. Tam so se
gnetle žabice iz sosednjih mlak. Regale in kvakale so ter se pogovarjale:
»Rega, rega, kvak, kvak, naša Tanja je junak! Varno nas bo prenesla na drugo stran
ceste. Hvala ljubiteljem žabic.«
Avtomobili so drveli po cesti in trobili. Ustavili so se šele, ko je Tanja dvignila roko.
Voznikom je pokazala sliko žabice in takoj se vedeli, da morajo paziti nanje. Šele nato je
stekla čez cesto. Žabe so jo zaskrbljeno opozarjale:
»Tanja, pazi, avto! Bodi previdna!«
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Na drugi strani ceste, na varni razdalji, je izpustila žabice iz kanglice.
Zlezle so ven, se malo razgledale okrog sebe in varno odskakljale proti
mlaki.
»Srečno, žabice!« jim je dejala v slovo in spet odšla po druge žabice, ki
so hotele čez cesto.
Žaba Rezi se je ustavila. Pomahala je prijatelju Gregorju v slovo, nato še
Tanji in zaklicala:
»Hvala, prijatelji, da ste mi pomagali čez cesto!«
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ati Zemlja je po širnem svetu razsula rodovitno zemljo: črno, rdečo in sivo. Ob slovesu je naročila:
»Črnica, Rdečka in Sivka, moje zemljice drage, vaša prst je rodovitna in zdrava. Razsujte se po
poljih, travnikih, sadovnjakih, vinogradih, vrtovih in parkih! Po enem letu se srečno vrnite! Prinesite
mi darove, ki bodo zrasli v vaši zemlji!«
Polne pričakovanj so vse tri hčere odšle na pot.
Črnica se je razprostrla po polju. Kmet jo je z ljubeznijo pognojil, preoral in pobranal. Na njive je
posejal žito in posadil krompir. Rodovitna zemljica mu je bogato obrodila.
Rdečka se je ustavila med vrtovi, sadovnjaki in vinogradi. V toplem soncu je na drevju kmalu dozorelo
najslajše sadje.
Uboga Sivka, ki je odšla v mesto na vrtove in parke, ni imela kaj pokazati. Kmalu po prihodu je zbolela. Zrak je bil onesnažen in ni mogla dihati. Iz tovarne so spuščali po njej strupene odplake. Njena
zemlja je postala še bolj siva in nerodovitna. Drevje v parku se je posušilo in rože so ovenele.
»Kaj naj storim? Ničesar nimam. Kaj naj ponesem materi Zemlji v dar?« se je žalostno spraševala.
Potrkala je na prva vrata:
»Dober dan! Sem zemlja Sivka. Zbolela sem. Ali mi lahko pomagate?«
»Da je zemlja zbolela? Ali ste že slišali kaj takega?« so se začudili.
»Zemlje pa ne znamo ozdraviti. Vprašajte kje drugje!« so ji brezbrižno odgovorili.
Potrkala je na druga vrata:
»Dober dan! Bolna sem in v moji zemlji ni nič zraslo. Kaj naj ponesem materi Zemlji? Ali imate morda
vi kaj lepega zanjo?«
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»Ja, nič takega nimamo. Lahko pa vam damo denar. Z njim ji kupite rože,« so rekli.
»Hvala lepa, ampak mati Zemlja hoče rože, ki so zrasle v moji zemlji,« je dejala razočarana Sivka.
Obupana in bolna se je ustavila pred šolo.
»Koga iščete, gospa? Ali vam je slabo?« jo je ogovorila mala Nika.
»O, kako si prijazna. Ali veš, kako bi obdarila mater Zemljo?« jo je vprašala Sivka.
»Seveda vem. Pridite v naš razred!«
»Napisali smo veliko lepih misli o Zemlji, o vodi in o zraku,« se je oglasil Nejc.
»Jaz sem napisal, da spoštujem našo Zemljo,« se je pohvalil Jure.
»In vsi smo obljubili, da bomo skrbeli zanjo,« ga je dopolnila Taja.
»Pospravili bomo okolico šole in nasadili rožice na šolski vrt,« je povedala Nika.
»Čuvati moramo vodo, da nam je ne bo zmanjkalo,« je dodal Martin.
