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Žabja 
pomlad



Kmalu bo pomlad, sonce sije vsak dan močneje. Sneg, ki je še pred 
kratkim prekrival travnike in gredice, se je umaknil v senčne kote 
vrtov in gozdov. Na travnikih so iz zemlje že pokukale koničaste 
glavice zvončkov in pomladanskih žafranov. Tudi ledena ploskev 
na našem ribniku je postala tanka kot tanko steklo, tako da sonce 
lahko pogleda prav na dno. Na dnu ribnika spijo ribe in lokvanji. 
Pod lokvanji in pod tanko plastjo blata spijo tudi žabe: Marjana, 
Vida in Mira. Imena so dobile že lansko leto, ko so pozno pomladi 
od kdove kod prišle v ribnik in ga niso več zapustile.

»Fuj, v ribniku so žabe!« je zaklicala Katarina, ko jih je prvič ugledala, 
saj ji žabe niso najbolj pri srcu.

Žabe se za to niso kaj dosti 
menile. Obnašale so se, kot da so 
v ribniku od nekdaj in da ga ne 
nameravajo zapustiti. Ob lepem 
vremenu so se sončile na lokvan-
jevih listih ali pa ob robu ribnika 
na mali plažici, včasih pa so tik 
pod vodo potrpežljivo prežale 
na muhe in komarje. Če jim je 
postalo vroče, so se umaknile v 
senco, na malo skalno ploščad 
pod vodnim izvirom, ki je tekel iz 
skale in se prelival po kamenju v 
ribnik.

Katarina jih je opazovala in se ni mogla načuditi njihovi spretnosti 
v skakanju na glavo in plavanju. Počasi se jih je navadila, navadili 
pa smo se jih tudi vsi drugi domači. Dali smo jim tudi imena, tako 
smo jih lahko klicali po imenih ali pa se o njih pogovarjali.

»Glej! Vida je spet naredila salto v vodo, Marjane pa že celo jutro 
nismo nič videli. In Mira? Kot vedno, sonči se na plaži!«

Celo zlate ribice v ribniku so pristale na nove sostanovalke. Z njimi 
sicer niso hotele imeti nobenega opravka, če so se srečale, so se 
jim prezirljivo izognile, pritoževale pa se niso.
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Samo en družinski član se ni mogel sprijazniti z novimi pre-
bivalkami ribnika, naš Čip. Zanj so bile žabe le nepotrebna zelena 
zalega. To jim je poskušal dopovedati vsak dan, ko smo ga spustili 
na vrt. Počasi je prišel izza vogala hiše in če je katero zagledal, je 
s strašnim laježem planil nanjo. A žaba ga ni čakala, ampak hop v 
vodo! To je šele razjezilo Čipa!

Tako je bilo vse do jeseni, potem pa so žabe nekega dne kdo ve 
kam izginile.Nastopila je dolga zima in na Marjano, Vido in Miro 
smo kar nekako pozabili.

Sedaj pa se pod koreninami lokvanja nekaj premika, čeprav mi 
tega ne vidimo. Sonce je ogrelo blato in tudi žabe, ki so trdno spale. 
Prva pretegne otrple nožice Mira. Dregne še Vido in Marjano, ki se 
prav tako ravno prebujata. Počasi se skobacajo iz blatnih posteljic 
in se umijejo v hladni vodi. Sedaj so že popolnoma budne in se 
pričnejo razgledovati po ribniku.

Komaj  priplavajo na površje, že priteče okrog vogala Čip. Takoj so 
obnovljene stare zamere!

Žabe se skrijejo pod vodo, Čip pa laja in laja, a v vodo ne gre. 
Marjana,Vida in Mira ga grdo gledajo iz vode, pa tudi Čip jim 
pošilja grde poglede in zraven laja, 
da je joj.

»Čip! Tako ne bo šlo! Pusti žabe 
pri miru!« ga kara Katarina. Čip se 
odmakne od ribnika, vendar še kar 
renči.

Ribe v ribniku pa plavajo, molčijo 
in se žab izogibajo v velikem loku.

A to  Marjane, Vide in Mire ne 
moti.
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Zelenjavni
vrt



Letos spomladi je oče od kmeta 
najel del njive, ki meji na naš vrt in 
nam sporočil: »Letos bomo imeli 
svoj zelenjavni vrt. Imeli bomo 
svojo zelenjavo, nič več nam je ne 
bo treba kupovati v trgovini.«

Tako je majhen košček zemlje 
ob robu potoka, ki ga obdajajo 
od vetra upognjene vrbe in grmi 
bezga, postal naš zelenjavni vrt. 
Kupili smo orodje in semena 
ter zavihali rokave. Ob lepem 
vremenu smo kopali, grabili in 
rahljali zemljo, dokler ni sonce 
zašlo za krošnje vrb. Oblikovali 

smo gredice, med njimi pa stezice. Najširša vodi do potoka. Tam 
zajemamo vodo in zalivamo v zemljo posejano seme in mlade 
rastline, ki smo jih kupili pri vrtnarju. 

Hu, kako vse raste! Na prvi gredici imamo zeleno solato, družbo ji 
dela rdeča redkvica. Grah in fižol sta posajena vsak na svoji gredici, 
prav tako čebula in česen. Naslednjo gredico si delita rdeče kore-
nje in kodravi peteršilj. Nasproti je gredica s posajenimi sadikami 
paprike in paradižnika. Povsod ob potkah pa so našle mesto ja-
gode. Ob grmu ribeza je mamica zasadila žajbelj, meliso in turške 
nageljne, kamilice pa so se zasejale kar same in rastejo vsepovsod. 

Vsak dan hodimo gledat, kako postaja vrt vedno bolj zelen. 
Izpulimo kak plevel, odženemo polža ali zrahljamo zemljo, da 
bi rastline lažje rasle. »Še malo in jedli bomo svojo solato,« pravi 
zadovoljno mamica. 

Katarina ne je solate, a je vseeno navdušena. Solato je posejala 
ona in morebiti bo zato posebej dobra. Mogoče jo bo tudi malo 
pokusila...

Tako smo naredili vse, kar je prav, in lahko malo počivamo. Zelen-
java raste sama od sebe. Včasih jo zalije pomladanski dež in sonce 
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jo greje, da se krepi in lepo razvija.

A vsega, kar se dogaja na vrtu, ne vidimo. 

»Oh, kako tesno je tukaj,« stoka mlada solata, »iz listov bi rada 
oblikovala glavo, saj sem vendar glavnata solata, pa ni nobenega 
prostora. Ali se ne moreš malo umakniti?« se obregne ob svojo 
sosedo. 

»Kam, kam naj se ti umaknem? Tudi sama nimam nič prostora! Saj 
vidiš, da mi še listi redkvice delajo senco. Joj, kako me pikajo!«

»Kaj le dela ta vsiljivka med nami? Še za nas ni prostora!« se huduje 
nad redkvico tudi tretja solata. 

