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Opravičujem se svojemu psu Bleku, da sem za bičanje 

napak človeške vrste izbral nedolžne živali, zato te basni 

posvečam spominu na njegovo preminulo pasje življenje 

z ljudmi. Za vse ljudi, ki to berejo, pa je kakršnakoli 

podobnost s temi živalmi ali dogodki zgolj naključna. 

Opravičujem se tudi bralcem, da tekst ni lektoriran, a z 

veseljem sprejmem brezplačno pomoč.  
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ŽIVALI IN LJUDJE 

Ko sem bil še otrok, smo imeli pri hiši poleg psa in 

mačk še veliko drugih živali: kokoši, prašiče, govedo …, 

v grmovju so živeli ježi, v vinogradu so gnezdili kosi, na 

strehi vrabci, v hlevu lastovice, v grapi pred hišo so po 

gladini vode plesale šuštrce in žnidarji, v vodi žabe, ribe, 

pod kamni raki in v blatu jegulje, v zidu za hišo kača 

črnica, na travniku kača mišnica, v steni za nami 

modrasi, z nje so lajali lisjaki, nad steno so krožile kavke 

in skobci, v malih luknjah stene so se podnevi skrivali 

golobi, v velikih gugoti, v največji jami pa pol tiča pol 

miša. Zemlja je bila polna raznih črvov, glist in krtov, 

travniki raznih gosenic, hroščev in kobilic. Po njivah in 

vrtu sem moral obirati polže, gosenice in koloradske 

hrošče, po vinogradu pa zelene in modre trtjone, ki so 

zavijali liste v cigare. Mačke in psi so bili polni bolh, 

krave klopov, muh in obadov, mi pa smo imeli prazne 

želodce, zlasti takrat, ko smo sami bivali v Žlebu. 

Preden smo se preselili v Žleb, to je bilo spodaj na 

robu, že malo izven vasi, nekoliko na samem in ob vodi, 

sem s starši živel pri nonotih. Da pa se vam ne bi 

zmešalo ob vseh teh nonotih, povejmo zelo na kratko - 

nonoti so po naše stari starši. Mamini, to je nona Milja 

in nono Marjo, pri katerih smo živeli prva leta, so imeli 

hišo na Školu sredi vasi, prav ob šoli in gostilni. Tam 

smo imeli ulice kot v mestu, le veliko ožje in bolj 

vijugaste so bile. Glavni ulici, tisti, ki je šla navkreber po 

bregu, smo tako kot drugod v teh naših krajih rekli 
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Gorica, da tako kot se imenuje tudi tista Gorica ob Soči, 

kjer je moj nono Štefan služil cesarju Francu Jožefu. 

Tu sredi vasi ni bilo trave, vode in vsega življenja 

zraven, hiše so bile ena ob drugi, in fantje so še vrabce 

na strehah polovili ter naredili iz njih golaž. Tega se 

spomnim, da. To so bili vrstniki mojega strica, ki se je 

takrat vrnil iz Kopra, kamor so ga poslali v šolo, a brez 

mame in najbrž tudi vseh prijateljev v vasi ni vzdržal niti 

eno leto. Hiša je postala tesna in moji so si hoteli 

ustvariti svoj dom, zato smo se preselili v spodnji del 

vasi, v prazno hišo strahov v Žlebu. 

Ne vem, zakaj se tej ravnici pod vasjo reče Žleb? Tu 

se je sejal radič, saj je bilo tudi veliko grap in talne vode. 

To hišo so prav na največjem izviru zgradili nekemu 

fašistu, ki se je priselil v vas. Ker se v tem malem 

rimskem imperiju ni dalo vzdržati, saj je morala mama 

polikati vsak kos obleke, preden si ga dal nase, smo se 

po nekaj prebolelih pljučnicah in bronhitisih preselili k 

očetovim staršem, to je k noni Ančki in nonotu Štefanu, 

k Juretovim po domače, ki so živeli na začetku vasi, to je 

v Jugoslaviji. Sicer pa je prav takrat prišel v Jugoslavijo 

še ostali del Ospa. 

To naše preseljevanje pa ni bilo odvisno samo od 

bolezni, ampak predvsem od postavljanja in 

prestavljanja meje. Moj oče je bil med tistimi, ki so 

osvobodili trst, a so ga Angleži in Američani tako njega 

kot njegove tovariše zapodili iz Trsta. Nato so med 

Trstom in hišo mojega očeta so postavili kar dve meji, 

eno med Jugoslavijo in Cono A in drugo med Cono A in 

Cono B. Mama me je sicer še uspela roditi v Trst, a ko 
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me je nesla pokazat nonotom, ki so ostali v Jugoslaviji, 

sva končala v zaporu.  

Od mej je bilo tudi odvisno od česa in kako smo 

živeli, ali sta oče in mama lahko šla delat v Trst, so 

ženske lahko kaj prodale v Trstu, so lahko moški šli na 

skrivaj čez mejo delat, vsaj v sosednjo vas. Nekaj malega 

smo sicer pridelali na tistih malih njivicah, s katerimi bi 

prej, ko se je sejal najboljši radič za Trst in prodajalo 

vino celo na Dunaj, zelo lepo živelo, boljše kot kjerkoli 

drugje v Istri. A sedaj so bile premajhne, da bi preživele 

vse, ki so prej živeli od velikega mesta. 

Na vasi je bilo takrat več živine kot ljudi. Pa ne samo 

na vasi, tudi v naših mestih in trgih. To tu je 

prevladovala tovorna živina, saj če nisi imel konja ali pa 

vsaj osla, si moral kareto kar sam vleči. V Kopru si imeli 

osla skorajda v vsaki hiši, kmetije z živino pa na 

kortinah. Če so bili bogati, so poleg živine imeli še 

kolone, ki so delali namesto njih. 

Na vasi so bili ljudje bolj enaki. Krave so imeli za 

mleko in meso, vole za vprego (reveži so namesto njih 

imeli koze in osle), prašiče za mast, klobase in pršute, 

kokoši za jajca in juho za porodnice ter bolnike. Nekateri 

so imeli tudi pse, ki so odganjali radovedneže in mačke, 

ki so lovile miši – no, ženske so jih tudi rade božale. 

Danes se je seveda vse obrnilo, v mojem nekdanjem 

Ospu ni več niti enega goveda, kvečjemu kakšna kokoš, 

v mestu pa imajo le še pse in mačke, zanje pa številni 

skrbijo bolj kot za svoje otroke. 

Prišli so novi časi, a vrnimo se v stare. 
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No jaz, kljub temu da sem bil rojen v nekdanjem 

največjem slovenskem mestu, sem živel na kmetih, torej 

prav skupaj z naravo, mačkami, psi, kokošmi in petelini, 

kravami, teleti, prašiči zajci in tako naprej. Te živali, 

razen pajkov, mačk in miši, seveda niso živele v hiši, 

ampak v hlevu, svinjaku, kokošnjaku pod lopo in zunaj 

v naravi. Med tistimi zunaj v naravi je bilo nekaj prav 

nadležnih in celo nevarnih. Celo muhe. Te niso bile 

samo sitne kot muhe, ampak tudi zelo napadalne, zlasti 

njihovi bratje obadi. Ko so se poleti med pašo spravili na 

govedo, nam je to skorajda ponorelo. Takrat smo to 

letečo zalego lovili in pobijali, če so prišli v roju, pa smo 

vzeli v roke veje in z njimi tolkli po kravah. Krave so to 

mirno prenašale, saj so dobro ločile šibo od veje. Si se pa 

ob tem moral držati malo vstran, saj si lahko mimogrede 

dobil kakšno z repom okrog ušes, celo brco, zlasti če jih 

je pičila konjska muha in so se je kar same hotele 

otresti. 

Pri hiši smo vedno imeli tudi ose in sršene. Za 

njihovo odganjanje je bil najboljši specialist moj nono 

Štefan. Ko sem nekoč na šverc bival pri njih v 

Jugoslaviji, sem osebno videl, kako je v luknjo osjega 

gnezda natresel žveplo in ga zažgal. Enkrat pa so ga ose 

napadle kar v roju. Videl sem ga, kako se je vrgel na tla 

in se po travniku kotalil proti hiši. Kljub temu je bil 

potem ves otečen od pikov. Jaz, ki sem že pred šolo znal 

šteti do sto, in sem zato dobil od učiteljice bombone, 

sem jih vse preštel. Sedaj se ne spomnim se več, koliko 

jih je bilo, vendar manj kot 64. Nono je namreč večkrat 

dejal, da je osem osjih pikov tako strupenih kot en pik 

od tistega velikega rumenega sršena, osem sršenjih pa 

tako kot en gadov. Do zdravnika, da bi mu dal injekcijo 
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protistrupa, ni mogel: do tistega svojega starega v Trstu 

zaradi dveh mej, do novih v Kopru pa sam tako opikan 

peš čez Črni Kal ni mogel. Preden se je ulegel v posteljo, 

je vzel svoje preizkušeno zdravilo, brinjevec, nona pa mu 

je naredila mrzle obkladke z domačim vinskim kisom, ki 

lepo hladijo, dokler se ne posušijo.  

Kač se nisem bal, sploh pa mišnic, črnic in beloušk, 

te sem si upal celo prijeti. Sem se pa nekoč zelo ustrašil 

nekega velikega, ogromnega modrasa. Ko sem nabiral 

šparglje, sem ga zagledal na skali pred seboj. Stal je 

dvignjen z glavo proti meni, in gledal naravnost v oči. 

Očitno me je on zagledal prej kot jaz njega. Ko se je 

njegov rožiček začel dvigovati, sem se obrnil in pognal po 

griži navzdol. Ustavil sem se šele na cesti pred Mišjo 

pečjo. 

Kljub temu sem kmalu ugotovil, da so živali take kot 

ljudje ali pa še boljše. Ko sem bil še kot otrok, sem se 

neko pomlad zelo navezal na majhnega prašička, ki ga je 

nono kupil na sejmu, da ga bomo zredili in iz njega 

naredili klobase in pršute. Jaz sem sicer najrajši imel 

prate pečene na plaki štedilnika. Ko sem bil z njim, pa 

sploh nisem pomislil na to. Zanj sem skrbel in se z njim 

tudi igral cele dneve, saj takrat sem bil še premajhen, da 

bi gnal živino na pašo. Čeprav je bila revščina, sem mu 

vsaj na skrivaj marsikaj dal od svojih ust. In verjemite 

mi, ne zato, da bodo pršuti večji, ampak samo zato, ker 

sva postala prijatelja. 

Nekega dne ni hotel vstati in skakati z mano. Kot kup 

nesreče je ležal v kotu hleva, nekam rdečkast je bil in 

zelo topel. Tekel sem k noni Ančki, ona je znala z 

živalmi.  
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»Ubožček je zagotovo bolan.« je rekla. »Kar izmeri mu 

vročino!«  

Tekel sem po termometer in res sem mu nameril čez 

štirideset.  

Bolne otroke pokrijejo, tudi prašička je treba. Stekel 

sem po najbolj suho steljo, mu naredil novo gnezdo v 

najbolj toplem delu hleva in ga pokril s taro konjsko 

odejo, ki so jo na našem seniku pozabili vojaki, ko so se 

pripravljali, da še drugič osvobodijo Trst. Nona je našla 

neko mojo staro dudo, ji z razbeljeno iglo povečala 

luknjo, nalila mleko in jaz sem ga hranil. Nekaj dni je 

bolj slabo vlekel, samo ležal je, stokal in spal, neko jutro 

pa je bolj živ. Že ko sem mu dajal dudo, je zagrabil moj 

prst, in preden sem ga umaknil, mi je zaškrtalo po kosti. 

Prašiček mi ga je zagrizel skoraj do kosti. To je bilo 

njegovo darilo za vso mojo skrb, za življenje, ki sem mu 

ga rešil! 

Pa nisem mu zameril, saj je bil uboga živalca. Sem pa 

v zrelih letih zameril nekaterim ljudem, ki so postali 

živali. Ne, tiste dobre kot moj prašiček ... In vedno več 

jih je.  

Ne gre za podivjani kapitalizem, za pokvarjene 

odnose med ljudmi, gre za podivjane ljudi, ki nasedajo 

populizmu lakomnih, domišljavih in oblastniških 

politikov in njihovih lakajev. Kljub znanju, šolanosti, 

kulturi, medijem in internetu, ki naj bi naredili iz tega 

sveta globalno vas osveščenih ljudi, postajamo vedno 

bolj divji. V nas ponovno vzplamteva stara živalska nrav, 

ki pa se je zlila z novo oblastniško človeško 

krvoločnostjo, tako kot je to že velikokrat pokazalo v 
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zgodovini. Najhujši pa je človeški stampedo, ko večina 

ljudi podivja v imenu svojih starih ali novih bogov, kot 

so nedavno z Mussolinijem, Hitlerjem ali Stalinom. 

Danes so te zamenjali drugi. Kateri? Poglejte si televizijo, 

nekateri se vsak dan slikajo na ekranih, drugi in najbrž 

odločujoči, pa se skrivajo za njimi. To pa niso več tisti 

pravi bogovi, ki so se na Olimpu bojevali za čast in 

oblast, to so bolj preroki novih bogov: Evra, Dolarja, 

zlata, orožja … S temi preroki in bogovi postajata tako 

kapitalizem ali socializem živalska sistema.  

Mogoče bi te živalske zgodbe bolj sodile v čas fašizma 

ali kasnejšega strankarskega enoumja ne pa v sedanji 

čas izgradnje demokracije. Pa je to tista ta prava 

demokracija, tista ki je boljša od avtokracije? Boljša od 

prirojenega reda črede. Kdo so tisti, ki spreminjajo 

odnose med nami, ljudmi, v čredno stihijo, ki sili razum, 

da se umika nagonu po boju za preživetje? 

Prijateljstvo je vse bolj podobno tistemu med lisico in 

ježem ali pa med lisico in štorkljo, vse manj hodimo na 

obiske in klepete, v gostilno na karte ali v gledališče. 

Vedno bolj se zapiramo pred javna trobila, nato pa 

gremo na stampede.  

Pa je tudi mene prijelo, da napišem nekaj basni, 

živalskih zgodb, saj o ljudeh je težko vse na glas 

povedati. Če se najdete v njih, vas nisem jaz tam 

postavil. Sicer pa to je dober znak. To pomeni, da 

prepoznavate svoj značaj, svoje dobre in slabe lastnosti. 

Vendar niso neke živali slabe ali negativni liki že zaradi 

svojega mogočnega telesa, čekanov, krempljev, renčanja, 

sikanja, sposobnosti klanja, ampak zaradi človeškega 

poosebljanja z njimi. Saj poznate tisto indijansko, da sta 
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v vsake človeku skrita dva volkova, eden je dober, drugi 

je slab, in vedno se borita za to, kdo bo človeka 

nadvladal. Zmaga pa tisti, ki ga ta človek sam najbolj 

hrani.  

Je pa res, da imajo danes tisti, ki nas vodijo, zelo 

razvite mehanizme, s katerimi lahko mimo naše volje oni 

hranijo predvsem tistega našega hudobnega volka. 

