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D

andanes se je materialni svet, ki s

seboj prinaša breme odpadkov, onesnažene
zemlje in voda, nenadzorovano sekanje
gozdov ter izumiranje rastlin in živali,
strahovito razrasel in razcvetel. Njegovo
bohotenje sega čez vse meje razuma in
potreb. Prostor, kamor se širi, je bil nekomu
odvzet. Da ne govorimo o nesrečnih živih
bitjih, ki zaman iščejo mir in sozvočje z
naravo. Ne glede na čas in okoliščine je treba
naravo spoštljivo ohranjati in varovati.
Upoštevati moramo nauke in načela svojih
prednikov, ki so nam prepustili prostor v
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uporabo, da ga varujemo zase in za svoje
zanamce. Zemlja je naš skupni dom. Le redko
lahko materialni svet zadovolji človeka, še
posebej otroka. Še preden se otroci naučijo
hiteti in tekmovati, je prav, da jim približamo
pristno doživljanje narave, da postane
njen odsev svetinjica na prsih, ki jim sveti
vse do poznih dni. Človek, ki je skrivnostno
povezan z bistvom matere zemlje, je vesel,
skromen, spoštljiv in sočuten. Kot sonce,
ki ne vpraša, čigavo je, saj je žarkov za vse
dovolj.
dr. Zlatko Golob,
vodja zatočišča za zaščitene
prostoživeče živali

N

Uvod

ekje v gozdu, morda ravno blizu

tvojega doma, živi veliko zanimivih živali.
A ker se živali ljudi bojijo, se gozd vedno
zdi tako prazen, ko greš na sprehod. Ko pa
ljudje odidejo in je vse tiho, pridejo živali na
plano in živijo podobno kot mi. Iščejo hrano,
se igrajo, imajo prijatelje in se tudi kdaj
sprejo. Toda živali si nikoli ne zamerijo, ne
onesnažujejo, ne vzamejo več hrane, kot je
potrebujejo, in ne želijo nikomur nič žalega.
Prav zato, ker so nekateri ljudje taki, se jih
živali raje izogibajo. Če pa boš skrbel za
okolje in imel rad vse, kar je živo, boš morda
nekoč, če boš v gozdu zelo, zelo tiho, sam
videl te živali.
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N

ekega zaspanega jutra je sonce s prvimi sončnimi žarki posijalo v brlog, kjer

je spala mama divja prašička s svojimi šestimi mladički. Prašička je odprla oči in se
razveselila novega dne. Ko se je dodobra predramila, je zlezla iz brloga in se pošteno
pretegnila.
»No, pa poglejmo, kakšne dogodivščine mi bo prinesel ta dan,« si je rekla in začela
z rilcem nežno buditi svoje mladičke. Mladički so bili stari komaj mesec dni, zato je
morala biti mama ves čas v brlogu. Da pa ne bi ostala lačna, ji je pomagal jazbec, ki
ji je nosil deževnike in koreninice.
Jazbec je vedno prišel že zgodaj zjutraj, saj je nočna žival. Lovil je vso noč in zjutraj,
preden je šel spat, prinesel prašički hrano. Vsakič ko je prišel, je bil že precej zaspan
in zato bolj redkobeseden:
»Dobro jutro,« jo je že napol dremajoč pozdravil, »prinesel sem ti tri deževnike in
nekaj sladkih koreninic.«
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»Hvala ti, jazbec, ko bom manj zaposlena, ti vrnem uslugo. Si tudi zase kaj ujel?«
Jazbec je ta čas za trenutek zadremal in se hitro spet zbudil:
»Kaj praviš, če bi zate kaj zapel?«
»Ne, dragi jazbec, narobe si me razumel, ker si tako zaspan. Kar uleži se tu in malo
zaspi.«
Jazbec je rade volje sprejel povabilo in v trenutku sladko zaspal.
Potem pa je eden od prašičkov pristopil k mami:
»Mama, gremo lahko do potoka?«
»Ne vem, fant moj, premajhni ste še, lahko se vam kaj zgodi.«
»Premajhni?« je vzkliknil prašiček in urno splezal na mamin hrbet. »Saj sem večji od
tebe!«