»Poglejte, kako lepe risbice smo narisali,« so se pohvalili otroci.
»Poklonite naše izdelke materi Zemlji,« je predlagala Nika.
»Z veseljem. Hvala, otroci! Mati Zemlja bo zelo srečna, da skrbite zanjo, za čisto vodo, za čisto okolje
in za čist zrak,« se je razveselila Sivka.
»Materi Zemlji bomo zapeli še pesmico,« je rekla Anja.
»Zapojmo vsi skupaj!« je bila navdušena Sivka. Potem je tiho odšla.
Mati Zemlja jih je od daleč poslušala. Vesela in ganjena je spregovorila:
»Otroci, vi ste moje najlepše darilo. Vi me boste čuvali in skrbeli zame!«
»Mati Zemlja, radi te imamo. Spoštujemo te in ne dovolimo, da bi s teboj grdo ravnali!« so ji obljubili.
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emlja je nestrpno čakala, da bodo ljudje pogasili luči in zaspali, da bodo cvetice sklonile svoje
pisane glavice in da se bo mucek Muri nehal sprehajati po strehi. Skrivaj je pomežiknila Luni in
zašepetala:
»Malo počakaj! Ko bodo vsi zaspali, bom prišla na obisk.«
Končno je previdno sedla na veliki voz. Previdno, kajti njeno okroglo telo bi se lahko skotalilo v vesolje.
To bi bila katastrofa! In že je drvela proti Luni.
Dobri prijateljici sta se objeli. Zemlja je stopila korak nazaj in se začudila:
»Joj, joj, kako si shujšala, Luna! Ali si zbolela?«
»Ne, ne! Jaz shujšam vsak mesec, a se hitro spet zredim,« je pojasnila zaskrbljeni prijateljici.
»Mene poglej! Vedno sem enako okrogla. Samo zdravje mi malo nagaja,« je potožila Zemlja.
»Kaj pa je narobe?« je vprašala zaskrbljena Luna.
»Vedno težje diham. Včasih tudi kašljam. Mislim, da je za to kriv slab zrak in dim, ki prihaja iz
tovarniških dimnikov, iz avtomobilov in hiš,« je rekla Zemlja.
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V trenutku jo je popadel hud kašelj. Kašljala je in kašljala, da se je vsa tresla. Lovila je sapo in
vzdihovala:
»Joj, joj, kaj bo z menoj? Kaj bo z mojimi Zemljani? Pomagajte mi!«
Ko je Luna to videla, jo je močno zaskrbelo. Rahlo jo je božala po hrbtu in tolažila ubogo bolnico.
Zemlja je spet močno zakašljala in se hudo zatresla. Nenadoma so se stresle vse gore na Zemlji.
Vode so prestopile bregove, vulkani so začeli bruhati lavo. Zemljani so kričali:
»Potres, potres!«
»Poplava, poplava!«
Zemlja se je počasi umirila. Potresa je bilo konec. Tudi vode so stekle med svoje bregove. Vulkani so
se umirili.
Poslovila se je od prijateljice Lune.
»Upam, da bodo sedaj Zemljani s teboj lepše ravnali. Saj vendar vidijo, da si hudo bolna,« je rekla v
slovo.
»O, moji dragi Zemljani! Tako jih imam rada,« je vzdihnila Zemlja na poti domov.
Tedaj so se Zemljani močno zamislili. Končno so se vprašali:
»Kako naj pomagamo naši Zemlji, da bo zopet zdrava kot nekoč?«
Ali bi ti znal odgovoriti na to vprašanje?
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ača Čira in kača Čara sta najprijaznejši kači v Kačji dolini. Čeprav radi pomagata ljudem in
živalim, se ju vsi bojijo. Nihče jima ne verjame, da sta prijazni in da znata čarati.
Po dolgi zimi sta si močno zaželeli ogreti premrli kačji telesi in hoteli sta dokazati, da sta prijazni
kači.
»Pojdiva iskat sonce!« je predlagala Čira.
»Prav, pojdiva. Morda bova spotoma lahko komu pomagali,« je odgovorila Čara.
Počasi sta se splazili po bregu Kačje doline do obronkov gozda, prav do hruške drobnice.
