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Radovedna
Metka

“MAMI, KAJ JE TO SVET?” je pozno popoldne nekega poletnega dne
mala Metka vprašala mamico, ki je ravno pekla cimetove piškote. Ob
dišečem vonju je sonček kukal skozi kuhinjsko okno, na njem pa so
mestni vrabčki zobali posušene drobtinice.
Metkina mamica se je zasmejala: »Ja, od kod pa zdaj to, mala moja?«
»Zadnjič sem očka vprašala, KAKO VELIKA JE ZEMLJA …« je začela

Metka.
»Ja?« je nadalje podrezala vanjo mamica.
»… pa mi je odgovoril, da se bom o tem veliko naučila v šoli. No, rekel
pa je tudi, da bom zares spoznala Zemljino velikost šele, ko bom odšla
v svet,« je odgovorila Metka. Pri tem je kukala v pečico v zlato pečene
piškotke.

»A, tako. No, očka ti je čisto prav povedal.
ZEMLJA JE ZELOOOO VELIKA, VEŠ,« je
Metkina mamica smeje se ponesla svoje
roke tako široko, kot bi objela ogromno
kroglo.
»Ko pa boš tudi sama kam odpotovala,
se boš prepričala, kako zares velika je,«
je dodala.
»Kako to misliš, mami? Saj se bom o tem
naučila že v šoli,« je vrtala Metka dalje.
»Res je, ampak prava spoznanja ti bodo
prinesli šele tvoje očke pa nosek in
ušeska,« se je spet zasmejala Metkina
mamica in jo pobožala po navihanih
svetlih laseh.

»Hm …« se je zamislila Metka. Ni ji bilo
čisto jasno, kaj je mamica mislila s tem.
Mama, ki je uživala ob Metkini neskončni
radovednosti, je zato prinesla velik
globus. Po njem sta se s prstki sprehajali
vse do večera, ob tem pa je mama
hčerkici odgovorila na prav vsa njena
vprašanja. Nato je morala radovedna
Metka počasi v čudovito Deželo sanj.
Dežela sanj sta Metka in mamica
imenovali prostor, kamor je deklico vsak
večer ponesel trden spanec. Ta je bil
navadno povezan z zadnjo mislijo, ki
jo je imela, preden je zatisnila očke. In
tokrat je bila zadnja misel velika celina
na globusu, na kateri so nazadnje romali
Metkini prstki. To je bila GVINEJA BISSAU
– MALA DEŽELICA NA VELIKI AFRIŠKI
CELINI.

V Deželi sanj
Metka je zaspala polna novih vedenj, o katerih ji je povedala mamica.
Tako je izvedela, da na severnem tečaju živijo razigrani tjulenjčki pa beli
medvedki, na južnem tečaju se lovijo veseli pingvinčki, v Aziji pa tudi
v Južni Ameriki po drevesih poskakujejo energične in glasne opice, v
Indiji pa živijo deklice s pikicami sredi čela. Po Evropi in Ameriki vozijo
veliki avtomobili, vlaki in letala, kar je poznala že iz svojega vsakdana,
najbolj pa jo je presunila VELIKA AFRIKA. To je celina, ki jo je njena

mamica imenovala za zibko človeštva. Po njej se sprehajajo mogočni
sloni in levi, plešejo lepi ljudje s širokimi nasmehi, na tržnicah pa med
sočnimi sadeži podijo nadobudni malčki.
»Ampak, kako je vse to v resnici videti?« se še kar ni nehala spraševati
mala Metka, preden jo je čisto dokončno odneslo v njeno Deželo sanj.

»Metka, Metka!« je Metka zaslišala vesele hihitajoče glasove. Ko je
odprla očke, je pred seboj zagledala prijaznega TEMNOPOLTEGA DEČKA,
oblečenega v pisano majičko in modre kratke hlačke. Podobne je imela
tudi sama in še nadvse ljube so ji bile, a sedaj je imela na sebi belo spalno
srajčko.
»Živijo, kako pa veš, kako mi je ime?« se je začudila Metka, ki je prvič videla

tega fantiča z VELIKIMI ČRNIMI OČMI IN BLEŠČEČIM NASMEŠKOM.
»Fani mi je povedala,« se je zarežal in pomignil proti simpatični opici,
ki se je ležerno valjala po trebuhu NA KUPU RDEČE ZEMLJE prav v
bližini.
»Fani?« je debelo pogledala deklica proti opici in naenkrat jo je strah
pred neznanim črnim bitjem dvignil s tal – kljub opičini razposajenosti.