Mama se je od srca nasmejala in rekla:
»No, saj ste res stari že en mesec in tako ali tako potrebujem malo miru, da pojem vse
te dobrote. Ampak ne hodite čez potok, tam je nevarno.«
Vsi so začeli veselo cviliti in poljubljati svojo mamo. Takoj za tem pa so, prekopicavajoč
se, stekli k potočku in se začeli škropiti, potapljati in čofotati.
Mama prašička si je kar malo oddahnila in v miru pohrustala dobrote, ki jih je prinesel
jazbec. Ko je končala, je začutila, da se je loteva spanec.
Obrnila se je k še vedno spečemu jazbecu in mu nežno pihnila v uho. Jazbec se je
predramil in rekel:
»Mhmbhmbm ...«
»Jazbec, dragi, bi lahko malo popazil na moje prašičke, da lahko zadremam za nekaj
minut?«
Jazbec je odprl eno oko, nato še drugo in se počasi dvignil.
»Prav,« je rekel zehajoč.
»Pa si prepričan, da ne boš zaspal nazaj?«
»Sem.«
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»V redu. Hvala ti, dragi jazbec,« je še zamrmrala, se udobno namestila in zaspala.
Jazbec je sedel prav pretirano pokončno in imel oči na silo širom odprte. Govoril si je:
»Ne bom zaspal, ne bom zaspal, ne bom zaspal ...«
Tako je zdržal kakšno minuto, potem pa je, še vedno mrmrajoč, zaspal.
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Medtem pa so se prašički že utrudili od čofotanja in zadihani in hihitajoč se ležali na
obrežju.
»Kaj bomo pa zdaj delali?« je vprašal eden od samčkov.
Ena od samičk je predlagala:
»Kaj pa, če bi šli pogledat na drugo stran potoka?«
»Ne!« je rekel njen bratec, »mama je rekla, da je tam nevarno.«
»Kaj pa je v gozdu lahko nevarnega? Saj veš, da je gozd dober in nas varuje.«
»Vem, ampak lahko se izgubimo.«

»Saj ne bomo šli daleč. Če pa srečamo
kakšnega hudobneža, je on le eden, nas pa je
šest.«
S to razlago so bili preostali prašički zadovoljni
in vsi skupaj so se pogumno napotili čez
potok. Ko so prišli na drugi breg, so se ozrli
okrog sebe. Obdajal jih je prelep bukov gozd
z nekaj smrekami. Popolno tišino je kalilo le
šumenje potočka. Skratka, bilo je prav tako
kot na njihovi strani potočka, še vedno je bil to
njihov domači gozd. Malce so bili razočarani.
Eden izmed prašičkov je, potem ko je dodobra
prevohljal okolico, spregovoril:
»Sem mislil, da bo tu vsaj kakšna čudna žival
ali rastlina ali pa da bo listje modre barve.«
Še trije prašički so vzkliknili:
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»Tudi mi smo mislili, da bo drugače kot doma.«
»Kaj pa, če gremo še malo dlje?«
Željni pustolovščin so se vsi strinjali.
In tako so prašički šli vedno globlje v gozd in
vedno dlje od doma. Kmalu se ni več slišalo
šumenja potočka. Hodili so v vrsti in tudi, če je
kateri izmed njih kaj zanimivega zavohal, se
ni ločil od svojih bratcev in sestric. Videli so
veliko gob različnih barv – vijoličaste, rdeče,
modrikaste, rumene ... Videli so raznovrstne
polže, gosenice in pajke. Ugotovili so, da je
gozd nadvse zanimiv, če le napneš vse svoje
čute. Kar naenkrat pa je zadnji prašiček v
vrsti otrpnil:
»Ste slišali to?«
»Iz tistega grma tamle prihaja,« je rekel eden
in s parkeljcem pokazal na leskov grm, za
katerim se je res nekaj premikalo.
»Glejte, kako stresa lesko, to mora biti velika
pošast, ki nas bo vse pojedla!«
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Prašičke je bilo zelo strah. Dva sta začela jokati. Stisnili so se skupaj in si mislili: Zdaj
je po nas.
Takrat pa je eden izmed prašičkov zbral pogum in rekel bratcu:
»Pa saj se spomniš, kaj si rekel, ko smo šli od doma: ‘On je eden, nas pa je šest.’ Ga
bomo že kako premagali!«
In kot prej strahu, so se prašički sedaj nalezli poguma. Eden izmed njih je stopil naprej
in hrabro zaklical:
»Pridi ven, pošast, nič nam ne moreš, nas je več!«
Nekaj časa se ni nič zgodilo, potem pa se je izza grma prikazalo čudno bitje. Imelo je
štiri noge in rep, prav tako kot prašički, rilček pa je imelo čudno koničast in ušesa so
mu kar visela ob glavi, namesto da bi bila pokončna.
Prašički so bili zaprepadeni:
»Saj ti si pa tako velik kot mi!«
Počasi so se približali in obkrožili čudno žival. Eden je pripomnil:
»Saj si nam podoben, samo da si veliko grši.«
Tudi drugi se je opogumil in rekel:
»Kako grde parkeljce imaš, kar mehki so, namesto roževinasti!«
Za trenutek se je bitjece kakšnemu prašičku celo zasmililo, a ker so ga zmerjali vsi
drugi, je to delal tudi sam. Počutili so se močne, ker jih je bilo toliko, čeprav so v srcih
vedeli, da to, kar delajo, ni prav. Eden od prašičkov se je ustavil in se zamislil:
»Ali nam ni mama rekla, naj imamo radi vsa živa bitja, ne glede na to, kako so videti?
Zakaj to delamo? Zakaj le ponavljamo eden za drugim? Zakaj je tako težko misliti z
lastno glavo?«
Takrat pa je prvi prašiček že dvignil palico nad živaljo. Zamišljeni prašiček se je takoj
predramil iz zasanjanosti ter jasno in pogumno zaklical:
»Ne!«
Bratci in sestrice so obnemeli in ga začudeno pogledali. Čeprav je tudi sam še malo
prej zmerjal žival, je zdaj odločno zakorakal do nje in jo zaščitil s svojim telescem.
»Ko gre za dobro stvar, nam je številčnost v prid, ko pa delamo kaj slabega, ni dobro,
da nas je toliko, saj se nevede nalezemo slabih misli eden od drugega. Moramo misliti
z lastno glavo, in če v srcu vemo, da nekaj ni prav, tega ne počnimo, tudi če to delajo
vsi drugi!«
Preostali prašički so se počutili, kot da bi se prebudili iz sanj. Še enkrat so pogledali
živalco in tokrat niso videli čudne pošasti, ampak le na smrt prestrašeno majhno
žival, ki je bila prav lepa na svoj način. Povesili so glavice in bilo jih je sram.
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Pogumni prašiček se je obrnil k bitjecu in ga pogledal v oči:
»Oprosti.«
Vsi prašički so se mu pridružili:
»Oprosti.«
»Zdel si se nam drugačen, in ker smo bili prestrašeni, smo se odzvali z zmerjanjem.
Ker nas je več, pa smo drug drugega nevede spodbujali, čeprav je bilo to grdo.«
Žival je bila tako prestrašena, da ni mogla izustiti niti besede. K njej je pristopila ena
od samičk:
»Kaj pa sploh si?«
Bitjece se je malce umirilo, globoko vdihnilo in spregovorilo:
»Kuža sem.«
»Kaj?!« so rekli prašički vsi v en glas.
»Kuža.«
»Kaj pa je to ‘kuža’?«