»Mislim, da je sonce za velikim hribom,« je modrovala Čira.
»Tiho, tiho, nekdo prihaja,« je zašepetala Čara. Čira ju je takoj prepoznala:
»To sta vendar zajček Potepinček in zajčica Potepinka. Gotovo iščeta jagode.«
»Skrijva se v travo, da ju ne bova prestrašili!« je zašepetala Čara. Bilo je prepozno.
»Kača in še ena kača!« sta vzkliknila od strahu.
»Ne bojta se, nič žalega vama ne bova storili. Radi vaju imava,« sta ju tolažili.
Zajčica je zajokala:
»Mama je rekla, da v Kačji dolini kače še spijo in da je tam polno jagod.«
»Oprostita, saj vama ne bova pobrala vseh jagod,« se je opravičeval zajček Potepinček.
»Čira, čara, naj za pridna Potepinčka zrasejo najlepše jagode!« sta čarali.
»Jagode, jagode, same jagode! Hvala, dobri kači!« sta vzklikala in košarica je bila kmalu polna.
Kači sta se odplazili v gozd. Toplo jima je bilo pri srcu, ker sta jima pomagali. Nadaljevali sta svojo
pot.

24

Kmalu sta zagledali staro ženico, ki je nabirala suhljad.
»Dober dan, mamka!« sta jo prijazno pozdravili.
»Dober d d …, joj, joj, kači, dve kači!« je zavpila starka prestrašeno.
»Ne bojte se, nič vam ne bova storili, le pomagali bi vam radi,« sta jo pomirili. Starka je vzela krepelce in zamahnila proti njima, še preden sta izgovorili čarobne besede:
»Čira, čara, naj se butare naredijo!« In že je stal pred starko velik kup butar.
Stara ženica je presenečena sedla na tla in se zahvalila:
»Hvala, dobri kači! Sedaj me ne bo več zeblo.«
»Tudi nama je toplo pri srcu, ker sva ti pomagali,« sta dejali in se odplazili dalje.
Na obronku gozda sta zagledali revno hišico. Iz dimnika se je kadilo. Čira in Čara sta se razveselili:
»Tukaj so že zakurili peč. Lahko se bova malo pogreli, če naju bodo sprejeli.«
»Dober dan! Je kdo doma?« sta pozdravili.
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A glej, komaj sta zlezli čez prag, že ju je brcnil velik, star škorenj.
»Joj, joj, nič hudega nisva hoteli,« sta zastokali.
»Kače še spijo v tem letnem času. Kaj je vaju prineslo?« je vprašal starec.
» Oprostite, samo pogreli bi se radi,« sta se opravičili.
»No, pridita! Še malo toplega mleka vama bom dal,« se je omehčal.
»In čira, čara, naj dobri starček dobi nove škornje!« sta začarali.
»Kaj je to? Novi škornji! Hvala! Sedaj tudi mene ne bo zeblo,« se je starček ves srečen zahvalil.
Čira in Čara sta se pogreli. Srce jima je začelo hitreje utripati, ko sta opazovali srečnega starčka.
Tedaj so izza hriba pokukali prvi sončni žarki. Pobožali so hrib in gozd. Segli so celo do hruške drobnice in ogreli vse zimske zaspance.
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iroka reka je tiho vijugala mimo polj in travnikov, mimo vasi in mest. V dolini se je skrila med
grmovje in bridko zajokala.
»Reka, zakaj jokaš?« jo je vprašal potoček, ki je pritekel do nje.
»Umazana sem. Moja struga je polna odpadkov in strupenih odplak. V moji vodi ni več življenja. Celo
ribice so pomrle. Rada bi se umila, da bi v meni spet vse oživelo, preden se bom zlila v morje,« je
potožila.
Potoček se je zamislil. Hudo mu je bilo, ker ji ni mogel pomagati. Tudi njegova voda je bila umazana.
»Na pomoč pokličiva studenček. On ima čisto vodo, v kateri se bova lahko umila,« je predlagal.
»Studenček! Studenček!« sta poklicala.
»Že tečem, že tečem, prijatelja! Kaj želita?« je zažuborel med kamenčki.
»Čisto vodo. Umila bi se rada,« sta zastokala obupana.

