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/UVODNA BESEDA
Na II. gimnaziji Maribor aktivno sodelujemo v različnih projektih EU vse od leta 2004, ko smo pristopili k projektu
Evropski oddelki. Med letoma 2004 in 2014, v času, ko je bil projekt izvajan v več slovenskih gimnazijah, smo tudi mi v okviru
projekta vpeljali predmet evropske študije, ki smo ga izvajali v 3.
in 4. letniku gimnazije, prav tako pa smo vsako leto organizirali
ekskurzijo po evropskih institucijah, na kateri smo si ogledali
Maastricht, Bruselj, Schengen, Luksemburg in Strasbourg ter v
okviru ekskurzije obiskali različne institucije. Po ukinitvi projekta
smo širjenje idej in spoznavanje EU nadaljevali v obliki izbirnega predmeta v 4. letniku, tj. evropske institucije, ohranili pa smo
tudi vsakoletne obiske različnih institucij EU, redno sodelovali
v projektih Eurošole ter širili znanje o EU na področje Balkana
v okviru izmenjav z gimnazijami iz Republike Srbije. V letu 2014
smo aktivno, tako v okviru sodelovanja na delavnicah kot v obliki
nastopa, sodelovali v projektu EYE (European Youth Event); leta
2016 smo ta dogodek celo odprli z nastopom English Student
Theatra II. gimnazije Maribor.
V letošnjem letu smo se odzvali povabilu k programu Šola
ambasadorka Evropskega parlamenta. Prav sodelovanje v tem
programu je botrovalo izdaji te knjižice, ki je nastala ob obeležitvi
dneva Evrope – 9. maja 2017.
Pravljice so zbrali dijaki drugih in tretjih letnikov II. gimnazije, tudi ilustracije je prispevala dijakinja drugega letnika.
Pravljice so bile predstavljene na osrednjem večeru pravljic držav
Evropske Unije, in sicer v ponedeljek, 22. maja 2017.

Saša Mikić, spec., prof.,
MENTOR PROGRAMA, II. GIMNAZIJA MARIBOR
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/anglija /TRIJE PRAŠIČKI

N

ekoč je živela stara svinja, ki je imela tri prašičke.
Bila je zelo revna, le težko jih je preživljala, zato jih je nekega
dne poklicala k sebi in jim rekla: »Ljubi prašički, dovolj ste veliki.
Pojdite po svetu in si postavite svoj dom. Glejte, da bo varen in
trden, kajti mlademu prašičku se lahko primeri marsikaj. Ne bojte
se dela, poslušajte pamet, pa vam bo vse prav dobro šlo.«
Tako so prašički odšli po svetu, vsak svojo srečo iskat.
Prvi je šel, šel in srečal moža, ki je nosil slamo. »Lepo te
prosim, dobri mož, daj mi to slamo,« je rekel prašiček, »rad bi si
postavil hišico.« Mož jo je dal in prašiček si je res postavil hišico
iz slame.
Zlezel je vanjo, si malo oddahnil, takrat pa je na vrata potrkal volk. »Prašiček, prašiček, le hitro odpri!« »O ne, ne bom! Mi
v vsaki ščetinici tenko zveni, da volku ni dobro pogledati v oči!«
Volk je bil hud. »Od jeze bom pihnil in hiško odpihnil, še preden
prešteješ do tri!« je rekel - in res! Od jeze je pihnil in hiško odpihnil
in je pojedel prašička.
Drugi prašiček je šel, šel in srečal moža, ki je nosil šibje.
»Lepo te prosim, dobri mož, daj mi to šibje,« je rekel prašiček, »rad
bi si postavil hišico.« Mož ga je dal in prašiček si je res postavil
hišico iz šibja.
Zlezel je vanjo, si malo oddahnil, takrat pa je na vrata potrkal - kdo drug kot volk. »Prašiček, prašiček, le hitro odpri!« »O
ne, ne bom! Mi v vsaki ščetinici tenko zveni, da volku ni dobro
pogledati v oči!« Volk je bil hud. »Od jeze bom pihnil in hiško odpihnil, še preden prešteješ do tri!« je rekel - in res! Od jeze je pihnil
in hiško odpihnil in je pojedel prašička.
Tretji prašiček je šel, šel in srečal moža, ki je vozil opeko.
»Lepo te prosim, dobri mož, daj mi to opeko,« je rekel prašiček,
»rad bi si postavil hišico.« Mož jo je dal in prašiček si je res sezidal
hišo iz opeke. Zlezel je vanjo, si malo oddahnil, a že je pred vrati
zopet stal volk. »Prašiček, prašiček, le hitro odpri!« »O ne, ne bom!
Mi v vsaki ščetinici tenko zveni, da volku ni dobro pogledati v oči!«
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Volk je bil hud. »Od jeze bom pihnil in hiško odpihnil, še preden
prešteješ do tri!« In volk je pihal in puhal in pihal in puhal - zaman.
Hiša je stala, ni se podrla, ni se zatresla, ni se odprla.
Volk je bil hud! »Dobro,« je rekel, »če me ti ne spustiš v hiško,
si pa sam poiščem pot. Te že najdem! Te že ujamem! Ooo, volku
ne uideš kar tako.« In je sklenil, da se do prašička prerine skozi
dimnik.
Splezal je na streho, a prašiček je hitro uganil, kaj bi volk
rad. Zato je brž podkuril, nad ogenj je postavil največji lonec in v
njem zavrel vodo. Volk se je spustil skozi dimnik in padel naravnost v lonec. Tam se je skuhal in prašičku se ga ni bilo več treba
bati. Zdaj je imel mir pred njim.
Po tistem je naš prašiček živel srečno in brez skrbi. In kdo
ve, morda njegova hiša še danes kje stoji ...
Za devetimi gorami stara hišica stoji, ki nekoč jo nek prašiček zidal je vsaj mesec dni.
Stene so še vedno trdne, tudi streha je še cela, a pred hišo
oče pujsek trem sinovom družbo dela.
Tudi oni bodo zrasli in prav kmalu šli v svet - in tako ta naša
zgodba se ponavlja spet in spet.
Eden si bo hišo zidal, drugi spal bo kar v travi, vsak po svoje
išče srečo, vsak po svoje dom postavi.

/anglija /TRIJE PRAŠIČKI
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/avstrija /SREČNI BRATJE

G

loboko, globoko v temačnem gozdu je nekoč živela vdova s tremi otroki; bila je revna kot cerkvena miš. Nič drugega ni imela kot kozo, ki jih je vse preživljala s svojim mlekom.
Ta žena je imela navado, da je vsako jutro krmila kozo in tako ji
je koza od samega veselja do krme vedno že od daleč meketala
nasproti.
Nekega jutra pa se koza sploh ni nič oglasila, ostala je čisto
tiho. In ko je žena odprla hlevska vrata – joj, prejoj! – je koza mrtva
ležala na tleh. Žena je začela tarnati, ker zdaj ne bo imela svojim
ubogim nebogljenčkom več česa dati jesti, tako iz sebe je bila, da
se je hotela kar utopiti z njimi vred.
Bilo je že precej pozno in žena je s svojimi otročički meni
nič tebi nič odšla h globokemu studencu v gozdu in že hotela
vreči v vodo najmanjšega fantička, svojega ljubljenčka, ko se je iz
vode na lepem prikazala prekrasna vila in ji to ubranila. In ker je
takoj videla, kaj je narobe z ženo, je rekla, da ji bo rada pomagala,
samo naj nikar več ne pomisli na kaj tako hudega.
Žena ni odklonila pomoči in lepa vila je vsakemu otroku
dala darilo, potem pa v hipu izginila. Prvi je dobil pipico, iz katere
je kar naprej teklo vino, kot da bi bil res kdo odprl pipo na sodu,
pa eno izmed najboljših sort; drugi je dobil semensko torbo, ki je
bila ves čas nabito polna semena, sploh se ni izpraznila. In ko je
eno teh zrn padlo na zemljo, so že bliskovito pognali kvišku trije
svetli cekini. Najmlajši mamin sinček pa je dobil majceno sabljo,
ki je imela to dobro lastnost, da jih je z enim samim zamahom
kar sto posekala.
Ardigata! Zdaj pa se je pri njih doma vse presneto zasukalo. Srednji je moral takoj začeti sejati cekine; za cekine so potem
kupili zidano hišico z vso opravo in živino. Prvi pa je pridno točil
iz svoje pipice; in če je imel kdo kaj proti – resk! je mali potegnil
ven svojo sabljico, ki je vsakega posekala.
Posihmal je minilo veliko let in iz fantov so zrastli krepki
možje. Potem pa je mati šla in jim tako ponagajala, da je umrla.
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Zdaj tudi sinovi niso več hoteli ostati doma. Odšli so daleč po
svetu in prišli v čisto tuje kraljestvo. Tam se je ravno prikazal krvav
komet s predolgim repom in kralj se je moral zaradi tega spustiti
v vojno z dvema drugima vladarjema. Vendar pa ni imel toliko
denarja, da bi spravil skupaj veliko vojsko, manjkalo jim je celo
kruha in vina, ker obojega že veliko let niso kaj prida pridelali.
Zato se je kralj ustrašil; velel je razglasiti, da bo rad dal eno svojih
treh kraljičen za ženo tistemu, ki ga bo potegnil iz te godlje.
Oho! Zdaj seveda so bili naši trije bratje takoj na mestu, da
so ponudili kralju svoje usluge, ki jih je pa prerad sprejel. Potem
so se odpravili na bojno polje, in medtem ko je prvi vojakom
pridno sejal cekine in drugi veselo odpiral svojo vinsko pipico,
je tretji s svojo sabljico udaril po sovražniku, da je samo pokalo
in grmelo. In ker jih je z enim zamahom vselej pokončal sto, pa
tudi vojska ni bila več tako na slabem, se je vojna končala, preden bi naštel do tri. Tako so bratje kralju osvojili še obe sovražni
kraljestvi.
To pa je vrlega in poštenega kralja tako v dno duše razveselilo, da je našim junakom prepustil svoje in obe osvojeni kraljestvi,
pa še vsakemu je dal eno izmed svojih treh gospodičen hčera za
ženo. In vseh sedem je potem skupaj do blažene smrti na moč
veselo živelo.

/avstrija /SREČNI BRATJE
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ridna mala mravljica je nekega jutra pometala prag
svoje hiške pa je na vsem lepem zagledala novčič. Brž je stekla
k sosedu in ga vprašala: »Si ti mogoče kaj izgubil? Jaz sem nekaj
našla.« Mravljica je bila zelo poštena in ni hotela obdržati tujega
novčiča. Toda sosed ji je odgovoril: »Ne, ničesar nisem izgubil.«
Ko je mravljica to slišala, je pomislila: »Le kaj naj zdaj naredim
s tem novčilem? Sladkorja si ne morem kupiti – že včeraj sem se
ga do sitega najedla, pa bi me lahko bolel trebušček. Mogoče bi
si kupila nov plašček? Toda ta, ki ga imam, je še čisto lep. Aha, že
vem, kaj bom naredila.«
In mala mravljica je šla k trgovcu z dišavami, pa si je kupila
malo riževega pudra in pisan trakec. Potem si je oblekla svojo najlepšo obleko, saj je bil praznik, in si obula svoje najlepše šolenčke,
se počesala, potem pa še napudrala pa sedla k oknu v senco lončka z nageljnom in začela opazivati ljudi, ki so hodili tod mimo.
Ta mravljica si je tako lepo napudrala lička, da je vse prevzela njena lepota. Vsi bi se radi oženili z njo.
Prvi si jo je upal zasnubiti bik. Ustavil se je pri oknu in
rekel mravljici: »Lepotička, ali bi me vzela za moža?« »S čim pa
se mi boš prikupil?« je rekla mravljica in se mu nasmehnila. Bik
se je vzpel na svojih štirih nogah, z repom zamahnil po zraku,
vrgel glavo vznak in tako zarjovel, da so se od njegovega rjovenja
stresli mravljičina hiška in okno in lonček z nageljnom in celo
mravljica sama.
»Kar pojdi naprej po svoji poti,« mu je potem rekla mravljica. »Bojim se te. Če ne boš nehal tako rjoveti, bom še oglušela.
O, ljubi Bog! Pošlji mi moža, ki se mi ga ne bo treba tako bati!«
Kamlu potem so prišli še rumen pes in črni prašič, ki je
krulil, petelin, ki je kikirikal, bel maček, ki je mijavkal; toda nobeden izmed njih ni bil všeč mali mravljici.
Nazadnje je prišel murenček, sramežjiv in črn, in ji zapel
pod oknom: »Čirik, čirik, ali bi me vzela za moža, lepotica?« »O,
murenček, končno nekdo, ki mi je všeč,« je rekla mravljica. »Črn si
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prav kakor jaz, pa malo večji si od mene, kot se za moža spodobi.
Dala ti bom svojo roko. Ti imaš rad senco – pazil boš na hiško
poleti, ko bom jaz zbirala drobtinice. Rad imaš domače ognjišče
– pozimi se bova oba grela pri njem, sladkala se bova s tistim,
kar bom jaz nabrala, tudi kratkočasila se bova, pripovedovala si
bova zgodbice, ti pa mi boš pel pesmice, ki jih boš zlagal takrat,
ko bom jaz zdoma. Postal boš moj mož, ljubi murenček, pa bova
srečno in zadovoljno živela.«
Tako sta tudi naredila. Vse poletje sta bila srečna. Toda
nekega jesenskega dne se je murenček prehladil, ko je mravljici
pomagal, da se je umaknila v hiško pred hudim nalivom, ki jo je
bičal tam zunaj. Mravljica je murenčka skrbno negovala, še čaj z
medom mu je skuhala. Naslednji teden je bil murenček že skoraj
zdrav, toda takrat mu je preudarna mravljica dejala: »Sama grem
ven. Zate bo bolje, da ostaneš doma. Lepo toplo se obleci in popazi na juho, pristavila sem jo na ogenj. Če jo boš hotel pomešati,
vzemi veliko žlico, ne male, da se ne boš opekel!«
In mravljica si je pritrdila svoje klešče na glavo, se pokrila
s kapico in šla ven. Toda gorje! Raztreseni in nerodni murenček
je pozabil, kaj mu je naročila mravljica, in je vzel malo žličko, da
bi z njo pomešal juho. Toda žlička je bila tako majhna, da se je
moral z vsem telesom nagniti nad lonec.
Takrat pa je izgubil ravnotežje, omahnil in na glavo zletel
v lonec, utopil se je in skuhal.
Ubogi murenček!
Mravljica je prišla domov, se ozrla k loncu, ki je tiho žvižgal
na ognju, toda murenčka ni bilo nikjer. S svojimi drobnimi prstki
je dvignila pokrov, pogledala v lonec in videla – o, gorje! – da je
ubogi murenček padel v juho. Mravljica je otrpnila, potem pa je
bruhnila v glasen jok. Drobna ptičica, ki je priletela mimo, jo je
vprašala: »Zakaj jočeš, mala mravljica, lepotičica?« »Gorje,« žalostno potoži mravljica, »moj murenček se je utoplil, pa za njim
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žalujem in jočem.« »Če je tako, si bom tudi jaz iz žalosti pristrigla
rep!«
In to je tudi naredila. Potem pa je odletela na cvetočo vrtnico. Vrtnica jo je vprašala: »Ptičica, drobna ptičica, kaj pa si
naredila z repom?«
Ptičica pa ji odgovori: »Gorje, murenček se je utopil in mala
mravljica zato žaluje in se joče. Jaz pa sem si pristrigla rep.« »Jaz
pa bom,« pravi vrtnica, »osula vse svoje cvetje.«
In vrtnica je potresla veje, da s vsi njeni cvetovi popadali
na tla in oveneli.
Opoldne je prišla siva mačka, da bi zadremala v senci vrtnice, pa je imela kaj videti – vsi cvetovi so osuti in že čisto oveneli
ležali na tleh. Mačka je vprašala vrtnico: »Vrtnica, vrtnica, ki si tako
razkošno cvetela, kaj pa si naredila s svojim cvetjem?« »Gorje!«
ji odgovori vrtnica, »murenček se je utopil, mala mravljica pa
zato žaluje in se joče; drobna ptičica si je v znamenje žalovanja
pristrigla rep, jaz, cvetoča vrtnica, pa sem osula vse svoje cvetje!«
»Oh!« reče mačka, »potem si bom jaz v znamenje žalovanja pobrila vso dlako.«
In tega dne mačka sploh ni zadremela po kosilu, ker si je
morala ves ta čas briti dlako. Ko je končala, se je šla napit bistre
studenčnice. Ko je prišla k studencu, jo je ta vprašal: »Siva mačka,
uboga siva mačka, kje pa imaš svojo lepo dlako?«
Siva mačka pa mu pravi na to: »Gorje, murenček se je utopil,
mala mravljica pa zato žaluje in se joče. Drobna ptičica si je v
znamenje žalovanja pristrigla rep, vrtnica se je osula, jaz pa sem
si pobrila vso dlako z života.« »Oh, oh, potem bom pa tudi jaz,
bistri studenec, zdajle zajokal!«
Njegova voda, ki je prej veselo žuborela, je zajokala in skočila prek skale. Takrat pa je prišla k studencu kraljeva hči, in ko
je videla, kako je studenec žalosten, ga je vprašala: »Zakaj jočeš,
studenček?« Studenec pa ji je takole odgovoril: »Gorje, murenček
se je utopil, pa zato mala mravljica žaluje in se joče; v znamenje
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žalovanja si je drobna ptičica postrigla rep, vrtnica se je osula,
mačka si je pobrila vso dlako, jaz pa, glej, kapljo za kapljo prelivam solze!«
»Oh, oh, gorje, jaz, kraljeva hči, bom zdajle razbila svoj
vrč!«
Jaz pa glejte, tudi jaz jočem, ko končujem svojo pravljico,
saj se je murenček utopil, pa zato žaluje in se joče mala mravljica.