»Vso pravico imam biti tukaj,« 
odgovarja redkvica, »tudi mene 
so sem posejali. Če hočem zrasti, 
moram imeti dovolj prostora!«

»Kdo pa potrebuje tvoje kosmate 
liste?« se posmehuje prva solata. 
»Poglej naše, nežni so in krhki. Vsak 
želi jesti naše liste, še polži,« reče 
nekoliko zaskrbljeno, ko vidi, da 
se jim približuje slinasti sovražnik. 
»Kdo pa mara tvoje liste?«

»Jaz nisem tukaj zaradi listov!« 
odgovarja redkev. »Moja vrednost je skrita v zemlji. Tam sem 
razvila rdeč okrogel plod, ki ga vsi cenijo. Še Katarina ima rada 
rdečo redkev!«

»Ha, ali naj ti kar verjamemo,« se hudujejo solate. »Vsakdo ve, da v 
zemlji ni nič posebnega, le korenine, da z njimi iz zemlje srkamo 
hrano. Ko bi le bilo malo več prostora...«

»Midva sva tudi skupaj, pa rasteva vedno v slogi. Drug drugemu 
koristiva,« se oglasita korenje in peteršilj, a ju nihče ne posluša.
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»Poglejte vendar, te neumne solate,« se iz svojih gred smejeta česen 
in čebula, »rastejo brez vsakega reda. Če bi bile posajene v lepe 
vrste tako kot midva, se ne bi tako prerivale.«
 »Res, red je pomemben,« se strinjata tudi fižol in grah, »če stojiš v 
vrsti, imaš dovolj prostora in dober pregled. Samo te vsiljivke nas 
motijo. Kdo vam je dovolil, da rastete kar povsod?« se jezita nad 
grmi kamilice.

 »Se vidi, kako sta neizobražena!« šepetajo kamilice. »Me smo tukaj, 
da vas varujemo.«

»Ha, varujete? S svojimi šibkimi vejicami?« se smejita tudi 
paprika in paradižnik.

»Tako je. S svojim vonjem 
privabljamo škodljivce, tako da 
vas sploh ne opazijo. Če ne bi 
bilo nas, bi bili polni uši. Kako 
neki bi rastli, če bi vam uši srkale 
sok iz listov? Kdo bi potem sploh 
še maral vaše plodove, črne in 
lepljive od uši?«

»Brrr! Uši!« se prestraši tudi 
solata. Malo se pomiri šele, ko 
vidi, da tudi v njeni bližini rastejo 
kamilice.

»To je res pameten pogovor!« se 
z roba grede oglasijo jagode. »Me 

na tem vrtu nismo zaradi reda. Na vrtu smo najpomembnejše! 
Kmalu bomo zrele in vsi nas bodo občudovali. Le poglejte naše 
rdeče plodove! Niso umazani od zemlje kot plod redkvice, svetijo 
se in dišijo. Kdo od vas še tako lepo diši kot me?« Razmaknejo 
svoje liste, da se vidijo lepe rdeče jagode.

»Kar razkazujte se! Tamle se vam že približujeta dva polža. Komaj 
čakata, da se posladkata! Tudi kamilice vam ne morejo pomagati,« se 
škodoželjno smeje ribezov grm. »Res imate lepe in dišeče plodove, 
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vendar so čisto pri tleh, na milost 
in nemilost prepuščeni polžem. 
Do jutra boste vse obgrizene, s 
čim se boste potem bahale?«

»Oh, joj, joj!« se prestrašijo jagode. 
»Kdo pa bo pomagal nam?«

»Bova poskusila midva,« se izprsita 
česen in čebula, »najin vonj je 
ljudem prijeten, polži pa ga ne 
marajo.« In res iz svojih listov 
iztisneta oster vonj, da se polža 
nejevoljno zdrzneta in jo ubereta 
nazaj v travo.

»Vsi na tem vrtu smo za koga koristni. Pomagamo tudi drug 
drugemu, kaj pa vidva?« družno sprašujejo rastline žajbelj in 
meliso. 

»Tudi midva odganjava uši in polže, najine liste pa je mogoče 
pripraviti kot odličen čaj, ki ga rada pije vsa družina,« odgovorita 
melisa in žajbelj.

»Jaz pa jima delam senco! Iz mojih jagod se da narediti sok, poln 
vitaminov,« hitro doda ribezov grm, saj ga je sram, da je tako 
prestrašil jagode.

»Čemu pa ste na vrtu vi?« v en glas  vsi sprašujejo turške nageljne, 
ki so do sedaj molčali. »Zakaj so vas posadili?«

»Mi smo vrtu v okras,« odgovorijo turški nageljni in še močneje 
zadišijo.
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Jutro v
vrtu



Sončni žarek je Katarino zbudil 
zgodaj zjutraj. Požgečkal jo je pod 
noskom, da je široko odprla oči in 
močno kihnila. »Apčih!« In še en-
krat: »Apčih!«

Pomela si je oči ter odgrnila odejo. 
Mamica je še spala, zato je po 
prstih odšla v kuhinjo in pogleda-
la skozi okno. Zunaj se je budilo 
lepo pomladno jutro. Sonce se je 
igralo skrivalnice z drobnimi listi 
češnje. Svetli žarki so v lahnem 
vetru razposajeno poplesavali z 
lista na list in se skrivali za mlade 
veje in bele cvetove. 

Čebele se za te razposajenosti niso kaj prida menile, medeni vonj 
rumenih prašnikov jih je silil, da so nenehno poletavale s cveta na 
cvet in vzdihovale pod tovori nabranega peloda. »Oh, koliko dela,« 
so upehane tarnale, »preden bo v panju dovolj hrane za mlade 
čebelice.« Komaj so utegnile srkniti kakšen požirek sladkega 
nektarja, ki se je radodarno ponujal skupaj z jutranjo roso.

Katarina je slekla pižamo in čez glavo potegnila veliko majico. Na 
sprednji strani ji je stric narisal rumenega metulja. Kar bosa je 
stekla po mrzlih stopnicah in skozi  glavna vrata ven, na vrt.

Zunaj je bilo tiho, slišati je bilo le tarnanje čebel, ki je zvenelo kot 
tiho brenčanje.  Sosedov muc, ki je pravkar prežal na vrabčka na 
veji jablane, jo je užaljeno pogledal, potegnil rep med noge ter se 
povlekel skozi živo mejo, ven iz vrta.

Katarina se ni menila za srepe poglede potepina, stekla je 
naravnost pod cvetočo češnjo in se zagledala v bele oblačke nad 
seboj. Na veji sta sedela kos in kosovka ter se prepirala. »Kje se 
potepaš,« je kosa karala ženka, »jaz pa sama spletam gnezdo! Celo 
zimo si obljubljal, da boš poklical mojstra, sedaj pa se mučim sama!«
»No, no,« se je izmikal možek, »saj ti bom pomagal! A moram še 
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prej skočiti k sosedom in pogle-
dati, ali že cveti magnolija na nji-
hovem vrtu!«

»Vedno ista pesem,« se je hudovala 
kosovka. Zletela je v živo mejo in 
izpulila dolgo bilko. Očitajoče je 
gledala za možičkom, ki je 
izkoristil priložnost in, frrr, odletel 
na sosedov vrt.