Najdimo tisto luknjo, skozi katero pridejo v nas, zaprimo 

jo in se posvetimo tistemu dobremu.  
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NJOKI Z GOLAŽEM 

Otroci smo radi hodili v Trst, če je le bilo mogoče. Saj 

se ve zakaj, a ne? Je pa bila za malega otroka pot do 

Trsta dolga in trda. Do Žavelj je bilo treba peš, od tam 

naprej pa se je šlo z avtobusom. Peš pa nisi šel kar tako 

žvižgajoč z rokami v žepu, ampak si moral tudi kaj nesti.  

Nas je doletela velika sreča. Neko jutro se je mami, ki 

je šla zajemat vodo v vodnjak, zataknilo vedro in ga ni 

mogla izvleči. Poklicala je očeta, ta pa je iz vodnjaka 

privlekel pravo bičikleto, žensko kolo. Nekdo od tistih, ki 

se jim je mudilo obirati mano, je tu prav pred državno 

mejo, odvrgel bičikleto, da je lahko neopazno šel mimo 

graničarjev. Ne vem zakaj nam je moral umazati 

vodnjak, zakaj je ni raje pustil kar pod uto. To bičikleto 

je oče uredil za mamo, a vozil sem ga kar jaz. Oče je 

sicer našel neka krajša otroška pedala, vendar kljub 

temu da smo sedež znižali do konca, sem lahko vrtel 

pedale samo stoje. 

Otroci pa nismo hodili v Trst samo zaradi svojega 

veselja, da bi tam kaj videli ali dobili. Bili smo pač ena 

oseba, in vsaka oseba je imela svojo maloobmejno 

knjižico in na vsako knjižico se je lahko neslo po 6 jajc, 

dve škatli cigaret, en puter, en kilo mesa, en liter 

šnopca, dva litra vina pa še kaj, pa če si ga lahko spil ali 

pa ne. To je bila tvoja državljanska pravica in pravico je 

treba izkoristiti, če je ne, nimaš nič od nje. Če ne 

drugega, smo imeli otroci v vsakem žepu po en zavojček 
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cigaret, pa ne da bi jih pokadili, ampak da jih je mama 

lahko v Trstu prodala in za razliko nekaj kupila.  

Stoletja so namreč Osapci na glavi, plečih, oslu, 

bičikleti ali z vozovi vsak dan tovorili svoje pridelke v 

Trst in jih tam pošteno prodajali. Od tega so dobro živeli, 

vsako soboto so jedli ribe, vsako nedeljo meso in za 

veliki petek tudi bakala. Tudi otroci so večkrat dobili 

mortadelo ali katero drugo poslastico. Vendar odkar so 

nam v Parizu postavili leta 1947 med našo vasjo vas in 

našim mestom postavili mejo, graničarje in financarje, je 

bilo tega konec. Čez mejo si lahko nesel samo to, kar si 

potreboval za preživeti tri dni, to kar je šlo v eno torbo.  

Pred tem so seveda vozili v Trst z vozovi, bičikletami 

ali pa nosili moški na ramenu, ženske na glavi. Polne 

vozove od radiča do drv. V naši dolini je rasel najboljši 

radič, tisti tržaški salatnik, biondo triestino, ki se ga je 

petkrat na dan zalivalo, da je hitro rasel in bil skoraj bel. 

Tu je talna voda dosegala korenine, in raslo je skoraj 

vse. Krompir je bil kot štruce.  

Mi nismo imeli veliko zemlje in sejali samo predvsem 

radič, a tudi kakšna vreča krompirja nam je ostala. Ko 

je moja mama pričakovala mene, pa ene vreče 

krompirja, ki ji je še ostal, ni mogla peljati na bičikleti v 

Trst, zato jo je dala svoji prijateljici na voz, da jo je ta 

skupaj s svojim krompirjem peljala v Trst. Zaradi te 

vreče so jo izključili iz Skoja. Mož od te prijateljice, ki ji 

je tudi pomagal naložiti krompir na voz, je bil namreč 

partijski sekretar in na prvem sestanku je zahteval, da 

jo zato, ker je prekršila pravilo »ekonomije« po katerem 

člani partije in seveda tudi njene mladinske organizacije 

Skoj tržaškim kapitalistom niso smeli prodajati svojih 
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pridelkov, ostali nečlani pa seveda so lahko prodajali. Ko 

mu je moja mama v svojem očitala, da je on naložil vrečo 

na poln voz njegovega krompirja, ji je odgovoril: »Tega 

nisem peljal v Trst jaz, ampak moja žena, ona pa ni 

komunistka.« In so jo izključili. 

 Ko so postavili mejo in mejne prehode, je bilo teh 

dilem konec. Ti naši cariniki so se tudi, tako kot naš 

partijski sekretar hudo bali, da bi se Tržačani preveč 

zredili. Neki Legiša, ki je bil vsaj po priimku sodeč z one 

strani Trsta, in je torej optiral za Jugoslavijo, je bil bolj 

papeški od papeža. Takrat so, zato da bi izstradali 

Angleže in Američane pa seveda Italijane v Trstu, ki niso 

imeli njiv, lahko naši ljudje nesli čez mejo samo šest jajc 

za lastno prehrano, in to kuhana, da jih ne bi prodali. 

Ta Legiša je vsako jajce posebej zavrtel na mizi, če se ni 

vrtelo, je rumenjak opletal in moral si se vrniti. Moja 

mama temu človeku še sedaj ne more odpustiti, saj ej 

bil, kot je rekel moj nono, še večja mona od tistega 

carinika. Nam pa je tako doma ostalo nekaj jajc in 

krompirja, da smo pogosteje delali njoke. In te sem jaz 

imel tako rad, pa čeprav so bili zabeljeni samo na belo – 

brez golaža. 

Na bloku nas niso pregledovali samo, ko si šel v Trst, 

ampak tudi, ko si se vračal domov. Kot da bi se bali, da 

bomo obogateli v primerjavi s tistimi nad Črnim Kalom? 

Ampak sčasoma so ti naši miličniki in carini spoznali z 

ljudmi v vasi, in se nekateri prej, drugi slej hitro 

omehčali, če ne drugje vsaj v gostilni.  

Italijanski financarji pa si takrat še niso upali na 

našo stran v našo gostilno in so nas zelo grdo gledali pa 

tudi vse pregledali in prešlatali, ko si šel tam in nazaj. 
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Očitno so se bali, da bi kdo ščavov prodal v Trstu kar 

sedem jajc in tako obogatel, da mu potem ne bi bilo 

treba bežati iz sestradane jugoslovanske cone v 

Marshallovo blagostanje.  

Italijanski financarji so strogo spoštovali uredbe. Če 

si kaj preveč nesel skozi blok in jim nisi šenkal pol litra 

šnopca ali zavojčka cigaret, so ti višek vzeli v imenu 

demokracije, svobode in seveda države. Če je bilo samo 

kakšno jajce več in si jih lepo prosil, so ti ga vrnili, ko si 

se vračal domov. To sem tudi sam videl.  

Takrat je financar pustil mojo mamo naprej, mene pa 

poklical v carinarnico. Notri me je zasliševal, kaj nosim 

in šlatal po žepih, da ne bi skrival še kakšnega zavojčka 

cigaret. Med otipavanjem je skozi okence pokukala glava 

– ne boste verjeli, mojega nonota, ki je že opravil svoj del 

posla in se vračal iz Cone A. Financarja je lepo prosil, če 

lahko dobi nazaj tisto eno jajce, ki mu ga je zasegel prej, 

ko je šel v njihov raj. Financar mu jih je preštel, in ker je 

imel eno več, mu ga je vzel in postavil na mizo k 

ostalemu zaseženemu blagu. Sedaj je ta financar z 

oholim nasmeškom in poniževalnimi pripombami pobral 

eno izmed jajc na polički in se še vedno sedeč stegnil 

proti okencu, da bo starcu zunaj carinarnice skozi okno 

vrnil jajce. Ker je sedel skoraj sredi carinarnice, kljub 

nagibanju okenca ni dosegel, zato se je še bolj nagnil 

naprej. Njegova oholost in lenoba sta bili preveliki, da bi 

vpričo otroka in starca vstal ter vrnil jajce, zato se je še 

bolj stegnil s stolom vred. Ta mu je iznenada kot 

katapult zletel izpod riti. Ko je padal na trebuh z 

obrazom na tla pred poniževanim starcem in otrokom, je 

še krepko z nosom udaril ob rob police in z vsemi štirimi 
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od sebe, vendar dvignjeno desnico, v kateri je držal jajce, 

obležal na tleh. Skočil sem proti njemu in mu iz roke 

rešil še celo jajce ter ga skozi okence izročil nonotu. 

Financar pa je kar s tal in med preklinjanjem zasikal 

"Vada, vada!" 

Osapci smo takrat hodili v Trst tudi k zdravniku. 

Dohtar, h kateremu me je vodila moja mama, je z nami 

govoril po slovensko, njegova medicinska sestra pa po 

italijansko. Ona se je pred kmeticami in otroki vedno 

delala pametno in pomembno. Tudi mene je ogovorila po 

italijansko, a jaz ji nisem odgovoril, zato me je vprašala, 

če govorim samo jezik ščavov. Nato je še moji mami 

naredila šolo, da me mora naučiti italijanščine, če ne 

bom ostal ščavo vse življenje. Jaz sem seveda vse 

razumel, in če me ne bi mama zadržala, bi ji pljunil v 

tisti slinasti obraz, ki ga je silila proti meni, kot da bi me 

kokolirala. Pa ji je mama razložila, da se našemu jeziku 

reče lingua slava na pa ščava. A zanjo je bilo to eno in 

isto. 

Takrat so se naše mame in none, ko so morale v Trst 

z otroki bolj izogibale glavnih ulic, pa ne zaradi takih 

pripomb. One so bile navajene še na veliko hujše. 

Izogibale so se jim zaradi trgovin in izložb polnih lepih in 

sladkih dobrot. Raje so hodile po tistih ulicah, kjer ni 

bilo izložbenih oken. Izognile so se tudi starim 

gostilnam, kjer so si nekoč pred vojno, po dobri kupčiji 

ali delu privoščile vampe ali sardelice.  

Če si v tistih petdesetih letih vseeno kaj iztržil za to, 

kar si v torbi, žepih ali kdo ve kako skrito prinesel v 

Trst, si se vedno vrnil domov grozno lačen. Posebno 

otroci. 
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Ko sva z mamo tako nekega dne lačna prihajala proti 

hiši, so nama že od daleč zadišale vse golaževe vonjave. 

Vsako posebej si lahko ločil po cvrtem mesu, 

paradižniku in majaronu. 

Mama se je razjezila: "Sedaj, ko me ni bilo doma, je 

oče zagotovo ubil eno od štirih kokoši in naredil njoke. 

Njoki so za praznike in kokoš je za jajca ali pa samo za 

bolezen." 

Res so bili njoki. Oče je rekel, da si je ena kokoš 

zlomila nogo in da jo je moral ubiti. Mama pa je samo 

nekam začudeno, vedno bolj sumičevo in z nasmeškom 

gledala bogato z mesom obložene njoke. Jaz pa nisem 

čakal z vilicami v roki. Njoki so bili odlični, meso pa 

izredno mehko, sladko in dišeče od raznih začimb. Ko 

sem se najedel, sem si začel ogledovati koščice od 

stegenca. Nekam majhne so bile in bolj malo podobne 

piščančjim. 

„Pa zato si jih je uboga kokoš zlomila.“ je pojasnil 

oče. 

Po kosilu sem šel za hišo k svojim živalim. V praznem 

svinjaku, v katerem že dolgo ni bilo prašiča, sem imel 

velikega ježa. Prav ponosen sem bil nanj, tako velik in 

lep je bil. Vendar tisti dan in naslednje sem ga zaman 

iskal. 
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BIČIKLETA 

 

Bičikleta je po naše bicikel, kolo, međunožno 

dvoguralo bi rekli Hrvati. Ja, ta pa je že iz osnovne šole, 

vendar ta zgodba se dogaja, še preden sem šel v šolo. 

Takrat so pri nas imeli bičiklete samo odrasli, da so se 

lahko z njimi vozili na delo v Trst. Pa ne samo na delo, 

tudi radič in mleko je vozila moja mama na plac, kar z 

bičikleto. Ko je šla tam, jo je obložila z dvema vrčema 

mleka, ki jih je zataknila na balanco, čez na sedež in 

portapaki je pa položila vrečo radiča. Seveda zanjo na 

kolesu ni bilo več prostora, zato je hodila zraven peš, 

tako kot so hodile naše stare none ob oslu. So pa šle naj 

nazaj, ko so se s praznimi vrečami in polnimi 

denarnicami vračale iz Trsta. 

Ampak vrag ne da mira: že eno leto pred mojim 

rojstvom so Angleži in Amerikanci rekli, da Trst ni naš, 

ampak njihov in postavili tri meje, prvo med hišo moje 

none in našo, drugo med našo in hišo od tete Burge in 

tretjo pred Sredipoljem in Doberdobom.  

O teh dveh zadnjih slovenskih vaseh mi je veliko 

pripovedoval moj nono, on je imel tam postavljene 

kanone in streljal na Italijane, ki so bili prej njihovi 

prijatelji, pa so jih izdali, da bi jim Angleži in tisti drugi 

dali naš Doberdob, Trst in Gorico pa še Brćine in Istro. 

»Saj smo jim v drugi vojni vzeli vse nazaj, vse, kar je 

našega, ma kaj ko temu svetu hočejo komandirati samo 

Angleži in Amerikanci …« 
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Dokler ti niso dali Trsta Italijanom, so naši očetje in 

mame še se vsak dan vozili z bičikletami v Trst. Domov 

sta prišla utrujena, ampak treba je bilo pripraviti novo 

vrečo radiča za drugi dan. Še dobro, da smo imeli 

nonote, ki so znali delati z radičem. Oni so z njim začeli 

in si sezidali nove hiše. Saj ta bianco triestino ali tržaški 

solatnik, kot bi rekli Ljubljančani, ni rasel na Ponterošu, 

ampak najboljši prav v naši osapski dolini, kjer je bila 

odlična zemlja, mešanica kraške in istrske, in toliko 

vode, da si na njivi skopal do pasu globoko vaško in imel 

v nji vodo za zalivanje tudi avgusta. Da je radič mehek, 

ga moraš zaliti trikrat na dan, zjutraj, opoldne v najhujši 

vročini in zvečer. Zalivali smo otroci in tudi krte smo 

lovili.  