/belgija /MALA MRAVLJICA
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ekje daleč je nekoč živela žena, ki je rada tekala od
sosede do sosede. Vsaki je pripovedovala, kaj je naredila in rekla ta
soseda in kaj spet druga. Nekaj je bilo res, malo pa si je izmislila, da
so jo ljudje raje poslušali in se na vsa usta čudili, ali je to mogoče.
»O, mogoče, mogoče,« je rekla opravljivka, »tainta mi je povedal
in tainta ne laže.«
Včasih je rekla: »Nikomur ne povejte, to je velika skrivnost.«
Nekemu sosedu pa je prekipelo. Šel je k sodniku in povedal,
kaj je opravljivka pripovedovala o njem. Prosil je sodnika, naj jo kaznuje, saj je oblatila njegovo dobro ime, ko ga je opravljala po vasi.
Sodnik je bil že star in moder mož. Poklical je opravljivo ženo
pred svoj sodni stol in ji povedal, česa je obtožena.
»Ojoj,« je rekla opravljivka. »To pa res ni nič hudega. Povedala
sem o njem le to, kar mi je njegova soseda rekla, in še prosila sem jo,
naj ne pripoveduje naprej po vasi.«
»To nič ne pomaga,« je rekel sodnik, »pripovedovala je naprej;
če si ti povedala njej, čemu ne bi ona povedala nekomu tretjemu?«
»Saj se kesam, res se kesam,« je hitela opravljivka. »Vse svoje
besede jemljem nazaj.«
»Ne bo šlo kar tako brez težav,« je nadaljeval sodnik. »Naj ti je
kdo drug povedal ali pa si si sama izmislila, tožniku si ukradla in še
oblatila njegovo čast.«
»Ojoj, ojoj,« je hitela žena, »žal mi je, strašansko žal.«
»Lahko bi te ukazal zapreti, vendar te ne bom, ker si prvič
pred mojim sodnim stolom. Morala boš pa izpolniti dve nalogi, ki ti
ju bom naložil.«
»Bom, bom,« je hitela prestrašena žena.
Nato je sodnik izročil ženi platneno vrečo, napolnjeno z gosjim perjem, in ji ukazal:
»Vzemi vrečo, pojdi z njo na travnik za mestom in stresi perje
v veter! Jutri zjutraj mi prinesi prazno vrečo, in tako boš izpolnila
prvo nalogo.«
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»Ojoj, kako rada, gospod sodnik, če nič hujšega ne bo, to bom
koj naredila.«
Zgrabila je vrečo, ki je bila čisto lahka, ker je gosje perjiče lahko, in odšla na travnik za mestom. Spotoma je vsakomur, ki ga je srečala, povedala, kakšno nalogo ji je naložil sodnik. »Saj je perje lahko,
a gorje, če bi mi naložil kamenje.«
Prišla je na zeleni travnik, odvezala vrečo, zapihal je veter in
odpihal perje na vse strani.
Opravljivka se je na ves glas smejala, zvila vrečo in drugo jutro
jo je nesla nazaj na sodišče.
»Tu imate prazno vrečo, gospod sodnik. Prvo nalogo je opravil
veter namesto mene.«
Sodnik je vzel vrečo in pogledal, ali je v njej ostalo še kaj puha
in perja. Bila je prazna. Vrnil jo je ženi in rekel: »Res je, prvo nalogo si
izpolnila. Zdaj pa vzemi prazno vrečo in vrni se na travnik. Zberi v
vrečo vse perje, ki ga je včeraj razpihal veter, in prinesi mi spet polno
vrečo nazaj. To je tvoja druga naloga!«
»Ojoj,« je zajokala opravljivka. »Kako naj le izpolnim tako
nalogo? Saj se je perje razletelo na vse konce in kraje. Nihče več ga
ne bi mogel poloviti nazaj v vrečo. Take strašne naloge mi ne smete
naložiti!«
»Vidiš,« je ostro rekel sodnik. »Vse tvoje opravljive besede o sosedih so podobne perju. Ko jih izrečeš, je tako, kot bi perje trosila v
veter. Lahko rečeš: ˝Besede vzamem nazaj,˝ a tega ne moreš nikoli
več storiti. Preden pripoveduješ sosedom o sosedih, se zmeraj vprašaj:
ali je prav to, kar delam, ali ne bom s tem govorjenjem komu škodila?
Ali ne bom komu povzročila težkih ur in dni?«
Žena je zajokala. Spoznala je, da ima modri sodnik prav. Vedela
je, da druge naloge nihče ne bi mogel izpolniti. Vrnila se je domov in
nikoli več ni pripovedovala polresnic ali izmišljotin o svojih sosedih.

/bolgarija /OPRAVLJIVA SOSEDA
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N

a Cipru je nekoč živela družina: oče, mati in njuna
hči Kalomira. Kalomira pomeni »sreča«, vendar deklica ni bila
srečen otrok. Ni rada delala, raje se je pogovarjala z rožicami in
prepevala s ptički. Nekega dne ji je neka ptička zapela pesmico: »Kalomira, Kalomira. Začni delati, da boš našla svojo srečo.«
Deklici je bila ta pesmica všeč, čeprav ni povsem razumela, kaj
ji ptička želi povedati. Nekega dne je Kalomira dobila sadiko nageljčka. Posadila je rožico v cvetlični lonček, jo zalivala in ji prepevala. Vsak dan je spraševala svojo cvetico:
»Moj zeleni nageljček, kdaj boš postal rdeč?« Ob ljubezni,
ki jo je nagelj dobival od deklice, je nekega dne na njem pognal
rdeč cvet in v naslednjih dneh je bila rastlina v polnem cvetju.
Kalomira je bila presrečna. Sedela je na oknu in prepevala pesmice rdečim nageljnom. Nekega dne je na njeno okno spet sedla drobna ptica in spet zapela isto pesem: »Kalomira, Kalomira.
Začni delati, da boš našla svojo srečo.« Kalomira je spoznala, da
ima ptička prav. Najti si mora neko delo! Vendar kakšno? Odločila
se je, da bo utrgala nagelj in ga spremenila v metlo. Ni pa vedela,
kaj naj bi pometala. »Pometala bom morje,« je rekla sama sebi,
»tako bodo ladje mirno plule po njem.« Stekla je k morski obali
in s svojo malo metlico začela pometati morje. S svojo ljubeznijo
ga je pomirila. Dokler je deklica pometala, je bilo morje mirno,
ko pa je prenehala z delom, je morska voda razburkano butala
ob obalo. Kalomira, utrujena od dela, je sedla pod drevo, da bi si
malo odpočila, a že je k njej priletela drobna ptica in zapela pesem: »Kalomira, Kalomira. Poglej okrog sebe, da boš našla srečo!«
Ravno tedaj se je v pristanišču zasidrala velika ladja. Kalomira je
vprašala kapitana: »Kam potujete?« »V Sveto deželo,« ji je odgovoril.
»Bi me vzeli s seboj?« je vprašala Kalomira. Kapitana je zanimalo,
ali zna kaj delati. Ko mu je obljubila, da bo pometala ladjo, jo je
povabil na krov. Minevali so dnevi in ladja je priplula v pristanišče,
ob katerem je stal mogočen grad. Romarji in Kalomira so se izkrcali. Romarji so si ogledali grad, se nato vrnili na ladjo in odpluli,
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Kalomira pa je obsedela pred gradom in občudovala njegovo mogočnost. Ko se je zavedela, da je sama ostala na tuji obali, je začela
jokati, a že je zaslišala znani glas drobne ptičke, ki je prepevala:
»Kalomira, Kalomira. Vstani, da boš našla svojo srečo!« Kalomira
je vstala in zagledala tri deklice, ki so se pogovarjale in plesale v
bližini gradu. »Pojdi z nami k nam domov!« so jo povabile, ko so
izvedele, da je ostala sama na obali. Kalomira jim je ponudila,
da jim bo pometala hišo, a sestre so ji svetovale, naj se raje od
njih nauči vezenja. Prvo leto jo je učila najstarejša od sester. Ta je
na platno vezla nebo in zvezde. Kalomira je občudovala njeno
delo in se hitro učila. V nočeh jo je vezilja vodila na sprehode
pod zvezdnim nebom. Drugo leto je pripadlo drugi sestri, ki je
na prtič vezla luno. Tudi njene umetnosti se je Kalomira pridno
učila. Ponoči sta se sprehajali po poljih in gozdovih in Kalomira
je od svoje učiteljice slišala mnogo zgodb in legend. Tretje leto se
je Kalomira od tretje sestre naučila vesti blazino. Med delom sta
veselo prepevali in pogosto sta tudi delali na vrtu. Po treh letih se
je Kalomira naučila spretnosti vseh treh sester.
Nekega dne, ko je bila sama doma, je zaslišala trkanje na
vrata. Odprla je vrata in pred seboj zagledala lepega mladeniča,
oblečenega v dragoceno obleko. Kalomira ga je povabila v hišo
in ni vedela, s čim bi mu postregla. Začela mu je naprej pripovedovati zgodbe in legende. Ob tem ju je veter ponesel pod nebo,
nato sta se ob luninem svitu sprehajala po poljih, gozdovih in ob
morski obali. Ko sta se vrnila v hišo, je Kalomira skuhala dobro večerjo in mladeniču pripravila posteljo, da bi se spočil. Za vzglavje
mu je dala blazino, ki jo je sama izvezla. Kalomira je bila srečna in
začela je prepevati pesem, v katero je vpletla svoje življenje od tistega dne, ko si je želela, da bi njen zeleni nagelj postal rdeč, pa do
trenutka, ko je lepi mladenič zaspal na blazini, ki jo je ona izvezla.

/ciper /KALOMIRA
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neki vasi je živela revna vdova s svojo edino hčerko. Stanovali sta v stari bajti, pokriti s strgano slamnato streho,
in pod streho sta imeli tudi nekaj kokoši. Pozimi je mati hodila
v gozd nabirat suhljad, poleti je nabirala jagode in jeseni je na
njivah pobirala klasje ter ga vezala v snopke. Hčerka je nosila v
mesto prodajat jajca, kar so jih kokoši znesle.
Nekega poletja je mati zbolela in deklica je morala sam v
gozd po jagode. S seboj je vzela lonček, kos črnega kruha in je šla.
Ko je nabrala poln lonček jagod, je šla do studenca, usedla
se je, vzela iz predpasnika kos kruha in se spravila k kosilu.
Nenadoma pa – le od kje, le od kod – je stala ob deklici
stara ženička in v roki držala lonček.
»Oh, zlata moja,« je rekla, »kako rada bi tudi jaz kaj pojedla. Že od včeraj zjutraj nisem pokusila niti koščka kruha. Daj mi
no majčkeno svojega kosa.«
»Zakaj pa ne,« je rekla deklica, »kar vzemite ves kruh, jaz
grem že proti domu. Le če vam ne bo pretrd?«
»Bog ti poplačaj, zlato moje! Toda ker si tako dobrosrčna, ti
moram tudi jaz kaj dati. Tukaj imaš lonček. Če ga boš doma postavila na mizo in rekla Lonček, kuhaj, ti bo skuhal sladke mlečne
kaše, kolikor je boš hotela. Če pa boš menila, da imaš kaše dovolj,
reci Lonček, stoj, in takoj bo nehal kuhati. Le nikoli ne pozabi,
kako moraš reči – Lonček, kuhaj, in lonček, stoj!«
Ženica je dala deklici lonček in izginila.
Ko je deklica prišla domov, je povedala materi, kaj se ji je
pripetilo v gozdu. Nato je postavila lonček na mizo in rekla:
»Lonček, kuhaj!«
Kaj pa če se je gozdna ženička zlagala?
Toda, glej, v lončku je pričela vreti mlečna kaša, vrela je in
vrela, in preden si preštel do deset, je bil lonček do roba poln.
»Lonček, stoj!« je zaklicala deklica in lonček je nehal kuhati.
Z materjo sta se usedli k mizi in jedli. Kakšna sladka kaša!
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Ko sta se najedli, je deklica dala v košarico sveža jajčka in
jih nesla v mesto. A kupcev ni bilo in dolgo je morala čakati, da
je za majhen denar prodala, kar je prinesla.
Doma pa mati ni mogla pričakati hčerke. Lačna je bila in
spet ji je zadišala mlečna kaša. Vzela je lonček, ga postavila na
mizo in ukazala: »Lonček, kuhaj!«
Kaša je pričela vreti in mati se še okoli ni obrnila, že je bil
lonček poln.
»Še skodelico in žlico prinesem,« je rekla mati in šla v izbo.
Joj, ko se je vrnila, se je kaša že valila z lončka na mizo, z mize
na klop, s klopi na tla. Mati pa je pozabila, kaj mora reči, da bo
lonček nehal kuhati.
Skočila je k mizi in pokrila lonček s skledico, a skledica je
padla na tla in se razbila. Kaša pa je vrela, vrela in že se je valila po
tleh kot hudournik. Hiša je bila že polna kaše in mati je zbežala v
vežo, vila je roke in tožila:
»Ta moj nesrečni otrok, le kaj je prinesel. Saj sem si takoj
mislila, da ne bo iz tega nič dobrega.«
Zdaj se je kaša že valila čez prag v vežo, zmeraj več je je
bilo in mati ni vedela, kaj naj stori. Pa je zlezla po stopničkah na
podstrešje in tožila, kaj je ta nesrečni otrok privlekel domov.
Medtem je bilo sladke mlečne kaše zmeraj več in več.
Kmalu se je kot bel oblak valila skozi vrata in okenca na cesto in
še naprej na trg.
Bogve, kaj bi se zgodilo, če ne bi prišla deklica domov in
zakričala:
»Lonček, stoj!«
Medtem je bilo kaše na cesti že tako visok kup, skoraj že za
cel hrib, da so se morali kmetje, ki so se vračali z njiv in s travnikov,
pregristi skozi sladko kašo na drugo stran.

/češka /LONČEK, KUHAJ!
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Ž

ivel je stari graščak, ki je imel dva zelo pametna sinova in enega, ki so ga imeli vsi za bedaka, ker ni bil tako pameten
kot onadva. Nekega dne je kraljeva hči razglasila, da se bo poročila
s tistim, ki bo znal njene besede najbolje obrniti. Na dan snubitve
je stari graščak podaril sinovoma vsakemu svojega konja. Takrat
se prikaže tretji brat, ki se tudi želi potegovati za kraljevo hčerko.
Kljub posmehu, ki ga je bil deležen, se je povzpel na svojega kozla
in odšel za bratoma. Na poti je našel mrtvo vrano, staro coklo
brez zgornjega dela in blato, ki si ga je natlačil v žepe. Ko je te
»najdbe« pokazal bratoma in jima rekel, da jih nese kraljični, sta
se mu zasmejala in odjahala naprej. Okoli gradu so se že zbirali
radovedneži, ki so prišli gledati kraljično, kako sprejema snubce.
Snubci so ob vstopu v dvorano onemeli. Ko je prišel na vrsto
prvi sin, je rekel kraljični, da ima strašno vročino, ona pa mu je
odgovorila, da njen oče peče mlade petelinčke. Na tak odgovor
ni bil pripravljen in ni več vedel, kaj naj reče, zato ga je kraljična
odslovila. Nato je prišel na vrsto drugi sin. Tudi pri njemu se je
ponovila enaka zgodba, ko mu je kraljična povedala, da oče peče
mlade petelinčke – ostal je brez besed. Nato je v dvorano na svojem kozlu prijahal bedak Jurček. Dejal je, da imajo strašno vročino, in kraljična mu odvrne, da pečejo mlade petelinčke. Jurček
vzame vrano in reče, da bi jo lahko spekli zraven. Kraljična mu
odvrne, da nima posode, na kateri bi spekla vrano, zato ji Jurček
pokaže staro coklo. Kraljična še zmeraj ni bila zadovoljna, hotela
je še polivko. Takrat vzame Jurček iz žepa še blato. Hotela ga je
še malo prestrašiti in mu je povedala, da pisarji zapisujejo vsako
njuno besedo. Jurček pa se je domislil in vrgel blato v obraz glavnemu pisarju. Po tem dogodku je bila kraljična z njim tako zelo
zadovoljna, da ga je vzela za moža. Tako je bedak Jurček postal
kralj, dobil je ženo in krono.
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M