»Nič se ne boj, Metka,« se ji je nasmehnil deček. »Fani je
najbolj prijazna AFRIŠKA OPICA, kar jih poznam. No, jaz pa
sem Jaco,« se je staromodno priklonil prijazen fantič.
Za njim pa je že stala Fani, ki je zabodeno opazovala njegov
gib in ga skušala nerodno ponoviti. Metka se je morala
zasmejati presenečeni opici. Jaco, ki se je obrnil in videl, kaj
je Fani storila, pa je dejal: »No, vidiš?«

»Jaco, kako je ŽIVETI V AFRIKI, kjer
je vseskozi tako VROČE?« je vprašala
Metka novega prijatelja. Sedela sta na
tleh manjše kočice z glineno streho,
kjer je Jaco živel s starši, a teh sedaj
ni bilo doma. Deček je na leseni
krožniček naložil koščke banane in
KAKIJU PODOBEN SADEŽ ter vse to
položil pred svojo gostjo. Pri tem
se ji je prijazno zarežal in ji prikimal.
To je pomenilo, naj le poseže po
ponujenem.
»Se ti zdi vroče?« ji je nato odgovoril z
vprašanjem.
»Ja,« je odgovorila in si – kot bi hotela
to še dodatno potrditi – z roko obrisala
drobni pot s čela.
»No, nam ni tako grozno vroče. Sicer pa
najbolj vroče popoldneve prebijemo
v senci. Naše mame in tete PRAŽIJO
INDIJSKE OREŠČKE, možje pa poleg
drugih pridelkov pobirajo te oreščke z
naših dreves. A to raje zjutraj in proti
večeru kot pa v vročem dnevu,« ji je
pojasnil Jaco.
»In tudi to,« je Jaco smeje pokazal
na kakiju podoben sadež, ki ga je
Metka že nesla proti ustom, »je sadež
indijskega oreščka«.
Metka se je pri tem spomnila trgovinice

z afriškimi dekoracijami, ki jo je v centru
njenega mesta in prav blizu njenega
doma kdaj obiskala njena mama. Tam
je rada kupila arganovo olje za svoje
solate, oreščke za očija in kakav za
Metkin napitek pred spanjem. Res pa
takšnega sadeža še ni okusila. Pa prav
dober je bil!
Še preden pa je lahko segla po novem
koščku sladkega sadja in delila svoje
misli z Jacom, je zopet slišala nekoga
klicati svoje ime: »Metka, Metka …«
Zdelo se je, kot da jo kliče nekdo izza
hrbta, in ko se je obrnila, se ji je ponudil
povsem nov razgled …

»Hej, kdo si pa ti?« je Metka vprašala prikupno temnopolto deklico z
D R O B N I M I ČR N I M I K O D R I . Ko je bežno pogledala nazaj proti Jacu,
ga že ni bilo več; ni bilo niti kočice, v kateri sta sedela, ne pladnja s
svežim sadjem.
Še preden se je uspela začuditi nenadnemu izginotju prijaznega fantiča,
ki je imel za najboljšega prijatelja opico, ji je deklica odgovorila: »Jaz sem

Lucia!«
»Živijo, Lucia. Kako pa ti poznaš moje ime?« je vprašala Metka.
»Sanjala sem, da boš prišla,« se je zasmejala drobna deklica. Pri tem so
njeni zobje, enako snežno beli kot Jacovi, kar zasijali v Metko.
»Pridi!« jo je takoj prijela za roko in stekla proti bližnjemu grmičku.

Ko sta bili ob velikem grmu, je Metkina nova prijateljica utrgala z njega
vejico in jo pomolila Metki. Nato je utrgala še eno zase in si začela z
njo ČISTITI ZOBKE. Ko je pomignila Metki, je tudi ona ponesla vejico k
zobem in podrgnila po njih. Ti so res postali v trenutku povsem gladki,
okus pa je imela povsem svež – skoraj tak, kot ga je imela po uporabi
metine zobne kreme!
“TAKO SI PRI NAS ČISTIMO ZOBE,” se je spet zarežala deklica.