Pa naše mame in očetje niso vozili na bičikleti samo 

vreče radiča, ampak tudi otroke, pa ne smo poleti na 

banjo v Milje, ampak tudi jeseni in pozimi, ko so bili 

gripe k zdravniku v Trst, ma takrat samo do avtobusa v 

Žavljah. Jaz se spomnim, sem imel že kakšnih šest let, 

da me je mama peljala na portapakiju, potem je kolo 

pustila pri eni prijateljici, in sva šla z avtobusom. Tisti 

zdravnik je bil zelo v redu, mi je tudi, ko me je pičil z 

iglo, dal eno mičkeno igračko, ampak tista njegova 

sestra pa je bila malo čudna. Ves čas me je nekaj 

spraševala po italijansko, jaz pa sem ji odgovarjal po 

slovensko, ona pa je mojo mamo podučila, da me mora 

naučiti italijansko, sicer bom vse življenje ostal en 

štupido Ščaveto. 

V naši vasi pa ljudje niso samo garali, kot da bi bili 

sužnji. Zvečer so naši starši našli tudi čas za pevski 

zbor, godbo, dramsko skupino, moški pa za karte in 
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gostilno, vsak teden pa vsaj eno večer za igranje kart s 

sosedi. Naši sosedi so imeli tri hčerke, ena je bila stara 

kot jaz, ena mlajša in ena starejša, jaz pa sem bil 

edinec. In to zaradi bičiklete … tako je rekla moja 

mama, da bi moral imeti sestrico, pa se je enkrat tako 

hudo spotila, da je šla … 

Včasih, ko smo bili podnevi sami doma, so me 

sosedove punčke povabile, da se grem igrat z njimi. Tudi 

v sobo od staršev so me peljale, da smo spali na postelji. 

Jaz sem bil mož od ta najstarejše, ki me je vedno 

objemala in stiskala, božala, ti drugi dve pa sta bili teti 

in sta morali spati na drugi postelji. 

Neko večer, ko so naši starši ob kjantrci igrali briškolo 

in trišete, mi je moja žena, to je najstarejša rekla, da 

grem z njo v kantino, da mi bo pokazala njihovo novo 

kolo. Prižgala je feral in sva šla. 

Na hodniku, preden sva stopila v klet pa mi je rekla, 

ti ga pokažem samo, če ti pokažeš meni luleka, pa še jaz 

luliko ti pokažem. Seveda so se mi zasvetile oči: takrat je 

bilo kolo nekaj takega ali še več kot danes avto. Stopila 

sva v klet in jaz sem si moral odpeti hlače ter ji ga 

pokazati. Ona mi ga je pobožala in nato si slekla hlačke 

ter rekla, naj pogledam tudi jaz njeno luliko, pa še 

pobožam naj jo. 

Pa saj je bilo lepo, še posebej, ko je ona meni božala 

luleka, a jaz sem si še bolj želel videti kolo. 

Pa ne boste verjeli, naslednje leto sem tudi jaz dobil 

kolo. Po tistem, ko mi je soseda pokazala novo kolo iz 

Trsta, so mejo do Trsta zaprli, naši sosedi so se odselili v 

Trst, saj je naš sosed delal v ladjedelnici in z bičikleto si 
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lahko šel v Trst samo enkrat na teden, a v službo moraš 

vsak dan.  

Nekega dne se je moji mami snelo vedro z vrvi z vrvi, 

s katero je vlekla vodo iz vodnjaka. Za tak primer smo 

imeli neki poseben štirikraki kavelj, s katerim smo 

vedno izvlekli iz vodnjaka. Mama je poskušala s kavljem 

pod vodo zajeti vedro za ročaj, a je rekla, da je zajela 

nekaj težkega. Pa sem ji še jaz pomagal, a se je zatikalo, 

zato sva poklicala na pomoč očeta. Ko je oče vlekel ven 

tisto stvar, ni preklinjal, ampak se je veselo smejal. Bilo 

je bičikleta, pravo žensko kolo.  

Oče je rekel, da je to kolo vrgel v vodnjak kakšen 

begunec, ki je vedel, da ne more v Italijo kar s kolesom 

po cesti, ampak je boljše, da ga skrije in sam na skrivaj 

po med šavjem čez mejo. Ampak če je to žensko kolo, 

mora biti blizu še moško, je dejal. Jaz sem tekel pogledat 

sosedov vodnjak in tista deska, ki je bila na vrhu, je bila 

potleh. Seveda, notri je bilo moško kolo.  

Ubogi ljudje, je rekla moja mama. 

Moj oče pa: Ne žleht ljudje, ta kolesa so ukradli, in ko 

so jih odrabili lih niso prislonili k drevesu in šli naprej, 

ampak, so jih vrgli v naše vodnjake, iz katerih pijemo 

vodo. Ti nas sovražijo, to so domobranci! 

Nono je rekel: Fašisti! 

Bičikleti je oče očistil in popravil, žensko je prilagodil 

zame moško pa prodal. 

Škoda, da so se sosedi odselili, sedaj bi pa jaz sosedo 

peljal pogledat moje, prav moje kolo, ampak samo, če bi 

mi pokazala luliko. A seveda bi jo. 
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ZELJE  

Nekoč ni bilo traktorjev, plugi pa so bili redkost. Tudi 

če so jih imeli, so pod trtami raje kopali z motikami. 

Volovi so bili nerodni in so vedno kaj polomili. Tudi 

kmetije so bile majhne, zato so za boljši izkoristek zemlje 

posejali med paredi še kakšno zgodnjo solato, grah ali 

fižol, zato so morali zemljo lepo zrahljati. Pri kopanju jo 

je bilo treba metati visoko na kolena, da se je še dodatno 

zdrobila, ko se je kotalila po rušcah, to je krpah 

vrečevine, s katerimi so imeli kopači ovite noge.  

Najhujše kopanje je bilo pašnanje, to je kopanje 

ledine pred sajenjem trt. Pri pašnaju se je kopalo na 

globino dveh motik ali pa krampov, če je bilo veliko 

kamenja. Ko si kopal prvo vrsto, si moral metati zemljo 

nekoliko bolj nazaj, za noge, nato si dno ledine poravnal 

in zakopal še eno globino. 

Najlepši dogodek med kopanjem je bil, ko si prišel na 

konec pareda, takrat si zravnal hrbet in spil kakšen 

požirek bevande. Še lepše je bilo, ko je gospodinja 

prinesla marendo. Globlje je bilo kopanje, močnejša je 

bila hrana. Naj boljše je bilo zelje, pa naj si bo s polento 

ali brez, vendar vsaj kakšen košček kože ali star ocvirk, 

je moral biti vmes.  

Kopači so se posedli okrog edine sklede in vsak s 

svoje strani zakopali z žlicami po zelju. Če si hotel dobiti 

kakšen ocvirk, si moral biti hiter. Kožo pa je gospodinja 

skoraj zmeraj obrnila na gospodarjevo stran. Pri tem 

kopanju z žlico pa so bili nekateri neprimerno hitrejši 
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kot pri tistem z motiko. Najbolj znan med takimi kopači 

z žlico je bil tudi Tonče, ki se je vedno ta prvi prekopal 

na sredino sklede in še ostalim tovarišem "okopal nekaj 

trt". Ostali so mu vedno, kaj rekli, a ni pomagalo. Lakota 

in požrešnost sta premagali moralo in vse svetnike. Pa si 

je umislil Pepi, ki je bil za hece, prav posebno finto za 

naslednjo marendo. Med kamni in suho travo je ujel 

velikega črnega bakola, in ko so ostali fanti zamotili 

Tončeta, mu je Pepi na njegov part zelja v skledi zakopal 

tega velikega ščurka. Tonče je zaril in že pri drugi žlici 

mu je zahrustalo med zobmi. "0, kako velik ocvirk sem 

dobil, in kako fin je," je rekel, ko je pohrustal bakola.  

Drugi, ki jim je ob smehu šlo tudi na bruhanje, so 

začeli zmagoslavno kričati: "Bakola si pojedel, velikega 

črnega bakola, ki smo ti ga zakopali v zelje." Upali so 

namreč, da bo Tonče zaustavil njegov požrešni stroj. 

Tonče pa je še krepkeje zamahnil s svojo žlico in to že 

skoraj po sredini sklede ter s polnimi usti rekel; "Ma, kaj 

mislite, da vam bom jaz verjel. Ma nisem tak šempjo, da 

bi vam pustil moje zele."  
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VRABCI 

V naši dolini niso marali tudi srak, vran in kavk, ker 

so vedno vse pokradle. Če največ je bilo črnih kavk. 

Zjutraj so te dol s stene gledale, kje seješ pšenico, sadiš 

koruzo ali fižol in že popoldne, ko si po kosilu šel na 

zaslužen počitek, so se vsule s stene in vsa ta zrna 

izkljuvale iz zemlje. Še strašil se niso bale. Je pa bil v 

naši vasi tudi en kmet, ki je, medtem ko je šel on spat, 

poslal v tisti vročini svoje naj manjše otroke čuvat te 

posevke. So se pa na srečo ti otroci vrgli po njegovi ženi 

in so bili bolj pametni od njega, pa so se raje šli kopat v 

reko, pa čeprav so jih zvečer fasali po riti. 

Ja, tu so kraljevale srake, kavke in vrabci. Moj nono 

Štefan pa je pripovedoval, da so bili nekoč tu glavni orli, 

štorklje, senice, prepelice, pavčki in kraljički, zdaj pa so 

tu skoraj samo še kavke in vrabci. Ptičem je kraljeval 

najmanjši kraljiček, čeprav je bil še manjši od palčka, 

palček pa tak kot otroški palec. Ta kraljiček je kraljevsko 

krono osvojil na pravem tekmovanju vseh ptic v dolini.  

Tako je bilo. Ptiči so se odločili, da bodo izbrali 

svojega kralja, to pa bo postal tisti, ki bo lahko najvišje 

priletel, vsi, ki bodo pod njim, pa bodo morali priznati, 

da so njegovi podložniki. 

Preden so se dvignili od tal, se je mali kraljiček, ki je 

bil prijatelj od orla in tudi drugih velikih ptic, saj jim je s 

svojim kljunčkom pogosto čistil nadležne čimže in druge 

zajedavce, skril pod perje največjega orla. Vzleteli so in 

seveda mogočni orel se je brez težav dvignil še najvišje, 
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še višje od štorklje, pa čeprav so te lahko preletele tudi 

morje. Ko je orel ves zadovoljen krožil nad drugimi in 

rekel: »Jaz sem kralj ptic,« se je izpod njegovega perja 

izkobacal mali kraljiček, vzletel in se dvignil še kašen 

meter nad njim ter od zgoraj zakričal: »Ne, jaz sem še 

nad tabo, jaz sem kralj.«  

Orel je ves presenečen priznal poraz. Pa zakaj ne bi, 

saj je on še vedno orel, kraljiček pa le najmanjši ptiček. 

Bister pa! Tako so malega kraljička oklicali za kralja. 

Nekateri so godrnjali in temu niso verjeli, saj od tam, 

kamor so bili sposobni prileteti, tega niso videli, vendar 

štorklja je to videla na lastne oči in tudi potrdila. 

Srake, kavke, vrane in vrabci pa so bili zeleni od 

zavisti. Dneve in noči so premlevale, kako bi se 

maščevale kraljičku, orlu in štorklji, ki je potegnila z 

njima. Pa so se dogovorile, da bodo prepričale vrabce, ki 

so najbolj neumni in stalno čivkajo, da bodo širili laži, 

da so kraljički, štorklje in orli tisti, ki kradejo po njivah. 

In ti so začeli čivkati laži po vasi med ljudmi: 

»Čiv, čiv, sem videl kraljičke in pavčke krasti 

posejano pšenico.« 

»Čiv, čiv, štorklja je s svojim dolgim kljunom razbijala 

buče, kraljički pa so pojedli semena.« 

Čivkali so po vasi gor in dol. Ta stari bi jih zapodili, 

ker popoldne niso mogli v miru počivati, a kaj so se neki 

mladi spraševali, kaj pa, če je vsaj nekaj res. 

»Čiv, čiv, orel je pojedel vse grozdje.« 

Takrat pa so pa možje rekli »A grozdja pa ne, ne 

bomo brez vina!« in nato so iz svoje doline zapodili prav 
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te pridne ptičke. Ostale so le kavke, srake, vrane in 

seveda vrabci. 

»Tako je pač pri nas, v naši dolini, tu ljudje verjamejo 

vrabcem, na Kitajskem pa je drugače.« Mi je ob tem dejal 

nono Štefan. »Tam vrabcem niso verjeli, in so jih vse 

spravili v morje.« 

»Kako, saj Kitajska je zelo velika, veliko večja od naše 

doline?« sem se začudil. 

»Zelo zelo velika, za milijon naših dolin, ampak 

enotna. Oni vedo, da so vrabci tisti, ki kradejo. Znajo 

tudi, da prav tiste, ki najbolj kričijo, najbolj moti 

kričanje in ropotanje drugih, zlasti, če je močnejše od 

njihovega. Zato so se dogovorili, da bodo začeli kričati in 

ropotati z vsem kar lahko, pokrovkami, ragljami, 

možnarji in vsem kar jim pride pod roke. Vsi so kričali in 

ropotali otroci in starci, žene in vojaki. Začeli so gor v 

hribih pri Mongoliji in dan za dnem, teden za tednom, 

mesec za mesecem, tako kot so vrabci bežali, širili to 

ropotanje proti morju, dokler niso vrabci od onemoglosti 

popadali v morje in se utopili. Sedaj jim kruha še 

ostaja.«  
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FIGE 

 

Fige so najboljši sadež na svetu. To je zmeraj trdil moj nono. 

Ne rabijo ne olja in ne octa, ne cukra in ne soli. Še najboljše so 

s kruhom. Dobre so spomladi, ko se jim reče cvetki, kasno 

poleti ali že jeseni, ko dozorijo prave fige, in posušene pozimi. 

Meni so bile najboljše septembrske temno modre cikorine, od 

cvetkov pa fažane. Za šnopc, smo pa imeli belice, te so najbolj 

delikatne, saj jih zakisa že vsak najmanjši dež, vendar to ne 

škodi kvaliteti figovca. 

Fige se je zelo dobro prodajalo v Trstu, še boljše figovc. Tam 

so vedeli kaj je dobra figa: morala je biti cela, mehka, vendar s 

čvrsto kožico in s kapljico sladkorja, ki je zapirala luknjico. V 

koših ali plenerjih so morale biti lepo zložene v vrstah in med 

vsako plastjo je moral biti sloj figovih listov - da se ne preveč 

stiskajo med sabo, ker fige se hitro ugrejejo in potem lahko 

zakisajo. 

Figa je lahko tudi nevarna zadeva. 

"Bog ni ustvaril fige zaradi figovega lista." je trdil moj nono. 

Adam in Eva sta figov list uporabljala za skrivanje nečednosti, 

zato se je v njem nabral strupen mleček. Če poješ še mlečkasto 

figo, ki torej še ni zrela, zagotovo dobiš pekoče krče v želodcu, 

ki so božji opomin. Figa je najlepša malo predno dozori, ko je 

še vsa nabrekla od mlečka, vendar takrat se je ne sme uživati, 

počakati je treba, da malo spremeni barvo in malo ovene. Tudi 

pri zrelih figah obstajajo nevarnosti. Takrat skozi odprto 

luknjico na popku fige, preden ga zapre sladka kapljica, lahko 

zlezejo v sladko polpo mravlje, čebele, ose in razni bakoliči. 