28

Studenček je zlil svojo bistro studenčnico v potok, a se je kmalu izgubila med umazanijo.
»Le kdo je vaju tako onesnažil in umazal vajino vodo?« se je začudil bistri studenček.
»Brezsrčni ljudje, ki ne spoštujejo narave, ki odmetavajo odpadke v najino strugo in zlivajo v najino
vodo strupene odplake,« sta potarnala.
»O, hudo, hudo …« je zastokal studenček, se spenil od žalosti in že je poniknil med skalami.
Potok in reka sta počasi umazana tekla proti morju. Zapustile so ju vse rastline in ribe. Obrnila sta
se proti Soncu in zajokala:
»Sonce! Sonce! Morda bi nama ti pomagalo.«
»Kaj želita reka in potok? Joj, kako sta umazana, skoraj vaju nisem prepoznalo,« se je začudilo vroče
Sonce.
»Rada bi se umila. Želiva, da bi bila najina voda zopet čista, taka, kot je studenčnica, da bi jo ljudje
lahko pili in da bi se v njej kopali.«
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»Kdo vaju je tako umazal?« se je razjezilo Sonce.
»Brezsrčni ljudje, ki živijo tod okoli,« sta pojasnila.
Sonce je posijalo tako močno, da je voda v reki in potoku začela izhlapevati. Spremenila se je v hlape,
ki so se visoko v zraku združili v oblake. V strugi je ostalo čisto malo vode. Pomešala se je z odpadki,
umazanijo in odplakami.
Ko so ljudje to opazili, so se prestrašili. Hitro so očistili potok in reko, pobrali smeti in zgradili čistilne
naprave.
Začelo je deževati. Voda se je v debelih kapljah zopet čista vrnila na zemljo, v potoček, reko in morje.
Rastline so oživele, ribe so zaplavale v potoku in reki.
»Poglejte! Voda je spet čista! Lahko jo pijemo! V njej se spet lahko kopamo!« so veselo vzklikali
otroci.
Studenček pa je prebrisano kukal izza skale in se veselil, ker sta bila reka in potok zopet čista.
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vezde so ugasnile. Luna je mirno ždela na nebu in opazovala prebujajočo se Zemljo. Sonce je
pretegnilo svoje žarke in jih poslalo na Zemljo.
Najdaljši žarek je nežno pobožal Zemljico po ostarelih licih.
»Dobro jutro, Zemlja! Zbudi se!« jo je poklical.
Zemlja je nekajkrat zazehala, nato pa toplemu žarku skrivnostno pomežiknila.
»Dobbbro … juuuutro! Haači! Uh, kako se mi blešči. Ti poredni sončni žarek, kako mi nagajaš! Še svojih Zemljanov, ptic, rastlin, voda in gora ne morem opazovati, hači, hači,« se je pošalila. »Hači, hači,
dobro jutro, moji Zemljani! Kako ste spali?« jih je prijazno prebudila. »In ve, ptice v drevju, zapojte
svojo jutranjo pesem! Cvetlice in trave, hitro se umijte v jutranji rosi, še preden vas obsijejo sončni
žarki!« jih je priganjala. »Jaz si bom najprej skuhala čaj. Čaj, ki ga skuham iz čiste studenčnice na
prvem jutranjem žarku, je najboljši,« se je razveselila.
Medtem je priplaval po jutranjem nebu prijazni poštar, oblaček Pepček.
»Dobro jutro, Zemlja! Prinesel sem ti veliko novic,« jo je pozdravil.
»Dobro jutro,« mu je odzdravila. Pepčka sploh pogledala ni, ker je prav takrat zavrela voda za čaj.
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Iz lončka se je dvignila prozorna meglica, se prevalila na bližnji hrib in od tam v dolino. Zemlja je
pogledala poštarja in zopet kihnila:
»Hači, hači! Kakšno bo vreme danes? Ali se spet kadi iz tovarn? In voda? Ali ribe še plavajo v rekah?
Povej mi, prosim!«
»Pravijo, pravijo, da … ti bi rada vse hkrati izvedela,« je zajecljal, a ga je hitro prekinila.
»Kaj pa imaš na očeh? Kaj ti čepi na nosu?«
»Sončna očala,« je odvrnil.