edved je hodil po gozdu in iskal veje, da si postavi hišo. Prišel je do nekega kupa, ravno jih je hotel pobrati, ko je
priletela stržica in ga prosila: »Pusti te veje, prosim, raje jih vzemi
drugje. Tu je moj dom in mladičke imam v gnezdu!«
»Grrr!« je zarenčal medved, »že samo moja šapa je večja
od tebe, s kljunom in z nogami vred. In ti me boš učila, kje naj
vzamem veje?!«
»Bodi velik, kolikor hočeš! Samo moj domek pusti, to te prosim!« je rekla stržica in mu zletela čisto pred nos.
»Aha,« je rekel medved, »še tepla se boš z mano? Prav.
Potem ti napovem vojno. Zberi vse ptice, kolikor jih je v gozdu,
jaz pa zberem vse zveri. In jutri pridite na Linu-mangu-magi,
tam se dobimo. Naj zmaga določi, kdo se lahko tako postavlja
pred drugimi!«
Novica se je hitro raznesla po gozdu. Pri stržici so se zbrale
vse ptice, pri medvedu vse zveri. Stržica je svojo vojsko vodila
sama, medved pa je za poveljnico izbral lisico.
»Dobro,« je rekla lisica. »Ko dvignem rep, pojdite naprej in
se pogumno borite. Ko rep spustim, pa je nevarnost blizu, takrat
takoj nazaj!«
Prišli so na Linu-mangu-magi in lisica je dvignila rep visoko
v zrak. Zverine v napad, stržica pa reče:
»Poglejte, no, to lisico. Kako se drži! Pojdi, sršen, in jo piči
pod rep.«
Sršen je mojster svoje vrste, naravnost pod rep je zletel in
pičil tako močno, da je lisica kar zatulila. Rep je spustila med noge
in vsi njeni so se zbali. Pobegnili so – in kdo je zmagal? Ptice. Zato
stržica še danes lahko gnezdi tam, kjer se ji zdi.
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ekoč je živel kralj, ki je imel tri sinove. Bil je srečen in zadovoljen, vse dokler ga ni zadela huda nesreča – postal
je namreč slep.
Leto dni po tistem, ko je oslepel, je kralj neko noč sanjal, da
v gradu, ki stoji nekje daleč za gorami in vodami, žubori izvir žive
vode. Kdor izpije le požirek te čudodelne tekočine, se pomladi,
če pa si slepec z njo umije oči, spet spregleda.
Takoj naslednje jutro je kralj poslal starejša sinova, naj gresta in poiščeta živo vodo. Dal jim je zapreči v kočijo iskre konje,
za na pot pa celo mošnjo zlatih cekinov. Poslovil se je od njiju v
upanju, da se bosta kmalu vrnila z živo vodo.
Toda kraljeviča sta bila nepridiprava. Ni se jima mudilo po
zdravilo za očeta, ampak sta raje zavila v krčmo ob cesti. Tam sta
pila in se veselila ter čisto pozabila, zakaj sta sploh odšla od doma.
Kralj ju je nekaj časa čakal, potem je poslal na pot še
najmlajšega sina.
Kraljevič je hodil že ves dan, ko je na veji drevesa ob poti
zagledal črno vrano. Vprašal jo je, ali morda ve, kje bi našel grad
z živo vodo.
»V gozdu, v gozdu!« je zakrakala vrana.
Kraljevič se je napotil v gozd in bredel vedno globje skozi
gosto vejevje. Še en dan se je prebijal skozi goščavo, ko je prispel
do velike skale, prerasle z mahom. Iz vrha skale se je kadilo kot iz
dimnika. Kraljevič je ob strani skale naše vhod in vstopil.
V votlini je čepela prastara brezzoba ženica.
Mladenič ji je povedal, kaj išče in starka mu je dejala: »Tudi
sama bi potrebovala živo vodo, da bi se pomladila. Imam namreč
čez sto let. Lahko prenočiš v moji koči, zjutraj pa bom sklicala
svojo čredo in poizvedela, kako je z živo vodo.«
Kraljevič je prenočil v votlini. Zjutraj je starka splezala na
vrh skale in zatrobila v rog, da je kar odmevalo po prostranem
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gozdu. Kaj kmalu se je okoli skale zbrala tisočglava čreda divjih
živali: od volkov, lisic, jelenov, veveric in jazbecev pa do medvedov. Starka jih je vprašala: »Ali kdo od vas ve, kje je grad z izvirom
žive vode?«
Gozdne živali so zmajevale z glavo. Še nikdar niso slišale
za živo vodo.
»Pojdi k moji starejši sestri. Ona vlada vodovju. Hoditi
moraš cel dan, da boš prispel do morske obale. Tam živi moja
sestra pod narobe obrnjenim čolnom,« je starka rekla mlademu
kraljeviču.
Kraljevič se je poslovil in se podal na pot. Ves dan je hodil,
preden je prispel na morsko obalo, kjer je zagledal prevrnjen
čoln, ves poraščen z mahom in algami. V njem je živela ženica,
še starejša od gospodarice gozda.
»Torej prihajaš od moje mlajše sestre?« ga je vprašala starka,
ko ji je mladenič pojasnil, po kaj je prišel. »Tudi meni bi živa voda
prišla prav, saj sem stara že čez petsto let. Sklicala bom zbor svojih
podanikov in jih vprašala po živi vodi.«
Starka je splezala na čoln in zatrobila v rog, narejen iz velikanske ribje kosti.
Voda se je zapenila in vzvalovila, ko so ribe od povsod
priplavale k svoji gospodarici. Vse vrste rib so se zbrale, od ščuke,
jesetra, slanika pa do kaplja, krapa in lososa. Toda prav nobena od
njih še ni slišala za živo vodo. Še celo tjulenj in kit sta zmajevala
z glavo.
»Ni druge rešitve, kot da te pošljem k najstarejši sestri,« je
menila starka. »Ona živi dan hoda od tod na vrhu visoke gore,«
je rekla gospodarica morja.
Kraljevič se je poslovil in nadaljeval svoji pot. Po dnevu
hoda je prispel do visoke gore in se povzpel na njen vrh. Našel je
vhod v skalovje, kjer je sredi votline prebivala zelo stara ženska.
Spala je na ležišču iz ptičjega perja. Kraljevič jo je zbudil in ji
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povedal zakaj je prišel. Starka je prijela za rog, narejen iz kosti
orlove peruti, in zatrobila nanj.
Od vseh strani so privršale pisane jate ptic, da se je nebo
kar stemnilo.
Toda nobena izmed njih ni vedela, kje žubori izvir žive
vode. Tedaj je od nekod priletel še velikanski orel. Ta je vedel,
kje je grad z živo vodo. Tisočletna starka, gospodarica ptic, mu je
takoj ukazala, naj ponese kraljeviča k izviru in naj ga živega ter
zdravega prinese nazaj.
Kraljevič se je usedel orlu na hrbet in se ga oprijel za peresa
na perutih. Orel velikan se je dvignil v zrak in odletel.
Letela sta in letela, dokler nista končno priletela do gradu
z živo vodo.
Orel se je spustil na grajski zid in naročil kraljeviču: »Glej,
da se ne boš predolgo mudil v grajskih prostorih. Grad namreč
varujejo grozni zmaji, ki bruhajo ogenj. Pravkar spijo, toda če
se bo prebudil le eden od njih je z nama konec.«
Kraljevič mu je obljubil, da bo ravnal, kakor mu je naročil,
nato je potihoma vstopil skozi grajska vrata. Že na grajskem dvorišču je kar grmelo od smrčanja spečih pošasti, toda kraljevič ni
bil strahopeten. Previdno je stopal skozi neštete grajske sobane,
dokler ni našel tiste, sredi katere je žuborel izvir žive vode in
škropil okoli sebe zlate kapljice.
»Tukaj je torej živa voda!« se je razveselil kraljevič. Izza srajce je čutaro in si jo napolnil z žuborečo vodo. Že je hotel pohiteti
k orlu, ki ga je čakal pred gradom, ko je v kotu sobane zaslišal
rahel vzdih. Stopil je do postelje ob steni, ki je bila zagrnjena s
svileno zaveso, in jo odgrnil. Zagledal je prelepo princesko, ki je
trdno spala.
»Moral bi proč,« je pomislil kraljevič, »a kako naj odidem
od take lepotice?«
Stopil je k oknu in pomahal orlu, da bo kmalu prišel, nato
se je vrnil k postelji in občudoval spečo princesko. Preden je
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odšel, je na košček lubja napisal svoje ime in ime očetovega kraljestva, potem ga je skril pod posteljo.
Orel ga je ves nestrpen čakal na obzidju in si od strahu s
kljunom pulil perje. Končno se je kraljevič vrnil. Ko sta letela nazaj
čez morje, je orel nenadoma, brez vsakega opozorila, strmoglavil
navzdol.
»Kako se počutiš?« je vprašal kraljeviča.
»Zelo slabo mi je postalo.« je priznal mladenič.
Orel se je vzravnal šele tik nad valovi, tako da si je kraljevič
že zmočil noge in od groze zavpil.
»To naj ti bo maščevanje, ker sem to moral tako dolgo v taki
grozi čakati pred gradom,« mu je rekel orel.
»Končno sta prispela!« je veselo zacvilila tisočletna gospodarica, ko sta priletela na njeno goro. »Si našel živo vodo? Daj
mi požirček, saj sem ti jo pomagala najti,« je zaprosila kraljeviča.
Kraljevič je starki ponudil požirek iz čutare in glej, v hipu
se je pomladila za petsto let.
»Na, tu imaš krepelce za nagrado, koristilo ti bo,« je starka
razveseljena ponudila kraljeviču staro krepelce.
»Le kaj naj si počnem z njim?« jo je začudeno vprašal
kraljevič.
»Pričaraš si lahko grad in lepo posestvo, kadar ga boš potreboval,« mu je pojasnila ženica.
Zdaj je orel ponesel kraljeviča k srednji sestri, gospodarici
vodovja. Tudi ta je popila požirek žive vode in se v hipu pomladila.
Za nagrado je kraljeviču podarila čudežni prt, s katerim si je
lahko na mizo pričaral same dobrote. Prispela sta tudi k najmlajši
starki. Ko je zaužila požirek žive vode, se je v hipu spremenila v
brhko ženo.
Od nje je kraljevič dobil za nagrado zarjavele čudežne škarje, s katerimi je lahko odganjal divje zveri.
Nato je orel ponesel kraljeviča v bližino domačega gradu,
kjer ga je odložil.
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Kraljevič se mu je lepo zahvalil in se poslovil. Na poti
domov je šel tudi mimo krčme, v kateri sta veseljačila njegova
starejša brata. Pred krčmo je zagledal bratova konja, ki sta lačna
žalostno povešala glavi.
Brata sta skozi okno zagledala najmlajšega brata in ga povabila noter. Hotela sta izvedeti, kaj počne tukaj. Mladi kraljevič
jima je vse natančno povedal in jima v dokaz pokazal čutaro na
svojih prsih.
Ker se je medtem zvečerilo, sta starejša brata predlagala
mlajšemu, naj prenoči pri njiju. Mladi kraljevič je privolil in nič
hudega sluteč legel na posteljo, kjer je od utrujenosti hitro zaspal.
Tedaj sta si starejša brata veselo pomežiknila in spečemu
bratu družno izmaknila čutaro z živo vodo. Pretočila sta čudežno
tekočino v svojo čutaro, mladeničevo pa napolnila z umazano
vodo iz bližnjega jarka. Takoj za tem sta prevaranta pohitela domov k očetu in mu premazala oči z živo vodo. Glej čudo – oče se
je pomladil in tudi spregledal. Ves blažen je bil od veselja in ni
mogel prehvaliti svojih junaških sinov.
Naslednji dan se je vrnil s poti tudi najmlajši.
»Si tudi ti našel živo vodo?« ga je pobaral oče.
»Le kako bi lahko takle mlečnozobec kaj našel? V vaški
krčmi je prebil ves čas, ko sva se midva prebijala skozi neštete
nevarnosti do žive vode,« sta se vmešala starejša brata.
Najmlajši sin je izvlekel čutaro izza srajce. Kralj je pogledal
vanjo in jezno dejal: »To je voda iz umazane mlake. Kaj bi me rad
ogoljufal? Kdor bi si s to vodo umil oči, bo oslepel!«
Starejša brata sta takoj pristavila svoj piskrček in nagovorila očeta, da je za kazen obsodil najmlajšega brata na smrt z
utopitvijo.
Smrtno obsodbo naj bi opravil grajski lovec, toda mladenič
se mu je zasmilil, zato ga je rajši posadil v čoln in ga odrinil na
morje.
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Tako je ubogi mladenič dolgo plul pa valovih, dokler ni s
kljunom čolna zadel ob skalnato obalo otoka. Splezal je na kopno,
da bi se razgledal. Na otoku je bila goščava, polna divjih volkov
in medvedov. Zveri so planile proti mladeniču, da bi ga raztrgale.
Toda kraljevič se je spomnil zarjavelih škarij in jih takoj potegnil
iz žepa. Škarje so imele čudežno moč, da so se zveri ob pogledu
nanje prestrašile in razbežale v gozd.
Kraljevič je bil po dolgi plovbi hudo lačen. Izvlekel je iz
žepa čudežni prt, z njim pregrnil eno od skal in rekel: »Prekrij se,
prtiček, z dobrotami!«
In glej, že je bil prtiček poln vseh vrst jedače in pijače, da
se je kraljevič lahko najedel do sitega.
»Še tretje čudežno darilo imam,« je pomislil in segel po starem krepelcu. Pričel je meriti s krepelcem v obalo in tam je v hipu
zrasel krasen grad. Kraljevič se je naselil v gradu in živel v njem
puščavniško življenje. Hrane mu ob čudežnem prtiču ni manjkalo,
s škarjami pa je odganjal volkove in medvede, če so prišli blizu.
Medtem je v gradu, kjer je izvirala živa voda, lepa kraljična
povila sinka. Fantič je rasel, se naučil hoditi in govoriti in tako je
lepega dne začel spraševati mamico, kdo neki je njegov oče in
kje živi. Kraljična ni znala odgovoriti na njegova vprašanja, saj še
sama ni vedela, kdo je sinkov oče.
Nekega dne je sinko med igro zlezel pod posteljo in našel
zvit kos brezove skorje, na katero se je bil kraljevič podpisal takrat,
ko je prišel po živo vodo.
Kraljična je vzela kos lubja v roke in se odločila, da bo šla
poiskat svojega izginulega zaročenca in sinovega očeta.
Dala si je zgraditi veliko ladjo z rdečimi jadri, modrimi prapori in s črnimi topovi. S to ladjo je odplula iskat svojega izbranca.
Dolgo je plula preko morja, preden je končno priplula v
kraljestvo, katerega ime je bilo na koščku lubja.
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Kralj je z grajskega okna z daljnogledom opazoval lepo
jadrnico in je poslal k njej sla, naj poizve, kdo je prijadral z njo
in zakaj.
Sel se je kmalu vrnil in povedal, da se je pripeljala kraljična
iz gradu, v katerem izvira živa voda in želi govoriti s kraljevičem,
ki je prišel k njej živo vodo iskat.
Kralj je sinovoma pohitel na obrežje.
Oba kraljeviča sta v en glas zatrjevala, da sta prav onadva
nalila živo vodo v čutaro.
»Pokažita roke!« jima je ukazala kraljična.
Kraljeviča sta iztegnila proti njej dlani.
»Noben od vaju ni bil v mojem gradu, kajti tistemu, ki se je
dotaknil žive vode, se dlani zlato svetijo,« je strogo dejala kraljična.
»O, joj, prejoj, imel sem še tretjega sina, pa sem ga ukazal
utopiti,« je zatarnal kralj.
Tedaj je k njemu pristopil lovec in mu povedal: »Vaše veličanstvo, takrat nisem izpolnil vašega ukaza, ampak sem mladega kraljeviča v čolnu porinil na morje. Na nekem otoku živi kot
puščavnik v svojem gradu.«
Kraljična je ukazala spet odriniti na morje. Končno je ladja
priplula do otoka, na katerem je imel kraljevič svoj grad. Kraljevič
jo je pričakal na obali in dlani so se mu že iz daljave zlato svetile.
Kraljična ga je objela in sinko je končno našel očeta. V gradu so kmalu slavili razkošno poroko. Verjetno ženin in nevesta
še danes kraljujeta, saj dobro vesta, kje je izvir žive vode in jima
starost ne more do živega.
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N

aj za začetek povem, da so v teh časih živali še
znale govoriti. Toliko, da veš. Tedaj je bilo drugače.
Nekoč je volk hodil po gozdu in stopil na polža. Polž mu
je nemudoma zabrusil: »Kako hudoben si, volk! Zakaj stopaš po
šibkih in še ponosen si videti! Veš … Če si bom zaželel, bom tekel
veliko hitreje kot ti in premagal bom vso vas, vse volkove. Si upaš
staviti?«
»Kaj? Tebe da ne bi mogel dohiteti, ti slabič,« mu posmehljivo odvrne volk.
»Da, mene. Pridite jutri, pa bomo videli, kdo se bo zadnji
smejal, kdo bo prvi do reke se zagnal,« pravi polž.
»Prav, bomo prišli.«
Tako volk nadaljuje pot. Niti dvajset korakov ni prehodil,
že je stopil v osje gnezdo.
»Kako hudoben si, volk! Zakaj stopaš po šibkih in še ponosen si videti! Me ose se te že ne bojimo! Si upaš staviti, da lahko
tebe in tvoje prijateljčke utopimo v reki?«
»Ve? Prosim, ne šalite se,« se zasmeji volk.
»Da, me,« pritrdijo čebele, »pridite jutri, pa bomo videli, kdo
se bo zadnji smejal, koliko časa boš lahko plaval.«
»Prav, bomo prišli,« odvrne volk in se odpravi zbrat svojo
krdelo volkov.
Medtem so polži in ose zasnovali veliko vojsko polžev in
os. Naš polž je osam naročil, naj se skrijejo v veje vrbe, ki rastejo
ob reki. Njegov načrt je bil, da do reke pripelje volkove, potlej pa
naj jih one tako dolgo obletavajo in pikajo, dokler se ti ne vržejo
v vodo. Ose so se strinjale in odletele.
Zatem je polž naročil svojim prijateljem polžem, naj se razporedijo po vsej poti do reke. Na vsakih pet korakov je tako stal
en polžek.
Naslednje jutro so se volkovi in polž srečali na dogovorjenem mestu, na startu.
Pripravljeni, pozor, zdaj!
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Začeli so teči.
Volkovi so zdrveli z nadzemeljsko hitrostjo in se med begom drli: »Kje si, polž?«
Polži, razmeščeni na vsakih pet korakov, pa so eden po
eden odgovarjali: »Tukaj sem, volkovi.«
Ko so volki pritekli do cilja – do reke, so iz zasede priletele
ose in se spustile v boj z volkovi.
Ubogi volkovi so eden za drugim skočili v reko. Potopljeni
so bili v celoti, le njihovi nosovi so kukali iznad površja vode.
Ose pa so kričale: »V nos ga daj, v nos jih daj!« Volkove so
pikale v nosove in neusmiljeno zabadale svoja žela.
Vsak volk do zadnjega se je potopil. Polži in ose so se zadovoljni vrnili v gozd, le ose so bile utrujene kot še nikoli.
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N

ekoč je živel v vasi veliki bogataš z dvema hčerama. Mož je počasi popolnoma obubožal in nazadnje krošnjaril po
ulicah. Nekega dne je zjutraj vstal pa vprašal eno svojih hčera: »Kaj
bi rada, da ti prinesem zvečer, hčerka?« Ona je odvrnila: »Uro, zelo
jo potrebujem.« Potlej se je obrnil k drugi – ta si je želela cvetlico.
In mož se je brž odpravil: jahal je na konju, saj je bila pot dolga.
Bilo je še zgodaj, vendar od jutra do večera ni prodal ničesar,
tako da ni mogel kupiti ne ure, ne cvetlice. Pozno zvečer, ko se
je že ravnal proti domu, ga je zalotila silna nevihta z dežjem. Mož
ni imel denarja niti toliko, da bi šel vedrit in si kupil nekaj hrane.
Pustil je torej konja, naj gre, kamor hoče – konj ga je nosil naprej
in naprej. Mož je prijezdil na dvorišče neke krčme, razjahal in
se ulegel, da bi zaspal. Nekako ob treh ponoči je zaslišal, kako
igrajo godala na vrtu, pa ni mogel nikogar razločiti. Spet je zaspal,
zjutraj se je zbudil, okobalil svojega konja in odjezdil. Spotoma je
zagledal cvetlico. Potlej se je domislil, kaj mu je dejala hči, pa je
šel in jo utrgal. Tedaj je planila nanj neka pošast in mu rekla: »Kaj
ni dovolj, da si jedel in spal, zdaj bi rad še cvetlic?! Povej, kaj boš
počel z njimi!« In mož je povedal svojo zgodbo. Tedaj reče pošastnež: »Pripelji mi deklico! Sledil ti bom, in če je ne privedeš, te
požrem.« In mož res gre po hčerko in jo privede v gostilno. Potlej
jo pusti noter in odide. Ko je sonce zašlo, je deklica zagledala pošastneža. Ta je stopil k njej in rekel: »Ne boj se, ne bom ti storil nič
hudega.« In nobene ni več zinil, ampak se je kar pobral. Ob treh
se je spet začela godba, toda nikogar ni bilo videti. Čez mesec dni
je videla deklica v sanjah, da se njena sestra moži. In ko je zjutraj
vstala, je povedala to pošast-nežu; ta ji je dovolil, da za dan ali dva
lahko gre na svatbo; na pot ji je dal tudi kupe denarja. Deklica je
odšla, toda namesto dveh dnevov je ostala kar tri, ker ji sestra pač
ni pustila oditi. Vrnila se je šele tretji dan, toda v teh treh dneh ni
bilo niti godbe niti česa drugega. Drugo jutro je deklica vstala,
šla na vrt in našla pošastneža v predsmrtnih krčih. Objame ga in
poljubi, pošastnež pa se pri priči spremeni v kraljeviča. Saj je bil
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nekoč deček, ki ga je bil oče preklel, rekoč: »Če ne naletiš na živo
dušo, ki te bo vzljubila, ne boš nikoli več človeško bitje.« Tedaj je
dekličin oče zagledal, kako plapolajo zastave nad gostilno. Takoj
je vedel, kaj se je zgodilo. Šel je tja in se pridružil mladima dvema
v svatovščini. Jedli so in pili, da je vse teklo od miz. O, da bi se
nam še bolje godilo!
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N