»Pridi!« jo je spet potegnila za seboj in stekli sta do bližnjega tolmunčka.
Ko je Lucia stekla v neverjetno toplo vodo, je Metka kar v spalni srajčki
stekla za njo. In ko se je potopila v čudovito modrino, je spet zaslišala
svoje ime: »Metka …«

TOKA TOKA

»Hej, Metka! Kako si?« jo je zdaj nežno butnila v ramo visoka deklica,
ki je imela NAVIHANO KODRASTE IN KOT OGLJE ČRNE LASE. »Jaz sem
Somba,« se je predstavila.
Metka je pogledala svojo spalno srajčko. Ta je bila povsem suha, kot
da ne bi še pred nekaj trenutki čofotala v enem najlepših tolmunčkov v
Deželi sanj.
»Zdravo, Somba. Veš morda, kje sva?« je spet zbegano gledala okoli

sebe Metka, ki je zdaj stala na STAREM DIRJAJOČEM AVTOBUSU. Na
njem so bile poleg obeh deklic tudi vselej zgovorne ženske pa nekaj
utrujenih mož, ki so očitno odhajali domov z dela, celo nekaj kokoši se
je znašlo v zadnjem delu vozila.
»Seveda vem,« se je zarežala Somba in pokazala proti postaji polni
ljudi, ki se ji je naglo približeval avtobus. »Na zabavo greva.«
Še preden je Metka uspela postaviti naslednje vprašanje, je RUMENO-

MODRI AVTOBUS ustavil in vsi, ki so bili na njem, so hitro poskakali z
njega. Metka je skočila takoj za Sombo. Sledila ji je do velikega dvorišča,
na katerem je bilo še več ljudi. VESELIH LJUDI.
Metka je široko razprla oči, ko je videla, koliko malih in malo večjih otrok
IGRA NA BOBNE, in to tako usklajeno, kot da bi že leta in leta obiskovali
glasbeno šolo. Nekateri otroci in ženske so peli, spet drugi so veselo

plesali in opletali z barvitimi oblačili. Zaplesala je tudi Somba in prijela
Metko za roko ter jo zavrtela v enkratne zvoke afriških bobnov …

»Končno si tu, Metka!« je presenečeno deklico pozdravil gologlavi
deček, ki je bil malenkost manjši od Metke, za rokico pa je držal še
mlajšega bratca.
»Živijo …« je Metka zmedeno pogledovala okoli sebe. Ravnokar je še
plesala s Sombo, zdaj pa je stala sredi velikega trga, ki so ga obkrožale
zanimive stavbe. In še dečka sta vedela, da bo prišla. Ko so mimo nje,
malega fanta ter njegovega bratca švigali ljudje, se je hitro oprijela
dečka.
»Jaz sem Izaque in to je Domingos,« je odgovoril deček, njegov mlajši

bratec pa ji je razposajeno pomahal.
»Kje pa smo?« se ni mogla načuditi svoji okolici Metka. Okoli njih so
švigali ljudje, od poslovnežev do trgovk, ki SO NOSILE BLAGO NAD
GLAVAMI.
»To je glavni mestni trg …« je Izaque urno pokazal na spomenik
sredi trga, na katerem so se nahajali. Metka bi z veseljem obiskala
zgovorne trgovke, ki so IMELE PISANO ROBO PA SADJE IN ZELENJAVO
RAZSTAVLJENO KAR PO TLEH, če ne bi Izaque preusmeril njene
pozornosti.

»Pridi z nama, boš poskusila še nekaj boljšega!« ji je pomignil, ko sta z
bratcem stekla z velikega trga proti bližnji avtobusni postaji. Tam so stali
tudi ŠTEVILNI TAKSIJI IN PRAV VSI SO BILI MODRE BARVE.
Ko so pritekli do postaje, je Izaque pograbil z bližnje stojnice ŽAREČE
RDEČ SADEŽ. K sreči ga prodajalka ni videla in je veselo klepetala
naprej s prijateljico s sosednje stojnice.
Ob tem je njegov bratec Domingos že odprl zadnja vrata enega od
taksijev, ki so čakali na potnike, in še preden se je Metka zavedela,
so vsi trije sedeli na zadnjem sedežu modrega avtomobila. Ta je že

speljal, ko je Izaque Metki ponudil sadež s stojnice. Domingos je nekaj
naročil taksistu, ta pa je pokimal in zdelo se je, da imata dečka vse pod
kontrolo.
»Kaj pa je to?« je vprašala Metka novega prijateljčka in zrla v dišeči
sadež v svoji roki.
Kolikor je mogla, je zvedavo pogledovala tudi skozi okno. Po mestnih
ulicah, mimo katerih so vozili, so bili zelo zanimivi ljudje. Oblečeni so bili
v tunike in majice, ki so bile ena bolj barvita od druge. Nekatere dame
so na glavah nosile tudi krasne rute, kot si jih je občasno odela okoli