13

»To sem jaz, moja mama in moji bratci.«
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Kužek se je opogumil:
»Kaj pa ste vi?«
»Mi smo prašički.«
»Ali prašički jedo kužke?«
»Neee. Prašički jedo želod in gobe.«
»Uf, to pa je olajšanje!«
»Kako pa to, da še nikoli nismo videli nobenega kužota?«
»Reče se ‘kužka’. Videli pa ga niste zato, ker kužki ne živimo tu, v gozdu, ampak pri
ljudeh.«
»Aha, za te smo pa že slišali. Mama pravi, naj se jih izogibamo, ker nas hočejo odnesti
iz gozda.«
»Niso vsi taki, nekateri so prav prijazni. Predvsem manjši ljudje.«
»Kako zanimivo! Veliko se moramo še naučiti o svetu ...«
»Vi živite tu, v gozdu?«
»Ja, že od rojstva.«

»Zato pa sem se vam zdel tako čuden. Vse, kar je nepoznano, se sprva zdi čudno. Saj,
če povem po pravici, ste se tudi vi meni zdeli čudni.«
»Kaj?!« so presenečeno vzkliknili prašički.
»Ja, vaše tačke nimajo krempeljcev kot moje in vaša ušesa so čudno pokončna.
Takih živali še nikoli nisem videl.«
»Kakšni tepčki smo vsi skupaj,« je rekel eden izmed prašičkov, »eden drugega smo se
brez razloga bali samo zato, ker smo si bili neznani.«
Vsi skupaj, s kužkom vred, so se začeli od srca smejati svoji nevednosti. Od smeha so
popadali po tleh in se veselo valjali. Ko so si obrisali solze in se pobrali s tal, je prvi
prašiček vprašal kužka:
»Kako pa to, da nisi pri ljudeh, ampak si tu, v gozdu?
»Saj bi raje bil pri njih, pa sem se izgubil. Šel sem na sprehod s svojim malim človekom
in zavohal nekaj silno zanimivega. Sledil sem vonju kot začaran in kar naenkrat
sem bil čisto sam. Poskusil sem najti pot nazaj in klical svojega lastnika in mamo,
a sem samo še bolj zašel. Dolgo sem hodil po gozdu in vohal za čim poznanim. Bilo
me je močno strah. Potem pa sem začel slediti najbolj domačemu vonju, kar sem jih
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zavohal, in ta me je pripeljal na vašo sled.«
»Še dobro, da sem vas našel, vi poznate gozd in mi lahko pomagate najti pot nazaj.«
Takrat so se prašički znašli v zadregi, saj so se zavedeli, da so tudi sami izgubljeni.
»Moramo priznati, da tega dela gozda tudi mi ne poznamo. Prvič smo tu. Zašli smo,
ker nas je zanimalo, kaj je na drugi strani potočka, zdaj pa ne znamo več nazaj.«
»Potem smo vsi izgubljeni?« je vprašal kužek.
Prašički so se spogledali:
»Ja.«
Male živalce so sedele v krogu in razmišljale. Postalo jim je žal, da so podlegle svoji
radovednosti, in želele so si biti doma pri svojih mamah. Začelo se je mračiti.
V tišini so sedeli in razmišljali. Potem pa se je eden izmed prašičkov dvignil:
»Nehajmo se kujati, s tem ne bomo ničesar dosegli. Zberimo moči, vsak bo dal vse od
sebe in uspelo nam bo priti domov.«
Bratci in sestrice ter kužek so dvignili glavice, oči so se jim zalesketale in z veselim
pričakovanjem so čakali na naslednje besede odločnega pujska.
»Premislimo. Vsak izmed nas ima kak talent, ki nam lahko pride prav. Vsi zelo dobro
vohamo in vsi lahko vidimo v temi. To je že nekaj.«
»Tudi slišimo vsi enkratno!« je vzkliknil nek drugi prašiček.
»Ja, prav imaš. Tudi drugi lahko pomagate s predlogi.«
Sonce se je še z zadnjimi žarki poslavljalo od gozda.
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»Se spomnite česarkoli, kar ste videli na poti do sem in po čemer bi se lahko usmerili?«
»Jaz se spomnim gnezda taščice, ki je bilo na smreki nedaleč nazaj!« je vzkliknila ena
od prašičk.
»Jaz se spomnim nekaterih gob, ki smo jih videli. Bile so tako zanimive, da sem si
natančno zapomnil, kje so,« je dodal njen bratec.
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»Kako imenitno!« je rekel pogumni pujsek. »Sledili bomo svojim stopinjam, kolikor
se jih sploh še vidi, ob tem pa naj se vsak poskuša spomniti, mimo česa smo še šli. Z
rilčki poskušajte zavohati kaj domačega.«
»Kužek, ti pa pojdi prvi. Če smo se te mi tako ustrašili, se te bo tudi kdo drug. Če
srečamo koga, ki nam hoče škoditi, ga boš prestrašil. Prav?«
Čeprav ga je bilo malce strah, je bil kužek vesel, da je dobil tako častno nalogo.
Pogumno je zalajal: »Prav!«
Male živalce so se postavile v vrsto in začele razburljivo
pot. Vse so imele na široko odprte oči, dvignjena
ušeska in gobčke proti tlom, da bi čim bolje zaznale
oblike, zvoke in vonje iz okolja. Kmalu so zaslišali
petje taščice.
»Tu nekje mora biti tisto gnezdo, o katerem
sem vam govorila,« je veselo rekla prašička.
Pujski so se razpršili in začeli iskati gnezdo.
Nekaj časa so iskali brez uspeha ... Nato pa se
je izza gruče majhnih smrek zaslišalo lajanje.
Vsi so prihiteli bliže in videli kužka, kako
s prednjimi tačkami naslonjen na deblo
smreke veselo laja:
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»Našel sem ga, našel sem ga!«
Pujski so ga od veselja vsi skupaj objeli.
»Pri gnezdu moramo zaviti levo, tega se spomnim,« je rekel eden izmed prašičkov.
Poslušali so ga in nadaljevali pot. Počutili so se dobro, ker so vedeli, da so na pravi
poti.
Nekaj časa so samozavestno hodili. Kmalu pa jih je spet prevzel dvom. Pot jim je bila
namreč vedno manj znana, postali pa so tudi lačni. Enemu izmed pujskov je začelo
tako glasno kruliti po želodčku, da so se drugi prav prestrašili nenadnega zvoka.
Njegov bratec je rekel:
»Tudi jaz sem lačen …«
Še drugi so se opogumili:
»Tudi mi smo lačni.«
Ustavili so se in se stisnili skupaj.
Čez nekaj časa se je oglasil kužek:
»Kaj pa tiste vijolične stvari tam pod tistim drevesom? Jih lahko pojemo?«
Pujski so zmedeno dvignili žalostne glavice.
»Kaj?« so rekli v en glas.