ekoč je živel kralj, ki je imel lepo, prelepo hčer, da
se je vsakdo čudil njeni lepoti. Snubili so jo kraljeviči in gospodje,
pa se ni hotela omožiti. Oče kralj ji je rekel: »Vzela boš junaka.
Izvedel sem, da nekje na svetu živi kralj, ki ima ptico, ta ptica pa
nese zlata jajca. Ptico varujejo v zlati kletki v kraljevem vrtu, ki
ga obdaja tako visok zid, da ga niti ptica ne preleti. Za stražo
ob vratih stojijo dva leva in dva risa in dva črna volkova in dva
trebušasta slona in dva hitronoga hrta. Kdor hoče dobiti mojo
hčer, mora prinesti ptico, ki nese zlata jajca, prinesti pa mora
tudi kletko iz kraljevega vrta, kakor ve in zna.«
In živel je mladenič, ki se je v prelepo dekle, takoj ko jo je
zagledal, zaljubil, tudi ona pa se je zaljubila vanj. Fant je dan in
noč žaloval, venel in hujšal; ni ne jedel ne pil, kajti mislil je samo
na deklico. Tudi ona je venomer mislila nanj, toda kraljevski oče
je vztrajal. Mladenič je šel lovit, da bi se razvedril in se otresel
srčnih bolečin. V gozdu je v nekem grmu našel kačo, ujeto v precep. Kača se je zvijala in sikala, izvleči pa se iz precepa ni mogla.
Mladenič se ji je približal in kača ga je prosila: »Pozdravljen, junak! Reši me iz precepa in pomagala ti bom.« Mladenič se je je
usmilil in jo rešil, kača pa mu je rekla: »S teboj pojdem. Nič se ne
boj, samo varuj me kot sestro, jaz pa bom tebe kot brata.«
Tako se je tudi zgodilo. Mladenič se je napotil iz gozda
domov, kača se je odplazila za njim in mu rekla: »Skrila se bom
v hiši, videla pa se bova v spalnici, ko pojdeš spat. Potem mi boš
povedal, kako naj ti pomagam.« Ko je zvečer mladenič prišel v
spalnico, je kača prilezla izpod postelje in rekla: »Nič se ne boj.
Zdaj bom slekla kačjo srajco in videl boš, kdo sem.« Kača je slekla
kačjo srajco in se spremenila v belo vilo. Mladenič se je začudil,
vila pa mu je rekla: »Junak in pobratim, odkrito mi povej, kako naj
ti pomagam!« Mladenič je vili posestrimi razodel svojo nesrečo,
kako se je zagledal v prelepo deklico, kraljevo hčer, in tudi ona
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bi se rada poročila z njim, toda kraljevski oče zahteva, naj mu zet
junak prinese ptico, ki nese zlata jajca drugemu kralju, svojemu
gospodarju.
»Junak in pobratim,« je rekla vila, »res ne vem, kateri kralj
na svetu ima ptico, ki nese zlata jajca. Jutri te bom peljala k
Vetrovi materi in prosila jo bova, naj vpraša svojega sina, kje sta
na svetu tisti kralj in tista ptica. Veter obhodi ves svet, mogoče ve
zanju.« Mladenič se je pred svitom zbudil, vila je oblekla svojo
kačjo srajco, se spet spremenila v kačo in rekla: »Nosi me v svoji
torbi, pokazala ti bom pot k Vetrovi materi.«
Tako se je tudi zgodilo. Ko sta prišla k Vetrovi materi, sta jo
prosila, naj sina vpraša za ptico, ki nese zlata jajca. Vetrova mati
je skrila mladeniča v svoji hiši, da ga ne bi odnesel Veter, ko bo
prišel domov večerjat. »Veš, sinko moj,« je rekla Vetrova mati, »Veter
je včasih slabe volje.« Tisti večer je bil Veter tih in miren. Mati mu
je povedala, da ima gosta. Veter je bil dobre volje in je povabil
gosta k večerji. Povedala sta mu, kdo sta in zakaj sta prišla. Veter
je premislil in rekel: »Nikjer na svetu nisem videl takšne ptice. A če
sem jo mogoče tudi videl, nisem pogledal v njeno gnezdo. Ampak
pojdita k Mesečevi materi in jo prosita, naj vpraša svojega sina. Ta
pokuka s svojo mesečino v vsako luknjo in razpoko, skozi sleherni
žleb in okno. Mogoče je kje videl tako ptico.«
Popotnika sta prenočila pri Vetrovi materi, naslednji dan pa
sta odšla iskat Mesečevo mater. Ko sta prišla k njej, ju je prijazno
sprejela pod streho. Dolgo so čakali, preden je prišel polni Mesec
k materi večerjat. Pri večerji sta povedala, kaj ju je prineslo. Mesec
je premislil in rekel: »Take ptice nisem videl nikjer, gosta. Vsaj ne
spomnim se. Pojdita k Sončevi materi. Mogoče je Sonce kje na
svetu videlo takšno ptico.«
Naslednji dan sta junak in njegova posestrima vila spet
odšla na pot iskat še Sončevo mater. Tjakaj sta prišla približno
ob sončnem zahodu. Sončeva mati je sprejela gosta pod streho,
toda skrila ju je v ledenico, da ju Sonce ne bi opeklo. Ko je Sonce
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prišlo k materi na večerjo, mu je povedala, kaj in kako je in ali
je videlo kje na svetu visoko obzidan kraljevski vrt, v njem zlato
kletko, v kletki pa ptico, ki nese zlata jajca, in ob vratih za stražo po
dva leva, dva risa, dva črna volkova in dva trebušasta slona. »Videlo
sem,« je dejalo Sonce, »to ima ta in ta kralj v tej in tej deželi.« In
Sonce je povedalo vse o čudežni ptici. Popotnika nista mogla
večerjati s Soncem, ker bi ju silna vročina spekla, toda Sončeva
mati, zvezda Sončnica, je gosta potolažila in jima pokazala pot h
kralju, ki ima tisto ptico.
Junaški mladenič se je napotil s svojo posestrimo v kraljestvo tistega kralja. Ko sta prišla tja, je vila neke noči opolnoči
v gozdu odrezala šibo, jo dala svojemu pobratimu in mu rekla:
»Noč bo, ko bova prišla pred tista vrtna vrata, za katerimi je ptica.
Prinesla ti bom ključe, ki jih ponoči skriva kralj v postelji pod svojim vzglavjem. S to šibo boš ošvrknil zveri, ki stražijo pred vrati,
potem boš odklenil vrata in stopil na vrt.«
Tako se je tudi zgodilo. Vila je okrog polnoči odšla v kraljev dvorec. Nihče je ni ne videl ne slišal. Kralj je spal. Pohitela je
k njegovemu vzglavju, izvlekla zlat ključ in ga odnesla svojemu
junaku. Ko je mladenič stopil pred vrata, sta slona bedela vsak
na svoji strani vhoda, mahala z rilcema in pihala skozi nozdrvi.
Junaški mladenič se je priplazil in ošvrknil s šibo najprej enega,
potem še drugega. Okamnela sta prav tisti hip, ko sta dvignila
rilca, da bi z njima strla junaka.
Malo naprej sta na svoji strani vhoda stražila dva črna volka.
Ko se jima je junak približal, sta pokazala zobe in ga naskočila.
Brž je ošvrknil s šibo najprej enega, potem še drugega. Volka sta
okamnela, kakor sta se bila povzpela na zadnje noge, zinila in
pokazala zobe.
Junak je šel dalje in prišel k dvema divjima risoma, ki sta
stražila vsak svojo stran vhoda. Že sta se pripravila, da bi skočila na junaka kakor mačka na miš, pa ju je šibo. Sredi skoka sta
okamnela.
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Pred samimi vrati pa sta sedela leva, vsak na svoji strani. Junak ni čakal, da bi se dvignila, marveč je stekel k njima in
ošvrknil s šibo enega, nato pa še drugega. Leva sta okamnela.
Junak je vzel zlate ključe, odklenil zlato ključavnic na vratih, vstopil s posestrimo na vrt in ob kletki zagledal krilatega zmaja. Brž ga
je ošvrknil s šibo in tudi zmaj je okamnel. Stisnil je kletko s ptico k
sebi, posestrima vila pa ga je ogrnila s svojim meglenim plaščem.
Bilo je, ko da ga nosi veter. Komaj se je zasvitalo, že je bil
doma. Bela vila si je oblekla svojo kačjo srajco in zlezla v spalnico
pod posteljo, junak pa je obesil zlato kletko s ptico na kavelj in šel
spat. Takoj ko se je zjutraj zbudil in vstal, je pogledal ptico v kletki.
Znesla je bila tri zlata jajca. Posestrima vila je rekla junaku: »Odnesi
ptico kralju in zasnubi njegovo hčer!« Junak je odnesel ptico v
zlati kletki kralju. Ko je Kralj zagledal ptico, ki nese zlata jajca, se
je razveselil. Ampak ko je izvedel, da njegovo hčer snubi preprost
junak, ga je veselje minilo in rekel mu je: »Na svetu je tudi kralj, ki
ima na vrtu hruško, ta pa rodi zlate sadeže. Če hočeš postati moj
zet, mi moraš prej prinesti tisto hruško in jo presaditi na moj vrt.«
Junak je v kraljevi dvorec prišel vesel, iz njega se je vračal
žalosten. Povedal je posestrimi, kaj je doživel, ona pa je dejala:
»Nič ne pomaga, spet morava k Vetrovi in Mesečevi materi, da
nama povesta, kje živi kralj, ki ima na vrtu hruško z zlatimi
sadeži.«
Spet sta šla po vrsti kakor prvič. Ničesar nista zvedela ne
pri Vetru, ne pri Mesecu, ne pri Soncu. Sončeva mati jima je rekla,
da bi bilo dobro, če bi šla povprašat Oblakovo mater. Oblak obide ves svet in mogoče je kje videl takšno hruško. Kaj sta hotela,
vzela sta pot pod noge in se napotila k Oblakovi materi. A ko sta
prišla, jima je Oblak povedal, da take hruške še ni videl. »Ampak
pojdita,« je rekel, »k Zrakovi materi. Zrak potuje po vsem svetu,
mogoče je videl tako hruško.«
In odšel je junak s svojo posestrimo k Zrakovi materi. Zrak
jima je povedal, kje je tista hruška, a ko sta prišla tja, sta videla,
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da hruška raste pred kraljevim dvorcem. Dvorec je bil zavarovan
z dvojnim okopom in s trojnim obzidjem. Ob vsakih vratih so
stražili ognjeni zmaji. Iz žrel so jim sikali plameni. Kar so dosegli,
vse so požgali in zastrupili. Na vrtu so na hruško pazili goži. Po
vrtu okoli obzidja so posedali veliki orli in kragulji, eden večji in
grši od drugega, pa še jate skobcev, jastrebov in drugih divjih ptic.
Posestrima vila je odhitela na planino in sklicala na pomoč
vse vile, rojenice, vetrnice, lednice in može vilenjake, ki so jih
bile vile same nekoč začarale. Vile vetrnice so razpihale burjo in
nevihto, lednice so zamesile led. Dvignila se je strašna nevihta in
led se je usul iz oblakov, odleteli so orli, kanje ter vse roparske
ptice, zmaj se je zavlekel v svoj brlog pod okopom, goži so se
poskrili v svoje luknje. Tedaj so planili vilenjaki in izruvali hruško
s koreninami vred pa jo okrog polnoči, ko bi mignil, prenesli iz
ene dežele v drugo, iz enega kraljestva v drugo kraljestvo. Brž so
izkopali na vrtu jamo in hruško vsadili. Drugi dan se je mladenič
zglasil pri kralju in ga popeljal na vrt, da mu pokaže drevo, ki rodi
zlate hruške. Kralj se je razveselil, takoj nato pa junaku rekel: »Na
svetu živi kralj, ki ima v svoji staji vitorogega ovna, obraščenega
z zlato volno, iz katere je moč presti in tkati zlato tkivo. Ne boš
zet, če mi ne pripelješ tega ovna.«
Junak se je od kralja vrnil žalosten in svoji posestrimi povedal, kaj spet hoče kralj. Posestrima vila je odpeljala junaka, svojega
pobratima, spet k Vetrovi materi. Veter ni vedel ničesar o ovnu.
Odpeljala ga je k Mesečevi materi. Niti Mesec ni vedel ničesar o
ovnu, obraščenem z zlato volno. Šla sta k Zrakovi materi. Zrak jima
je rekel, naj gresta k Morju in ga vprašata, ali mogoče vé za ovna.
Zraku se je zdelo, da je videl ovna na nekem otoku sredi Morja,
a ni se mogel natančno spomniti, kod.
Junak je s svojo posestrimo odšel k Morju. Morje je reklo:
»Pridita, peljalo vaju bom na otok, kjer živi kralj, ki ima v srebrni
staji ovna, obraščenega z zlato volno. Daleč je to.« Junak in njegova posestrima sta odšla na pot. Morje ju je vodilo in dolgo sta
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potovala. Ko sta prišla do tistega otoka, sta videla, da se povsod
okoli otoka dviga strma obala, še ptica je ne bi preletela. Bela vila
je prijela svojega pobratima za roko in zletela sta na obalo. Tako
sta prišla na otok in do kraljevega dvorca, toda okoli srebrne staje
je bilo jezero, na njem pa en sam kraljev čoln. S srebrno verigo
je bil pripet k srebrnemu stebru in priklenjen s srebrno ključavnico. Varovali pa so ga trije kraljevi služabniki z golimi sabljami.
Posestrima vila je junaku rekla: »Prepeljiva se na drugo stran.«
Vila je vzela orehovo lupino in jo spremenila v čoln.
Razprostrla je plašč in ga spremenila v jadro. Z vratu je snela
iglo, s katero je spenjala svoje belo ogrinjalo, in jo spremenila v
veslo. Pobratim in posestrima sta sedla v čoln in se prepeljala čez
jezero do srebrne staje. Vzela sta ovna, mu z junakovim pasom
zvezala roge in ga odpeljala k morju. Morje je vse tri prepeljalo
na drugo obalo. Junaški mladenič je naslednji dan prišel k očetu
lepe deklice in mu pripeljal ovna, na katerem je rasla zlata volna,
iz katere je moč presti in tkati zlato tkivo. Kralj se je razveselil, a
še ni bil zadovoljen. Junaku je rekel: »Poglej tisti skalnati hrib!
Do jutri mi ga zravnaj z dolino in napravi tam ledino, če hočeš
postati moj zet. Če ne boš napravil tega do jutra, ko vstanem iz
postelje, ne dobiš dekleta.«
Junak je potožil posestrimi, ta ga je pa potolažila, odšla v
planino in prosila tovarišice, naj ji pomagajo. Obljubile so ji in
do svita prekopale ves hrib, ga zravnale z dolino in spremenile v
ledino. Ko je zjutraj kralj vstal in zagledal namesto hriba ledino,
je rekel: »Lepo je vse to, ampak ne boš moj zet, če mi ne sezidaš
do jutri sredi te ledine belega kraljevskega dvorca, v njem pa toliko sob, kolikor je dni v letu, vse sobe pa naj bodo opravljene po
gosposko.«
Junak je povedal posestrimi, s čim spet sitnari kralj. Vila
je zaprosila tovarišice, naj ji pridejo pomagat. Do svita so sezidale bel dvorec iz žlahtnega kamna in ga po gosposko opremile. Noben kralj na vsem svetu nima takega dvorca, kakršnega so
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sezidale vile čez noč. Ko se je drugi dan sprehajal kralj z junakom
po belem dvorcu, se je spomnil, da še nekaj pogreša. Odprl je
okno, pogledal po polju in rekel junaku: »Poglej tole pusto ravnino! Do jutra mi jo poprek in počez skrči, preorji, posej z belo pšenico in to pšenico jutri požanji, poveži, omlati, zmelji, za južino
zamesi in speci pogačo - pa boš moj zet!«
Junaški mladenič se je razžalostil kakor še nikoli, saj vsakdo
ve, da kaj takega ni mogoče narediti čez noč. Potožil je posestrimi,
ta pa mu je rekla: »Pobratim, tudi s tem se bova spoprijela. Če bodo
prišli vsi, ki jih bom poklicala na pomoč, bodo že nekaj naredili.
Prisiliti jih pa ne morem.« Vila posestrima je preletela planine in
ravnine in sklicala na pomoč vse vile in vilenjake: rojenice, lednice, vetrnice in jezljivke. O prvem mraku je že vrvelo po ravnini
delavk ko mravelj. Kot bi trenil, je bilo polje očedeno, preorano,
posejano. Do dne je bilo vse končano: na polju so valovili ogoni
zrele pšenice, da jih je bilo veselje pogledati. Prišel je kralj, da bi
videl, česar ni videl dotlej še nihče. Do poldneva je bila pšenica
požeta, povezana, omlačena, zmleta v moko in iz nje je bila do
južine zamešena in spečena pogača. Ampak vile jezljivke so med
pšenico pomešale tudi ljuljko. Vila posestrima pač ni mogla stati povsod zraven, preveč je bilo dela. Toda opomnila je junaka
pobratima, naj pogače ne pokusi prvi. Kralj je povabil junaka na
kosilo. Sedla sta k mizi. Kralj je prelomil pogačo, ki se je še kadila od vročine. S tekom se je najedel do sitega. Pa ga je zabolela
glava, postalo mu je slabo, zelo slabo. Zastrupil se je bil z vročo
pogačo in umrl.
Junak se je oženil z lepo deklico, kraljevo hčerjo, in sam
postal kralj. Potem je živel v miru in zadovoljstvu: imel je kraljico
lepotico, imel v zlati kletki ptico, ki je nesla zlata jajca, imel na
vrtu hruško, ki je rodila zlate hruške, in imel nazadnje vitorogega
ovna, obraščenega z zlato volno, iz katere je bilo moč presti in
tkati zlato tkivo. Samo eno zlo je ostalo - v žitu mu je rasla ljuljka.
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P