»Jej, jej, jej,« je rekla Katarina in 
zmajevala z glavo, »kakšen lump 
je tale kos! In vsako leto ista pesem!« 
A vedela je, da bo kosovka sama 
pravočasno spletla gnezdo za 
mlade kose, ki se bodo izvalili iz majhnih jajčec. »Samo na sosedovega 
muca bo treba popaziti, da si ne izmisli kakšne hudobije!« 

V slemenu strehe, visoko zgoraj, sta grulili grlici. Oblečeni v 
zlikana fraka sta se ozirali za mestom, primernim za svoj dom. Ka-
tarina ni vedela, katera od njiju je ženka, tako sta si bili podobni. 
»Hej!« je zaklicala od sreče, ker sta se vrnili v vrt. Bala se je namreč, 
da si bosta izbrali drug kraj za svoje gnezdo, saj vsa leta, odkar 
sta domovali v vrtu, nista imeli mladičkov, vedno ju je spremlja-
la smola. Grlici sta se danes zaljubljeno pogledovali, ne glede na 
žalostne spomine. »Letos pa bo!« jima je zaklicala in odskakljala 
med gredice z zelenjavo.

Pod bosimi nogami je bila zemlja vlažna in topla, mehko jo je 
božala v podplate. O jej! Dobro, da ni pohodila polža! Sopihal je 
od grede s solato na gredo z rdečimi redkvicami. Za njim se je vlekla 
dolga slinasta črta. Na pot je krenil še v jutranjem mraku, ko je bilo 
hladno, sedaj pa mu je sonce povzročalo glavobol in vrtoglavico. 
Hiša na hrbtu ga je žulila, zato je upajoče pogledal Katarino, češ, 
morda se bo pa le spomnila in mu skrajšala muke! Samo prestavila 
bi ga med dišečo redkvico, ki bi si jo rad privoščil za zajtrk, tako 
zapeljivo se mu je že prikazovala med svežim zelenjem!
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A na človeško občutljivost in 
razumevanje za stiske ubogega 
polža ni mogoče računati! »Še 
dobro, da me ni pohodila!« si je 
mislil in se v mukah vlekel naprej, 
zajtrku naproti.

Katarina polža seveda ni razumela, 
ni slišala njegovega jadikovanja. 
Poskočila je za modrim metuljem, 
ki je preletel zelenjavne grede. 
»Kako si lep!« je vzkliknila in 
plosknila. «Ostani v našem vrtu!« 

Metulj pa je že izginjal v senci žive 
meje. »Strašno!« je še vzkliknil. 

»Tokrat mi je šlo za življenje! Dobro, da sem mlad in močan, 
drugače bi mi trda predla!«

Katarina tudi tega ni slišala, nič ni moglo skaliti njene sreče v tem 
jasnem jutru. Odtrgala je velik list solate, izpulila pet okroglih 
rdečih redkvic in jih zavila vanj, polžu prav pred nosom. Zapela si 
je pesmico, tisto, ki so se je prejšnji dan naučili v vrtcu, o sončku 
in mamici.

»Katarina!« jo je že klicala mamica 
skozi okno. Ravnokar je vstala in 
najprej pogledala v Katarinino 
sobo, a tam ni bilo nikogar!

»Že grem!« je zaklicala Katarina. 
Ozrla se je po vrtu. »Pozdravljeni, 
moji prijatelji!« je še zaklicala soncu, 
čebelam, kosovki, grlicam, in 
zbogom metulju, ki je že poplesaval 
po sosedovem vrtu. »Po zajtrku se 
spet vidimo!«
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Sosedov 
muc



Dopoldne je vrt samoten in tih, saj je mamica v službi in Katarina 
v vrtcu.

Prav takšne dopoldneve ima sosedov muc najrajši. Počasi se 
priplazi skozi živo mejo in se sprehodi po stezicah našega vrta. 

Nikjer nikogar! Sonce se je že umaknilo za hišo in vrt obdaja 
prijetna senčica, vrtnice opojno dišijo in z dreves je slišati ščebet 
ptic. Sprehodi se po trati in se povzpne po stopnicah. Z najvišje 
skoči na okensko polico in pogleda v Katarinino sobo. Soba je 
prazna, postelja odgrnjena, kot jo je Katarina pustila zjutraj, ko je 
hitela v vrtec.  Malo zavzdihne, ker se mu za hipec stoži po družbi, 

a hitro pozabi na samoto, saj skozi 
priprta vrata vidi v kuhinjo in 
tam – o nebesa! – pod steklenim 
krožnikom velik kos pečene piške!

V želodcu mu glasno zakruli, 
gobček se mu napolni s slinami, 
ko pa hoče naprej, v skok po zajtrk, 
se s smrčkom zaleti v hladno šipo! 
Okno je zaprto in nič ne pomaga, 
zajtrk bo treba poiskati drugje.

Spomni se mleka v skodelici, 
kamor ga je zjutraj nalila gospodinja, 
in se strese od gnusa. »Vsak dan 
mleko! Pošten maček bi ponorel!«
In on je pošten maček, no, mogoče 

ne čisto pošten, hm, hm, če bi bilo okno odprto, bi bila njegova 
poštenost na težki preizkušnji!

Ja, res, zajtrk bo treba iskati drugje…, ampak kje?

Skoči nazaj na stopnice in se spusti v vrt. Zajtrka ni videti nikjer, 
če se še tako ozira naokrog. 

Tedaj na vrt prileti grlica. Previdno se ozira naokoli, vendar njeno 
budno očesce ne opazi falota, ki se je pritajil za grm rododendrona! 
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Še enkrat se ozre, nato pa hitro 
pobere mastnega črva, ki je prav 
takrat, smola pa takšna, prilezel iz 
zemlje in frrrr…, zleti z njim na 
streho drvarnice.

»Ho, ho, ho,« se zlobno heheta 
muc, »to pa bi utegnil biti zajtrk.« 
Spomni se, kako je lansko leto 
pohrustal vse mladičke, ki jih je 
grlica za trenutek pustila same. 
Prav nič ga niso ganile njene 
tožbe, tudi njen jok ne, ko se je 
vrnila v prazno gnezdo!

Previdno se plazi ob živi meji in 
se prične vzpenjati na streho drvarnice. Samo tiho, tiho, da ga kdo 
ne opazi! Streha je vroča in pošteno ga peče v tačke, toda splača se 
potrpeti, si misli.

Tedaj na streho prileti kosovka. »O, dober dan, soseda!« zakliče 
grlici. »Še ni poldan, pa sem že tako utrujena,« tarna, »vse moram 
postoriti sama, moj mož je tak falot! Obljubljal mi je, da mi bo 
pomagal splesti gnezdo, pa se samo izmika delu. Sedaj ko imam 
tako številno družino, se komaj prikaže domov! Saj veste, kakšni 
so moški,« še stoka.

»Ne vem,« ji odgovori grlica. »Moj mož je ves čas ob meni in naredi 
vsa težja dela, če grem po opravkih, pa čuva otroke. Niti za trenutek 
jih ne izpusti izpred oči!«
»Blagor vam, soseda,« vzdihuje kosovka, »ko bi bila še enkrat mlada, tudi 
jaz ne bi vzela tega falota!« še doda in frrr…, odleti po opravkih.