»Kako si smešen! Ha, ha, ha! Oblak pa sončna očala! Le čemu sončna očala?« ga je začudeno
vprašala.
»Sončna očala mi zaščitijo oči pred svetlimi sončnimi žarki. Vsi ljudje jih nosijo,« ji je pojasnil.
»A tako,« se je začudila.
»Mislim, da bi tudi jaz potrebovala sončna očala. Vidiš, kako se mi blešči. Ne morem občudovati gora
in voda, ne vidim več ljudi,« je potarnala.
»Potrebuješ jih tudi ti. Toda kje bomo dobili tako velika očala?« je zaskrbljeno vprašal oblaček Pepček.
Zemlja se je zamislila. Celo čaj je pozabila popiti.
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Po nebu pa je prisopihal hitri veter Smuk in pozdravljal:
»Dobro jutro! Dobro jutro!« Zaokrožil je okrog Zemlje in se ustavil pred oblačkom Pepčkom.
»Slabe volje sta videti. Kaj premišljujeta?« je vprašal.
»Hači, hači, tako se mi blešči, da nič ne vidim,« je potožila Zemlja.
»Zemlja potrebuje sončna očala. Morda ti veš, kje bi jih dobila?« je vprašal oblaček Pepček.
»Že vem, že vem!« je dejal. Zapihal je tako močno, da so se vsi oblaki razkropili po nebu.
In že sta priletela mimo dva razigrana oblačka, Nin in Nan.
»Dobro jutro! Zakaj se tako kislo držita?« je vprašal Nin.
»Kaj se vama je zgodilo?« je bil radoveden Nan.
»Nič posebnega. Premišljujeva, kje bi Zemlja dobila sončna očala,« je odgovoril poštar Pepček.
Oblačka sta se spogledala, se zavrtela in rekla:
»Nič lažjega! Midva ti bova naredila sončna očala!«
»Naredila? Kako?« je bila radovedna Zemlja.
»Takole!« sta vzkliknila in urno skočila na njen nos. Vsa vesela sta povsem mirno občepela in ji
zasenčila oči.
»Draga naša Zemlja! Poglej okrog sebe!« sta ji prigovarjala.
»Hura, Zemlja je dobila sončna očala!« je vzkliknil oblaček Pepček.
»Ampak kaj si bodo mislili ljudje? Zemlja s sončnimi očali?« je podvomila.
»Čisto enostavno! Rekli bodo, da je oblačno,« je še pristavil Pepček. In že ga ni bilo več.
Zemlja pa je končno v miru popila čaj. Pregledala je gore, morja, reke, tovarne, rudnike in zadovoljno
vzdihnila:
»Prav nič me ne skrbi, kaj bodo rekli ljudje, saj vedo, da je včasih oblačno, včasih sončno in včasih
dežuje.«
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roče poletno sonce je spremljalo Anico in njeno mamo na potepu po mestu.
»Oh, kako sem žejna!« je utrujeno potarnala Anica.
»Žejna si?« jo je vprašala mama. Za hipec se je ustavila. Pomislila je, da bi se tudi njej prilegel
požirek hladne vode.
»Že vem, že vem, kam bova šli pit vodo!« je vzkliknila navdušeno.
»Poznam vodnjak, ki vsakemu izpolni željo … če, če, če je žejen.«
»Mami, ti se šališ! Jaz sem zares žejna!« je bila čemerna Anica.
»Pojdiva!« je rekla mama in prijela Anico za roko.
Že od daleč sta zagledali velik, lep vodnjak. Močni curki vode so brizgali iz ust kamnitih ribic. Voda
se je zbirala v velikem koritu in odtekala. Drobne kapljice so pršile na vse strani in kapljale čez rob
vodnjaka.
»Vodnjak želja, izpolni nama veliko željo! Daj nama vsaj požirek vode, ker sva zelo žejni,« sta poprosili.
»Napijta se hladne vode, jaz sem pitna voda!« ju je povabil vodnjak.
»Pitna voda?« je podvomila Anica.
»Ja, pitna. Čista in zdrava voda te bo najbolj odžejala,« jo je poučila mama.
Najprej sta pomočili roke, nato sta si z vodo ohladili še obraz.