red davnimi časi je v kraju Cong v Cong Mayu živela deklica. Obljubljena ji je bila poroka s kraljevim sinom, ki
ga je imela izjemno rada. Nekega dne je kraljevega sina umoril
sovražnik. Deklica je hirala od žalosti in cela vas je trpela z njo, saj
so vsi vedeli, kako rada ga je imela. Nekega dne je mlado dekle
izginilo in vaščani so menili, da so jo ugrabile vile.
Čez nekaj časa so vaščani v reki opazili belo postrv, kar je
bilo zelo nenavadno, saj je v tej okolici dotlej ni opazil še nihče.
Belo postrv je opazovalo več generacij in nikoli se ni spremenila
niti ni spremenila svojih navad. Ljudje so menili, da je postrv čarobna riba, zato je nikdar niso nadlegovali in so jo vedno obravnavali s spoštovanjem.
Mnogo, mnogo let kasneje je v reki, v kateri je živela postrv,
nek vojak lovil ribe in ujel je belo postrv. Ljudem se je posmehoval
in se hvalil: »Ujel sem dragoceno belo postrv in zdaj jo bom prav
tukaj skuhal.« Zanetil je ogenj in si pripravil ponev. Ko je bil ogenj
dovolj velik, je vanjo položil belo postrv in jo pridržal nad ognjem.
»Še nikdar nisem videl bele postrvi,« je rekel, »ta riba bo
najverjetneje najboljša večerja izmed vseh, ki jih bom kadarkoli
dobil! Komaj čakam, da bo zlatorjavo pečena.«
Čez nekaj časa je vojak postrv na ponvi preobrnil in presenetilo ga je, da postrv ni porjavela in je ostala bela. »No,« si je mislil,
»jo bom čez nekaj časa spet obrnil in jo na tej strani pustil peči še
nekoliko dlje.« Vendar ko je ribo ponovno obrnil, tudi druga stran
ni porjavela. Mislil si je, da morda ta vrsta ribe pač ne porjavi, in
se odločil, da jo bo pojedel. »Zagotovo bo imela tudi neporjavela
odličen okus, če je že tako posebna riba.«
Vojak je začel rezati ribo z nožem in zaslišal je glasen krik.
Prestrašil se je in odskočil.
»Poglej, kaj si storil s tem nožem,« je jokalo prelepo dekle,
ki je držalo svojo odrezano roko. »Zakaj me nisi moral preprosto
pustiti v reki? Čakam, da se vrne moj ljubljen princ, zato me moraš nemudoma odnesti nazaj do reke.«
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»Ampak,« je drgetal vojak, »prelepega dekleta ne morem
peljati do reke in ga kar vreči vanjo!«
»Če me ne vrneš v reko in zgrešim mojega princa, te bom
večno preganjala,« je reklo dekle, in takrat se je spremenilo nazaj
v belo postrv.
Vojak je ves tresoč nemudoma pobral postrv in jo položil
na čist krožnik. Tekel je nazaj do reke in jo previdno spustil nazaj v vodo. Za nekaj trenutkov je v vodi zaradi rane nastal rdeč
madež in od tega dne naprej imajo vse postrvi na straneh rdečo
znamenje.
Vojak je spremenil svoja prepričanja in nikoli več se ni norčeval iz prepričanj drugih in nikoli, nikoli več ni jedel rib.
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V

Messini je živel princ, ki je bil enako bogat kot
skop. Dvakrat na dan si je dal na mizo rezino kruha, rezino pršuta,
tanko kot hostija, in kozarec vode. Imel je enega samega sobarja,
ki mu je dajal dva centa na dan, jajce in toliko kruha, da ga je lahko
pomočil vanj. Tako ni bilo čudno, da je vsak služabnik vzdržal pri
njem največ teden dni; po nekaj dneh so vsi po vrsti dali odpoved. Nekoč je prišel v službo sluga, ki je bil zelo premeten. Če bi
ga gospodar bolje poznal, bi vedel, da je sposoben mimogrede
suniti čevlje in nogavice.
Sluga se je imenoval Jožef. Ko se je bolje razgledal, je odšel
k neki oglarki, ki je imela blizu palače trgovino. Bila je bogata
ženska in mati zelo lepega dekleta. Rekel ji je: »Botra, ali bi radi
omožili hčer?«
»Ko bi Bog hotel, da bi si našla pridnega mladeniča, Jožef,«
je odvrnila ženska.
»ln kaj menite o princu?«
»Princ? Ali ne veste, kako strašno je stiskaški? Še oko bi
si iztaknil, samo da mu ne bi bilo treba potrošiti enega samega
kovanca.«
»Botra, poslušajte moj nasvet in spletla bova poroko. Samo
izmislili si boste, da vaša hči živi od vetra.«
Jožef je Šel k princu: »Dragi gospodar, zakaj se ne oženite?
Saj ste že v letih, čas pa teče in nič ne reče.«.
»Ah! Ali bi me rad videl mrtvega!« mu je zabrusil princ.
»Ali ne veš,
da je za vzdrževanje žene potrebna reka denarja? Pričeske,
svilene obleke, peresa, šali, kočije, gledališče. Ne, Jožef, nič ne bo!«
»Dragi gospodar, toda vi ne poznate oglarkine hčere, tiste
lepe mladenke, ki živi od vetra. In povrh vsega je polna denarja
in ne mara niti slišati za praznovanja, gledališča in se sploh ne
meni za razkošje.« »Pojdi, pojdi! Kako neki le živi od vetra?«
»Trikrat na dan se popahlja s pahljačo in mine jo vsa volja
po hrani. Je pa zalita v obraz, kot bi se hranila s samimi zrezki.«
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»Daj, pokaži mi jo.«
Jožef je vse uredil in čez osem dni so praznovali svatbo.
Oglarkina hči je postala princesa.
Vsak dan je sedla za mizo in se pahljala s pahljačo. Mož
jo je gledal z velikim zadovoljstvom. Mati ji je naskrivaj pošiljala
pečenke, piščance in kotlete, tako da sta si princesa in Jožef privoščila slastne požrtije. Po mesecu dni – mlada oglarka je morala
vse plačevati iz svojega žepa, kar ji je počasi začelo presedati – je
slugi potožila: »Oh, boter, koliko časa bom morala še plačevati vse
sama? Ali bo kdaj kaj prispevalo tudi teslo, tvoj princ?«
Jožef je rekel princesi: »Ali veš, kaj moraš narediti?« (Pred
drugimi jo je vikal – princesa sem, princesa tja –, toda ko sta bila
sama, jo je tikal.) »Reci princu, da si zelo želiš videti njegovo bogastvo, kar tako, da bi si rada potešila radovednost. Če ti bo rekel,
da se boji, da bi se ti kak kovanec prilepil na čevlje, mu odgovori,
da se lahko sezuješ.«
Princesa je začela nagovarjati princa, on pa se je samo pačil in ni ga mogla prepričati. Vseeno je vztrajala in trdila, da se je
pripravljena sezuti. Navsezadnje ga je le pripravila, da je privolil.
Takrat ji je Jožef rekel: »Brž, z lepilom si namaži rob spodnjega
krila!« in princesa ga je ubogala.
Princ je dvignil mizo, odprl loputo in jo povabil, naj se po
stopnicah spusti v klet. Mladenka je z odprtimi usti gledala skladovnice zlatnikov in niti največji kralji na svetu niso premogli pol
tega bogastva. In medtem ko se je čudila, je skakala naokrog. Na
rob krila se je prilepilo vse več kovancev. Ko se je umaknila v svojo
sobo, si jih je zložila v prav lep kupček, ki ga je Jožef odnesel k
oglarki. Princ je bil vedno srečnejši, da ima ženo, ki živi od vetra.
Užival je ob pogledu na njeno pahljačo med kosilom in večerjo,
medtem pa sta Jožef in princesa še naprej prirejala požrtije.
Ko se je nekoč princ sprehajal s princeso, je srečal nekega
nečaka, ki ga ni skoraj nikoli videl. »Pipino,« ga je ogovoril, »ali
poznaš gospo? To je princesa.«
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»Oh, stric, nisem vedel, da ste se oženili.«
»Nisi vedel? Sedaj veš. Pridi k nama na kosilo čez osem
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Ko je bilo vabilo že izrečeno, je princ vse skupaj premislil
in bilo mu je že žal. »Kdove, koliko nas bo to stalo! Kaj mi le pride
na misel!« Toda bilo je že prepozno, treba je bilo pripraviti kosilo.
Princ se je zamislil: »Veš kaj, princesa? Meso je drago in
ne bomo ga kupovali. Namesto tega lahko kaj ulovim. Vzamem
puško, sem zunaj pet, šest dni in prinesem ti veliko divjačine, ne
da bi potrošil en sam novčič.«
»Da, da, princ, vendar pohitite,« mu je odgovorila.
Komaj je princ odšel na lov, je princesa poslala po Jožefa.
Poklicala sta ključavničarja. »Mojster,« mu je rekla, »brž mi naredite
ključ te lopute. Imela sem ga, pa sem ga nekam založila in je zdaj
ne morem odpreti.«
Prav kmalu je držala v roki ključ, ki je odlično odpiral loputo, spustila se je v klet in se vrnila z nekaj vrečami zlatnikov. S
tem kupčkom denarja je dala obložiti vse sobe, opremila sobane
z vrati, ogledali, s pohištvom, svetilkami in z vsem, kar imajo plemiške hiše. Privoščila si je celo vratarja v livreji in palico s kroglo
na koncu.
Princ se je vrnil: »Kako? Ali je to moja hiša?« Pomel si je
oči, se obrnil in se spet vrnil: »Ampak kako se je spremenila!« In
ni se mogel načuditi.
»Visokost,« ga je ogovoril vratar, »kaj vendar išče Vaša visokost? Zakaj ne vstopite?«
»Ali je to moja hiša?«
»Čigava pa? Kar naprej, visokost.«
»lh!« je izjavil princ in se popraskal po čelu. »Jezus! Koliko
denarja je porabila moja žena!«
Naglo je vstopil: zagledal je bele marmorne stopnice, preproge po zidovih: »lh, ves denar, moja žena!«
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Zagledal je ogledala in podogledala, zofe, naslanjače, dvosede. »lh! Vse, moja žena!«
Prišel je v svojo sobo in se, dolg kot je bil, vrgel na svojo
posteljo.
»Kaj vam je, princ?« ga je vprašala žena.
»Ah ...« je princ vzdihnil s tankim glasom, »vse, moja žena ...«
Žena je urno poklicala štiri priče in notarja, ki je vprašal:
»Princ, kaj vam je? Ali bi radi naredili testament? Povejte …«
»Vse ... moja žena ...«
»Kako? Kako pravite?«
»Vse ... moja žena ...«
»Ali hočete vse zapustiti ženi? Dobro, razumem. Je dobro
tako?« »Vse … moja žena ...«
In medtem ko je notar pisal, je princ še nekajkrat zahropel
in umrl. Princesa je postala popolna gospodarica. Ko je prenehala žalovati, se je poročila z Jožefom, in tako se je zgodilo, da je
skopuhov denar dobil zajedavec.
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ekoč je živel oče, ki je imel tri sinove. Bil je že
zelo star in vedel je, da bo kmalu umrl. Zato je sinove poklical k
sebi in jim dejal:
»Ljubi moji sinovi! Star sem že. Ne bo dolgo, ko bom umrl.
Zapuščam vam le svojo njivico, a v njej je skrit zaklad. Če boste
dobro kopali, potem ga gotovo najdete.«
Tako je rekel in umrl.
Sinovi so res prekopali očetovo njivo, a v njej niso našli
ničesar.
»Le kaj je govoril oče?« so se jezili. »Vse smo prekopali, vsako
ped zemlje smo obrnili! Tu ni nobenega zaklada!«
A glej! Prišla je jesen in polje je obrodilo kot še nikoli. Šele
zdaj so sinovi uganili, o kakšnem zakladu je govoril oče.
In so leto za letom prekopavali svojo zemljo, pobirali so
bogate sadove in srečno živeli.
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če je na smrtni postelji naročil svojemu sinu: »Ne
skopari, razmetavaj, pa boš imel zmeraj dovolj kruha!«
Sin se je zamislil, a očetovih besed ni doumel. Vendar je
ubogal očeta in vse žito, kar ga je imel, je pometal v morje.
Iz morja je izplavala kraljica vila in rekla: »Zahvaljen bodi,
da si nasitil ribji zarod! V zahvalo te bom naučila, da boš razumel
govorico zveri, ptic in rib. A če boš komu povedal, da razumeš
živalsko govorico, boš precej mrtev!«
Nekoč je ležal ta človek na pašniku. Pogleda in vidi, kako
leti vran z mladičem čezenj. Mladič opazi človeka in pravi: »Trebuh
mu s kljunom razparam!«
»Nikar,« ga posvari stari vran, »saj veš, kakšni so ljudje!«
»Pa mu ga bom! Saj ni živ, očka!«
Mladič zleti k človeku in ga kavsne v peto - človek molči.
Mladič ga kavsne v koleno - on molči. Mladič se opogumi
in ga kaskne v trebuh - oni pa se urno zgane in ga ujame za peruti.
Stari vran pa se spreleta nad njim in vpije: »Saj sem ti rekel,
ne dotikaj se človeka! Oh, če bi te izpustil, tudi zlatega zaklada
bi se mi ne zdelo škoda zanj!«
Ker je človek razumel ptičjo govorico, je izpustil mladiča in
vran je frrrr! zletel na kamen. Človek vzdigne kamen in pogleda:
pod njim je poldrugi mernik zlata! Vzame to zlato, se vrne domov,
si vsega nakupi in začne živeti brez skrbi.
Nekoč stopi v hlev in sliši, kako besedujeta kozel in vol.
»Kaj pa zmeraj vzdihuješ?« vpraša kozel vola.
»Kaj bi ne vzdihoval, ko moram dan na dan tako garati!«
»Zakaj pa?« odvrne kozel. »Zboli, pa ti ne bo treba delati!«
Drugi dan hlapec pove gospodarju, da je vol zbolel. »Se
bo že pozdravil,« reče gospodar. »Za ta čas pa vprezite tistega
kozla in orjite z njim. In nič mu ne prizanašajte - pošteno mu jih
dajte z bičem!«
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Ubogi kozel sopiha pod plugom, pene kar poceja in stoka.
In ves čas dviga glavo in se ozira v nebo, ali bo že skoro noč. Šele
pozno zvečer spustijo sivega bradača počivat. Zdaj ga vol vpraša:
»No, kaj se kaj sliši, sosed?«
»I, kaj se sliši! Gospod brusi nož in pravi: Če ne bo vol jutri
zdrav, ga zakoljem.«
Gospodar prestreže ta pogovor in ne more zadržati smeha.
Žena pa vanj, češ: »Povej, povej, zakaj se tako smeješ!«
»Ne morem ti povedati … Če ti zaupam svojo skrivnost, bom
moral umreti!«
Spočetka se žena prestraši, a na večer jo že spet premaga in
ji radovednost ne da miru. »Povej!« sili vanj. »Saj - umreti,« pravi,
»tudi ni tako hudo.«
Mož vidi, da mu žena ne bo in ne bo dala miru, zato se
odloči, da ji bo kljub vsemu odkril svojo skrivnost. Zvari piva, veli
ženi, naj napeče kolačev, okoplje se, obleče oprano srajco, pokliče
župnika in pred smrtjo še sam razdeli kruh psom.
Psi sprevidijo, da se njih gospodar pripravlja na smrt. Začno
tuliti in se kruha še dotaknejo ne. Tedajci pa - le od kod se je vzel?
- prikoraka petelin in kavsne kruh. Psi se zakadijo vanj: »Gospodar
umira, ti pa piši me v uho! Pa še kruh ješ, ki ni namenjen tebi!«
»Saj ta gospodar ni za nikamor,« godrnja petelin in pobira
drobtinice. »Neznansko je skop. Odkar sem pri njem, se nisem še
nikoli tako gostil ko zdajle.«
»Skoporit je že, a ni zabit,« ga zavrnejo psi.
»Pa še kako zabit! Župnika kliče, svojih grehov se mu bo
spovedal, oni se pa gospodarju ni obtožil, da je ponoči pol konoplje zvozil k sebi na dom.«
»Zato pa očeta spoštuje!«
»Le kako ga spoštuje! Oče mu je naročil, naj ne skopari, naj
razdaja, ta pa je vzel vse žito in ga pometal v morje. Oče mu je
vendar naročil, naj pomaga revežem in krmi živino!«
»Zato je pa dober gospodar!« odvrnejo psi.
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»Kakšen gospodar neki, če trapasto ženo uboga! Kar se ji
zahoče, vse ji ustreže. Lejte, še umreti je pripravljen - samo zavoljo
ženske radovednosti!«
»Res je, res je, petelin!« zavpije gospodar in skoči s postelje.
Tako gostijo naredi, da se ves kraj napoji, da vse sosede želarje
pogosti.
Tudi jaz sem bil tam, kolače sem jedel in pivo pil, župnika
pa nisem nič srečal.
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igfried, ardenski grof, je bil ustanovitelj luksemburške
dinastije. Kupil je kamnit hrib nad reko Alzette in tam zgradil trdnjavo.
Imenoval o je Lucilinburhuc, kar pomeni Mala trdnjava. Trdnjava je na
pogled zelo romantična, saj stoji na strmi pečini nad vijugasto reko.
Grof Sigfried se je poročil z lepo, a zelo skrivnostno žensko.
Imenovala se je Melusine. Svojega moža je prosila, naj ji pusti, da je
vsaka prva sreda mesecu samo njena. Prosila ga je, naj jo tisti dan in
tisto noč pusti samo in naj ne poskuša izvedeti, kaj tedaj počne.
Grof Sigrfied ji tega ni odrekel in dolga leta sta živela srečno.
Vsako prvo sredo v mesecu je njegova žena izginila in nihče je ni
videl do četrtka zjutraj.
Nekega dne pa se je grof ni več mogel zadrževati. Odločil se
je izvedeti, kaj vsak mesec en cel dan in eno celo noč počne njegova
žena. Pogledal je skozi ključavnico in jo videl v kadi s plavutjo, ki je
gledala čez rob.
Kot vse morske deklice tudi Melusine ni želela, da bi jo ljudje
videli v njeni pravi podobi. Vedela je, da ji je njen mož sledil in jo gledal skozi ključavnico. Skočila je skozi okno v reko Aluzette in nikoli
več je niso videli.
Le zgodbe o prelepi deklici z ribjim repom še danes krožijo
po deželi.
Imej vajeti v rokah!
Imej vajeti v rokah, svetuje ljudska modrost. Tudi radovednost
je nekaj, kar je treba imeti na vajetih. Dokler je grof Sigfried krotil
svojo radovednost zaradi odsotnosti svoje žene, sta živela mirno in
srečno. A ko je »spustil vajeti iz rok« in pokukal skozi ključavnico, je
ženo izgubil. Morske deklice, rečne vile, jezerske vile, rusalke, nimfe
so se skrivale po gozdovih, ob vodah in v vodah. Če jih je človek poskušal zalezovati, so se umaknile v svoja skrita bivališča. Od človeka
so pričakovale obzir in spoštovanje. Neupoštevanje svojih želja in
svaril so običajno kaznovale tako, da so iz kraja, kjer jih je kdo razžalil,
odšle neznano kam.
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eki fant je vzel za ženo bogato, dela nevajeno
dekle, povrh vsega pa se je še zaobljubil, da je nikoli ne bo udaril.
Toda nevestica sploh ni nič delala, pohajala je od hiše do
hiše, spletkarila in opravljala podobne ničeve posle.
Mož se je ni dotaknil. Nekega jutra pa, ko je odhajal na delo,
je nagovoril mačko:
»Ukazujem ti, mačka, da boš, medtem ko bom zdoma, delala vse, kakor je treba. Lepo pospravi hišo, za opoldne pripravi
kosilo in napredi vreteno preje, če ne, te bom, ko se bom vrnil,
namlatil, da boš pomnila svoj živi dan.«
Mačka je predla na ognjišču in pohlevno poslušala naročilo. Žena pa si je sama zase mislila, da je mož najbrž izgubil pamet.
Rekla je: »Mož, zakaj take zapoveduješ mački, saj tega vendar ne bo mogla narediti.«
»More ali ne more, mi malo mar,« je odvrnil mož, »saj nimam nikogar drugega, da bi mu zapovedal. Če tega ne bo storila,
boš videla, da jo bom pretepel, jo bom, da bo joj!«
In jo odšel na delo. Žena je jela spodbujati mačko: »Delaj,
mačka, drugače te bo moj mož natepel.«
Mačka pa ni delala. Žena je spet šla pohajat, in ko se je
vrnila, je mačka še zmerom dremala, a ogenj je ugasnil.
Vnovič ji je rekla: »Mačka, podpihni ogenj in delaj, sicer
bo šiba pela!«
Mačka pa ni delala.
Gospodar je prišel domov, se ogledal po hiši in opazil, da
je vse razmetano. Zgrabil je mačko, jo privezal ženi na hrbet in jo
tepel, da je začela žena lepo prositi:
»Nikar ne tolci mačke, ni ona kriva, saj ne ume teh reči.«
»Obljubiš, da boš ti vse storila namesto nje?« je vprašal mož.
»Storila bom še več, kakor ji boš zapovedal, samo da ne boš
tolkel ubožice,« je zatrjevala žena.