»Ves čas jih čuvajo!« se jezi muc. »Kako naj potem pridem do 
zajtrka? Vroča pločevina ga neznosno peče v tačke. Tudi če se 
prestopa, nič ne pomaga!

Skoči s strehe in se skozi luknjo v ograji pobere domov »Kje je že 
gospodinja pustila mleko?« si misli.
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Cešnje
zorijo



Na našem vrtu je najlepše, ko 
zorijo češnje! 

Veliko češnjevo drevo se zgodaj 
spomladi najprej obleče v velike 
bele cvetove. Komaj smo pozabili 
na sneg, pa je na vrtu že spet vse 
belo! Ko cvetovi odpadajo, veter 
raznaša bele cvetne liste, kot bi po 
zraku plesale snežinke.

Potem je nekaj časa češnja zelena, 
drobnih plodov med zelenimi 
listi sploh ne opazimo. A češnje 
v pomladanskem dežju in soncu 
rastejo in se barvajo v rdečo barvo. 

Ko ima Katarina rojstni dan, so zrele. Takrat se veje upogibajo pod 
rdečimi sadeži, toliko jih je! 

Češnje imamo vsi radi. Vsak dan jih obiramo in jemo, pa se na 
drevesu sploh ne pozna.

Še sreča, da imamo sosede, ki imajo tudi radi češnje. Povabimo jih, 
da si jih naberejo polno košaro in se jih najejo do sitega. Češnja je 
najboljša, če jo pohrustaš, takoj ko  jo utrgaš z drevesa.

Katarina jih trga, vendar le na spodnjih vejah. Iz dveh rdečih 
sadežev si najprej naredi uhane. Češnje namreč rastejo po dve 
skupaj, zato se da njihove peclje imenitno obesiti za ušesa. V vrh 
pa si ne upa splezati, je še premajhna. Zato češnje v vrhu drevesa 
nabirata sosedova fanta, David in Primož.

Ko praznuje rojstni dan, se z njimi sladkajo tudi njene prijateljice. 
Veliko košaro češenj nese tudi v vrtec.

Češnje seveda nabirata tudi kos in kosovka, ki živita na vrtu. Z 
njimi se sladkata celo pomlad. 
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Rože
dehtijo



Poleti se v vrtu zvečeri pozno, tako 
pozno, da mora Katarina spat, 
preden rože zaprejo svoje cvetove. 

Kakšna škoda, saj je vrt zvečer 
najlepši! Vrtnice šele v večernem 
soncu najbolj zažarijo in kovačnik 
šele ob sončnem zahodu previdno 
iztegne svoje prašnike in močno 
zadiši.

Ko se Katarina v kopalnici kopa, se 
mala vrtnica pripravlja na večerno 
zabavo. Pomilujoče pogleduje 
marjetico, ki že zaspano utriplje z 
rumenimi očkami in ravna nežne 

bele lističe, da si jih bo potegnila preko utrujenih lic in zaspala. 
Danes zjutraj si je iz cvetnega popka odvila najlepšo obleko, ki 
se ji je do večera ravno poravnala, tako je pripravljena za zabavo. 
Obleka je res prelepa, preliva se v žareči rdeči barvi in sveti kot 
najnežnejši žamet. Prav nič ne razmišlja o nočnem počitku, čeprav 
je preživela razburljiv dan, saj so jo danes prvič obiskali metulji. 
Vsem je radodarno razkazala svojo prelepo obleko in jim dovolila, 
da so vonjali sladek vonj, ki je ves dan vel iz njenih gub, srca pa ni 
poklonila nikomur. 

Vonja, ki jo je obdajal čez dan, pa ni mogoče primerjati z vonjem, 
s katerim se je obdala zvečer! Plava po vrtu in je tako močan, da ti 
zastane korak. 

Sence v vrtu se počasi daljšajo, zrak postaja mehkejši in vročina 
se je potuhnila do jutrišnjega dne. Sonce pošilja še zadnje žarke 
izza najbližjega hriba. Z zadnjim še poboža malo vrtnico, zaspano 
pomežikne in se pogrezne v mehko pernico iz oblakov. 

Mala vrtnica je vedno bolj vznemirjena, komaj čaka, da se popolnoma 
stemni. Zaskrbljeno pogleduje kovačnik, ki se vzpenja preko ograje 
in razkazuje svoje dišeče cvetove. Upa, da ji ne bo pokvaril zabave 
in odgnal skrivnostnih obiskovalcev, ki jih nestrpno pričakuje! 
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Zadnjič jih je videla lansko leto, 
na prav takšen lep večer, kot 
je današnji. Prišli so,  ko se je 
popolnoma stemnilo in je tudi 
ostale rože pokril črni plašč noči, 
da jih je le vonjala, videla pa jih 
ni več. Prišli so popolnoma tiho, 
oblečeni v črne plašče, ki jih je 
ožarjala slepeča luč. Posedli so po 
rožnih listih sosednje vrtnice, da 
je ta vsa zadrhtela. Male vrtnice 
niso opazili, saj je bila vsa zakrita 
v popku, skromna in neopazna.

Zato pa je letos pohitela, izčrpala 
je ves sok iz najglobljih korenin, 
da je pravi čas zacvetela.

Temna noč je že vstopila v vrt in mala vrtnica vzdrhti, vsa prevzeta 
od neznanega nemira. In glej, skrivnostni gostje so že tu! Najprej 
eden in za njim še eden, nato pa toliko, da jih ne more prešteti!

Prvi že poleti k sosednji vrtnici, ki prav tako ustrežljivo nastavlja 
gube svoje rožnate obleke, nato še drugi in tretji! 

Mala vrtnica zaječi od razočaranja in bolečine, drobno srce ji 
požene sok iz najglobljih korenin v rdeči cvet, zato zadiši tako 
močno kot še nikoli. 

In glej! Že se ji bliža postaven tujec v bleščečem plašču z lučjo, 
ki zapeljivo mežika, in za njim še eden in še eden… Posedejo po 
njenih razprostrtih listnih krilcih in tedaj se zgodi čudež!

Mala vrtnica zažari kot začaran rdeč cvet, kot razsvetljena čarobna 
palača, v kateri so prižgali srebrne in zlate luči za večerni ples.

“Mami, glej!” zakliče Katarina, ki prav takrat pogleda skozi okno, 
sveže skopana in zdrgnjena z grobo brisačo. 
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“Mala vrtnica, prekrasna si!” zakliče skozi okno. Bosa steče po 
stopnicah naravnost v vrt. Vonj po vrtnicah, ki ga topel nočni veter 
nosi po vrtu, jo prevzame. Obstane pred malo vrtnico, začuti njeno 
veliko srečo in še sama vztrepeta.

Ko tako strmi, se ji tiho pridruži še mamica. Gleda malo vrtnico 
in se spomni svoje mladosti, ko so tudi njo vznemirjale skrivnosti 
poletnih noči.