Takrat pa se je enemu izmed njih razsvetlil obraz:
»Pa saj to so gobe! To so prav tiste vijolične kolobarnice, ki se jih spomnim! Seveda
jih lahko pojemo!«
Druščina je s tako vnemo stekla proti gobam, da so se nekateri spotaknili ob lastne
parkeljce. Ker pa so bili tako veseli in lačni obenem, so se le pobrali in tekli naprej.
Gob je bilo dovolj za vse in dodobra so se najedli. Še kužek jih je poskusil. Sicer mu niso
bile všeč, a za prvo silo je bilo v redu.
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Ko so se najedli, je eden izmed prašičkov rekel:
»Tem gobam se reče kolobarnice, saj rastejo v obliki kolobarja, zato sem si jih
zapomnil. Zdaj smo pri enem koncu kolobarja. Če bomo sledili gobam, bomo prišli do
drugega konca, kjer raste rdeča mušnica, pri kateri smo na poti sem zavili desno.«
Novica o tem, da so na pravi poti, in napolnjeni trebuščki so živalce nadvse razveselili.
Mislili so si: Sedaj ne more iti nič več narobe.
Sledili so gobam, ki so se kot četa vrstile ena za drugo, in res prišli do lepe velike
rdeče mušnice. Tam so zavili levo, potem pa so bili spet odvisni od svojih občutljivih
rilčkov.
Hodili so še kakšno uro, ko je začelo deževati. Najprej ena kapljica, pa še ena, potem
pa se je nebo sprostilo in obilno deževje je zajelo gozd. Živalc ni zeblo, saj je dež za njih
prijeten, kot naravna prha, a ko so hodili še nekaj časa, se je pojavila druga težava ...
Ne le, da je dež zmehčal zemljo in s poti spral stopinje malih pujskov, ampak je spral
tudi vonj, ki so ga bili pustili za sabo. Skupinica se je ustavila, da premisli.
»Kaj bomo pa zdaj? Zdaj nam rilčki nič ne pomagajo.«
Živalce je postalo strah. Zazdelo se jim je, da tokrat res ni več pomoči.
Skupaj so zajokali. Vseh sedem je sedelo vkup in iz očk so jim padale debele solze.
Jokali so tako glasno, da so preglasili šumenje dežja. Mislili so na mamo, prašički na
svojo in kužek na svojo, in žal jim je bilo, da so se izgubili.
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Kar naenkrat pa se izpod listja pod njihovimi nožicami zasliši glas:
»No, kaj pa je ves ta hrup?«
Male živalce so se na smrt prestrašile. Vse skupaj so skočile kak meter
v zrak in se razbežale v bližnje grmičevje. Za trenutek je bilo vse tiho.
Listje, kjer so prej stali prašički in kužek, se je začelo premikati. Videti
je bilo, kot da se iz podrasti dviga podzemna pošast. Prašički in kužek
so to prestrašeno opazovali izza grmičevja. Počasi se je izpod listja
dvignila ogromna rjava žival z velikimi šapami in majhnimi ušesi.
Imela je majhen repek in kremplje, tako kot kužek. Ko je zazehala, so
se pokazali veliki ostri zobje. Živalce je postalo še bolj strah.
»Kje ste zdaj vsi?« je rekla velika žival. »Če ste me že zbudili, vsaj
povejte, kaj vas je tako razžalostilo, da ste se drli kot šoje.«
Žival se je nasmehnila in se dodobra pretegnila. Prašički so v njenem
glasu zaznali, da ne misli slabega, a ji še vedno niso zaupali in so
ostali v svojih skrivališčih. Kužek pa si je natančneje ogledal žival –
rjav kožuh, krempeljčki, gobček namesto rilčka ... Žival mu je bila tako
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podobna, da ga je spomnila na mamo in dom. Ni si mogel pomagati.
Stopil je izza grma in vzkliknil:
»Si ti tudi kuža?«
Žival se je dobrodušno zakrohotala in dejala:
»Ne, dragi prijatelj, jaz sem medved.«
Kužek je začudeno pogledal, prašički pa so si začeli šepetati:
»O medvedu nam je mama veliko govorila. Rekla je, da je prijazen in
da živi na drugem koncu gozda.«
Pujski so se postopoma pomirili, čeprav so bili še vedno sumničavi.
Eden izmed njih je stopil iz svojega skrivališča:
»Kako pa naj vemo, da si res medved?«
Medved je bil presenečen:
»O, najprej kužek, zdaj pa še prašiček! Pa kako znan mi je tale prašiček
... Imaš morda tri sestrice in dva brata?
»Ja ... Imam ...«
Je tvoja mama lepa prašička z zelo tankim repkom?«
Prašiček je bil popolnoma zmeden.
»Kako veš vse to?«
Medved se je veselo zasmejal in odgovoril:
»Ker sem vas pogosto varoval, ko ste bili še čisto majhni. To je bilo, še
preden ste se preselili na drugo stran potoka. Se nič ne spominjate?«
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Drugi prašički so počasi prišli na plano in si malce od bliže pogledali medveda. Bili