Marsikaterega požeruha, ki je kradel fige in si jih hitro tlačil v 

usta, je že pičila čebela. Fig ne smeš kar tako odtrgati in žreti, z 
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njimi moraš biti previden in uživati pri jedi. Vedno jo je treba 

odpreti in pogledati njeno notranjost, šele nato lahko posesaš 

sladki rižek in pogrizeš njeno sladko meso. Debeli del kože, 

posebno tisti del okrog peclja, ki še vsebuje mleček, pa se 

zavrže. 

Po vojni, ko so Američani in drugi naši zavezniki in prijatelji 

rekli, da Trst ni več naš, so tudi fige začele ostajati na drevesih. 

Radiča ni bilo več kam prodati, šnopca in mleka tudi ne. Takrat 

se je nekega dne celo zgodilo, da so prišli ponujat nove rešitve 

inženirji in drugi tovariši iz Ljubljane. Z njimi si je šel ogledat 

njive tudi moj nono. To je bil čas cvetkov in nono jim jih je 

ponudil. Tem, ki so prišli ponujat odrešitev, je seveda zbral 

najbolj zrele cvetke, take, ki so bili že malo posušeni.  

"Kateri sadež pa je to?" je rekel eden izmed tovarišev. 

"To so fige, ki so nekaj specialnega, najboljša hrana na svetu." 

je rekel moj nono in jim ponujal te najboljše, ravno prav zrele 

naravne sladkarije. 

"Ampak, te so že malo gnile, mi bomo jedli raje tiste lepe, ki 

ste jih pustil na drevesu." So rekli in začeli trgati z vej tiste 

največje z mlečkom nabrekle fige. Mogoče so pa mislili, da jim 

ta skopi istrski kmet noče privoščiti najboljših sadežev. 

Zagrizli so jih previdno, vendar tako kot jabolka. Z mlečkom 

„zvežemimi“ izrazi na obrazu so hitro ugotovili, da fige niso 

tako dober sadež, kot jim je dejal moj nono. „To res ni tista 

mediteranska slaščica za fine ljubljanske tovarišice, ampak 

kvečjemu sadež za praznjenje želodcev pijancem“, so 

pripomnili. Po nezrelih figah jih je namreč začelo krepko peči 

in zvijati po želodcu. 

Moj nono je vedel, kaj jim mora takrat ponuditi - domači 

tropinovec, ki ga je za zahtevne in razvajene Tržačane vedno 
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rezal na 54 odstotkov alkohola. 

To je žgalo. 

Miloš, 1995 
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MLEKO 

Otroci iz vasi smo vedno radi pasli krave. To je bilo 

bolj zabava kot delo, še posebej če si imel eno ali dve 

stari kravi. Z mladim govedom je bilo težje, rado je 

tekalo in uhajalo na njive, kamor ga je vabila sveža 

detelja, pesa ali koruza. Junice so bile hujše od juncev; 

teh je bilo malo, ker smo jih prodali. Bile so take kot 

razvajene gospodične, zmeraj so se hotele pasti na 

prepovedanih njivah. Vendar tudi za to se je našla 

rešitev, ki smo ji rekli cokla. To je bila lesena klada, ki si 

jo junici zapel na verigo okrog vratu, tako da se ji je med 

pašo vlekla med prednjimi nogami. Če je poskočila ali 

stekla, ji je ta cokla začela opletati med nogami. Starši 

so hitro pristali na coklo, z njo so dosegli večjo varnost 

za otroke, si prihranili prepiranje s sosedi zaradi 

uničene koruze, ali pa še huje, iskanje krave onstran 

državne meje. Večkrat seje namreč pripetilo, da osapske 

krave niso spoštovale londonskega sporazuma. 

Tako smo imeli otroci na paši veliko prostega časa za 

razne zabave. Paša je bilo tudi neke vrste družabno 

srečanje vaških otrok. Na komunelnih pašnikih se nas je 

vedno zbralo dovolj za dobro družbo in zabavo. Večji del 

časa smo porabili za igre. Posebej priljubljene so bile 

zbijanje koze, skrivalnice, metanje škrlic in podobne. 

Včasih smo tudi peli in celo uprizarjali igrice. Vpliv 

stoletne vaške šole in dejavnega kulturnega društva se 

je poznal tudi na paši. 
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In še nekaj je bilo značilno za mlade pastirje: vedno 

smo bili lačni- Na pašo smo najbolj pogosto gnali nekaj 

kilometrov daleč na Golo brdo, ki je bilo dobesedno golo, 

razen od krav obrite trave je le tu pa tam rasel kak 

brinček. Samo brina govedo ni obrilo, zato gaje redno 

vsako leto Gregor ali še kakšen drugi otolkel s palčko in 

iz njegovih jagod skuhal brinjevec. To je bilo edino 

žganje, ki smo ga ob posebnih priložnostih lahko pili 

tudi otroci - ko smo imeli gliste. 

Po tem griču smo se za kravami povzpeli skoraj na 

vrh Tinjana. Če tem pohodom v naravo dodamo še 

revščino, takrat za sendviče še vedeli nismo, si lahko 

predstavljate, kako nam je po treh urah tekanja krulilo 

po trebuhih. Srečo smo imeli, da je vedno kaj zorelo na 

njivah in sadnem drevju. Tudi potočni raki so bili 

odlični, in to kar surovi ali hitro popečeni na špički. Neki 

starejši pastirji so lovili celo kače in jih pekli. Menda so 

bile najboljše črnice. Ta stari so rekli, da nisi pravi 

pastir, če še nisi jedel kače, vendar je bila naša mlajša 

klapa že preveč močna in enotna in se jim ni pustila 

prepričati. Mi smo se znašli drugače. 

S kravami smo se najbolj pogosto ustavili ali za krajši 

čas utaborili v Buži pod vrhom Golega Brda, tam je bil 

vodni izvir in tudi trava je bila sočnejša. Z nami otroki je 

pogosto pasel eno in edino kravo tudi starejši fant, 

pravzaprav že možak, ki je pa bil zaradi prizadetosti po 

pameti mlajši od nas. Imenujmo ga Pepi. 

Mi smo ga radi drezali: "Pepi, Marija je rekla, naj ti 

povemo, da danes sama pase spodaj na Goli Šavni in da 

pridi kaj k nji." Marija, tudi nji je bilo drugače ime, je 

bilo starejše dekle, ki ni imelo pod streho vseh kokosi. 
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Ker je bila tudi sramežljiva, je običajno pasla sama na 

vzhodnem pobočju Golega Brda, ki mu rečemo Gola 

Šavna, čeprav je bilo tam nekaj grmovja, hudournik in 

jez, pod katerim je bilo vedno dovolj vode za kopanje. 

"Hodi k nji, bosta šla v grmovje in se igrala zdravnike. 

Bomo že mi pasli tvojo kravo." smo ga nagovarjali. 

Pepi je vedno šel. Za njim seje na skrivaj odplazil še 

kakšen starejši pastirček, ki ga je že dajala puberteta ali 

radovednost. Mi mlajši smo ostali in pomolzli Pepijevo 

Sivko. Zakurili smo ogenj, iz grma izvlekli star lonec, ga 

oprali in zavreli mleko. Sploh nismo čakali, da bi se 

naredila smetana, spili smo ga, Še preden se je ohladilo. 

In to se je večkrat ponavljalo celo poletje. Pepi in njegov 

brat Vane, kije bil lastnik krave, sta bila naša soseda. 

Vane je pogosto prihajal k mojemu nonotu, da sta 

kakšno rekla o politiki ali letini. V dneh, ko smo se mi 

otroci na paši skoraj zredili, je začel jamrati: "Naša Sivka 

je že stara, prodat jo bo treba, saj že zgublja mleko, 

kakšen dan je čisto brez. Ko gre na pašo na Golo brdo, 

jo pot lahko zdela, da ostane brez mleka." 

Kmalu zatem je Sivko res prodal in mi smo na paši 

ostali brez malice. Svojih krav si pa nismo upali molsti. 

Takrat so že začele zoreti fige.  

 



34 

 

FRANCEZE 

 

Vsak kraj ima kakšne svoje specialitete. Ena 
izmed posebnih osapskih dobrot so tudi franceze. 

To so v ponvi na oljčnem olju popečene rezine 
kruha, ki se jih na krožniku še vroče posuje s 
sladkorjem in polije z vinom, praviloma črnim. Tisti, 

ki so ga radi kaj več popili so kruh dobro napojili z 
vinom samo zato, da so lahko rekli: "Če ga je kruh 

en litro, ga lahko tudi jaz enega."  

Pravijo, da so se Osapci naučili delati franceze 
od Francozov, ki so kot Napoleonovi vojaki potovali 

na osvajalne pohode skozi Osapsko dolino. Zato jim 
tudi rečejo franceze. Jedli so pa jih samo odrasli, za 
otroke so cvrli supe. To so fete kruha, namočene z 

mlekom in jajcem, in nato pocvrte. 

Franceze pa so boljše, če kruh ni v celoti 

prepojen z vinom, ampak samo napol. Če je vina 
preveč, ga je treba hitro odlit, tako da se rezine 
kruha ne razmočijo preveč in ostajajo čvrste. Boljše 

so, če so še malo hrustljave. Sladkano vino s 
kapljicami oljčnega olja, ki ostane na dnu krožnika 
se odpije ali odlije v kozarec. To vino je zelo sladko 

in če ga spiješ po francezah te še dodatno ogreje, 
zato so eni preden so šli gor na pod, v posteljo, 

dajali na franceze dosti vina. Najbrž so prav zato 
rekli, da je treba franceze jest zvečer v paru, preden 
se gre spat. 
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V gornjem delu vasi pod steno je živo tudi en 

Pepič, sam s svojo ženo. Pepič ni nikoli hodil v 
gostilno, pa tudi ne k godbi ali pevskem zboru. V 

vasi so govorili, da vsako večer z ženo jesta franceze 
in da zato ne more v ošterijo. Kljub temu, da je bil 
znan kot škrt človek, smo otroci za pusta vseeno 

zavili tudi k njemu.  

"Vsak kaj da, pa nam bo tudi on." Smo rekli in 

potolkli po njegovih vratih.  

"Daste kakšno jajce ali klobaso?" 

"Kokoši nam ne nesejo, klobase smo pa prodali." 

Nam je odgovoril. 

"Pa dajte malo vina. Tega zagotovo niste vsega 
prodali." smo se delali velike. Tudi otroci smo radi 

nabrali nekaj vina, vsaj zato, da bi se pokazali 
velike in da nas tisti odrasli ne bi zafrkavali. 

Pepi je odšel v hišo in se kmalu vrnil s polno 
broko vina, ki ga je izlil v naš brentač, v katerega 
smo otroci nabirali vino.  

Vino v brentaču se je po ulivanju hitro umirilo in 
na površini so se kmalu zasvetile in nabrale v 

ocvinke kapljice oljkovega olja. 

"Vidi, vidi, ta Pepi se je naredo Francoza in nam 
dal vino od francez." Se je razjezil naš pustni kletar. 

"Sta že tako stara, da pojesta še samo franceze." 
Je hudomušno pripomnil sosed, ki nas je opazoval. 

Miloš Ivančič 
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JEGULJE 

V našo mali osapski dolini je veliko vode, tu nimamo 

samo reke, ampak tudi razne izvire, grape, šterne in 

hudournike. Nekoč, preden so na italijanski strani 

postavili mejo za ljudi in jez za ribe in jegulje jih je bilo v 

teh vodah ogromno. Tistim mladim jeguljam, ki še niso 

primerne za ulov in jih je treba pustit za prihodnje leto, 

da zrastejo se pri nas reče gliste, tistim odraslim, 

primernim za ponev pa bežat. Kot otrok sem videl na 

stotine glist, kako so se po plitki vodi v grapi pred našo 

hišo po nekem deževju kar med travo prerivale proti 

izviru. 

Tudi rakov je bilo ogromno, tako da v vasi poleti ni 

bilo lakote. Kadarkoli si lahko čel do reke ali do kakšne 

grape ali vaške in si jih ob vsaj majhni spretnosti dovolj 

nalovil. Pozimi pa so v časih še pred Mussolinijem naši 

Osapci lovili tudi morske ribe. Pri zaselku Oreh je naša 

osapska reka, naredila kar veliko močvirnato delto, ki je 

bila izredno bogata z najbolj cenjenimi morskimi ribami. 

Tu so lovili brez bark, kar s košarami ali pa vrečami, na 

katere so dali obroč ali pa s fošinami. Pravo veselje pa je 

bil ribolov pozimi, ko je tudi zaradi burje ta voda v 

kanalih delte zamrznila, spodaj so se ribe napol 

odrevenele nastavljale sončnim žarkom, ki so prodirali 

skozi leden oklep. Ljudje so kar s palicami razbijali led 

in pobirali ribe.  

Potem so Mussolinijevi ljudje ugotovili, da bi bila ta 

prava slovenska delta zelo dobro letališče. ki bi ga lahko 
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uporabili ob napadu na Jugoslavijo. Takrat je italijanska 

vojska še veliko zaupala hidroplanom, zato so tu najprej 

postavili najprej hangar za hidroplane zatem pa še pravo 

betonsko letališko stezo. Ob otvoritvi letališke piste je pa 

že pod prvim letalom počila, tako da se je letalo 

slavnostno pogreznilo z delom steze v močvirje. Nato so 

na tej letališki stezi zgradili barake za ezule. 

Ko sem bil jaz majhen, je naši vasi, ki si je prej z 

bližnjimi zaselki delila vso dolino do morja, ostal le 

zgornji del reke - pa še spodnjega so preimenovali v Rio 

Ospo. Ta kos, ki nam je ostal, je bil za moje ribiške 

podvige čisto dovolj. Poleti smo se v večjih pčih kopali, v 

manjših, kjer je voda že presihala, pa lovili ribe. Še 

najraje bežate. Jegulje so bile tam, kjer si videl ostanke 

obgrizenih rakov. Z roko si šel pod brežino, ki jo je 

izkopala deroča voda v pomladnih mescih, malo potipal 

in če si začutil kaj sluzastega si prijel in vrgel na breg. 

Zagotovo je bila jegulja, včasih tudi riba. Če pa je bilo 

hrapavo si moral umakniti roko, ali pa zagrabiti in še 

hitreje vreči. To je bila kakšna kača belouška.  

Jegulja je zelo sluzasta, pa tudi ugrizne te do krvi, če 

je ne znaš prijeti. Zagrabiti jo moraš za trup malo pod 

glavo, tako da te ne more z glavo vsekati nazaj po prstih. 

Očitno so tvoji prsti za njo napadajoče jegulje. Sama te 

nikoli ne napade, ampak beži, ugrizne pa te le kakšna 

večja in to samo v samoobrambi.  

Pri nas so najlepši bežati v tistih vaškah, to je kakšen 

meter dolgi široki in globoki luknji, kjer se je nabirala 

voda za zalivanje radiča tudi tako debeli, kot moja roka. 

