
NAŠE MINEŠTRE 

 In gospod je poklical medveda, da naterese hrušk z drevesa in mu jih prinese. Imel  je 

medveda v službi, da mu je ravnal čebele. Medved se je vdano priklonil in je odhlačal ven 

na vrt. Ko pa pride do hruške, mu šine v glavo pomislek, ali je dožan  otresti hruško ali ne, 

ker je nastavljen le za čebele. Sedel je v senco in premišljeval to vprašanje. Aja si še ni 

dobro opomogla od presenečenja, ko je v kuhinjo vstopila babica. Tudi ona je bila 

oblečena v roza, z roza prntljo na glavi! Aja se je zgrozila – mnogo lepša se ji je zdela v 

tisti zeleni obleki in tudi v rjavi … čeprav je zadnjič zabrusila, da sta grdi. Ko je učiteljica 

brala pravljico, je vsaka beseda takoj poletela skozi okno. 

 Zdaj bi sam skoraj zajokal. Nisem mogel verjeti, da mi Oskar noče zaupati. Ustnice je imel 

tako močno stisnjene, kot da velikanski zobje načrtujejo pobeg in jih je treba nujno 

ustaviti, in me gledal tako, da sem si želel, da bi imel sončna očala spet na nosu. Ni gledal 

jezno, le nekako drugače, kot da – Plenice so prava jedača. Če komu ni kaj prav, je še 

kriknil pav, tisti ki že ni pri pravi-ker pri pravi lahko smo samo pavi! 

 Vohala sem lilije, veliko, veliko lilij, tako so preplavile ves prostor, da so bile bolehno 

sladke. Čutila sem, kako me njihovi mehki, žametni cvetni listi božajo po licih. V glavi mi 

je razbijalo, noge sem imela čudno twežke in vse telo me je bolelo. Poskušale sem se 

obrniti, a se nisem mogla niti premakniti. Imeli so me utexsnjeno v neki posodi, ujeto. 

Posadil me je na prtljažnik svojegas kolesa in to je bila zame povsem nova dogodivščina. 

Le eno teževo sem imel – kam naj dam roke. Okrog pasu ga nisem mogla objeti, saj še 

nisva bila tako velika prijatelja. V zraku jih je bilo nemogoče dlje časa držati, če pa bi se 

oprijela sedeŽa, bi se skoraj zagotovo dotikala njegove tazadnje. Ne gledem na njegovo 

spolno opredelitev bi  bilo ob tem zagotovo obema neprijetno. Zato je bila zame vožnja s 

koleson merodna,. Čeprav je Rok vozil, kot bi bil adrenalinski kolesar, ne pa kripelj. Ko sva 

se spustila po bregu navzdol proti reki, sem zavreščala. Nagrbančila sem čeko in napeto 

premišljevala. Oh, že vem. Veliki Albert Einstein je nekoč rekel: »Živiš lahko na dva 

načina. Lahko se pretvarjaš, kot da ni nič čudežno. Lahko pa imaš vse za čudež.« 
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