so prestrašeni in utrujeni, a so premagali svojo plahost in vsi hkrati stekli medvedu
v objem. Dež je ponehal in v gozdu je spet zavladala tišina. Gruča se je usedla pod
veliko smreko in prašički so medvedu razložili, kaj se je zgodilo in kako so prišli do tu,
kjer so sedaj. Vsak je hotel povedati svoje, tako da so drug drugemu skakali v besedo.
Ko so končali, je medved še sam obrazložil, da se je prejšnji večer tako najedel gob,
da je zaspal kar na tleh, namesto da bi šel v svoj brlog. Čez noč ga je očitno prekrilo
listje, zato ga male živalce niso mogle videti.
Prašički in kužek so bili srečni, ker so našli nekoga, ki jim je bil domač, a ko se je smeh
polegel, je eden izmed njih resno vprašal:
»Medved, nam boš pomagal najti pot domov?«
»Oh, otroci moji dragi, zelo rad bi vam pomagal, toda odkar ste se preselili na drugo
stran potoka, ne vem več, kje je vaš dom.«
Živalce so povesile glavice.
»Z veseljem pa vam pomagam do potoka,« je takoj dodal medved.
Prašički in kužek so se malce razvedrili, a še vedno so tiho stali in se spogledovali.
Kužek je rekel:
»Tudi to je nekaj, kajne, prijatelji?«
Prašiček poleg njega se je nasmehnil in opogumil bratce in sestrice:
»Če smo do sem prišli sami, bomo tudi od potoka našli domov, kajne?«
»Ja!« so odločno vzkliknili vsi skupaj.
Upanje se je zopet prikradlo v mala srca. Medved se je postavil na zadnji nogi.
Zdel se je kot gora, mogočen in nepremagljiv. Spregovoril je:
»Potem pa se kar odpravimo, vašo mamo zagotovo že zelo skrbi.
Splezajte na moj hrbet in se trdno primite za moj kožuh.«
Male živalce so naredile, kot jim je predlagal medved, in že
so jo mahnili skozi gozd. Medved je zelo hiter in živalce
so se prav zabavale na njegovem hrbtu. Umikale
so se nizkim vejam in brisale ujete pajčevine
z obrazkov, a zdelo se jim je nadvse
razburljivo.
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Medved je tekel mimo veličastnih bukev,
razkrajajočih se štorov in skrivnostnih kamnitih
lukenj.
Sčasoma je bilo okoli njih vedno manj dreves.
Postajalo je vedno svetleje in svetleje, ko se je
medved sunkovito ustavil pred velikim grmom.
Prašički so skoraj popadali čez njegova ramena.
Eden izmed prašičkov je vprašal:
»Zakaj smo se ustavili?«
»Šššššš. Bodite zelo tiho, blizu človeških brlogov
smo, tu je nevarno,« je potihoma odvrnil
medved.
»Ampak ne poznam druge poti do potoka. Tu
mimo moramo.«
Z ogromno šapo je umaknil košato vejo in vsi so
polni upanja čakali, kaj se bo prikazalo za njo.
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Prašički so obnemeli. Prvič v življenju so videli
človeško vas. Medved je tiho spregovoril:
»Tu živijo ljudje. Sem nikoli ne hodite. Zelo je
nevarno.«
Prašički so ga prestrašeno pogledali.
»Ne skrbite, prašički, samo izogibajte se jih, pa
bo vse v redu. Pa tudi sovražiti jih ne smete,
saj ne vedo, kaj delajo. Ne vedo, da jim ničesar
nočemo in da si želimo le v miru živeti.«
Kužek se je šele zdaj prebil do odprtine v grmu in
od presenečenja kar zacvilil:
»Sem vedel, da voham nekaj domačega! Tam je
moja utica, glejte! Doma sem!«
Kužek je poskušal steči proti vasi, ko ga je
medved hitro zagrabil za repek in ga povlekel
nazaj.
»Kaj pa delaš?! Ali ne veš, da je tam nevarno?«
»Nevarno?« je rekel kužek in vprašujoče obrnil
glavico.
»Tam ni nevarno. Vsak dan dobim hrano in vodo,
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spim na toplem, čez dan pa se lovim z malim človekom. Jaz sem tam srečen!«
Medved ni razumel. Usedel se je na bližnji štor in dolgo premišljeval. Čez čas je
spregovoril:
»Res je, da sam še nisem imel slabih izkušenj z ljudmi. Videl sem jih samo zelo od daleč
in oni mene niso videli. Me je pa mama učila, naj se jih bojim. Govorila mi je, da so
nekoč odpeljali mojega očeta in da ga od takrat ni nikoli več videla.«
Kužek je spregovoril:
»Kako žalostna zgodba. Jaz pa imam popolnoma drugačne izkušnje z ljudmi. Nekaj
pa je gotovo. Mali ljudje so veliko bolj prijazni kot veliki. Z nekaterimi sem se tako
zbližal, da so mi celo brali misli, čeprav naj ljudje tega ne bi znali.«
Ena od prašičk je stopila naprej:
»Mislim, da lahko sklenemo, da so nekateri ljudje nevarni, ne pa vsi. Predvsem tisti,
ki so manjši, nas bolj razumejo. In če je njihovo srce odprto, se bodo borili za nas, tudi
če nam bodo veliki ljudje želeli kaj hudega.«