Tu se skrivajo v globokem blatu. Sluzasto jeguljo v 

spolzkem blatu, moraš znat prijet tako, da jo ukleščiš 
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med prsti. Najboljše je, da prste na roki razpreš v obliki 

prekle, stegneš sredinec in upogneš kazalec prstanec in 

mezinec, ko jo spraviš v to preklo stisneš sredinec in jo 

pod vratom pritisneš s palcem. S tem prijemom jo 

zagotovo zadržiš vsaj toliko časa, da jo vržeš v vedro ali 

flaškadur, kot rečemo pri nas zalivalniku. 

Še bolje gre s pomočjo kosirja, to je našega 

vsestransko uporabnega fovča ali zakrivljenega pipca. S 

tem se lahko tudi urežeš, zato nam ga mame niso 

pustile nositi za pasom, tako kot ga odrasli moški, so pa 

nam očetje naredili kakšnega mičkenega in bolj topega. 

Ko greš nad veliko jeguljo, moraš prijeti kosir čisto ob 

rezilu, s palcem pa jeguljo močno stisniti v zakrivljeno 

rezilo, da jo malo zareže. Da ne bi nosili kosirja so nam 

mame rajši dale kašne stare vilice. Tudi te si moral 

držati v dlani čisto na kratko.  

Jaz sem si naredil tudi malo fošino, to je veliko vilico 

na dolgi palici, vendar jegulje po dnevi nisi videl, dokler 

nisem čisto slučajno odkril posebne zvijače. Ko sem na 

nekem travniku, kjer je prej, ko ni bilo meje, rasel radič, 

sem sedaj pasel našo kravo. Krava je jedla jaz pa naj bi 

bil lačen, to pa ne. Zraven v reki sem nabral nekaj 

rakov, zakuril majhen ogenj in jih popekel. Nekateri 

otroci so jih jedli kar surove, takrat če niso bili polni 

črvov, kot so sedaj. Tiste glave in trde lupine od rakov, 

ki so ostale, sem vrgel v vaško, ki je imela podzemne 

rove do reke. 

Ta je bila ta ena izmed večjih, kar kakšne štiri metre 

dolga. Kljub temu, da je imela kanalček za odtok do 

reke, se je v njej nabralo že veliko mulja. Ko so še 

pridelovali radič, so ljudje te vaške redno vsako leto 
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čistili, polovili jegulje in rake ter naredili posebno 

večerjo. Sedaj so pa se v mulju lepo videle luknje, ki so 

jih delale jegulje, da so se podnevi skrivale v blatu.  

No malo za tem, ko sem vrgel v vaško nekaj ostankov 

rakov, je iz prve najbližje luknje prilezel debel masten 

bežat in vse tiste ostanke v trenutku pohrustal. Očitno 

so mu pečeni tako močno dišali, da se je prebudil prišel 

ven in jih vse pojedel, čeprav tiste najtrše od oklepa 

pusti in poje samo mehki del raka. Je pa res, da sem si 

jaz spekel samo ta male fine rakce. Ko sem to ugotovil, 

da lahko jegulje privabim na plano tudi podnevi, sem 

lovil jegulje s fošino kar podnevi.  

Tisti večji, lumpi fantje, pa so uporabljali zelo grd in 

prepovedan način lova z apnom, saj so v vaški uničili 

vse živo. Iz vaške so namreč z vedri zmetali skoraj vso 

vodo, nato so notri vrgli apno in ga z nogami utirali v 

blato. Jegulje je to očitno zelo peklo v oči, saj so jim 

postale prav bele, in so prilezle na površje, tako da so jih 

brez težav pobirali kar po vrhu in metali v flaškedur. Še 

hujše so počeli z ribami v reki. Od jamarjev so dobili 

karbid in nato so ga dali v kakšno staro konzervo in 

naredili bombo, ki so jo vrgli v reko. Ko je do karbida 

priteklo dovolj vode, je tako počilo, da se je vse živo v 

tistem peču priplavalo na površje in se obrnilo na hrbet. 

Moj oče, stric in nono so se na njih pogosto jezili, a tista 

klapa se je samo režala, saj so doma očitno imeli za to 

početje podporo pri mamah in očetih.  

Mi smo tako kot tudi drugi normalni ljudje v vasi raje 

zajezili del reke in polovilo samo tisto kar je koristilo. Ko 

je poleti reka presihala in so se vse male živali skupaj z 

vodo skrile v podtalnico, se je iz blata naredilo dva 
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majhna jeza in vmesno vodo z vedri zmetalo čez spodnji 

jez in tako v presušeni strugi pobralo samo lepe velike 

ribe, rake in pa prave jegulje, tiste gliste in male ribice ki 

se niso poskrile, pa se je pustilo, da so po odprtju jezov 

lahko ponovno zaživele v svojem okolju in čakale 

prihodnjo poletno sušo. 

Spomnim se, da smo nekoč na našem spodnjem delu 

reke, kjer je bil največji pč, in tam smo mi imeli veliko 

njivo, nalovili kar dva flaškedurje rib, rakov in bežatov. 

En flaškedur pa drži 14 litrov. 

Res smo bili strokovnjaki za jegulje. To so mi 

nekateri moji sošolci, ki so bili pogosto lačni, zelo 

zavidali. Zgodaj zjutraj, ko so oni šli mimo naše hiše, 

sem jaz pod latnikom že lupil skoraj meter dolge bežate. 

To kar je bilo debelo tako kot moja roka ali več, je bilo 

treba olupiti. Jaz sem jih z žico obesil na prečko od 

latnika, nato zarezal kožo okrog vratu in po trebuhu, v 

obliki kravate, in jo s kleščami za žeblje slekel od vatu 

navzdol. 

Te velike bežate sem se naučil loviti šele v višjih 

razredih osnovne šole, živeli pa so le v Mišjih ročah. V 

jami izvira tisti močni hudourniški del reke, vendar 

glavni stalni vodni izvir naše reke izvira v vrtovih pri 

naši hiši in tu grape nikoli ne presahnejo. Našega izvira 

se z nobeno črpalko ni dalo sprazniti. Več kot si črpal 

bolj je drlo ven.  

Ko so v vas prišli arheologi z velikim stolpom za 

vrtanje v tla, takrat so v naši dolini sondirali teren za 

hidroelektrarno, vodne izvire in menda celo za nafto, so 

mojega nonota vprašali, kje lahko priključijo črpalko za 
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hlajenje vrtalnega stroja. Moj nono jim je pokazal tisto 

našo grapo, v kateri je bilo manj kot dva kubika vode. 

Oni so se seveda začeli krohotati: »Pa ste videl kakšno 

črpalko imamo, cel velik kamion je to. To v sekundi 

požre vso to vodo z blatom vred.« 

Moj nono pa mirno: »Vi kar poskusite, če jo spraznite, 

vam dam 100 litrov vina.« Ti so se naprej smejali, a ker 

jim je zadišalo vino, so k grapi pripeljali tisti veliki 

kamion. Še zdaj jih slišim, kako so kričali »daj gas, daj 

gas!« a da bi spraznili to luknjo, ga je bilo premalo.  

Tu, v tej naši grapi in njenih rovih, ki so vodili do 

podzemnih jezer v jami, so živele najdebelejše jegulje. 

Kakšne so, sem sklepal po nekemu okostju, ki ga je ob 

nalivu prinesla v grapo močna voda.  

Ko sem šel v Koper, sem si kupi tisti najmočnejši sto 

kilogramski laks in trnke za kanjoline, to je male morske 

pse in druge morske roparje. Trnke sem dvakrat zavozlal 

z laksom, gor sem nataknil popečene repe rakov in laks 

zavezal za kole, ki sem jih zabil v zemljo na vrtu.  

Vsako jutro sem iz lukenj potegnil najmanj dve 

jegulji, pol trnkov pa so s plenom vred očitno odvlekle 

jegulje v podzemne rove, jih odgriznile ali pa strgale laks. 

Pa jih nisem dolgo časa lovil, saj mi je zmanjkalo laksa 

in trnkov, te jegulje imajo namreč zelo ostre zobe. 

Takrat nam je v šoli nek učitelj razlagal, da je 

Aristotel učil, da jegulje same nastanejo iz blata v 

grapah. Jaz sem se temu zarežal in povedal, da sem 

večkrat videl, kako prihajajo mlade iz morja in kako se 

ta stare iz naše vaške prebijajo proti reki, da bi lahko 
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odplavale v morje. Zato se dobil 5 in tisti moji sošolci, ki 

so uporabljali apno, so bili še bolj zavistni.  

Učitelj nam je pripovedoval tudi o električnih 

jeguljah. Mene je to zelo zanimalo. Predstavljal sem si 

kako bi me streslo, ko bi jih lovil. Ko sem nekoč pomagal 

očetu pri obnovi hiše in imel en električni podaljšek v 

roki sem celo prst potisnil v tisto luknjo. Takrat sem zelo 

konkretno spoznal, kaj je to elektrika. Kmalu pa sem 

pozabil tudi na električne jegulje, dokler nisem v službi 

spoznal še drugačne sorte sluzastih jegulj. Te so tako 

sluzaste, da jih niti s posebnimi prijemi ne moreš vreči iz 

vode. Bile so take, ki so imele sam osnovno šolo ali pa 

celo elektrofaks. Pri teh pa ni bila največji problem 

elektrika, saj to lahko tudi pametno izkoristiš, ampak 

bolj sluzavost. Za te bi moral uporabiti tisti ta velik 

istrski kosir, ampak potem bi me lahko obtožili za napad 

s hladnim orožjem. 

Kako je to z elektriko pa mi je razložil moj sin. On je 

odraščal v Žusterni, kjer so sicer šterne, vendar brez 

jegulj. So pa spodaj v morju, a on jih ni rad lovil, čeprav 

sva mu s svakom pokazala kako enostavno gre s 

parangalom. Njega jegulje niso veliko zanimale, kot 

otrok se je raje igral zunaj pred hiši na pokošeni travi.  

Nekaj osapskih genov je v njemu vendarle ostalo. 

Njegova sestra in mama sta se zelo jezili na tiste blatne 

kupčke med travo, saj sta se obnje spotikali in si 

umazali čevlje. On pa je ob njih užival, čim je opazil, da 

se kupček povečuje, je potisnil notri dva v preklo razprta 

prstka in privlekel vem same velike gliste, ne jegulje, 

ampak deževnike. Kmalu je opazil, da se nekatere gliste 

ob tem pretrgajo, in nato ugotovil, da same tako kot 
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martinčki odvržejo svojo rit, da lahko rešijo glavo. No 

gliste, pa smo rekli, niso dobre za prehrano.  

Ženske, ki so ga hotele tega odvaditi, so ga strašile z 

vsem mogočim, tudi da so gliste električne, kot iste 

vesoljske jegulje v risankah, ki jih je jih je tako rad 

gledal. A se ni dal. Ker pa se je zelo rad poglabljal v 

fiziko, nam je kmalu razložil, da je elektrika res v 

glistah, pa tudi v naši telesih, pa še dobro da je. No jaz 

sem mu razložil to kar sem ugotovil na lastnih 

izkušnjah, kaj je to sluz in sluzavost: pri glistah in 

jeguljah je tista naravna, pri ljudeh pa tista ogabna. Še 

ena razlika je: sluzavi ljudje običajno bolj skrbijo za 

svojo rit kot pa za svojo glavo.  

Pred kratkim sem šel loviti jegulje v ljubljansko 

močvirje. Brodil sem po blatu neke grape. Pokazala se 

mi je ena mlada in debela. Zagrabil sem jo in ko sem ji 

kosir postavil na vrat mi je rekla: »O Miloš jaz sem 

postala tako lepa in debela samo po tvoji zaslugi.«  

Prav v globino naivne duše me je, saj to je resnica …  

Vrgel sem jo na korono in ona je naredila »S sss 

sss...« in hitro zlezla v grmovje.  

Presenečeno sem ugotavljal od kdaj pa jegulje 

sikajo… pa še kratek rep je imela in če dobro pomislim 

tudi rožiček na glavi. Pa še električne iskre so švigale za 

njo. 
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KRAVICA 

Ko sem bil majhen sem moral pasti krave. Prav 

zaprav samo eno kravo, saj mi nismo bili bogati. To je 

bila Brunca, bila zelo pridna in inteligentna krava, bolj 

kot marsikateri človek, vendar o njej drugič, ta zgodba je 

o kravici Mici. 

Kravica Mici je bila lepa, skromna in koristna žival, 

imela je velike oči, majhne rogove in napeto vime, mirno 

se je kar sama pasla in dajala je mleko. Ljudje so jo 

imeli radi in ona njih. Živela je zase in za svoje ljudi 

onstran ograje. Pa ta ograja ni bila zaprta, kadarkoli je 

lahko šla do korita na dvorišču in seveda v svojo štalo. 

Ves dan je v ogradi pridno mulila travo, zunaj med 

zelenjem in ptički. Najlepše pa ji je bilo zjutraj in zvečer, 

ko so jo pomolzli. Da, prav takrat, saj to za njo ni bilo 

neko izkoriščanje - mleko jo je samo tiščalo in molža je 

bila zanjo sprostitev, tako kot masiranje, ali pa še lepše. 

Njen gospodar Venco jo je namreč pred molžo redno 

štigljal s štriglom. To je taka deščica z ročajem, ki ima 

vgrajene trde glavnike. S tem šrtiglom ji je s kože po 

stegnih in po ta zadnji spraskal vse tisto nepotrebno, 

kar seje nabralo na koži med ležanjem in 

prežvekovanjem. To ji je tako pasalo ...  

Tudi drugi ljudje so jo radi imeli, vedno so ji dajali 

kakšen priboljšek, koruzo, jabolka, nekateri še kaj 

boljšega, kaj slanega. Hmmm… 
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Njena ograda v kateri se je svobodno pasla, je bila 

zelo velika, pa spodaj z druge strani polna robide, da še 

merjasci z gozda niso rinili notri. Na drugem koncu je 

namreč mejila prav z gozdom.  

Mici je bila čista in redoljubna žival, bila je še iz tistih 

časov, ko so vsakemu mlademu teletu, ki se je zaletavalo 

z glavo v zid, pokazali, kje so vrata. Pasla se je prav z 

določenim redom in se dosledno držala nekih pravil, 

predvsem, da se trave ne muli kar tja vse v povprek, in 

tudi kupčkov se ne počne kjer koli, ampak na 

določenem delu hleva in ali travnika. 

Travo se muli deset ugrizov vzporedno, nato se naredi 

en korak naprej in tako celo vrsto gor in dol, od ograje 

do ograje. Tudi kupčke se ne pušča in lula tam kjer te 

prime, ampak sam na tistem delu, kjer je trava že sveže 

pomuljena. Tako se travo tudi pognoji, da boljše zraste 

za naslednjo pašo. Ko bo pa tam zrasla velika sočna 

trava, in ko bo dež spral tisti gnoj, se pa bo obrnila in 

mulila ter kupčkala v obratno smer. Pa to kar je pojedla 

ni šlo samo v tiste kupčke, ampak predvsem v mleko. 