»Kako bova pa pili vodo, če nimava kozarca?« je spet vprašala Anica.
»Poglej, takole!« je rekla mama in nastavila dlani v prgišče.
»Poskusi še ti, daj!« jo je opogumljala.
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Drobni ročici je stisnila skupaj in prestregla vodo. Popila je nekaj požirkov, nato še in še. Voda ji je
tekla do komolcev. Prav tako tudi mami. Spogledali sta se in se zasmejali. Tedaj ju je nenadoma preplavilo veselje:
»Voda, voda, čista voda! Kako je dobra!« sta vzklikali.
»Hvala, dobri vodnjak, ker si nama izpolnil željo! Želim, da bi tvoja voda odžejala še veliko ljudi,« je
hvaležno zaklicala Anica.
Nenadoma sta postali razigrani in prekipevali od veselja.
»Mokri sva, mami!« je zaklicala Anica.
»Na soncu se bova hitro posušili,« je odvrnila mama. In čudno, nič ni bila zaskrbljena kot navadno,
kadar se je Anica zmočila.
Komaj sta sedli na bližnjo klopco, že je jata vrabčkov priletela k vodnjaku. Skakali so po vodi, se kopali in čivkali. Vsak je popil tudi nekaj kljunčkov vode in frk, frk, frk, že so odleteli v grmovje. Spotoma
so se samo še zahvalili vodnjaku za vodo.
»Vodnjak želja je tudi vrabčkom izpolnil željo,« je zaključila Anica.

S čim si lahko še potešimo žejo?
Kaj je več? Razvrsti!
- požirek vode
- kozarec vode
- kapljica vode
- kljunček vode
- prgišče vode
- steklenica vode

Nadaljuj!
Vodo pijemo, točimo, spoštujemo …
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troci so spomladi sklenili, da bodo v šoli posadili rožice. Vsak je prinesel svojo rožico, zemljico
in lonček.
»Poglej, Anica, kako lepo zemljo sva včeraj z mamico nakopala v gozdu!« je navdušeno vzkliknil Luka.
»Zemljo? Moja mamica reče prst za rože,« je pripomnil Janez.
Anica je segla z roko v vrečko in jo potipala.
»Kako je mehka! Reče se lahko zemlja ali pa prst.«
»Črna je,« je takoj ugotovil Jan.
»Taka kot tvoji lasje,« se je oglasila Teja.
»Tudi jaz sem prinesel zemljo za rožice,« se je pohvalil Nejc.
»Kakšna pa je tvoja?« so bili radovedni.
»Uganite, uganite!« jih je dražil in mahal s polno vrečko. Nenadoma se je vrečka pretrgala. Rdeča
zemlja se je razsula po tleh, po čevljih in nahrbtnikih.

39

»Zdaj se je pa stresla. Padla je na tla. Uboga moja rdeča zemljica!« je zajokal.
»Ne jokaj, Nejc! Pobrali jo bomo. Dovolj je bo za tvoj lonček,« ga je hitro potolažila učiteljica.
Nejc bi najbrž še nekaj časa tarnal, če ne bi Franci pokazal svoje vrečke.
»Zjutraj sva šla z bratom v šolo kar čez travnik, ker sva bila pozna. Zagledal sem krtino. Takoj sem
se spomnil, da nimam zemlje za rože. Zato sem jo hitro nekaj pobral. Spotoma sem pobral še nekaj
kamenčkov,« je začel pripovedovati.
»Ha, ha, ha, ha,« so se zasmejali.
»Le čemu kamenčki? Ali boš rožice posadil med kamenčke?« so ga spraševali.
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»Ne, ne, kamenčke bomo položili na luknjice v lončku. Tako dela moja mamica, kadar sadi rože,« je
odgovoril.
»Že vem, zakaj!« se je oglasila Anica.
»Da voda odteče iz lončka, če smo preveč zalili,« jo je dopolnil Luka.
Na vrtu so stresli svoje zemljice na kupčke. Mešali so jih z rokami, jih občudovali in se čudili:
»Kako lepa je prst! Naj bo rdeča, črna ali rjava, samo da je čista in zdrava. Rožic ne bo motilo, čeprav
so različnih barv in iz različnih krajev.«
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