Prašički so se strinjali, medved pa je potreboval še nekaj časa, preden je bil pripravljen
sprejeti popolnoma novo mišljenje. Ni bil še povsem prepričan, a se je odločil, da bo
dal ljudem priložnost. Kužek je razglasil:
»Zdaj pa takole – jaz bom tekel domov, da mami povem, da sem živ. Potem pa bom
pripeljal malega človeka sem, da vidiš, da je prijazen.«
»Prav. Pripravljen sem spoznati malega človeka. Pripelji ga. Počakali te bomo tu.«
Kužek je veselo pomahal z repkom in hitro stekel proti svoji hiši. Medved in prašički
so to opazovali izza grma. Kužek je vohal po tleh in nekaj iskal. Potem je za trenutek
izginil v utico, takoj za tem pa se je iz nje zaslišal presrečni lajež kužkove mamice. Oba
sta prišla ven in se veselo poigrala. Potem sta se umirila in kužek ji je nekaj razlagal.
Kužica je pogledala proti grmu, za katerim so se skrivali prašički in medved, ter
prijazno zalajala v pozdrav. Potem sta šla do hiše in kužica, ki je bila večja, je stopila
na zadnje noge in nežno popraskala z nogo po oknu. Ven je pokukala majhna glava.
Slišali so se veseli glasovi in mali človek je božal oba kužka in jokal od sreče, kužka
pa sta mahala z repom in ga oblizovala po rokah. Ko so se umirili, sta kužka tiho
zalajala in se obrnila proti gozdu. Fantek ni razumel, zato sta mu kužka pokazala, naj
jima sledi. Fantek je splezal skozi okno in kar v pižami in bos stopil na mrzlo travo.
Stekel je za kužkoma. Takrat so prašičkom začela srčeca hitreje utripati, medved pa
je dobil čuden občutek v želodcu, a vsi so pogumno pričakovali zanimivo srečanje.
Kmalu sta se kužka približala grmu, takoj za njima pa še fantek.
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Kužek je spodbudil medveda:
»Ne boj se. Zaupaj mi.«
»Prav, zaupam ti,« je rekel medved.
Fantek je zaslišal tiho godrnjanje izza grma in se zelo ustrašil. Vstal je in stopil nekaj
korakov nazaj. Glas se mu je zatresel:
»Ku-ku-kužek, kaj je bilo to? Je bil to m-m-m-medved?«
Kužek je s sprednjimi nogami skočil na fantka in mahal z repom. Pogledal ga je v oči,
napel vse svoje moči in v svojih mislih glasno zaklical:
»Ne boj se.«
Fantek je še vedno gledal v grm, ko pa je pogledal kužka v oči, se je malce pomiril.
»Koga si mi pripeljal, kužek? Kaj delaš? Ali sem v nevarnosti? Kaj mi hočeš povedati?«
Kužka sta se oba približala grmu in kazala fantku, naj jima sledi. Takrat reče kužek
medvedu:
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»Zdaj. Počasi pridi ven. Pojdi po vseh štirih, ne po dveh nogah.«
Medveda je bilo zelo strah, čeprav je bil veliko večji. Vse življenje so ga učili, naj se boji
ljudi. Težko je misliti s svojo glavo, ko imaš neko prepričanje tako globoko zagozdeno
v mislih. A medved se je odločil poskusiti nekaj novega, se prepričati na lastne oči.
Počasi je pokukal izza grma. Ko ga je deček zagledal, se je za trenutek zelo ustrašil, a
je zaupal svojemu kužku in ni zbežal. Medved se je počasi prikazal izza grmovja in se
usedel na tla. Fantek je še enkrat pogledal kužka in spet medveda. Kužek mu je stal
ob strani in mahal z repom.
Naenkrat se iz hiše zasliši:
»Matic, je vse v redu?«
Fantek se je kot začaran obrnil proti hiši in rekel:
»Ja, mama. Ron se je vrnil.«
»O, kako lepo! Zakaj pa si v pižami? Pridi notri, prehladil se boš.«
»Takoj pridem, mama.«
Ker je bil medved popolnoma pri miru in ker je bilo temno, ga mama ni opazila.
Nasmehnila se je in zaprla okno.
Matic se je obrnil in zakorakal proti gozdu. Medved je spet postal vznemirjen, a je
hotel biti čim bolj miren, da ne bi prestrašil dečka. Približal se mu je. Gledala sta se.
Zdaj je bilo medveda še bolj strah kot Matica. Kužek je šel do medveda in ga polizal
po šapi. Deček se je nasmehnil. Počasi je stegnil roko. Medved je previdno
približal gobček in jo povohal. Dišala je po nečem sladkem. Obliznil jo
je. Matic se je zahihital. Prašički so vse to opazovali izza grma in se
veselo nasmihali.
Iz hiše se je zaslišalo:
»Pridi, Matic, gotovo sta z Ronom lačna!«