Zaradi mirne in delovne narave ga je dajala za dve kravi 

in veliko več kot vse sosedove koze skupaj, ki so se tako 

bahale s svojimi velikimi in razvampanimi vimeni. Sicer 

pa koze ne živijo za mleko, ampak za svojega kozla in 

posledično kozličke, ki so jih pri sosedu vrteli na roštilju 

za vsako fešto, na katere je njegov sin vabil politike iz 

mesta.  

Mici pa ni bila koza, imela je svoj stil in vsi so 

občudovali njo in njen pašnik. Na travniku so bila 

posejana tudi jabolka, slive in hruške, a teh dreves se ni 

dotaknila. Vedela je, da prej ali slej z njih padejo sočni 
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sadeži, in to kar je na tleh, je njeno. Tudi grmovja ni 

uničevala, ampak le lepo oblikovala. Grmički v njeni 

ogradi so bili prave umetniške skulpture. Prepovedanega 

sadeža pa se ni tikala. To je za krave robida, ki je rasla 

ob ograji in se je na njen pašnik po veliki demokratizaciji 

začela širiti z vseh strani. Tudi tam ob gozdu, kjer so 

plotove podrli, je sedaj nove meje ustvarjala robida. Ta 

robida pa ni bila pregrada za govedo, ampak za koze. 

Mici je sicer motila, zelo motila, a je spoštovala to nikjer 

napisano pravilo in mirno mulila svojo travo.  

Ljudje, ki so hodili mimo so se ustavili in gledali 

kravo, kako se umirjeno pase, njen urejen pašnik in 

zelene skulpture. Tudi Mici je rada gledala ljudi. Ko se je 

najedla, se je poleti v vročini ulegla pod kakšno košato 

drevo, spomladi in jeseni pa k ograji proti soncu, ter 

prežvekovala. To je trajalo tudi uro ali še več. Takrat si 

je ogledovala svoj travnik, grmičke in seveda ljudi. 

Najbolj so ji bili zanimivi otroci. Ti so bili kot njeni 

telički.  

Tam čez na drugi strani pri Pepotih pa so imeli koze. 

Stari Pepo jih je imel vedno zvezane, pripete s tanjšimi 

verigami na kole ali debla dreves, in to tam, kjer je bilo 

treba krčiti trnje in robido, pa tudi zato, da niso zbežale 

in mu uničile trt, ribeza, koruze in vsega, kar je bilo ona 

dosegu njihovega gobca. Celo perila, ki se je sušilo, so se 

lotile. Koz ne moreš imeti v navadni ogradi, taki kot jo 

narediš za krave, jo preskočijo, kozli pa se vanjo 

zaletavajo in jo razbijejo. Za koze moraš imeti mrežo in 

verige, celo vrv s katero so zvezane požrejo. Koze so pač 

koze. 
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Mladi Pepo pa je Mici vedno grdo pogledal, kot da ji 

zavida njeno velikost in eleganco s katero muli travo, ali 

pa redoljubnost. Vendar to je bila predvsem zavist do 

soseda Vencota, ki ima kravo, on pa samo koze. Kdor 

ima kravo ima pravo kmetijo in je tudi bolj bogat. 

Bolehal je pač za tipično slovensko boleznijo, ki pa ne 

povzroča vročine. Oj, če bi zavist gorela, bi bili najbolj 

bogat narod na tem svetu.  

Koze pa ne bi bile koze, če ne bi bile neumne in 

predrzne. Tudi zavistne so bile, saj so bile slovenske 

koze, pa ne do Vencota, ampak Mici, nji so zavidale 

svobodo, ker ni bila zavezana in se je lahko sprehajala 

koderkoli je želela, pa seveda njen pašnik in tiste okusne 

grmičke. Zanje niso bili umetniški, niso jim sproščali 

občutka lepote, ampak kruljenje v želodcu. To je pa že 

nekaj več, kot pa je kultura.  

Staro Pepo je nekega dne umrl, novi gospodar, to je 

mladi Pepo, pa je od sreče, da je podedoval kmetijo, kar 

naprej veselo pil. Njegove koze so tudi imele vesele 

dneve, saj jih je odvezal. Tako se je rešil tistega 

jutranjega vstajanja, vodenja koz na novo pašno 

območje, vezanja in zvečer še ponovno zapiranja koz v 

hlev.  

Koze so v nekaj dneh pomendrale vse okoli hiše, celo 

cvetje, ki je viselo z oken, limonovec so oklestile, da je 

ostala samo rogovila. »Še dobro, da se niso s kakšno 

limono zadušile«. Si je mislila Mici, ki je to početje 

opazovala izza ograje. Ta demokracija bi šla naprej, če 

ne bi ob pogledu na svoje trte mladi Pepo zgroženo 

ugotovil, da letos ne bo vina: »Te preklete koze, namesto 
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da bi uničevale robido, ki raste okrog hiše, mi žrejo 

grozdje.« 

To je seveda sodu, ne tistemu v kleti, ampak v 

Pepotovi glavi, zbilo dno. Vzel je palico, jih pretepel, da 

so bile črne, in jih ponovno zvezal. Je pa ena ušla, in ker 

na domačem terenu ni bilo nič več za požret, je 

preskočila ograjo od Mici in se lotila njenih lepih 

grmičkov. Zakaj bi mulila trnje in robido, ko pa ima Mici 

tako lepe in sočne grmičke. 

Ko je mladi Pepo to opazil, se mu je kljub jezi ena 

stran ustnic raztegnila v nasmeh. Od slej so bili vozli od 

kozjih verižic vedno bolj rahlo zavezani, koze pa so vse 

bolj pogosto zbežale na svobodo, to je na sosedovo. Prav 

takrat se je Mici lotila mehkih vršičkov robide, ki je iz 

Pepotove parcele silila na njeno in grozila, da jo zarase. 

Na njej so prav takrat zorele sočne robidnice. A Mici ni 

šlo za robidnice, ampak za robido, ki je zaraščala in 

uničevala njen pašnik. Dovolj ji je bilo tega in hotela je 

narediti red, tudi na tem mejnem območju. Ko so koze to 

opazile so dvignile vik in krik. »To je zate prepovedan 

sadež«, so kričale, »to je le naša hrana, naša pravica.« 

»No, pa vi očistite to mejo,« je vsa zadovoljna 

predlagala naivna Mici.  

Koze so se lotile meje, vendar niso je počistile, dovolj 

jim je bilo, da so naredile luknje, da so lahko prišle na 

Micino parcelo. Ni jim šlo za njihovo pravico, za robido, 

tudi ne za javno mnenje ljudi, ki so govorili, da je robida 

za koze, ampak za tise poslastice, ki jih je Mici toliko let 

vzgajala in gnojila ter šparala za stara leta, ko bodo 

njeni zobje bolj slabi. 
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Kmalu so vse uničile. Travo so šle jest kar tam, kjer 

jo je Mici gnojila in čuvala za naslednji mesec, vse zelene 

skulpture so kmalu postale rogovile.  

Venco je začel kričati, pa ni nič zaleglo. Nato je 

sosedu Pepotu zagrozil s sodiščem, a seje kmalu 

spomnil, da bo moral na pravico čakati najmanj deset 

let, v tem času pa mu bodo sosedove koze požrle še 

opeko od hiše. Pa še kravo bi moral prodati za 

odvetnika. 

Ko pa je čredni kozel opazil, da seje človek ustrašil, je 

dobil korajžo in se z rogovi zabil v njegov trebuh. Vencu 

je bilo takrat dovolj, zgrabil je palico in naklestil kozla, 

ki je začel grozeče riniti vanj.  

Ampak glej ga vraga, prav tam in takrat, ko tega 

boljše da ne narediš. Med tistimi meščani, ki se ob 

sobotah in nedeljah radi sprehajajo po naši vaseh, je 

bila tudi neka mlada televizijska novinarka s svojim 

snemalcem, ki jo je nameraval »malo posneti« tam gor v 

gozdu. Sedaj pa je bila prava priložnost za senzacijo in 

mogoče celo za zaposlitev. Že leta jo namreč vlečejo za 

nos z redno zaposlitvijo in ji vsake tri mesece 

podaljšujejo pogodbo, s katero dobi pravo mizerijo, njena 

strupena šefica pa jo samo izkorišča za svoje oddaje. 

»Mogoče pa bo ta prispevek opazil celo direktor. Res da 

je bil prej tehnik, vendar na senzacije se spozna tudi 

on.« 

Če imaš pri roki kamero, lahko še slepa kura zrno 

najde. Vencota sta posnela prav tisti pravi trenutek 

temu pa je mlada novinarka dodala še nekaj 

komentarjev zaprepadenih mestnih nedeljskih 
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izletnikov, ki bi se radi zvečer videli po televiziji. Nato sta 

s snemalcem hitro oddrvela nazaj v mesto po izjavo 

predsednika društva proti mučenju uživali, pa še šefa 

policije in to vse skupaj zmontirala.  

Kako dobro je uspelo - tista dva udarca s palico so 

osem krat ponovili in skupaj je bilo videti kar šestnajst 

zamahov. Šef policije se je ustrašil javnega mnenja, ki ga 

bo televizijska objava sprožila, to pa jezo ministrice, zato 

se je z marico odpeljal na vas in ubogega kmeta priprl - 

zaradi utemeljenega suma ponovnega fizičnega napada 

na žival. Hitro je poklical novinarko in se pohvalil, da je 

že ukrepal. Javno mnenje je bilo na njegovi strani in 

Populistična stranka gospe ministrice mu je ponudila 

kandidaturo za poslanca. 

Ubogi gospodar Venco je moral najeti zelo dragega 

odvetnika iz prestolnice brez prestola - le tak te lahko 

reši iz zapora. Koze pa so med tem še naprej veselo 

skakale čez plot in pustošile po njegovi posesti. Ko ni več 

vzdržal, je moral vzeti, še enega odvetnika, specialista za 

odškodninske tožbe, saj so mu sosedove koze uničile 

kmetijo. Vendar … brez haska. 

Kaj mu je ostalo drugega. Poklical je v klavnico in 

vprašal, koliko dobi za srednje lahko kravo srednjih let. 

Mici je namreč vedno zelo skrbela, da se ne bi preveč 

zredila. Rada je bila lepa urejena in elegantna.  
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DIHUR 

V gozdičku blizu vasi je živel dihur. Bil je še mlad, in 

imel je veliko več tistega nežnega svetlega puha med 

dlakami kot ostali. Izredno rad se je igral z žogico, ki mu 

ji je njegov oče prinesel z nekega nočnega potepa po 

vasi. Njegov oče je je namreč hodil po vasi kot kakšen 

policaj, čeprav je bil bolj ravbarske sorte, saj si je vzel 

kar je hotel, kokoš gospodinji ali pa igračo otroku. Grdo 

je zasikal, vzel, še enkrat zasikal in stekel proč, nobeden 

si ni upal za njim, tako je smrdel. Mladi dihur je bil 

ponosen na svojega očeta, le vonja, ki je izdajal njihovo 

naravo ni maral.  

Nekega večera, ko ga je oče peljal na nočni roparski 

pohod skozi vas, in je čakal očeta, da se vrne iz neke 

kašče, si je skozi okno ogledoval neko mlado lepo dekle, 

kako si je ovohavalo roko in zmrdovalo. Nato je šlo do 

omarice, vzelo ven majhno stekleničko in se z njo 

pošpricalo, ponovno ovohalo in se nato prav srečno in 

veselo nasmejalo. Kmalu je v sobi prišel še neki fant, kar 

stekel je k dekletu in jo začel objemati.  

»To je nekaj zame, celo ljudje bi me objemali« si je 

mislil dihurček.  

Naslednjo noč je šel sam na roparski potep. Prišel je 

do hiše, v kateri je videl čudodelno stekleničko in splezal 

skozi okno. V postelji je spalo tisto dekle. O, kako lepo je 

dišalo. In dišalo je tudi iz predala. Izmaknil je tisto 

stekleničko, skočil na okensko polico na tla in v gozd. Tu 

si je v miru ogledal zadevico, pritisnil je na gumb in 
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mala luknjica ga je orosila z neizmerno dišečimi 

kapljicami. Ves blažen je bil. Zdaj gre lahko med ljudi. 

Naslednjo večer se je odpravil do hiše, kjer je živelo 

dekle. Zunaj pred oknom se je še enkrat odišavil in 

smuknil skozi okno ter k njej v posteljo. 

»Mijav,« je rekel in se tako zlagal, da je maček. 

»Kašen lep mucek, pa kako lepo diši,« je reklo dekle. 

»Ta ni tako smrdljiv in umazan, kot je tisti naš stari 

maček. To je pravi ljubček.«  

Dihur je zjutraj dobil mleko, opoldne pa še nekaj 

mesa, ki je ostalo od kosila. Vendar kuhano meso mu ni 

šlo. Rabil je krvavo in nagon ga je vlekel ven. Vendar 

dekle ga je tako objemalo, božalo in stiskalo, da je bil 

ves srečen. Pokazalo ga je tudi svojemu fantu, pa tudi 

drugim se je pohvalilo s svojim novim mucem, ki je tako 

lepo dišal.  

»O, kako lep muc, in kako diši,« so rekle druge 

ženske. Nekatere so pa iz zavisti še dodale: »Takega 

lepega in tako lepo dišečega bi tudi jaz rada imela.« 

Star ipa so zmajali z glavo: »To ni mačka, to je dihur!« 

in jo opozarjali »Vse kokoši ti bo odnesel!« 

»Kaj pa oni vejo, to je nova rasa mačk, zagotovo so jo 

razvili v Ameriških gojilnicah, pa jo je kakšen njihov 

turist tu izgubil.« se je prepričana vase izgovarjala ta 

vzvišena deklina. 

Dihurček pa ni mogel izdati svojih genov, preveč ga je 

vlekel vonj po kokoših. Naslednjo noč, ko je dekle 

zaspalo je zelo previdno in zelo na skrivaj začel z malimi 

piščančki, najprej enega na noč nato pa tudi po dva. 
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Vmes se je lepo umil in se redno odišavil. Dekle je jokalo 

za svojimi piščančki in za krajo obtoževalo sosedovo 

mačko ali pa kar njihove otroke. Dihurček je postajal vse 

bolj močan, krepak in tudi predrzen, kmalu se je spravil 

na največjega petelina. V oči ga je pošprical s svojim 

sprejem, da je za nekaj trenutkov skoraj oslepel, mu 

skočil za vrat in mu izsesal kri. 

Dva dni in dve noči je spal kot polh. Dekle ga je med 

spanjem božalo in stiskalo k svoji mehki topli koži. 