pravljice in pripovedi držav evropske unije

pravljice in pripovedi držav evropske unije

97

Nevestica je odhitela k materi in ji potožila: »Obljubila sem,
da bom namesto mačke opravila vsako delo, samo da je ne bo
tako neusmiljeno tolkel.«
Oče pa je dejal: »Kar si obljubila, moraš držati. Če ne boš,
jo bo mačka spet jutri skupila.«
In jo je poslal nazaj k možu.
Naslednjega dne je gospodar spet naročil mački, kaj bo
morala storiti. Tudi tokrat mačka ni delala ničesar. Gospodar jo
je ponovno pošteno pretepel na hrbtu svoje žene.
Mlada žena se je zatekla domov, da bi se potožila, toda oče
jo je takoj nagnal nazaj.
Tretjega dne je gospodar dal mački novo naročilo. Ta ga do
konca niti poslušati ni mogla, tako je bila preplašena. Niti tokrat
se ni pritaknila dela. Vendar je sedaj vse namesto nje opravila
mlada žena. Ni pozabila, kar je obljubila: zakurila je, prinesla vode,
pripravila kosilo in pometla. Izvršila je vse, kar je bilo potrebno.
Kar se je dogajalo z mačko, je namreč prizadevalo tudi njo: ko je
mož tepel mačko, je ta zasadila kremplje ženi v hrbet in konec
njegovega biča je udarjal preko mačke tudi po njenem hrbtu.
Ko se je mož vrnil, je bilo vse v najlepšem redu. Rekel je:
»Ne boj se, mačka, nič hudega ti ne bom storil.«
Žena je z veseljem pogrnila mizo, postavila pred moža kosilo, najedla sta se in bila zadovoljna.
Odslej je bilo tako vsak dan: mačka ni bila več tepena, nevestica pa je postala gospodinja, da bi jo bilo treba iskati.
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rščanstvo na Malti obstaja že skoraj 2000 let.
Legenda pravi, da je bil sveti Pavel prvi, ki je vero predstavil malteškim ljudem, in sicer v času 60 let po Kristusu. Njegov legendarni prihod na otok naj bi bil posledica nesreče, saj naj bi v Rim
namenjeno ladjo na plovbi ujela nevihta.
Sveti Pavel je skupaj z 270 drugimi ljudmi potoval z ladjo v
Rim. Tam bi mu morali soditi kot političnemu uporniku, a sredi
potovanja so naleteli na neurje, ki je tako poškodovalo plovilo,
da so doživeli brodolom, vsi na krovu pa so bili prisiljeni splavati
na varno na navidezno neploden in nenaseljen otok. Stran otoka, kamor so se zatekli brodolomci, je znana kot Otok svetega
Pavla, približno 80 metrov od obale Melliehi pa dandanes stoji kip
svetega Pavla, ki označuje ta zgodovinsko pomemben dogodek.
Na kopnem so kmalu ugotovili, da je bil otok v resnici naseljen in imenovan Malta. Domačini so pokazali veliko skrb in
gostoljubnost do mož (ta lastnost je skupna Maltežanom tudi
danes) in sveti Luka dobrodošlico za preživele v Apostolskih delih
opisuje takole:
»In kasneje smo izvedeli, da se otok imenuje Malta.
In ljudje, ki so tam živeli, so nam pokazali veliko prijaznost
in naredili so ogenj in nas poklicali, da se ogrejemo ... »
Tako so domačini zakurili ogenj, da ogrejejo može, ter priklicali kačo viper, ki je bila skrita pred nevihto. Kača se je ovila
okrog roke svetega Pavla roko in ga ugriznila. Domačini so bili
temu priča in njihova pogansko prepričanje jim je govorila, da
mora biti sveti Pavel slab človek, ki mu ne gre zaupati.
»Ni dvoma, da je ta človek ubijalec, ki mu, čeprav je pobegnil na morje, še pravičnost ne dovoli živeti.«
Čeprav so domačini pričakovali, da bo sveti Pavel zaradi
strupa umrl, je bilo kmalu jasno, da ga strup ni prizadel, kar je
pomenilo, da je v resnici dober človek. Domačini so celo verjeli,
da je bog, ter prevzeli novo vero ‒ krščanstvo.
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ati je imela dve hčeri. Nekega dne je zbolela in ni
mogla vstati iz postelje. Tako si je zaželela rdečih gozdnih jagod,
zato je deklici poslala v gozd, da bi jih nabrali. Vzeli sta vsaka
svojo košarico in odšli.
Nabirali sta in nabirali tako dolgo, da sta bili košarici do
roba polni. Nobena ni pokusila nobene jagode, vse naj bodo za
bolno mamo.
Tedaj je prišla stara mamka, vsa v zeleni bršljan oblečena,
in jima rekla: »Lačna sem in že tako stara, da se ne morem več
sklanjati, podarita mi nekaj jagod.«
Deklicama se je zelena ženička zasmilila in stresli sta ji v
naročje vsaka svojo košarico jagod. Nato sta stekli, da bi jih brž
spet natrgali.
Mamka bršljanka pa ju je poklicala nazaj, prijela ju je za
roke in rekla: »Meni zadošča le nekaj jagod, vse druge nesita svoji
mami. Ker sta pa tako dobrosrčni, vzemita vsaka svojo cvetico.
Nata, ti belo in ti modro cvetico. Negujta ju, zalivajta vsako jutro
s svežo vodo in nikar se ne prepirajta med seboj.«
Deklici sta se obe zahvalili in odhiteli proti domu.
Ko je mati pojedla jagode, je koj ozdravela. Deklici sta ji
povedali, koga sta srečali v gozdu, in rekla je:
»To je bila Mamka Bršljanka, ona me je ozdravila. Kako
sem ji hvaležna in kako sem vesela, da se vama ni kaj hudega
pripetilo.«
Kadar sta deklici zalivali vsaka svojo cvetico, prva belo,
druga modro, sta se vselej spomnili, kaj jima je rekla Mamka
Bršljanka: »Ne prepirajta se med seboj!«
Nekega večera pa sta se le sprli in hudo sprti sta legli vsaka
v svojo posteljico.
Ko pa sta zjutraj zalivali vsaka svojo cvetico, sta videli, da
sta prek noči cvetova potemnela in sta bila take barve kot najbolj
črno oglje.