»Že greva!« je odgovoril.
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Še enkrat je pogledal medveda. S prstom se je dotaknil njegovega mokrega gobčka,
se še enkrat nasmehnil in stekel proti hiši. Medved je od presenečenja kar obsedel.
Bil je srečen.
Prašički in medved so opazovali fantka in kužka, kako sta odhajala proti hiši. Kužek
je še zalajal v slovo:
»Hvala vam vsem, nikoli vas ne bom pozabil! Pa pridite še kdaj na obisk!«
V tišini so sedeli, dokler se luč v fantkovi sobi ni ugasnila. Potem pa je medved
zamaknjeno rekel:
»Nič hudega mi ni naredil.«
In prašički so dodali:
»Ne, res ne.«
Eden od prašičkov se je tedaj približal še vedno presunjenemu medvedu in ga nežno
vprašal:
»Medved, gremo zdaj lahko domov?«
Medved se je zdrznil, kot da bi se zbudil iz dremeža, in odločno odgovoril:
»Seveda, prašički moji, zdaj gremo domov.
Najprej bomo sledili živi meji, dokler se ta ne konča, nato pa bomo prečkali veliko
jaso in tam bomo našli potok.«
Prašičke je veselilo, da so že tako blizu doma, in so se pridno postavili v vrsto. Medved
se je postavil na začetek vrste in še enkrat preštel prašičke:
»Ena, dve, tri, štiri, pet, šest. Dobro, vsi ste tu.«
Napolnjeni z novo energijo so nadaljevali svojo pot. Prašičkov ni bilo nič več strah.
Čeprav so bili utrujeni in čeprav so zelo pogrešali mamo, so ostali pogumni in zaupali
v to, da bodo našli pot domov.
Še dolgo so hodili, parkeljci so jih že pošteno boleli in zdelo se je, da hodijo že celo
večnost. Potem pa je eden od njih vzkliknil:
»Potok!«
Vsi so se obrnili tja, kamor je usmeril prednji parkeljc.
»Potok!« so zaklicali še preostali prašički vsi v en glas.
Stekli so proti njemu in se vso pot glasno smejali. Medved je zadovoljno stopal za
njimi. Ko so pritekli do potoka, so se eden za drugim vrgli v vodo in urno odskakljali
proti drugemu bregu. Ko so prišli na drugo stran, so takoj pritisnili rilčke ob tla in
začeli iskati vonj svoje mamice. Kmalu jih je dohitel medved in tudi on pomagal.
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Vohali so in vohali, prevohali so vsak štor, vsako rastlino, vsako pomečkano listje
na gozdnih tleh. Čutili so bližino doma, vedeli so, da ne more biti daleč, in kljub
utrujenosti so bili polni upanja. Minilo je veliko časa, a prašički se niso vdali. Kar
precej so se že oddaljili od potoka, ko je ena izmed prašičk vzkliknila:
»Tu je, tu je! Naš brlog! Našla sem ga!«
V trenutku je bila obkrožena z bratci in sestricama, ki so cvileč od sreče pritekli do
nje.
»Prav ima, naš brlog je, glejte ga, res je naš brlog!« so vzklikali.
Medved se je z nasmehom na obrazu približal s praprotjo postlani luknji pod velikim
drevesom, pred katero je skakljalo šest presrečnih prašičkov.
»No, pa ste doma!« je zabrundal.
Takrat pa enega izmed prašičkov prešine žalostna resnica:
»Kje pa je mama?« vpraša tiho.
Prašički se pomirijo in za trenutek je vse tiho.
»Je šla drugam?« reče ena izmed prašičk.
»Se ji je kaj zgodilo?« reče njen bratec.
Po trenutku tišine spregovori medved:
»Prašički moji, odgovora na to nimam. Vse, kar lahko naredimo, je, da čakamo, če se
morda vrne.«
Prašički so se spogledali in potem sklonili glavice. Vedeli so, da ima medved prav, in
hvaležni so mu bili, ker jim je povedal po resnici. Bili so žalostni, vendar niso jokali.
Čutili so se nekako drugačne kot prej, življenje so razumeli na globlji način in to jim
je dajalo moč. Spomnili so se vsega, česar so se naučili na svoji poti: Kdor je nasilen,
ga je nečesa strah. Drugačnost ni razlog za strah, temveč za spoznavanje novih
stvari. Vsak je v nečem dober, zato je vsak lahko koristen. Poznavanje in opazovanje
svojega okolja ti lahko zelo pomagata. Tudi najmočnejši se nečesa boji. Ne verjemi
govoricam, raje se sam prepričaj. In končno – če bolje razumeš svoj svet, ti je lažje
živeti v njem. S temi mislimi so eden za drugim počasi zaspali. Spali so globoko in
ničesar niso sanjali.
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V