Tretjo noč se je zbudil in ta mehka topla koža, poseben 

tista modra žila, ki je tako lepo utripala na vratu dekleta 

mu je prav zadišala. Ni se mogel vzdržati … 

Kmalu zatem so ljudje začeli govoriti o vampirjih, v 

cerkvi in doma so molili, po sobah postavljali razpela in 

na oglju topili požegnana kadila. Tako je dišalo, da še 

celega tropa dihurjev, ki jih je mala »ameriška mucka« 

pripeljala v vas, niso mogli zavohati. 
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ZLATE DLAKE 

»Malo ljudi ve zakaj imajo te naše male vasice ime 

Dvor. Tako se je reklo ogradam, ovčjim štalam na 

prostem, v katerih so ponoči čuvali pastirji ovce. Do tu 

gor so jih lahko pasli, dol v vas pa niso smele. Ob teh 

dvorih so počasi začele rasti pomožne stavbe in nato 

tudi bivalne.« mi je pripovedoval starček o izvoru svoje 

vasice. In nadaljeval: »Moj nono, ki je bil mlad pastirček, 

mi je pravil, da je bila takrat v vasi ena posebna psica z 

zlato dlako. Bila je bolj gosposka žival, lepa, velika in 

rada se je igrala z otroci.«  

»Zlata prinašalka?«  

»Ne spoznam se na te pasme, ma najbrž. Malo čudna 

žival je bila to, ki ni bila iz naših krajev in tudi ne za te 

kraje. Mogoče za tiste gospe tam v Trstu, ki nosijo okoli 

vratu lisice. Tudi take pameti je bila …« 

Vzel sem si čas in povedal mi je dolgo zgodbo, za eno 

večer ob ognjišču. Zato malo krajše: 

Zlata prinašalka ni bila več mlada. Bila je že v tistih 

letih, ko ni več pritegovala mladih psov, ki so se podili 

po vasi. Malo so jo ovohali in tekli naprej. Za svojo vrsto 

ni bila zanimiva, je pa zato bila lepa za tiste, ki so na 

tem svetu na oblasti, za ljudi. Imela je namreč zlato 

dlako. No ni bila prav iz zlata, ampak taka kot pri vseh 

psih, a za mestne ljudi je pomemben izgled, to kar oči 

vidijo, ne kar vidi razum. Leta je preživljala v brezdelju, 

razstavljanju pogledom ljudi in njihovim dobrohotnim 
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darovom, zato je tudi postala bolj okrogla. Kako je prišla 

sem nihče ne ve. 

V vasi se je zatekla v nonotovo hišo, kjer je bilo veliko 

otrok, gospodar pa ni maral, da bi se mu ta gosposka 

šminka motala po hiši. On je rabil pravega psa, takega, 

ki ve kaj je njegova naloga, in jo je čez nekaj časa dal 

ovčarju na dvoru za družbo. Tam bo lahko v miru 

zbirala svoje trave, ki jih je tako iskala vse naokrog.  

Psica je bila kar zadovoljna z novim okoljem in novo 

vlogo, saj je vedno sanjala, da bi kdaj postala nemška 

ovčarka, a se ji želja nikoli ni uresničila. Sedaj je dobila 

svojo življenjsko priložnost. V njeni krvi je še vedno 

ostalo nekaj volčjega. Sicer pa se življenjske želje le 

redko komu uresničijo.  

Tu na dvorih je bila tudi blizu svoje prijateljice 

podlasice, ki jo je spoznala in se z njo tudi spoprijateljila 

že v vasi, kamor je hodila ponoči sesati kri kokošim. 

Zlata prinašalka je namreč že v mestu prijateljevala s 

podobno, vendar mrtvo podlasico, ki jo je njena gospa 

imela okrog vratu, ko se je sprehajala po ulicah, zvečer 

pa spala pod njo oziroma pod obešalnikom. Ta njena 

nova živa prijateljica pa je tudi tekala in se igrala z njo. 

Tudi nekaj skupnega sta imeli, neuresničene skrite želje, 

ki so jim obremenile življenje. Ta mali krvoses si je 

namreč vse življenje zelo hudo želel, da bi posesal kri 

največji in najbolj plodni ovci, tisti, ki je imela največje 

vime. Pa ji je stari volčjak, ki je čuval ovce, vedno 

preprečil njene zločinske nakane. 

Čeprav je pasje življenje kratko, dobi tudi to svoje 

priložnosti: staremu volčjaku se je po desetih letih 
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čuvanja neumnih ovc, stalnega tuljenja volkov in 

lisičjega laježa, najbrž zvrtelo in zbežal je od svoje črede 

h krdelu potepuških psov. Pastir je rad pogledal v 

kozarec, ali še raje kar nagnil steklenico, in zlata 

prinašalka ga je po prebrisanem načrtu podlasice hitro 

prepričala, da ji je vendarle zaupal to pomembno 

ovčarsko vlogo, ki je bila sedaj prosta.  

To je bila priložnost tudi za podlasico a sama ni 

zmogla pokončati več kot drobno jagnje, njena 

življenjska travma pa je bila tista najbolj debela ovca, 

pav tista, ki je dala največ mleka in največ jagenj. Kot 

jalovka je prav nji najbolj zavidala. Da bi dosegla svoj cilj 

je rabila pomoč. Nekaj lisic je prepričala, da je njena 

prijateljica zlata prinašalka prav posebne plemiške 

lisičje krvi iz daljnega severa, kjer so lisice neprimerno 

večje in tudi močnejše, saj celo laja podobno kot njihovi 

samci. Predvsem pa ima dlake zlate barve. Željne krvi in 

prepričane, da je lisičja boginja na njihovi strani, so se 

tiste temne noči, ko je bil mesec v mlaju, ko se v 

temnem gozdu zbudijo zli duhovi in ko je bila zlata 

prinašalka na straži, so družno napadle trofejno ovco. 

Vnel se je boj za življenje, ki ga je slišala zlata 

prinašalka. Pritekla je še s čutom varuha ovčarja, a ko je 

podlasica zakričala: pomagaj nam, kaj ne vidiš, da nas 

bo ta ovca vse pobila, se je v nji zbudil skriti volk in zlata 

prinašalka je zagrizla v hrbet svoje varovanke. Kri se ji je 

pocedila po gobcu in ta jo je še bolj prepričala v slast 

mesa in njeno moč. Podlasica je v naslednjem trenutku 

zagrizla v vrat uboge ovce, lisice v trebuh. Druščina je 

začela s svojo veliko požrtijo. Ovca je v bolečini, ko so z 
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nje v živo trgali kose mesa in ji sesali kri, lahko samo 

boleče blejala.  

Podlasica, ki sama s svojim ugrizom ni bila sposobna 

zapreti sapnika trpeči živali, je skozi zobe zasikala na 

ubogo ovco: »Mir pri jedi!«, in nato dodala »Prav nobene 

kulture ne poznajo te ovce.«  

Neki doktor zgodovine in novinar pa je ob tem še 

dodal: »Pa niti opravičila se ni, da mu je pokvarila 

večerjo.« 
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METULJI 

Lastovičar se je najraje zadrževal na zahodnem delu 

mlake. Njegova vrsta rada živi ob vodi, kjer cvetijo zlatice 

in razne druge rožice. Kačji pastir ga ni skrbel, saj je bil 

večji od njega, celo ptiči so se mu izogibali, saj je imel na 

krilih zastrašujoče oči. Sem so pogosto prihajali tudi 

drugi metulji. Čeprav je bil večji od njih, jih ni odganjal, 

saj je bilo tako vode kot nektarja dovolj za vse. Je vsaj 

imel družbo. Najlepše je bilo, ko je prišla neka 

lastovičarka. Kako lepo sta plesala valček po zraku in 

balet po vodni gladini. Po najlepšem pa je odšla, rekla je 

da gre nekam na skrivaj opraviti svojo največjo 

življenjsko dolžnost.  

Ko jo je čakal, da se vrne in visoko letal, je nekega 

dne opazil, da se njegovi vodi približal bel oblak. Kmalu 

se je prav vsulo belih metuljev. Prekrili so njegovo mlako 

in njegove zlatice. Vse je postalo belo.  

To so bili kapusovi belini. Ti niso bili s te doline, 

prihajali so od tam, kjer je raslo veliko kapusa, ki ga 

danes poznamo samo kot zelje. Vrtinčili so se nad vodo, 

kot da je ves svet njihov. Belemu oblaku se je pridružil 

še eden modrin, domači primorski, ki se ni rad družil s 

svojimi vrstniki. To se mu je poznamo že na krilih, ki so 

spreminjala barvo, nekam roza so postajala. 

Belini so se najprej izogibali lepemu in velikemu 

lastovičarju. Kmalu so ugotovili, da je samo lep in velik 

in da ni tako nevaren, ko je lahko kačji pastir. Strah 

pred njim je splahnel, ostala pa je zavist. Lep in velik je 
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bil - pa kar jadral je nad gladino mlake. Le zamah ali 

dva je bilo dovolj za prelet cele te vode, valovi zraka so 

ga sami nosili.  

„Kaj če bi ga spodili z mlake, da bi bila samo naša!“ je 

predlagal eden od mladih belinov. 

„Ne mi smo kapusovi belini in najti moramo njivo 

zelja, tam moramo pustiti naš novi zarod.“ je odgovorila 

vodeča samica. 

Ta mali, ki se je s celim oblakom belinov za sabo 

začutil neko moč, si je zaželel lastovičarjevega kraljestva, 

pa je začel izzivali velikega lepotca: „Kaj se pa važiš s 

tem tvojim vzvišenim letanjem, kot da tebi ni treba 

mahati s krili.“ 

„To ni bahanje, jaz ne znam leteti drugače.“ pravi 

lastovičar. 

„Mahati moraš s krili, hitro in močno. Tako to 

počnejo tisti pravi metulji,« je dejal in poln sam sebe tudi 

pokazal. 

„Meni ni treba, meni je že narava dala moč.“ 

„Ti bomo že mi pokazali to tvojo moč“ se je dvogovoru 

pridružil naslednji belin. 

„Oglodajmo mu krila!“ se jim pridruži tudi roza 

modrin in doda: »Tu pri nas na Primorskem imamo vsi 

majhne peruti in hitro krilimo.“ 

„Dajmo ga, se je zaslišalo iz skupine, in beli oblak je 

planin na lastovičarja. Grizli so po lastovičarjevih krilih, 

kot takrat, ko so še kot gosenice žrli zelnate glave. Na 
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srečo sedaj njihove čeljusti niso bile več tako močne, a 

vseeno so zelo grdo ogrizle lastovičerjeva krila. 

„Zdaj ne boš moral več tako bahavo letal na okrog, 

zdaj imaš majhna krila, taka kot mi.“ so zmagoslavno 

kričali belini. 

„A lastovičarju je ostala še njegova naravna moč, 

čeprav njegova krila niso mogla več ustvarjati takega 

upora kot prej, se je mišicami pognal visoko, vsaj za 

nekaj trenutkov. 

„Naredimo mu tako kot delajo tisti nevzgojeni otroci, 

ki metuljem ali drugim žuželkam vtaknejo slamico v rit. 

Po tem ne bo mogel leteti bolje kot mi.“ se je ves zavisten 

oglasil roza modrin. 

V belinih, kot nad vse požrešni sorti, je zavrelo od 

zavisti. Pognali so se za njim, ga ujeli, zbili na tla in mu 

nabili slamico v rit. 

Lastovičar se je z muko dvignil, močneje in hitreje je 

udarjal s pogrizenimi krili. Z zadnjimi močmi je v mukah 

priletel na vrh bližnjega topola in se skril v listih.  

Tako je pripovedoval nono svojemu vnuku. 

Vnuk pa: „Ubogi metulj, zagotovo ga je hudo bolelo in 

zagotovo je žalostno umrl.“ 

„Seveda ga je hudo bolelo, ampak tolažila ga je misel 

na njegovo lastovičarko, ki bo med liste skrila stotine 

njegovih potomcev, najprej se bodo iz jajčec izvalile 

gosenice, nato pa se bodo zabubile in spremenile v lepe 

metulje, ki bodo prihodnjo sezono ponovno ponosno 

letali nad mlako. Bolelo pa ga zagotovo je. To pa. “ je 

rekel nono in pripomnil „Zato se tega nikoli ne sme 
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početi živalim. Si predstavljaš, da bi kakšen velikan kaj 

takega počel nam ljudem?“ 

„Saj velikani so dobri!“ 

„Prav imaš, mali. Velikani so dobri. V življenju pa se 

moraš paziti malih zavistnih ljudi.“  

„Nono, ampak ubogi veliki lastovičar je umrl, mali 

belilni pa so veselo letali naprej.“ 

„Ne, ne, sine. Lastovičar je imel še dovolj moči na je 

priletel na vrh hriba, kjer je velika bolnica. Tam so mu 

izpulili slamico in ga pozdravili. Kapusovi belini pa so 

bili kaznovani za vse nadaljnje čase.“ 

„Kako pa?“ 

„Pomisli malo! Imaš ti rad zelje, ga sploh kdaj ješ?“ 

„Zelja pa res ne maram.“ 

„No vidiš, to je tista kazen, njihovi otroci, to je 

gosenice morajo jesti samo zelje. Pa še ena hujša kazen 

jih je doletela: ker razvajeni mestni otroci ne marajo 

zelja, ga njihove mame ne kupujejo, kmetje ga ne sadijo 

več, in kapusovi belini nimajo več kam odlagati svoja 

jajčeca in tako izumirajo. Če pa še najdejo kaj zelja, jih 

kmetje pošpricajo s strupi. No tu pa tam še kakšen 

preživi, vendar tistih velikih prevzetnih jat ni več.“ 

„Nono poglej koliko jih je tam!“ 

„No ja, tam gor v Sloveniji je še vedno nekaj otrok, ki 

imajo radi zelje.“ 
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LOVSKE TROFEJE 

Družba lovcev je proslavljala doslej največjo trofejo. 

Preko prijateljev na ministrstvu jim je uspelo dobiti 

dovoljenje za odstrel največjega, kapitalnega medveda. 

To so opravili že pred časom, sedaj je bila na vrsti . 

Glavo so odrezali in jo poslali na preparacijo za stensko 

trofejo, kožo so ustrojili za preprogo, da bodo lahko po 

njej hodili z čim boljšim občutkom, meso pa so nekaj 

razdelili in kaj pa dali v skrinjo za slavnostni golaž ob 

postavitvi trofeje na zid.  

Prišla je tudi ta priložnost meso so pravočasno 

odtalili da so ga lahko še malo pacali z izbranim 

začimbama, ki pa mi jih niso hoteli zaupati, in to iz 

njega ves popoldne kuhali golaž. Kot pravi Primorci so 

skuhali še polento.  

Andrej, ki je imel vinograd nad Potokom je prinesel 

flaškon refoška, za tiste priseljence iz Štajerske pa so 

kupili nekaj piksl piva. 