vratu tudi Metkina mamica. Prav vsi pa
so se veliko smejali, je opazila deklica.
“M A N G O ! ” je zdaj prvič spregovoril
Domingos. S tem jo je predramil iz
zavzetega opazovanja sveta, ki ga je
prvič videla.
»Mango?« se je začudila Metka in
pogledala v sadež. Res je malce
spominjal na mango, ki ga je videla
tudi v bližnji trgovini, ampak ta je bil še
B O L J R D E Č I N D I Š E Č.
»To je najino najljubše sadje!« se je
nasmehnil Izaque in ji pomignil, naj ga
poskusi.
Še preden ji je uspelo poskusiti
ukraden sadež, je taksi ustavil, dečka
pa sta smuknila vsak skozi svoja vrata
ven. Metka je bila čisto šokirana –
najprej presunjena nad razgibanim
mestom, nato pa presenečena nad
njenima prijateljčkoma, ki sta se, kot
kaže, takole igrala slepe potnike v
dneh, ko nista bila v šoli.
A k sreči je Metka, še preden se je
taksist obrnil k njej, da bi poračunal
za vožnjo, začutila, da jo bo prav zdaj
poneslo še nekam drugam v njeno
Deželo sanj …

Metka se je iz modrega taksija znašla na šolskem dvorišču
manjše bele šole. Imela je presenetljivo malo oken in le
ena vhodna vrata.
Tokrat je bila Metka sama, a mimo nje so veselo tekali
mali in veliki otroci V ŠOLSKIH UNIFORMICAH.
Šolo pa so pravkar z živahnejšimi rumenimi in oranžnimi
odtenki barvali mladi možje, za katere je ugibala, če prav
tako kot ona, prihajajo iz Evrope.
Ko je vstopila skozi edina šolska vrata, se je znašla v
manjši avli. Tudi to so mladi možje pridno pleskali, ena

od učiteljic pa je drugi že kazala, kam po stenah bodo
namestili otroške risbice stare šole.
Ravno, ko je hotela Metka mladi učiteljici postaviti
vprašanje, če lahko tudi ona kaj nariše, je zazvonil šolski
zvonec. Vsi otroci so stekli v razrede, izginili pa sta tudi
učiteljici in beli možje. Zavladala je čista tišina, dokler
Metka končno ni zaslišala znanega glasu: »Metka, zbudi
se …«

Ko je odprla oči, je pred Metkino
posteljo stal oče, mamica pa je
sedela ob njej. »Zbudi se, punči,
v šolo bo treba!« je rekel oče,
mama pa je dodala: »Prvega
šolskega dne pa res ne smemo
zamuditi!«
Metka se je zasmejala: »O, tega
pa res ne! Komaj čakam, da se
še kaj novega naučim o svetu!«
Metkina oče in mama sta se
spogledala in se z nasmeškom
obrnila k hčerkici. Mamica jo je
vprašala: »Ja, kaj si pa ti danes
sanjala?«
“GVINEJO BISSAU!” je navdušeno
vzkliknila Metka in skočila iz
postelje novemu dnevu naproti.
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Gvineja Bissau, uradno Republika Guinea Bissau, je suverena država ob atlantski obali Zahodne Afrike in
ena najmanjših držav celinske Afrike. Država, ki je bila nekdaj portugalska kolonija,
na severu meji na Senegal, na vzhodu in jugu na Gvinejo, na zahodu pa na Atlantik. Glavno mesto je Bissau.
Gvineja Bissau je ena najrevnejših držav na svetu, sooča se z visoko stopnjo nepismenosti, industrije je
malo, elektrike praktično nimajo.

Neprofitna Ustanova Toka Toka Žani je bila ustanovljena leta 2011 z namenom pomagati
pri izboljšanju življenja otrok v Gvineji Bissau in zlasti pri njihovem izobraževanju.
Ustanovitelji smo ljudje, ki smo zelo povezani z državo preko posvojitve naših otrok
in se zavedamo, da ima država velik potencial za razvoj.

Knjigo smo prevedli tudi v portugalski jezik in nekaj tiskanih izvodov bomo podarili šolam v Gvineji Bissau.

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in posameznikom, ki so omogočili izvedbo prenove šole
v vasi Jugudul preko Toka Toka Žani.