“Od kod te luči?” vpraša Katarina. 

“To so kresnice,” ji pojasni mamica. ”Drobni hroščki s skrivnostni-
mi lučkami, ki jih prižgejo samo na tak lep poletni večer, kot je 
današnji,” še zasanjano reče, nato prime Katarino za roko in jo 
odpelje v hišo.



Buca



Sredi toplega poletja se je na naši vrtni gredi razkošatila velika, 
okrogla buča. Zrasla je iz belega semena, ki ga je Katarina spomladi 
kupila v trgovini. Na vrečki s semeni je bila slika lepe rumene buče 
in napis, da je seme prišlo iz daljne Amerike, a smo lahko brez 
skrbi, saj bo buča imenitno rasla tudi v naši slovenski zemlji. V 
vrečki sta bili le dve solzici, dve posušeni semeni, zato ju je Katarina 
skrbno posadila v pripravljen lonec in ga postavila na kuhinjsko 
okno. Ker je lonec vsak dan zalivala, sta se suhi semeni kmalu napeli, 
se nato razpočili in iz trdih lupinic sta previdno pokukali nežni 
rastlinici. Sokovi v semenu so ju spodbujali, da sta se radovedno 
prerinili skozi rahlo, vlažno prst in pokukali iz lonca. 

»Buči sta ozeleneli!« se je 
razveselila Katarina in ju še bolj 
navdušeno zalivala. 

Mladi buči sta se nastavljali soncu, 
ki ju je blago grelo skozi okensko 
steklo. Čeprav so se zunaj še po-
dili hladni pomladni vetrovi, sta 
bili v naši kuhinji na toplem in 
na varnem. To jima je bilo všeč, 
zato sta vsak dan malo zrasli in se 
barvali z močno zeleno barvo. 

»Kje sva?« sta se radovedno 
spraševali. Nič nista vedeli o 
dolgem potovanju z ladjo, ki ju 

je k nam pripeljala iz daljne Amerike, saj sta ves čas potovanja 
spali, varno skriti v trdnem semenu.  

»Tu je čisto drugače kot doma,« je rekla prva buča, ko se je razgledovala 
po kuhinjskih omaricah in štedilniku. 

»Niti malo ni podobno njivi, na kateri sva dozoreli v maminem 
trebuhu,« se je spominjala druga buča, ki ni pozabila, kako ju je 
v mehki sredici mame buče grelo vroče ameriško sonce in hladil 
močan, topel tropski dež. 
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»Meni je tu kar všeč!« je rekla prva 
buča. »Zemlja, v kateri rasteva, je 
rahla in vlažna, bojim se le, da za 
naju tukaj ni dovolj prostora,« je 
še dodala in dvomeče pogledovala 
majhen lonec, v katerega sta bili 
posajeni.

A skrb je bila odveč, saj ju je 
Katarina, ko se je zunaj dovolj 
ogrelo, odnesla na vrt in ju posadila 
na gredico. Dobro ju je zalila, da 
se jima nežne koreninice ne bi 
posušile, potem pa ju je pustila 
sami. Mladi buči sta se sprva 
razveselili, saj je bilo tu ogromno 
prostora, da bosta lahko rasli. A kmalu jima je postalo dolgčas, ko 
pa se je spustila temna, hladna noč, ju je bilo tudi malo strah. 
Predvsem pa ju je zeblo, zelo zeblo, da nista skoraj nič spali. Tako 
je bilo dan ali dva, potem pa sta se navadili, pa tudi noči so posta-
jale toplejše in dnevi daljši. Ker ju je Katarina vsak dan obiskala, ju 
zalila in se z njima pogovarjala, sta vsak dan malo zrasli.

Potem je ozelenelo tudi korenje in peteršilj, ki smo ga prav tako 
posejali, in na gredi ni bilo nič več dolgočasno. Mladi korenčki 
in peteršiljčki so se ves čas prepirali, se prerivali in si včasih tudi 
skočili v lase. 

»Mir, mir,« sta klicali buči, ki jima je ta živ žav šel pošteno na živce, 
»saj je tako, kot bi stanovali poleg otroškega vrtca!« 

A peteršiljčki in korenčki ju niso poslušali. Prepirali so se za 
prostor na gredici, raztezali  svoje koničaste vejice in drug drugega 
drezali v nos, da so ves čas kihali. »Apčih, aaaaapčiiiih!«

Mladi buči sta si zatiskali ušesa. »Mir, mir, razbojniki!« sta se 
pritoževali. Nič ni pomagalo. Da bi ušli neznosnemu hrupu, sta 
pognali dolge poganjke in zapustili gredo, odplazili sta se v me-
hko travo. Tu sta zacveteli z velikimi rumenimi cvetovi. Čebelice so 

29



ju pridno obiskovale in nabirale 
sladek cvetni prah, da so ga komaj 
nosile v domači panj. Ko so cvetovi 
odcveteli, so namesto njih pričele 
rasti  male okrogle zelene bučke.  

A bil je čas poletja in odšli smo 
na morje. Tam se je Katarina kopala 
in se učila plavati, zvečer pa je 
hodila v malo mesto na sladoled 
in limonado. Bilo je tako lepo in 
zabavno, da se še spomnila ni na 
buči in drugo zelenjavo, ki je rasla 
doma na vrtu.

»Buči sta doma v vročih krajih in 
ne potrebujeta toliko zalivanja,» ji je zagotovil oče, preden  smo  
odšli. »Pa tudi poleti včasih dežuje in jih bo zalival dež.« 

Poletje pa je bilo vroče, zelo  vroče in oblaki na nebu so bili videti 
le kot rahla meglica, iz katere ni mogla pasti niti kapljica dežja. 
Mlade zelene bučke so bile žejne, saj niso dobile niti kapljice vode. 
Druga za drugo so se posušile. Ostala je le ena bučka, in to je bila 
sreča, saj je tako zanjo le ostalo ne-
kaj soka, ki ga je rastlina posrkala 
iz presušene zemlje. 

»Hoj!« se je veselila okrogla bučka. 
»Sedaj imam končno dovolj pros-
tora, da rastem po mili volji!« In 
ker je bila res doma v vročih kra-
jih, so ji bili všeč vroči dnevi, ki so 
se vrstili drug za drugim. Svoja ok-
rogla lica je nastavljala soncu, ter 
rasla in se debelila. Tako je bila za-
verovana vase, da je niso prav nič 
zanimali peteršiljčki in korenčki, 
ki so v vročini vzdihovali na gredi. 
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»Kakšne mevže!« se je smejala.  »Malo sonca in že vzdihujete in 
tarnate!  Namesto da bi se sončili, se skrivate v senci! Nikoli ne 
boste dobili tako lepe rumene barve, kot jo imam jaz, ker se vedno 
sončim!« In res, bila je bila vsak dan večja, bolj rumena in bolj 
zdrava. 