pravljice in pripovedi držav evropske unije

pravljice in pripovedi držav evropske unije

/nemčija /MAMKA BRŠLJANKA

Prestrašili sta se, žalostni vzeli vsaka svojo cvetlico v roko
in jokali, da so solze tekle na cvet.
In glej: pod solzami je prva cvetica spet postala bela in
druga je spet postala modra, kot sta bili prejšnji večer.
Deklici sta se razveselili in se nista več prepirali. Vse zato,
ker sta v gozdu srečali Mamko Bršljanko.
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ekoč je bilo na Nizozemskem mesto Stavoren.
Ležalo je bo Zuiderskem morju in je bilo rastoče pristaniško mesto. V njegovem pristanišču je pristajalo veliko ladij. V mestu je
živelo veliko bogatih ljudi, med katerimi je bila tudi lepa, prevzetna vdova. V lasti je imela polovico hiš tega mesta in polovico
ladij. Največja in najlepša je bila prav njena hiša. Bila je okrašena s
prelepimi preprogami in kadar so imeli goste, so ti jedli le v zlatih
ali srebrnih skledah.
Nekega dne je k sebi poklicala svojega najstarejšega izkušenega mornarja in mu naročila, da mu izroča poveljstvo nad svojimi ladjami, naj odjadra po svetu in naj najde tisto, kar je v daljnih
krajih najdražje in najlepše. Obljubila mu je, da bo čakala vse leto,
da se vrne. Mornar je odjadral. V mestu se je šušljalo le o tem,
kakšne zaklade bo prinesel bogati vdovi. Po letu dni so na obzorju
zagledali ladjevje. Vsi vaščani so stopili na obrežje, a v prvi vrsti
med njimi je stala prevzetna vdova. Oči so se ji lesketale, saj je
pričakovala, da ji je mornar iz daljnih krajev pripeljal bogastvo.
Stari mornar je snel klobuk in stopil h gospodarici. Seveda ga je
takoj vprašala, kaj ji je prinesel. Povedal ji je, da med jadranjem
nikakor ni našel ničesar, kaj bi bilo najlepše in najdražje. In ko je
že obupal, je zagledal žitna polja. Veter, ki je pihal nanje, je klasje
upogibal in sonce, ki je sijalo, je žito zlatilo. In tako je ugotovil,
da je najlepše in najdražje prav žito, ki daje vsakdanji kruh. Zato
je ladjo natovoril s pšenico. Gospodarica ga je besna oklicala za
bedaka. A on se je branil, da je leto dni potreboval, da je spoznal,
da je prav žito najlepše in najbogatejše. Vdova je mornarja napodila, ga odpustila in zahtevala, da tovor vržejo v morje. Možje so
pričeli metati tovor v morje.
Ravno takrat je pred vodo stopil starec. Bil je suh in imel je
sive lase. Visoko je vzdignil roko in razločno povedal gospe, naj
bo previdna, saj človek ne sme uničevati najlepših darov zemlje,
sicer ga lahko doleti kazen. Svetoval ji je, naj si premisli, saj je veliko revežev, ki nimajo kaj dati v usta, in tako bi tudi sama lahko
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padla v revščino. Stavorenska gospa se je nasmejala, s prsta vzela
prstan in ga vrgla v morje ter tako na glas povedala, da ji morje
nikoli ne bo vrnilo tega prstana, ona pa nikoli ne bo obubožala.
Nato je še enkrat zahtevala, da tovor vržejo v morje. Čez nekaj
tednov je gospodarica pripravila gostijo. Povabljeni so bili najbogatejši ljudje. Na zabavi so peli in se smejali. Med zabavo je v sobo
stopil strežnik in prinesel velikansko skledo. V njej je bila odlično
pripravljena riba. Gospodarica je hotela ribo razrezati. In ko je
zarezala vanjo, je osupnila. Vsi svatje so se zgrnili okoli sklede,
a nihče ni upal spregovoriti niti besede. V ribjem trebuhu se je
lesketal zlati prstan. In to prav tisti prstan, ki ga je pred nekaj tedni
stavorenska gospa domišljavo vrgla v morje. Tako je morje prstan
vrnilo. Naslednje jutro je gospodarica izvedela, da se je v viharju
njeno ladjevje potopilo. Od tistega dne jo je spremljala nesreča za
nesrečo in čez leto dni je ošabna bogata gospa postala beračica.
Mesto Stavoren je izumrlo. Na tisto mesto, kamor so v morje zmetali žito, je pristanišče zasul pesek in tako nobena ladja ni
mogla več pristati. In čez leto dni je na tem mestu zraslo žitno polje. Klasje pa je bilo prazno, tako da nihče od njega ni imel ničesar.
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red davnimi časi je bilo ob reki Visli naselje
majhnih lesenih hiš. V njem so živeli miroljubni ljudje in obdelovali bližnja polja.
Zraven te vasice je bil hrib, ki so ga imenovali Wawel. Na
njegovem pobočju je bila globoka jama, vhod vanjo pa je bil preraščen s travo, grmovjem in plevelom. Nihče ni hodil vanjo, saj so
se bali zmaja, ki je počival v njej.
Nekaj mladeničev pa ni verjelo v stare zgodbe o zmaju,
zato so se odločili jamo raziskati. S seboj so vzeli bakle, saj je bilo
v jami čisto temno. Počasi so se spuščali v globino, ko so zadeli v
nekaj velikega in luskastega. To je bil strašen zmaj. Z neverjetnim
truščem se je prebudil in jih lovil prav do vhoda v jamo.
Po tem dogodku nič več ni bilo kot prej. Vsak dan je zmaj
poletel iz jame in si postregel s kakšno ovco ali kravo.
Vaščani so bili obupani. Nekateri so poskušali zmaja ubiti,
a nikomur ni uspelo in od prvega usodnega podviga se nihče ni
vrnil iz jame.
Tiste dni je v vasi živel bister mož imenovan Krakus. Tudi
on se je odločil, da se bo poskusil znebiti zmaja. A on je uporabil
zvijačo.
Zmešal je živo apno in z njim prepojil tri ovce. Nato jih je
pripeljal zraven zmajeve luknje in čakal. Kmalu se je zmaj prebudil in zletel iz luknje. Opazil je tri ovce in jih nemudoma požrl.
Naenkrat pa ga je začela dajati močna žeja. Poletel je do Visle.
Pil je in pil, njegov trebuh pa se je začel napihovati kot balon. Še
naprej je pil, nato pa počil. Zmaja ni bilo več.
Vaščani so bili presrečni. Krakusu so bili globoko hvaležni
in izvolili so ga za vladarja. Na hribu Wawel nad vhodom v zmajevo votlino so zgradili trdnjavo.
Pod Krakusovo vlado je dežela bogatela in okrog hriba
je zraslo mesto. Iz majhne vasice je zrasel Krakov, imenovan po
Krakusu.
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Krakus je pametno vladal deželi. Ko je umrl, je imel veličasten pogreb. Z rokami so meščani Krakova nosili na njegov grob
toliko zemlje, da je nastal nasip, ki je dolga stoletja ostal spomenik
človeku, ki je premagal krakovskega zmaja.
Slava prednikov je svetloba potomcem.
Junaki, ki se postavijo v bran ljudstva, postanejo ljudski
junaki. Ljudstvo jih v svojih pripovedih nagrajuje z nagradami, ki
imajo mnogokrat trajno vrednost. Krakusovi sovaščani so svoje
mesto imenovali po njem.
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den od velikašev v portugalskem mestu Barcelos je
pripravil imenitno večerjo za visoke goste. Stregli so na srebrnih
krožnikih, a ob koncu gostije so ugotovili, da nekaj srebrnine
manjka. Le kdo jo je ukradel? Vse mesto je iskalo tatu. Obtožili so
nekega moža iz sosednje Galicije, on pa je trdil, da je nedolžen
in da le potuje skozi mesto na svoji romarski poti v Santiago di
Compostela. Odpeljali so ga v ječo in ga obsodili na obešenje.
Nesrečnik je še naprej trdil, da je nedolžen, a nič ni pomagalo.
Nobenega dokaza ni imel, s katerim bi lahko potrdil svoje trditve.
Za zadnjo željo je prosil, da ga še enkrat privedejo pred sodnika.
To željo so mu izpolnili. Sodnik je bil takrat na svojem
domu in ravno je obedoval s prijatelji. Obtoženec je tudi tu zatrjeval, da ni ukradel nobene srebrnine. »Ničesar ne morem storiti,«
je rekel sodnik. Pred njim na mizi je ležal krožnik s pečenim petelinom. Ko je obtoženec spoznal, da mu ljudje nočejo pomagati,
se je obrnil k svetnikom po pomoč. »Tako zagotovo, kot sem jaz
nedolžen, tako zagotovo bo tale petelin zakikirikal, ko me bodo
obešali!« je zavpil. Pri mizi so se vsi začeli smejati. Pojedina se je
nadaljevala, moža so odvedli nazaj v zapor. Sodniku so obtoženčeve besede pognale strah v kosti. Njegovo prošnjo za pomilostitev
je sicer zavrnil, vendar je krožnik s pečenim petelinom odrinil od
sebe in odločil, da se ga nihče ne sme dotakniti. Zvečerilo se je,
a jetnikove besede so še vedno odzvanjale v sodnikovih ušesih.
Ko bi obtoženca morali obesiti, je bil sodnik še vedno v svoji hiši.
Nenadoma, na začudenje vseh, je pečeni petelin vstal s krožnika
in zakikirikal, tako kot je napovedal obtoženec. Sodniku so se
lasje postavili pokonci. Planil je iz hiše in tekel na morišče. Do tja
je pritekel še pravočasno. Obešanje se je zavleklo zaradi nerodno
zavezanega vozla na vešalih. Moža so takoj pomilostili in osvobodili; odšel je naprej po svoji romarski poti v Santiago. Nekaj let
pozneje se vrnil v Barcelos in tam postavil znamenje v čast Mariji
in svetemu Jakobu ter vsem svetnikom, ki so mu pomagali.
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ivel je nekoč – in nikoli več ne bo – mogočen kralj.
Velikansko je bilo njegovo kraljestvo, imel pa je le hčer edinko.
Bila je lepa kot pomladni cvet, a kralj je imel z njo velike težave,
ker se ni hotela poročiti. Noben princ ji ni bil všeč, pa naj je bil
velik ali majhen, svetel ali temen. Kadar ji je oče prigovarjal, naj
se poroči, je zmeraj rekla:
»Meni je všeč le Sonce in nihče drug.«
»Potem pa pojdi in se poroči s Soncem, meni pa ne pridi
več pred oči,« se je navsezadnje razjezil oče in pognal kraljično
z dvora.
Uboga kraljična je šla iskat Sonce. Šla je proti vzhodu čez
hribe in doline, čez gozdove in ravnine, dokler ni prišla na visoko
goro, kjer je imelo Sonce svoj grad.
Kraljično je sprejela Sončeva stara mati.
»Kaj le iščeš tukaj, deklica?« jo je vprašala.
»Sonce iščem,« je odgovorila kraljična in povedala ženici,
zakaj jo je oče kralj pognal z doma.
Sončevi materi je bila deklica všeč.
»Sonce je moj sin in jaz ti ga dam za moža. Toda zapomni
si: če hočeš ostati pri njem, mu nikoli, nikoli ne smeš pogledati v
obličje!«
Kraljična ji je obljubila, da nikoli ne bo pogledala Soncu v
žareče obličje, in je potem srečno in mirno živela s Soncem vse
leto. Potem pa je bila zmeraj bolj radovedna, kakšno je Sonce.
»Vem, kaj te muči,« ji je rekla Sončeva mati. »Dam ti dober
nasvet. Postavi pred svojega moža steklenico vode in si ga oglej
v steklenici. Toda zapomni si: če ga boš predolgo gledala, bo to
opazil in slabo se ti bo pisalo.«
Kraljična je storila, kot ji je svetovala Sončeva mati. Ko se je
na večer Sonce vrnilo domov, je postavila predenj steklenico vode
in pogledala vanjo. V steklenici je odsevalo obličje njenega moža
in bilo je tako milo in krasno, da ji je zastal dih in je pozabila, kaj
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ji je naročila Sončeva mati. Gledala je in gledala, dokler ni tega
opazilo tudi Sonce. Razjezilo se je.
»Če ne znaš ubogati, te ne maram,« je zakričalo na kraljično
in jo pognalo iz svoje palače.
Jokaje je šla kraljična po neznani cesti, kamor so jo nesle
noge. A ni prišla daleč. Ko je stopila na prvo polje, je zasijalo nad
njo Sonce in jo spremenilo v visoko rastlino z velikim rumenim
cvetom. Od takrat se veliki rumeni cvet brez prestanka obrača za
soncem in ljudje mu pravijo sončnica.
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ralj je imel tri hčere, ki jih je varoval kakor svoje
oči. Ko mu je telo slabelo in mu je sneg pobelil lase, je večkrat
ugibal, katera od treh hčera naj po njegovi smrti postane kraljica.
Težko mu je bilo izbrati med njimi, ker so bile vse tri lepe in je
imel vse enako rad. Nazadnje se je odločil tako, da bo določil za
kraljico tisto, ki ga ima najraje.
Poklical je hčere predse in jim rekel: »Hčere moje, vidite, da
sem že star, in ne vem, ali bom še dolgo med vami. Zato bi rad določil, katera izmed vas bo po moji smrti kraljica. A prej bi, deklice
moje, rad vedel, kako me ima katera od vas rada. No, najstarejša
hči, povej najprej ti, kako ljubiš svojega očeta?«
»Oh, ljubi oče, dražji ste mi od zlata!« je odgovorila najstarejša in očetu poljubila roko.
»No, prav. Pa ti, srednja hči, kako ti ljubiš svojega očeta?«
»Joj, dragi oče, ljubim vas, kakor ljubim svoj dekliški venček!« je rekal srednja hči in se obesila očetu okoli vratu.
»No, prav. Pa ti, najmlajša hči, kako me ljubiš ti?«
»Jaz, očka, vas ljubim kakor sol!« je dejala Maruška in milo
pogledala očeta.
»Uh, ti ničvrednica, samo toliko ti je do očeta kot do soli?«
sta zavpili starejši sestri.
»Res, tako ga ljubim kakor sol!« je še enkrat zatrdila Maruška
in še bolj ljubeznivo pogledala očeta.
A tudi očeta si s tem ni pridobila. Oče se je na moč razjezil,
da ceni otrok očeta samo toliko kakor navadno sol, ki jo vsak s
prsti zajema in raztresa.
»Pojdi mi izpred oči, če me ceniš bolj od soli!« je zavpil.
»Ko bodo prišli taki časi, da bo sol dražja od zlata, se pa
oglasi in boš kraljica!«
Maruška od žalosti ni mogla spregovoriti niti besedice, ko
je videla, da oče tako nizko ceni njeno ljubezen. Vajena je bila
očeta v vsem ubogati in je vedela, da zaradi sester ne bo imela
več obstanka v hiši; zato je pobrala v culo nekaj obleke in odšla
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z doma. Napotila se je na slepo srečo čez hribe in doline, dokler
ni prišla daleč v črn gozd.
Naenkrat ji je pot prekrižala stara ženica.
»Maruška, Maruška, povej, kam greš in zakaj si tako
objokana?«
»Ah, draga starka, kaj bi vam pripovedovala, ko pa mi ne
morete pomagati!«
Starka je rekla: »Ej, deklica, ti kar povej, kaj te teži, mogoče
ti bom pa le znala svetovati. Ali ne veš, da je starost modrost?«
Maruška je povedala starki svojo žalostno zgodbo; želela
je doživeti samo to, da bi se oče prepričal, kako ga ima zares
rada. Starka je že v naprej vedela, kaj ji bo Maruška razkrila, ker
je bila modra žena, žalik žena. Zato je Maruški na vse pritrdila in
jo takoj povabila, da gre z njo in stopi pri njej v službo. Maruška
je bila vesela, da je našla človeka, ki mu je lahko razkrila srce, in
je hvaležno stopila za starko, ki je stanovala v majhni kočici pod
smrekami v gozdu. Dobrota da, kar ima. Starka je dala Maruški
jesti, kar je imela, pa je bilo tudi prav, da se je malo okrepčala, saj
je bila že lačna in žejna.
»Zdaj pa urno na delo!« je dejala starka. »Ali znaš presti,
motati, navijati in tkati? Ali boš pasla in molzla ovce?«
»Ne znam še, draga starka, pa se bom naučila, če mi samo
enkrat pokažete,« je rekla Maruška.
»No, seveda ti bom pokazala, čez sedem let vse prav pride,«
je ljubeznivo odvrnila starka.
Maruška je takoj poprijela za vsako delo; čeprav ni vsega
znala in ni vedela, kako se pri revežih vse suče, se je vendar vsega
navadila. Zasukani rokavi in bel predpasnik so ji lepo pristajali.
Ta čas je sestrama doma šlo vse kakor po maslu. Neprestano
sta se vrteli okoli očeta in se mu obešali okoli vratu in bi ga bili
menda od samo ljubezni kar snedli. Najstarejša se je oblačila vsak
dan v dražje obleke in se lišpala z zlatom: srednja je prirejala nore
gostije in plese; obema pa se je godilo tako, kakor sta si kdaj samo
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v mislih predstavljali. Kmalu pa je oče sprevidel, da je starejši
hčeri ljubše zlato kot on; in ko mu je srednja razkrila, da se hoče
omožiti, je spoznal, da bo hkrati z njenim dekliškim venčkom
kmalu zvenela tudi njena ljubezen do njega.
Velikokrat se je spomnil tudi Maruške, a kaj! O njej ni bilo
ne duha ne sluha.
»Ah!« je podil od sebe spomin na najmlajšo. »Saj me je imela samo tako rada kakor navadno sol.«
Nekoč so na gradu spet pripravljali veliko gostijo in tudi
snubci naj bi bili menda že prišli k srednji hčeri.
Tedaj je pritekel kuhar ves zmešan.
»Gospod kralj,« je jecljal, »strašna nesreča!«
Kuhar je bil ves obupan.
»Kaj pa je, se ti je zmešalo?« je dejal kralj.
»To, to, gospod kralj, pamet mi odpoveduje! Kar smo imeli
soli, se je vsa stopila ali pa se menda v zemljo ugreznila, nikjer je
ni niti za ščepec. S čim bom solil?«
»Ti si pa pameten, pošlji po drugo!«
»Kam pa, ko se je enako zgodilo po vseh hišah in ni soli v
vsem kraljestvu!«
»Potem pač soli s čim drugim ali pa kuhaj take jedi, za katere soli ne bo treba!« je nazadnje napodil kuharja nataknjeni kralj.
Kuhar je pomislil: »Kakor gospod ukaže, tako mora biti!«
In je kuhal jedi brez soli; najprej takšne, kakršnih se je spomnil,
potem pa same sladke. Kako čudne so bile te neslane gostije na
gradu! Gostje so kralju počasi pokazali hrbet, novih pa ni bilo. Kaj
bi tudi hodili, ko na gradu še tistega niso imeli, kar dobiš drugod
pri največjem revežu, kruh in sol in dobro voljo. Kralj je čemeren
hodilo okoli. Hčeri sta bili kakor poparjeni – kam so se zgubili
njuni zlati časi! No, zlata je bilo dovolj, soli pa niti za ščepec, če si
tudi poslal ponjo na konec sveta.
Sol je izginila v vsej deželi, kakor skopni rosa, ko zjutraj
posije sonce.
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Ljudje se počasi zgubili sleherni tek, vsak si je želel na jezik
le zrno soli, čeprav ne večje od makovega semena. Tudi živina
je trpela, krave in ovce niso dajale več mleka, ker niso dobivale
soli. Kralj in njegovi kraljevi hčeri so bili samo še sence in zaradi
bolezni jih ne bi več prepoznal. Pod hudo šibo je trpela vsa dežela. Za mrvico soli bi bili zdaj z zlatom odtehtali človeka, ki bi
jim jo bil prinesel.
Zdaj je kralj spoznal, kako dragoceni dar je sol. Svojo nesrečo bi bil še prenašal, če mu vesti ne bi težila Maruška, ki ji je
bil storil tako krivico.
Medtem se je Maruški zelo dobro godilo. Ni bilo dela, ki bi
se ga ne priučila in se mu privadila; pomanjkanja ni poznala. Prav
tako ni nič vedela, kaj se je zgodilo v očetovi hiši in v njegovem
kraljestvu. Žalik žena pa je vedela vse, vedela je tudi kdaj kakšna
reč dozori. Zato je nekoč poklicala Maruško in ji rekla: »Deklica
moja, rekla sem ti že, kako vse ob svojem času dozori in kako vse
svoj konec dočaka; zadaj je prišel tvoj dan, čas je, da se vrneš
domov.«
»Ah, moja draga starka, kako naj se vrnem domov, ko me
oče ne mara?« Tako je rekla Maruška in zajokala.
»No, nikar ne jokaj, deklica moja, vse bo še dobro. Sol je pri
vas postala dražja od zlata; zato se smeš zdaj oglasiti pri svojem
očetu tudi ti.«
Nato ji je žena povedala vse, česar Maruška še ni vedela, in
nazadnje pristavila: »Pošteno si mi služila, zato mi zdaj povej, kaj
si želiš za svojo zvesto službo.«
Maruška ji je odgovorila: »Lepo ste me učili in lepo ste skrbeli zame, babica. Za vse sem vam samo hvaležna. Za nič drugega
vas ne morem prositi, samo za prgišče soli, da jo odnesem očetu
kot svoj zaslužek.«
»Nič drugega ne prosiš? Ali ne veš, da ti lahko vse izpolnim?« je še spraševala žalik žena.
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»Za nič drugega ne prosim, samo za sol!« je odvrnila
Maruška.
»No, če tako ceniš sol, naj ti je nikoli ne zmanjka,« je nazadnje rekla žena. »Drugega ti tudi ničesar ne dam, samo tole
zlato šibo. Ko bo potegnil veter od juga, potuj za vetrom, pojdi
čez tri vode in tri gore, se tam ustavi in trikrat mahni s to šibo po
zemlji! Kjer boš udarila, se bo zemlja odprla in ti vstopi! Kar boš
tam našla, bo vse tvoje. To ti bodi za balo!«
Maruška se je zahvalila ženi za vse. Vzela je zlato šibo in
polno culico soli in se vsa žalostna poslovila – res žalostna, ker
ji je bilo pri starki zmerom dobro. Toda tolažila se je, da se od
dobro starke ne poslavlja za zmerom, saj bo prišla ponjo, brž ko
se spravi z očetom.
Starka se je samo smehljala in je rekla: » Samo dobra in poštena ostani, deklica moja, pa se ti bo vedno dobro godilo, zame
pa nič ne skrbi!«
Med pogovorom sta prišli na rob gozda. Ko se je Maruška
tam hotela še enkrat zahvaliti dobri starki, je že ni bilo nikjer – izginila je, kakor da bi se v zemljo vdrla, in Maruška je ostala sama.