gozdu je vladala popolna tišina. Zdelo se je, kot da ves svet

mirno spi. Nato pa se je oglasil prvi jutranji kos. Prodorno je zapel in
naznanil začetek novega dne. Sledil mu je ščinkavec, pa kraguljček,
brinovka in na stotine drugih ptic, dokler se ni ves gozd spremenil v
ogromno orkestrsko dvorano z neštetimi različnimi glasovi.
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Eden izmed prašičkov se je za trenutek predramil, ko mu je
na obraz padel moker list. S parkeljcem ga je odmaknil in spal
naprej. Toda mokri list se je vrnil. »Čuden list ...« si je mislil
prašiček, še v polsnu. Potem je odprl oči.
»Mama!«
Prašička je stala pred njim – z vidno objokanim obrazom, toda
z blaženim nasmeškom mame, h kateri so se vrnili izgubljeni
otroci. Mokrota na prašičkovem obrazu seveda ni bila list,
temveč mamini poljubi. Skočil je v objem svoji mami, katere
vonj in toplota sta mu pomenila popolno srečo. Objeta sta
stala dolgo časa, nakar mu je mama zašepetala na uho:
»Pojdi zbudit bratce in sestrice.«
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Prašiček je začel veselo cviliti in skakati po svojih bratcih in sestricah, jih poljubljati
in objemati.
»Zbudite seeeeee!«
Malce nejevoljno so se en za drugim zbujali, ko pa so zavohali vonj mame v bližini, se
je iz njih izvil neustavljiv cvilež.
»Mama, mama!«
Stekli so k njej in jo v vsem navdušenju kar podrli na tla.
»Oprosti, mama, ne bomo več šli, oprosti, oprosti, ampak veš, kaj vse se nam je
zgodilo, kužka smo videli, pa malega človeka, mama, pa nič nam ni naredil!«
Eden čez drugega so govorili in se prerivali. Vsak je hotel biti čim bližje mami, vsak
jo je hotel neštetokrat poljubiti in vsak ji je hotel naenkrat povedati vse, kar se jim je
zgodilo.
Mama pa je jokala in jokala od sreče – jokala je, dokler ni mogla več jokati, in potem
je jokala še malo. In vse, kar je uspela odgovoriti, je bilo:
»Samo da ste doma.«
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