»Hu, kako je domišljava,« so rekli korenčki in peteršiljčki. »Tudi 
naši koreni so lepo rumeni in rdeči, le da jih ne moremo tako 
razkazovati kot ta napihnjenka! Oh, kako je vroče, liste imamo že 
čisto ovenele!«

Buča pa se je pritoževanju korenčkov in peteršiljčkov le posmehovala. 
Tako ji je godilo vroče sonce in tako hitro se je debelila, da sploh 
ni opazila, da tudi rastlini, na kateri je rasla, venijo listi in se sušijo. 
Da nekaj ni prav, je opazila šele, ko se je posušila tudi vitica, na 
kateri je pognala. To jo je najprej prestrašilo, potem pa je ugo-
tovila, da rastline, na kateri je zrasla, sploh ne potrebuje več. Ne 
potrebuje več hrane in vode, saj jo ima dovolj v svojem velikem, 
okroglem trebuhu. 

»Nikogar več ne potrebujem! Rastem in debelim se lahko sama! 
Od nikogar več nisem odvisna!«

Korenčki in peteršiljčki se na 
to širokoustenje niso odzivali. 
Molčali so in upali, da bo kmalu 
padla kakšna kapljica dežja, saj 
dolgo ne bodo več zdržali brez 
vode.

Rumena buča pa se je košatila na 
vrtu in se nastavljala soncu. Njena 
močna, trdna lupina se je svetila 
in vabila. »Ho, ho!« se je smejala 
polžu, ki se je mukoma privlekel 
do nje, da bi si privoščil zajtrk. »Si 
mislil, da se boš posladkal z mano! 
Pa ne bo nič! Zastonj se sliniš!« 
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Res, naj se je lačni polž še tako 
trudil, ni mogel pregristi gladke, 
sijoče lupine. Zaman ga je dražil 
sladki  vonj bučine sočne sredice. 
Ker mu korenje ni dišalo, se je 
mukoma odvlekel z vrta.

»Ha, ha!« se je smejala buča in 
postajala še bolj samozavestna. 
»Nihče mi nič ne more!« je klicala. 
Opazila je sicer, da več ne raste, a 
kaj, saj je dovolj velika in okrogla! 

Takšno smo jo našli, ko smo prišli 
z dopusta. Medtem je tudi že malo 
deževalo, tako da so si lahko 

oddahnili tudi korenčki in peteršiljčki. 

»Kako velika je buča!« je vzkliknila Katarina, ko jo je zagledala. 

»Lahko jo pospravimo, saj je že zrela,« je rekel oče in naložili smo 
jo v veliko košaro. Katarina in oče sta jo komaj dvignila.

»Juhu,« je vriskala buča, »sedaj vas zapuščam!« je klicala korenju 
in peteršilju. »Ker sem tako imenitna, me gotovo čakajo velike 
dogodivščine in zabavno življenje. Nasvidenje, vi dolgočasneži, 
ki vas nič ne veseli bolj kot to, da s koreni vrtate po blatni zemlji. 
Jaz pa si želim potovati!« je še vzkliknila, ko sta Katarina in oče 
odnesla košaro z vrta.

Koreni in peteršilji so še pozno v jesen ugibali kako se ima buča. 
»Gotovo potuje, morda se je vrnila v Ameriko,« je bil prepričan 
debel koren. »Spomladi sem mladi zeleni buči, še preden je na 
njih zrasla ta domišljavka, slišal govoriti, da sta prišli iz Amerike.«

»Amerika!« so vzklikali peteršilji in koreni. »Kdo ve, kje je to? Slišati 
je daleč.«

Tako so govorili in niso vedeli, da buča ni šla daleč, da je čisto blizu, 
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v domači kleti, kamor jo je pospravil oče. Niso vedeli, da njeno 
življenje ni razburljivo in polno dogodivščin, kot se je širokoustila. 
Bilo je žalostno in turobno, saj je ždela v temni  kleti, sama in 
osamljena. V temi je sanjarila o dnevih, ko je rasla na vrtu in se grela 
na toplem soncu. Včasih se je v sanjah spominjala celo Amerike, 
njenega vročega sonca in toplega tropskega dežja. Še največ pa 
je mislila na korenčke in peteršiljčke z vrta, kjer je rasla, celo na 
slinastega polža, ki jo je poskušal pojesti. Vse je pogrešala.

Pozno jeseni je vendarle nekaj doživela. Oče jo je vzel iz kleti in jo 
prinesel v kuhinjo. Buči se je zazdelo, da je že bila tukaj, pa se je 
najbrž zmotila. Rasla je namreč na vrtu, ki ga je videla skozi okno. 

Katarina je vzela nož in zarezala v njeno lupino. Buča je zaprla oči, 
da ne bi videla, kaj se dogaja. Sedaj bom umrla, je pomislila. Čutila 
je, kako Katarina brska po njeni sredici in jemlje iz nje semena, da 
bo lahko naslednje leto spet zrasla. Vedela je, da je tako prav. 

Ko je Katarina končala, jo je postavila na okno.  

»Poglejte našo bučo,« se zaklicali koreni in peteršilji, ki so še ostali 
na vrtu, »vrnila se je, in kako je krasna, vsa žari!« so se čudili.

In res! Tudi buča se je lahko videla v okenski šipi. Ker je Katarina 
vanjo postavila svečko, so iz njene notranjosti v temno noč žarele 
zvezdice, ki jih je bila izrezala iz njene lupine.

»Saj sem rekla, da me čaka lepo in razburljivo življenje!« je 
zadovoljna vzkliknila buča. »Predvsem pa sem srečna, da lahko 
razveseljujem vas, ki ste moji edini prijatelji,« je še zaklicala 
korenju in peteršilju. 

Tudi koreni in peteršilji so bili srečni, da se je buča vrnila. 
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Kako smo
obirali
grozdje



Za vročim poletjem je k nam prišla jesen. Sonce je vzelo dopust in 
se odpravilo kdo ve kam. Nebo so prepredli sivi oblaki, iz katerih 
je neprestano deževalo. Ker ni bilo sonca, so iz mrzlih dežel prišli 
vetrovi in zagospodarili po deželi. Koliko jih je bilo! Včasih so 
vlažno pihali z juga in stresali oblake, da je neprestano lilo, včasih 
pa so se pripodili mrzli severni vetrovi in ledeno pihali okrog 
vogalov, da je kar žvižgalo. Kot v hudi zimi! 

Mame so iz omar potegnile debele puloverje in jopice, da se otroci ne 
bi prehladili. Toda bilo je že prepozno, vsi smo že kihali in kašljali, 
da je bilo joj! Prehladile so se tudi rože in drevesa. Rože so klavrno 
pobešale cvetove, drevesa pa so otresala liste.

Potem pa se je sonce naveličalo dopusta in se je vrnilo. Bilo je sicer 
nekoliko drugačno: manjše in bolj bledo. Vetrovi so se potuhnili, 
vendar dežele niso zapustili.  Morda bo sonce spet odšlo in bodo 
sami gospodarili na nebu. Tudi oblaki so se potuhnili v nedolžne 
ovčke, ki so se sprehajale po nebu.