Zato je zdaj glasneje zavzdihnila po očetu in pospešila korak v
tisto stran, kjer je stal očetov grad.
Maruška je prišla domov. A bodisi zato, ker je dolgo niso
videli, bodisi zato, ker je imela ruto na glavi, je na gradu niso
prepoznali; zato je niso hoteli pustiti pred kralja.
Maruška pa ni odnehala: »Dajte, le pustite me naprej,
saj nesem kralju dar, dražji od zlata, zdravilo, ki ga bo gotovo
ozdravilo.«
Šli so in povedali kralju, kralj pa je ukazal, naj jo takoj spuste
k njemu. Ko je stopila predenj, je prosila, da ji podajo kruha. Kralj
je ukazal, naj ji ga prinesejo, pri tem pa se mu je iz srca izvil globok
vzdih: »Kruh imamo, soli pa ne.«
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»Česar nimate, lahko dobite,« je rekla Maruška, odrezala
kos kruha od hlebca, razvezala culico, posula kruh s soljo in ga
ponudila kralju.
»Sol!« se je razveselil kralj. »Joj, ženska, to je dragoceni dar;
kako naj ti ga plačam. Zahtevaj, karkoli hočeš, vse dobiš!«
»Ničesar ne prosim, dragi očka, samo radi me imejte kakor
sol!« je dejala Maruška s takim ljubeznivim glasom, s kakršnim je
nekdaj govorila svojemu očetu, in si razkrila glavo.
Kralj je malone omedlel od veselja, ko je spoznal svojo
ljubo Maruško. Prosil jo je, naj se ne spominja tega, kar je bilo.
Ona pa je očeta samo božala in objemala in ga ni nehala gledati.
»Tako,« je rekla »se je vse dobro izteklo!«
Po gradu in po mestu se je takoj razneslo, da se je vrnila
najmlajša kraljeva hči in da je prinesla soli. Tega so bili vsi veseli. Veseli sta bili tudi Maruškini sestri, ne toliko zaradi Maruške
kakor zaradi soli, da jo bosta dobili tudi onidve kaj za oblizniti.
Maruška je pozabila, kako sta ji bili sestri sovražni, pa je dala sol
iz svoje culice. Kadar jo je oče v strahu, da ne bi spet ostali brez
soli, opominjal, naj ne razda vsega, češ da je treba dobroto deliti
počasi, je odgovorila: »Dovolj je še imam, očka!«
In res: naj je iz culice še toliko jemala, zmerom je je imela
dovolj za vsakega, kakor da je sol sama od sebe neprestano rasla.
Vse v deželi je oživelo, kakor da je posijalo sonce.
Tudi kralja so zapustile vse bolezni, kakor da bi jih bil pometel. Ves vesel je dal sklicati starešine mesta in dežele ter postavil
Maruško za kraljico. Ko so Maruško pod milim nebom razglasili
za kraljico, je začutila, kako ji je dahnil v obraz topel veter, pihajoč
od juga. Takoj je razkrila očetu, kako jo je poučila žalik žena. Šla
je za vetrom, in ko je prišla čez tri vode in tri gore, se je ustavila in
s šibo udarila ob tla. Komaj je udarila ob tla, se je zemlja odprla
in Maruška je vstopila.
Tedaj se je znašla v prostrani dvorani, ki je bila vsa kakor iz
ledu: strop, stene in tla, vse se je svetlikalo in bleščalo, kakor da
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pršijo iskre. Ob stenah so bili vidni bleščeči se rovi, iz katerih so
hiteli mali možici z gorečimi svetilkami, da pozdravijo Maruško:
»Pozdravljena, kraljica, pozdravljena, pozdravljena!
Čakamo te že. Naša gospodarica nam je ukazala, naj te povedemo vsepovsod in ti vse razkažemo, zakaj vse to je rekla, je tvoje.«
Tako so čebljali okoli Maruške, vrteli svetilke in mahali z
njimi in plazili po stenah gor in dol kakor muhe, vse naokoli pa so
se zidovi bleščali kakor drago kamenje. Maruška je hodila kakor
slepa od tolikšne lepote. Maliči so jo vodili po hodnikih in rovih,
kjer so od stropov visele ledene sveče, bleščeče se kakor srebro.
Odvedli so jo tudi na vrh, kjer so rasle ledene rdeče vrtnice, marjetice in najrazličnejše čudovite cvetlice. Maliči so odtrgali najlepšo
vrtnico in jo podali svoji novi kraljici. Deklica jo je poduhala, toda
roža ni dehtela.
»A kaj je vse to?« je vprašala kraljica. »Še nikoli nisem videla
tolikšne lepote!«
»Vse to je sol!« so ji odgovorili maliči.
»Ali res? Tu da raste sol?« se je čudila kraljica in pomislila
sama pri sebi, kako bi bilo škoda, če bi od tod odnesli en sam
drobec.
Maliči pa so uganili njeno misel in vzkliknili: »Kar vzemi,
Maruška, kar vzemi, kolikor hočeš; nikoli ne boš vzela vsega in
nikoli več ti ne bo zmanjkalo soli.«
Maruška se je maličem lepo zahvalila, se od njih poslovila
in stopila iz podzemlja. Zemlja pa je za njo ostala odprta.
Ko se je vrnila domov, je pokazala očetu vrtnico in mu vse
povedala. Kralj je videl, da je tista starka iz koče podarila njegovi
hčeri bogatejšo doto, kakor bi jo bil mogel pripraviti on. A tudi
Maruška na starko iz koče ni pozabila. Na mestu je dala zapreči
najlepšo kočijo in se je odpravila z očetom, da poiščeta starko in
je nikoli več ne pustita od sebe.
Maruška je dobro vedela za pot in v gozdu je dobro poznala sleherno stezo. A čeprav sta zdaj stokrat prehodila gozd po
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dolgem in po čez in pretaknila vse strani, kakor da iščeta makovo zrno, o koči in o starki ni bilo ne duha ne sluha. Šele zdaj sta
spoznala, pri kakšni starki je Maruška služila in da bi bilo zato
njuno iskanje zaman. Vrnila sta se domov. V darovani culici soli ni
bilo več; toda Maruška je zdaj vedela, kje dobi sol: jemali so jo in
jemali, pa nikoli niso vse pobrali in nikoli več jim je ni zmanjkalo.
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ojca Pokrajculja je pometala hišo in med smetmi
našla krajcar. Zanj si je kupila piskrček.
Zvečer je zlezla vanj, legla in zaspala. Zunaj pa je bil hud
mraz in padala je slana.
Mojco Pokrajculjo je zbudilo močno trkanje na vrata njene
hišice. »Kdo je zunaj?« je vprašala.
»Jaz sem, lisica. Oh, Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti
me k sebi, zunaj brije burja in pritiska mraz. Zmrznem, če me ne
vzameš pod streho!« je javkala.
Mojca Pokrajculja pa se ni dala kar tako pregovoriti in je
dejala: »Če kaj znaš, ti odprem, drugače ne!«
»Šivilja sem,« je odgovorila lisica.
Mojca Pokrajculja je spustila lisico v piskrček. Legli sta in
takoj zaspali. Še preden sta se v spanju prvič obrnili, je že spet
trkalo na vrata.
Ko je Mojca vprašala, kdo spet trka, je zajavkalo: »Oh, Mojca
Pokrajculja, lepo te prosim, zunaj je burja, slana pada in jaz
zmrzujem. Volk sem in izučen mesar.«
»Ker nekaj znaš, le pridi k nama,« je odgovorila Mojca
Pokrajculja, odprla vrata in spustila volka v piskrček.
Iz spanja jih je spet zbudilo javkanje: »Mojca Pokrajculja,
lepo te prosim, odpri mi! Burja brije, slana pada in jaz medved,
zmrznem, če me ne spustiš k sebi.«
»Kaj pa znaš?« ga je vprašala Mojca Pokrajculja.
»Čevljar sem,« je odgovoril medved, Mojca mu je nato odprla vrata na stežaj.
»Danes pa res vso noč ne bo miru,« se je hudovala Mojca
Pokrajculja, ko je znova zaslišala trkanje in tarnanje.
»Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zmrzujem!« »Kdo pa si in kaj znaš?« je vprašala gospodinja.
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»Jaz sem, zajček. Šivati znam kakor krojač,« se je glasil
odgovor.
Nato je tudi zajček dobil svoj kotiček pod piskrčkom. Mojca
Pokrajculja je bila že huda, ko je zopet nekdo trkal in stokal:
»Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, spusti me noter, ne prenesem
več burje in slane.«
Bil je srnjak. Mojca Pokrajculja je tudi tega vzela pod streho,
ko je izvedela, da je izučen drvar. Nato so vsi sladko zaspali.
Mojca Pokrajculja je zjutraj odposlala vse goste na delo.
Volk je poskrbel za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, jih
zaklal in vse lepo otrebil, med pa očistil in spravil v lonec. Skuhali
so si večerjo in legli počivat.
Ponoči je lisica zastokala: »Joj, mene pa trebuh boli!«
Mojca Pokrajculja ji je rekla: »Pojdi v kuhinjo in si skuhaj
kamilic!«
Lisica je vstala in odšla v kuhinjo. Komaj so vsi zadremali, je lisica že zopet stokala in tako dolgo javkala, da ji je Mojca
Pokrajculja zopet rekla, naj si gre skuhat kamilic. Lisica je tako
šla trikrat v kuhinjo kuhat si čaja. Pa je ni prav nič ščipalo po
trebuhu in tudi kamilic si ni kuhala. Vedela je namreč, kam je
Mojca Pokrajculja spravila med, in ga je polizala do kraja. Nato
je sladko zaspala.
Zjutraj je Mojca Pokrajculja odredila vsem delo, lisici pa je
rekla: »Šiviljčica, ker si bila sinoči bolna in nisi mogla spati, pa
sedaj malo dlje poleži, da se spočiješ!«
V kuhinji je kmalu nato nastal velik hrup in prepir.
»Ti si strd polizal!«
»Jaz ne, pač pa ti!« in tako naprej so se obtoževali.
Naposled je Mojca Pokrajculja določila: »Tat je bil domačin,
nihče drug ni vedel za strd in tudi nihče ni mogel v piskrček, ker
so bila vrata zapahnjena.«
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Da bi se gostje oprali sramote, je svetoval volk: »Lezimo vsi
na hrbet, odprimo usta in se sončimo! Kdor je pojedel med, temu
prileze nazaj in kapal mu bo iz ust.«
Vsi so legli pred piskrčkom na travo in takoj zaspali. Lisica
je imela slabo vest, zato je bedela.
Res, strd ji je prilezla iz želodca in kapala na tla. Hitro se je
obrisala in namazala s strdjo poleg sebe spečega zajčka okoli ust.
Nato je tudi ona brez skrbi zaspala.
Zbudil jo je hrušč. Zaspanci so se bili namreč medtem zbudili in opazili, da se zajčku cedi med okoli gobca. Začeli so ga
neusmiljeno poditi.
Zajček je bežal in si polomil prednje noge, šele potem se
mu je posrečilo pobegniti. Vsi so tekli za njim in Mojca Pokrajculja
je ostala sama s piskrčkom.
Zajčku pa niso več zrasle prednje noge in zato ima še danes
prednji par nog krajši od zadnjega.
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red sto in sto leti je španski kraljevi prestol zasedel jako pobožen vladar. Rad je molil in rad delil miloščino. Ves
svoj svobodni čas je porabljal za to, da je izvrševal dobra, Bogu
všečna dela. Gospa kraljica, ki je bila tudi jako dobra in plemenita
žena, je nekoč opazila, da kralj v mraku nekam izginja, ne da bi
njej to kaj omenil. To se ji je zdelo čudno. Sklenila je skrivaj ga
opazovati, da se prepriča, kam kralj ob mraku zahaja in kaj počne.
Naslednjega večera, ko se je kralj spet molče odpravljal z doma, je
šla kraljica potihoma za njim. Na koncu hodnika je bila kapelica,
kamor je vstopil kralj. Kraljica je šla za kraljem do vrat. Tam pa se
ji je ponudil ganljiv prizor. Kralj je klečal pred podobo Križanega
ter s povzdignjenimi rokami polglasno in pobožno molil za spreobrnjenje grešnikov. Kraljici je ta prizor privabil solze v oči in
kar sram jo je bilo, da je mogla o svojem tako plemenitem možu
misliti kaj dvomljivega. Vsa osramočena se je tiho vrnila v svojo
sobo. Drugi večer gre kraljica spet za kraljem v kapelico, a sedaj
ne zato, da bi ga zasledovala, temveč da bi pokleknila poleg njega
ter skupaj z njim pobožno molila.
Toda kako se začudi, ko, vstopivši v kapelico, vidi na tleh
poleg klečečega kralja ležati debelo popotno palico in tri mošnje,
polne denarja. Polastila se je je silna radovednost, kaj vendar bi
utegnilo vse to pomeniti. »Če je odkrit in pošten človek, ne sme
imeti nikakršnih skrivnosti pred svojo ženo,« misli kraljica sama
pri sebi ter stopi pred kralja, rekoč: »Svetli kralj in moj mož, vprašam te kot tvoja ljubeča žena: kaj pomenijo ta debela palica pri
tvojih nogah in te tri mošnje denarja?« Kralj je osupnil. Očividno
ni pričakoval, da bi ga v tem času in na tem kraju zalotila njegova
žena kraljica. Pomislil je nekoliko, ali bi odgovoril kraljici na njeno
vprašanje ali ne. Po kratkem pomisleku se ojunači in pravi: »Prav
govoriš! Moja žena si in ne bilo bi prav, da bi kaj prikrival pred
teboj. Sicer pa moraš itak prej ali slej zvedeti – torej poslušaj!
Kadarkoli klečim tu pred podobo Križanega, vedno premišljujem,
koliko je še ljudi na svetu, za katere je naš Odrešenik zaman trpel
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in umrl. To so po večini oni ljudje, ki niso rojeni in poučeni v
naši veri. O, kako dobro delo bi storil, če bi le enega teh nevernikov pridobil za našo vero! Ljuba žena, namenil sem se iti tja dol
v globoko Turčijo, kjer žive priznano najhujši sovražniki naše
Cerkve. Morda se mi posreči, da z razlaganjem krščanskih resnic
pridobim nekaj duš naši veri. Sedaj pa, ljuba žena, kaj praviš ti k
temu?« »Tvoj namen, dragi moj, je blag,« reče kraljica zamišljeno,
»toda pomisli, kdo bo vladal namesto tebe.« »Saj imam zanesljive
ministre. Nekaj časa bodo menda tudi brez mene opravili,« odgovori kralj. »Ali se ne bojiš grozovitih Turkov? Kaj pa, če te ujamejo
in vržejo v ječo?« se ustraši žena. »Upam, da se to ne zgodi. In če
me Turki tudi res ujamejo in vržejo v ječo, mi bo Bog že kako
pomagal, da se rešim,« jo potolaži kraljevi mož. »Stori, ljubi mož,
kakor ti veleva tvoje srce! Če te Bog kliče, ti tudi jaz ne smem braniti, četudi mi je grenka misel, da se ločiš od mene. A sedaj mi še
povej, kaj pomenijo te tri mošnje denarja.« »Takoj ti povem. Prvo,
največjo mošnjo denarja razdelim med siromake, da bodo prosili
za mojo srečo. Drugo, srednjo mošnjo denarja darujem raznim
siromašnim cerkvam, da se bodo brale zame svete maše, in tretjo,
najmanjšo mošnjo vzamem s seboj, da si bom kupoval hrane, obleke in drugih neobhodno potrebnih stvari. Sedaj pa, ljuba žena,
prosiva Križanega za srečno potovanje in srečen uspeh!«
Nato sta kralj in kraljica v združeni molitvi dolgo in vroče
prosila pomoči in blagoslova. Ko je kralj potem vse potrebno
uredil, se je odpravil kot apostol na pot v globoko Turčijo. Ker je
za dobrega kralja molilo toliko obdarovanih ubožcev ter so po
vseh siromašnih cerkvah vsak dan darovali zanj mnogo svetih
maš, je Bog podelil kralju posebno srečo. Njegovi nauki so med
Turki obrodili stoteren sad in ni ga bilo dneva, da jih ne bi večje
ali manjše število pristopilo k naši veri. Po preteku nekaj let je
kralj, veseleč se svojih uspehov, začel misliti na vrnitev v domovino. Zaželel si je spet bivati v bližini svoje drage žene in svojih
zvestih podanikov. In ker je bila ta njegova želja vedno večja, je
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vzel slovo od tujine ter odpotoval proti ljubi Španiji. Sedaj pa se
je kralju sreča nekako obrnila. Ko je, vračajoč se domov, potoval skozi mesto Carigrad, ga je napadla tolpa pijanih sultanovih
hlapcev ter ga kot ovaduha tirala pred vladarja. Zaman se je blagi
španski kralj skliceval na svojo nedolžnost, zaman prosil milosti.
Divjaki so ga na sultanovo povelje vrgli v ječo, kjer bi imel ostati
do svoje smrti. V tistem času, ko se je v Carigradu nad nedolžnim
kraljem vršila kruta obsodba, je klečala španska kraljica v domači
grajski kapelici ter iskreno molila za srečno in skorajšnjo vrnitev
svojega moža in kralja. Kar prileti na okno kapelice lepo pisana
ptičica in zažvrgoli s človeškim glasom: »O, kraljica, hiti kralja
nam rešiti. Turki so ga ujeli, v hudo ječo deli. V ječi žalosten čepi
in rešitve si želi.«
Ko kraljica to sliši, se silno prestraši. Rada bi bila od ptičice
kaj več pozvedela, toda ptičica je že odletela. Kaj je bilo sedaj
kraljici storiti? »Na Turško pojdem!« je vzkliknila bolestno. »Ne
odneham prej, dokler svojega ljubega moža ne najdem in ne rešim.« In kraljica se je odpravila na dolgo in negotovo pot, s seboj
pa je vzela srebrno doneče citre, na katere je še kot otrok znala
izvrstno igrati. Po mnogem iskanju in povpraševanju je slednjič
zvedela, da je njen ljubljeni mož na ukaz turškega sultana zaprt v
Carigradu. Kraljica je šla brez obotavljanja takoj v Carigrad in tam
stopila naravnost pred sultana. Na sultanovo vprašanje, kdo je in
od kod prihaja, je odgovorila, da je uboga citrarica, ki lepo prosi,
naj bi jo visoki turški vladar vzel k sebi v službo. »Bomo videli,
kaj znaš!« je rekel sultan ošabno. »Ravno danes zvečer imamo
veliko pojedino in pri tej priliki nam zaigraš nekaj poskočnih.« Na
večer tistega dne je res prišlo mnogo turških mogotcev k sultanu
na pojedino. In tedaj je sultan poklical citrarico ter ji z osornim
glasom ukazal, naj zaigra, kar ve in zna. Lepa tujka je s citrami v
roki sedla za duri. Njeni drobni prstki so začeli iz strun izvabljati
naravnost čarobne glasove. Spočetka je igrala tišje, a tako milo,
da so se celo trdosrčnim Turkom oči orosile. Za tem je prehajala v
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vedno glasnejše in veselejše melodije. Sultanovim gostom je bilo
to tako všeč, da so pričeli spremljati citrarico z glasnim petjem.
Končno je tujka zaigrala hitre in tako poskočne komade, da so se
Turki, hočeš nočeš, sprijeli in zarajali pravcati turški ples. Sultan
je bil s citrarico zadovoljen in po končani zabavi jo je prijazno
vprašal: »Lepa tujka, kaj naj ti dam za plačilo? Prepričal sem se,
da si prava umetnica v svojem poslu. Zato pa si tudi smeš izbrati
plačilo, kakršnega si le sama želiš. Zahtevaj, kar hočeš, ne odrečem ti.« »Mogočni vladar,« je povzela tujka hitro, »ne bom prosila
mnogo. Daj mi za plačilo onega jetnika, ki so ga tvoji hlapci vrgli
kot vohuna v ječo, in potem nama dovoli zopet oditi!« »Skromno
je tvoje plačilo!« je vzkliknil sultan začudeno. »Dal bi ti najlepšega
generala, če bi to zahtevala. Ker pa želiš le ubogega jetnika, ki se
je priklatil kdove od kod, naj bo po tvojem! Takoj ukažem izpustiti
jetnika.« Mislite si veselje kralja in kraljice, ko sta se na tako čuden
način spet sešla! Njuna radost pa je postala še večja, ko je sultan
ukazal svojemu kočijažu, naj ju pelje do meje turškega cesarstva.
Toplo pozdravljen je španski kralj stopil spet v svoje kraljestvo
in svojim zvestim podanikom svečano obljubil, da jih odslej ne
zapusti nikoli več.
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ekoč se je zgodilo, da sta živela dva soseda: eden
bogata in eden reven. Delila sta si velik travnik, ki naj bi ga skupaj
kosila, kasneje pa si razdelila seno. Vendar je bogati sosed želel
seno samo zase, zato je zagrozil revnemu, da ga bo izselil iz hiše,
če se ne bo strinjal z dogovorom, v katerem je pisalo, da tisti, ki
bo v enem dnevu pokosil največji del trave, dobi celoten travnik.
Zdaj je bogati sosed zbral toliko koscev, kot je le mogel, medtem
ko raven ni mogel najeti niti enega samega. Na koncu je obupal
in se prepustil žalosti ter jokal, ker ni vedel, kako naj se loti toliko
trave z eno kravo. Nato je k njemu pristopil velik mož in rekel: »Ne
žaluj tako. Lahko ti povem, kaj moraš narediti. Ko se bo košnja
začela, samo trikrat pokliči: »Stari velikan Skok,« in kot boš videl,
ne boš imel izgub.« Ko je to izrekel, je izginil in reven mož je nehal
tako skrbeti.
Nekega lepega dne je bogati sosed prišel z dvajsetimi kmeti, ki so kosili en del travnika za drugim. Revni sosed se ni trudil
začeti in je trikrat zaklical: »Stari Velikan Skok!« a nihče ni prišel in
ljudje, ki so kosili, so ga začeli zasmehovati. Spet je trikrat poklical:
»Stari Velikan Skok!« in kot prej moža ni bilo od nikoder. Ko je že
tretjič skoraj objokan poklical moža, je pred njim zrasla pojava
velikanskih dimenzij, ki je v rokah držala koso. Ko je velikan začel
kositi, so se kmetje ustrašili njegove moči, s katero je zamahoval.
Prej kot bi mignili, je velikan pokosil polovico travnika. To je bogatega kmeta ujezilo in odšel je do velikana in ga brcnil. Vendar
mu to ni pomagalo, saj se je njegova noga zataknila za velikana in
je narobe obrnjen opletal po zraku, medtem ko je velikan kosil.
Poskušal ga je brcniti še z drugo nogo, a tudi to ni pomagalo. Ko
je velikan pokosil, je odletel stran, z bogatim sosedom še vedno
zataknjenim na sebi.
Tako je revni kmet postal edini gospodar travnika.
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