Toda sonce ni nameravalo oditi. Na dopustu se je dolgočasilo in 
tudi malo prehladilo, zato se je odločilo, da bo kar ostalo. Vsak dan 
je vstalo malo kasneje in malo prej odšlo spat, drugače pa se je 
ves dan smehljalo z neba in prijetno grelo. Rože so spet dvignile 

pomečkane in blede cvetove in 
lovile šibke žarke. Listi dreves so 
se pričeli rumeno, zlato in rdeče 
barvati.

Joj,  kako je postalo lepo!

Kadar sem zjutraj odprla okno, je z 
vrta prijetno zadišalo. Na brajdi je 
zorelo grozdje in omamno dišalo. 
Kmalu bo trgatev! 

Trgatev se je pravzaprav že začela, 
le da tega nismo vedeli! Takoj ob 
jutranjem svitu je v brajdo priletela 
kosovka. Sladek vonj grozdja, ki ga 
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je nočni vetrc neprestano prinašal v gnezdo, ji je kratil prijeten 
spanec. Zato je navsezgodaj zbudila svojega moža, da bi skupaj 
trgala grozdje. A kosu se ni ljubilo vstati. Še globlje je porinil glavo 
pod perut in jezno potresel z repom. Če hoče, naj kar sama trga, in 
še njemu naj prinese nekaj sladkih jagod!

Hu, kako je bila jezna kosovka! Vreščala je na ves glas, da je zbudila 
vse sosede. Ker ji je bilo nekoliko nerodno in ker ni bila skopušna, 
jih je takoj povabila na trgatev. Pa še bolj zabavno bo!

Tako se je začela trgatev. Brači so pridno trgali, se med seboj 
pogovarjali in tudi prepirali. Čez 
dan so prišli še novi, joj, kako je 
bilo veselo! Zvečer so se trudni 
razšli, vendar le do naslednjega 
dne. Kosovka je bila ponosna 
nase, saj je kot gospodinja lahko 
določala, kje bo kdo trgal. Veselje 
ji je kvaril le mož, ki se ves dan 
ni prikazal in se je kdove 
kje potikal. A mu je kljub temu 
zvečer prinesla dovolj jagod, da 
se je tudi on posladkal.

In tako je potekala trgatev ves 
teden, vsak dan!

Konec tedna pa smo se zbrali 
tudi mi. Oče je pripravil košare, 
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babica pa je pripravila malico za vse trgače. Kako smo delali! Ves 
dan smo polnili košare in usta. Grozdje je bilo sladko, presladko! 
Sladki sok se nam je pocejal med prsti in po bradah. Včasih smo 
zapeli kakšno pesem, takšno, ki se jo je Katarina naučila v šoli, 
kamor je začela hoditi to jesen, ali pa kakšno narodno. Zvečer smo 
bili zelo utrujeni, še sreča, da je bila brajda obrana do zadnje jagode!

Iz grozdja bomo skuhali sok, ki nas bo pozimi varoval prehladov, 
saj so v jagodah ujeti sončni žarki toplega poletja.





Jesen v
vrtu



Listi velike češnje v vrtu so se obarvali rumeno, rumeno so se 
obarvali tudi listi grmov leske, ki se šopiri ob ograji in s ceste 
zapira pogled na vrt. Kovačnik, ki se s tankimi viticami ovija okoli 
ograje, ne cveti več, zato pa so njegovi listi temno rdeči in se lepo 
podajo k listom češnje in leske. Rože so še prejšnji teden cvetele, 
a jih je v torek čez noč pomorila slana, tako da žalostno povešajo 
glavice. Grozdje je že zdavnaj obrano, zato kosi obiskujejo vrt bolj 
poredko. 

Katarina hodi v prvi razred. Vsak dan se v šoli nauči kaj novega. Po 
šoli v vrtu vsak dan grabi listje, a ga ne zmanjka. Nagajivi hladni vetrovi 

ga vsako noč potrgajo z dreves in 
grmov ter ga zvrtinčijo pred prag, 
na stopnice in pot. Posebno lepe 
liste pobere in jih zlaga v šolske 
knjige in zvezke. Tako bo pozimi, 
ko bo zunaj vse prekril sneg, iz 
knjige ali zvezka zadišalo po jeseni. 
Kar predstavljajte si, kako se iz 
delovnega zvezka, polnega številk, 
plusov in minusov, izmuzne rumen 
list in zaplava po sobi. Ali pa kako 
se rdeči list kovačnika ali divje 
trte, naveličan družbe vprašanj 
in odgovorov ter pobarvanih 
risb, sprehodi mimo televizijske-
ga ekrana, nato pa pristane na 
okenski polici. 

Tako nas bodo pisani listi pozimi spomnili na minulo barvito jesen. 

Dnevi se krajšajo, Katarina vstaja v mlečna, meglena jutra in ko 
popoldne z vrta pomete zadnje liste, je že mrak. Sonce čez dan le 
na kratko obišče vrt, le toliko, da popije roso s trave, in že se skrije 
za sosedovo streho.  

Oče je že pospravil mizo in klopi, na katerih smo v senci ali pozno 
v večer posedali poleti. Zložil jih je ob steno drvarnice, tako da 
bodo na suhem počakali naslednje pomladi. Babica pa je z vrta 
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pospravila glave zelja, redkev, 
korenje in rdečo peso. Visoke 
štruce radiča je zavila v časopis in 
jih zložila v zabojčke v kleti, poleg 
zelja in korenja. Tako bomo pozimi 
imeli dovolj zelenjave. 

Katarini je vseeno, saj zelenjave 
ne mara, ne surove ne ku-
hane. »Fuj,« reče, kadar mamica 
skuha zelenjavno juho, »šodre ne 
bom jedla!« Kljub prigovarjanju, 
da je zelenjava zdrava, ne popus-
ti. »Nikoli, do konca življenja, pa 
če živim sto let, ne bom jedla 
zelenjave!« zatrjuje.

Mamica dvomi, da bo živela toliko časa, če ne bo jedla zdrave hrane, 
a Katarina je neomajna.

Vrt je tako vsak dan bolj pust in žalosten, zato se zanj skoraj več ne 
zmenimo. Posedamo na toplem in beremo ali gledamo televizijo.  

A vrt kljub temu ni zapuščen! V njem je množica prebivalcev, ki jih 
ne vidimo. Skriti so pod listi, zariti v zemlji ali v špranjah drvarnice 
in vrtne ograje. 

Polži so se zatekli v svoje hiške tako kot mi, le da so vrata skrb-
no zapahnili in jih ne nameravajo odpreti pred pomladjo. Tudi 
televizije verjetno nimajo. »Ali pa, kdo ve?« ugiba Katarina. 

Žabe so se zarile globoko v blato na dnu ribnika in otrpnile. Nad 
njimi, pod tanko skorjo ledu, lenobno plavajo ribe. Ko bo led postal 
debelejši, se bodo spustile na dno ribnika in tam obmirovale do 
pomladi. 

Pikapolonice, bakreni hroščki, celo muhe in komarji so nekam izgini-
li. Gotovo so našli svoj topel in varen kotiček, kjer bodo pošteno siti 
in zaspani utonili v dolge sanje in tako pričakali pomlad.
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Katarina je zanje pustila nekaj listja in kadar gre čez vrtne grede, 
hodi po prstih, da ne bi pohodila zaspanih žuželk.

»Lahko noč,« jim vedno zakliče, »kmalu vas bo sneg prekril z mehko 
odejo. Pod njo boste varni in na toplem,« še  reče, preden se vrne 
v toplo hišo.



Prišla je 
zima



Dnevi postajo vse krajši in mrzli 
vetrovi so z dreves odpihnili še 
zadnje liste. Vrt se,  potem ko pride 
Katarina iz šole, kmalu zavije v  
gosto temo. Le ulična svetilka riše 
velik krog svetlobe v črno nebo.

Ko Katarina v kuhinji večerja, se 
ji zazdi, kot da so v tem svetlem 
krogu nenadoma začele poplesavati 
drobne iskreče se mušice, potem 
pa vedno večji in večji metulji 
belih kril. Vrtinčijo se v zraku, se 
prekopicujejo v pišu vetra in na 
koncu posedejo po ograji, golih 
vejah dreves in vrtni poti.

»Sneži!« se razveseli Katarina. Steče k oknu in prilepi nos ob mrzlo 
steklo. 

Zunaj res naletava prvi sneg. Pada na gosto, snežinke kar izpodrivajo 
druga drugo in videti je, da jih je tam zgoraj še nešteto, brez konca 
in kraja.

Steče ven in glej! Sneg je že pobelil vrt in ulico. Snežinke padajo 
izpod črnega neba in v tišini vrta je slišati drobno prasketanje, ko 
sedajo druga na drugo.

»Če bo tako snežilo do jutra, bom moral prej vstati, da bom očistil 
pot do ceste,« je rekel oče in pripravil lopato in metlo.

In res! Snežilo je vso noč in zjutraj, ko smo vstali, je vrt že prekrila 
mehka bela odeja. 

Sosedov muc, ki je hotel po svojih jutranjih opravkih, se je do 
vratu pogreznill v sneg. Komaj se je skobacal iz globoke luknje, 
zato je užaljeno stekel nazaj v hišo. Tam se je zleknil ob peči, da bi 
se pogrel in posušil.
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»Počakajte, da najprej skidam 
sneg,« je rekel oče in vzel lopato in 
metlo. Potem je celo uro kidal in 
odmetaval sneg levo in desno ob 
poti. 

A sneg je padal in padal, oče je 
kidal tudi po zajtrku in po kosilu. 

Toliko snega pa še ne! Še sreča, da 
je bila sobota in smo ostali doma. 
Popoldne je sneženje ponehalo in 
oče je še zadnjič očistil pot. A sne-
ga je bilo toliko, da ga ni imel več 
kam odmetavati! Zato ga je zložil 
v visok kup sredi vrta. 

Katarina je oblekla plašč in si nadela kapo in tople rokavice. 
Stopila je ven, a vrta ni prepoznala! Na obeh straneh poti je bil 
sneg tako visoko, da ni videla čezenj.   Splezala je na kup, ki ga je 
naredil oče. Od tu je videla cel vrt in ulico. Vse je bilo belo, tudi 
hiše in drevesa.

»Juhuuu,« je zavriskala, »sedaj bom lahko naredila sneženega 
moža!«

In to kakšnega! Z očetom sta naredila ogromno sneženo kepo in jo 
naložila na kup snega sredi vrta. 

»Tako, to je trebuh, sedaj potrebujeva še glavo,« je rekla Katarina. 
Naredila sta še eno kepo, tokrat manjšo, in jo postavila na vrh. 
Sedaj je bil snežak tako visok, da sta morala prinesti lestev, če sta 
mu hotela na glavo povezniti lonec.

Mamica je malo ugovarjala, saj sta lonec vzela iz kuhinjske omare, a 
sta jo potolažila: »Sneženi mož potrebuje klobuk, sicer ga bo zeblo!« 

Potem sta mu naredila še oči in usta. Katarina je zlezla čisto na vrh 
lestve in mu pod klobuk vsadila dva črna kamna. »To so oči!« Za 
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usta je kamenčke razporedila v dolgo ukrivljeno črto tako, da se je 
snežak držal na smeh. »Sedaj potrebuje še nos!« je rekla.

Mami se je morala odpovedati še velikemu rumenemu korenu, ki 
ga je kupila za juho. Pristal je na snežaku, vsajen med oči in usta.

»Kako je lep!« je vriskala Katarina.

»In kako velik!« se je čudila mamica. »Tako velikega snežaka še 
nisem videla.« 

Potem je Katarina vzela lopatko in kanglico, ki ju je imela za igre 
v peskovniku, in pričela kopati v snežno steno ob poti. Sneg je bil 
mehak, zato je kmalu naredila veliko luknjo, a ni odnehala. Kopala 
je in kopala, tako da je nastala v snegu mala snežna votlina, kamor  
je lahko sedla, ne da bi jo kdo videl.

»Kaj dela Katarina?« se je čudila mamica, ki je po kosilu 
pospravljala posodo.

»Katarina si je naredila iglu!« je rekel oče. »Takšnega, kot si ga 
naredijo prebivalci daljnega severa, tam, kjer sta led in sneg vse 
leto!«

»Mami, daj mi svečo in odejo,« je 
mamici zaklicala Katarina iz svoje 
luknje.

»Zakaj pa boš potrebovala svečo 
in odejo?« se je čudila mamica.

»Danes bom spala v igluju, kot 
to počnejo pingvini,« je zaklicala 
Katarina. Na televiziji je namreč v 
neki reklami videla pingvine, ki so 
živeli v igluju.

Mamica ji je prinesla svečo in 
odejo in upala, da si bo Katarina 
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premislila. Pingvini in Eskimi lahko spijo v igluju, saj so tega vajeni. 
A da bi v snegu spala Katarina? Dodala je še vžigalice, da bo lahko 
prižgala svečo. 

Čez nekaj časa je Katarina prišla v kuhinjo, da bi pila topel čaj.

»Ali boš spal z menoj v igluju?« je vprašala muca, ki se je ves dan 
grel ob peči. Muc jo je užaljeno pogledal. Da bi šel ven v mraz? To 
pa ga res nič ne mika.

»Prav, pa nič,« je rekla Katarina, »v igluju mi bo toplo, ti pa kar 
poležavaj tu ob peči, ko si taka lenoba.«

Spet je šla v svojo luknjo in mamica je videla, da je prižgala svečo, v 
mraku je iz snežnega kupa pronicala svetloba. Ko je že hotela v dnev-
no sobo, da bi na televiziji gledala poročila, je spet prišla Katarina.

»Mogoče danes ne bom spala v igluju,« je rekla, »mogoče bom 
spala jutri.«

Mamica se je s tem strinjala. »Kje pa imaš odejo?« jo je vprašala, ko 
je videla, da je Katarina z vrta prinesla samo svečo.

»Hm, snežaku sem jo posodila,« je  
rekla Katarina.

In res, zunaj je v mraku in mrazu 
stal snežak, preko ramen ovit s 
toplo odejo. 
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