Fešta se je začela še preden je bil skuhan golaž, ta 

glavni so pa začeli piti, še preden so dali meso v kotel, in 

postavili nagačeno medvedjo glavo na zid. Pa se je začelo 

zapletati s kavlom in vložkom ali pa kar z zidom. Lovsko 

sobo so namreč naredili tako, da so preveč veliko 

dvorano kulturnega doma pregradili z gips ploščami, in 

da bi držala trofeje so dali kar dvojne. Saj bi lahko to 

medvedovo glavo dali k ostalim na stari zidan zid, 

vendar k njim so pogosto hodili na fešte ti novi politiki in 

so se pred njimi hoteli pohvaliti, da so prav oni ustrelili 
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največjega medveda … Saj tiste iz časov velikih lovcev 

Tita, Kardelja in Dolanca bi sicer morali skriti, a so bile 

preveč lepe in prevelik ponos. 

Novi klin v novi steni pa se je nekam majal. Mojster, 

ki je bil zadolžen, za postavljanje nosilca, je namreč na 

pamet ocenil velikosti svedra, in očitno bil je kar za 

milimetrov večji od vložkov. Pa tudi vložki in cel nosilec 

niso bili ta pravi za montažno steno. Ko so prvi vložek 

potisnili v zid, je kar sam padel na tla. Nato se je našel 

drugi mojster, ki je predlagal, da vložke ovijejo s 

papirjem in jih nabijejo v luknje. Pri tem se je glavni 

mojster udaril s kladivom po prstu, a ga ni preveč 

bolelo, naravni anestetik je že deloval. Da bi bolečino še 

malo omilil, ga je še malo cuknil. Enako so iz sočutja 

naredili vsi ostali. 

Potem so slovesno začeli natikati glavo medveda na 

nosilec. Ker je bila še kar velika in kljub umetnemu 

polnilu še kar težka, so postavili ob zid dve stolici, na 

vsako je šel en lovec, spodaj na tleh pa sta glavo držala 

druga dva, da jo lahko podata gornjima. Peti je 

komandiral: »Podaj! Gor! Še gor! Malo levo, še malo! 

Natakni!« 

Glava je obvisela na zidu in nekaj lovcev je 

zaploskalo. 

Temu je bilo treba nazdravit. In genij, ki je pogruntal 

rešitev problema s preveliko luknjo, je rekel: »A vidiš 

kako drži, ko vzame zadevo v roke pravi mojster in 

ponosen po moško udari s pestjo po zidu, da bi pokazal 

kako dobro drži. Pa se medvedja glava stakne in pade na 

tla. Takrat so bili vsi pametni: 
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»Ta tvoj patent s papirjem bi bil dober samo za glavo 

od zajca.« se je slišala prva pripomba. 

»Si že kdaj videl na zidu nagačeno glavo zajca.« 

»Da bi vsaj bila kakšna dobra zajčica z velikimi joški.«  

»Ja ampak te naše zajklje so brez joškov« 

»Lahko bi eno zajkljo popravili in ji nagačili lepe 

velike umetne jošeke.«  

In tako bi glava medveda skorajda ostala na tleh, če 

se ne bi eden spomnil, da se eno od miz stisne k zidu, 

nanjo da stol, ki se ga prav tako nasloni na zid, na ta 

stol pa medvedjo glavo. Nato so preden je prišel golaž na 

mize imeli še govor in ponovno nazdravili. 

Govornik je med drugim tudi dejal: »Te nove sodobne 

montažne stene, ki so plod razvoja gradbeništva, so res 

samo za nagačene fazane in zajce.« 
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ZAVAJON 

 

»A ne bi mi vrgli eno na karte?« 

»Briškolo in trešeti!« 

»Ne, dajmo poker.« 

»Poker? S kakšnim denarjem?« 

»Igramo za nafto.« 

Res je bila mrzla tista zima. Skuhali smo čaj, ki ga je 

zadnjič prinesla moja mama, Vane je pri noni, ki je 

živela v Ljubljani sunil kilogram sladkorjavodo in en 

lonček z električnjima elektrodama smo imeli. Imeli smo 

tudi eno staro električno infra pečko, tako za ogrevanje 

kopalnic, ki nam jo je dala punca od Ljubota, a nam jo 

je hči od gospodinje, ki je študirala italijanščino na 

Filozofski zasegla, ker ni pravočasno plačal najemnine. 

Za ogrevanje sobe smo sicer imeli peč na kurilno olje a 

ta nafte ni še nikoli videla.  

»Kanta drži dvajset litrov, vse kar se dobi na pokru 

ostane na mizi, gre v banko za nafto. Končamo, ko 

naberemo za 20 litrov. Čip je sto dinarjev.« 

»Jaz jih nimam.« 

»Jaz samo za prvi čip« 

Pa smo zopet pisali listke ali zadolžnice po 100 

dinarjev. Od tistega, kar se je po nekaj urah zbralo za 



66 

 

dvajset litrov jih je tričetrt imelo podpis od Rastkota. Se 

mu je poznalo da je živčen pred izpiti. 

Kurilnega olja ni šel kupit, ni mogel, za tiste papirčke 

mu ga ne bi dali. Poklical je domov in mama mu je 

poslala dober paket hrane: salamin, sir, biškote, jajca in 

liter terana. Top je bial pojedina, v enem dnevu je vse 

razen tistega litra vina in škatle šestih jajc vse šlo v 

dobri uri. Rastko je vino in jajca skril za obleke v omaro, 

ker jih bo drugi teden rabil za izpit. Študiral je namreč 

na DIFU, in če se dobro spomnim je imel za položit 

praktično iz atletike. In kaj češ za atletiko bioljšega 

znanja od zavajona.  

A, ne vete kaj je zavajon. Zavajon je energetska 

bomba, ki jo narediš tako da stepeš jajca, najprej 

rumenjak s sladkorjem, nato vmešaš še beljak in na 

koncu vino, črno seveda, samo refošk ali teran.  

Drugi dan smo bili ponovno lačni in še vedno brez 

nafte. Mraz še nekako vzdržiš, ker nekaj toplote je le 

prihajalo od spodnjega in sosednjega stanovanja, vendar 

lakote nemoreš potešiti, v omari pa je bila bomba. 

Rastko je šel popoldne trenirat, mi pa smo se doma učili 

in spili vsak eno jajce. Ostali sta še dve. Ampak treba je 

bilo še malo poplakniti usta. Tretji dan je Ljubo bil še 

bolj lačen, in proti naši volji spil šetisti dve jajci, ki smo 

jih pustili Rastkotu za izpit. Potem je Dušan rekel, kaj 

mu bo sedaj tisto vino, saj sedaj, ko ni več jajc, nemore 

narediti zavajona, samo vino pa bi mu pred izpitom 

škodilo. In smo ga spili. Prazno flaško sem napolnil s 

toplo vodo z bojlerja v kopalnici, jo zaprl in si jo dal v 

posteljo da mi jo je vsaj malo segrelo. Jaz sem to posteljo 
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podedoval od Andreja, ki se je šel v Rim, na svojo 

poroko… 

Čez dva se je Rastko zelo resno zbral da opravi zadnje 

priprave za izpit. Slovesno pogrnil mizo, pripravil velik 

skodelo in šel po skrito zalogo na dno omare. Vedno bolj 

presenečeno, na koncu že prestrašeno je tipal po 

praznih vogalih in nato na koncu po… Ni bila lahka it 

tako nepripravljen na izpit.  

Pa je vseeno šel in tudi naredil, ma menda bolj na 

tesno.  
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BALONČEK 

V naši ulici je bilo veliko mularije in seveda zelo 

veselo. Ves dan se je preganjala gor in dol. Starejši so 

sicer trdili, da preveč vreščijo, vendar mame so bile zelo 

ponosne na svoje otroke, očetje tudi, ta pametni pa so 

itak morali molčali. Najbolj vreščeča je bila Nena, skoraj 

toliko kot Dana iz sosednje ulice, tista je bila hujša. Med 

fantki pa je rad izstopal Lilo. Njega je prav Nena rada 

podpihovala, vedela je da z njim lahko doseže več, kot pa 

sama, saj je druščina ni marala. Pa tudi Dana, ki je 

prihajala iz sosednje ulice, saj tam so je pogosto imeli 

dovolj, ji je pomagala pihati Lilu na dušo. On je tako 

rastel in rastel in obe sta v njegovi senci dosegli kar sta 

hoteli. Pa sta se jima pridružili še dve, ki sta se imeli za 

zelo lepi, najlepši v mestu. Mi fantki pa tega nismo 

opazili. Tako so ga pumpale, da smo mu rekli balonček. 

Najbolj veselo je bilo poleti, saj se je naša ulica 

končala prav na obali. Sem so prihajali turisti iz 

notranjosti in nekateri so se celo prisiljevali. Tisti 

Ljubljanski otroci so bili prav tako neki napihnjeni 

balončki. Oni so iz prestolnice in oni so nekaj več.  

»Pa v Ljubljani sploh prestola nimate, nikoli ga niste 

imeli in tudi ne boste, saj mi smo republika!« Jim je 

zabrusil Milko, ki je že bral knjige. »Zato tudi vi niste 

nobeni kraljeviči in kraljične. Naši nonoti pa so bili 

gusarji, da pravi gusarji, ki so ropali beneške barke.«  

V našo ulico se je kot turistka vselila tudi Mimi, ki so 

jo starši kar samo poslali na morje. Ona se sicer ni 
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počutila kraljične, ampak štajerska grofica plemenitega 

habsburškega rodu. To je rada povedala, ampak grof te 

otroške ulice tukaj je bil Lilo Balonček. Ljubljanski 

lumpom, ki so hoteli povsod ukazovati, je ta primorski 

balonček začel presedati, zato so našuntali Mimi, da naj 

vzame buciko in poči Balončka. Ona je bila zelo nežno 

bitje in rada je imela naravo, pa ni hotela kovinske 

bucike sploh prijeti v roko.  

Takrat pa je Nena, ki ji kljub temu, da je lizala z enim 

najbolj grdih ljubljanskih kraljevičev, ni uspela prebiti 

na sam vrh, predlagala Mimi, da namesto bucike lahko 

uporabi vrtnico s skritim trnom. To pa je res lepo in celo 

ekološko, se je razveselila Mimi. Ona sam pa ne bi rada 

koga piknila niti z lepim trnom, ne, ona ne bi bila rada 

kriva, je rekla. Res pa je da se je bala, da ne bo uspela 

in se tako osmešila. 

Nena se je zamislila in kmalu skovala scenarij. 

Kraljevič Vico iz Ljubljane, ki je bil zelo močen fantek, 

čeprav je imel glas kot punčke, bo med igro dvignil Mimi 

v zrak in jo vrgel Lilotu v objem, skupaj z vrtnico. Ta jo 

bo zagotovo ujel. 

In Mimi je že letela v naročje. Naenkrat smo zaslišali 

en Pššššš in nato Booom. Lilo je bil res čisto votel, prav 

napihnjen balon, odneslo ga je na streho šole in tam je 

počil. Razletel se je raketa od ognjemeta. 

Nena in njene prijateljice pa so se odslej sprehajale v 

še lepši senci kot prej – Mimi je bila že po naravi že zelo 

okrogla, sedaj saj pa so jo še dodatno napihovale:  

»Oh, kako elegantna si v tem krilcu!« 
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Ljubljančani pa so se za vogalom veselo hihitali in 

mečkali svoje ljubljanske princeske. 

»Kakšna basen pa je to, saj je brez živali?« 

»Bodo pa v naslednji zgodbi.« 
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KO KRAVA DVIGNE REP 

Ko sem bil majhen smo imeli dve kravi: Brunco in 

Sivko. Brunca je bila še mlada, Sivka pa stara, njena 

mama, umirjena gospa srednjih let, ki je dajal zelo dobro 

mleko. Dobro mleko je imela tudi Brunca a ta je bila bolj 

po očetu. Njihov oče je bil iz Črnotič in ni nikoli nič 

delal, ampak samo seksal – od jutra do večera, ker 

takrat je pa moral njegov gospodar … No ja šel je v 

gostilno in ko se je po nekaj partidah briškole in trešeta 

vrnil domov, je tudi on rad počel to kar njegov bik. 

Naše krave ne bi bile krave, če si tega ne bi zaželele 

samo enkrat na leto. Takrat so to pokazale tako, da so 

dvignile rep in začele gledati gor proti Črnotičem. Takrat 

jo je nono zvezal na konopček in sta šla. Ko sem prišel 

dovolj velik, da sem tudi jaz lahko šel po naši griži 

navkreber do Černotič, ki so bile vsaj 6 kilometrov daleč, 

me je vzel s sabo. Tista naša Griža je bila res huda, zelo 

strma, polna kač in trnja. Steza pa je bila še kar čista, 

so pač krave ki so jih vozili k biku v Črnotiče vse sveže 

poganjke trnja spotoma pomulile.  

Do tiste ščednce v kateri so bile rdeče ribe je še šlo, 

ampak potem sem omagal. Naša Brunca pa ne in tudi 

moj nono ne, saj se vlekel z njo na vrvi. Ne, ni on vlekel 

nje, sam je vedela kam gre in je šla kot šilur. Ko je nono 

videl, da meni ne gre, mi je rekel, da naj se primem 

Brunce za rep in da bo tudi mene vlekla. 

In smo šli gor kot tramvaj na Opčine. 
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Ko smo prišli k tistemu ki je imel bika v štali je 

Brunca postala prav živčna, dosti huje, kot takrat ko so 

jo napadali obadi, kot da bi jo pičila konjska muha. Pa 

sta jo moj nono in tisti kmet zvlekla notvi med dve 

močni ograji in jo zavezala za roge da se niti premikati ni 

mogla. Potem je tisi možak pripeljal bika na debeli vrvi, 

ki jo je imel bik zavezano na močni železni rinki v nosu. 

Tudi ta jer bil živčen, saj je najbrž že v štali zavohal 

Brunco, še posebej pa, ko je zagledal kako drži rep 

navzgor jo je najprej povohal pod repom in nato ves divji 

skočil nanjo, pa naredil to kar vi že itak veste. Če pa še 

ne, pa boste, glejte mačke in pse.  

Ko boste večji, boste lahko opazili kaj podobnega tudi 

pri ljudeh. Človeške samce ne dvignejo repa ampak 

nogo, tako da jo skrčijo v kolenu in potegnejo peto proti 

zadnjici. Saj ste že opazili ali ne? Saj to vidite tudi na 

ulici ali v karkih ko se kakšen mlad par sreča in poljubi, 

pa dekle dvigne nogo. 

Včasih tako dvignejo nogo tudi moški.  

Jaz sem to videl, ko je prišel k nam na obisk direktor 

iz Ljubljane, tisti, ki so ga pripeljali z druge strani 

oceana, da bi izgnal komunističnega hudiča iz naše hiše. 

In ko je prišel k nam na nepredvideno kontrolo, kot je 

sam rekel pri vratarju, in sem ga pripeljal v naše 

nadstropje je skoti vrata zagledal nekega mladega 

novinarja, ta pa njega in sta si tekla v objem, on opa je 

ob tem tako kot naša Brunca, ki je dvignila rep dvignil 

nogo.  
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KRDELO 

V gozdu je bilo zelo lepo. Raj tišine in žvrgolenja. »Čiv, 

čiv, čebelica, kje so mušice?« so peli ptički, drugi jim pa 

odgovarjali: »Doli v dolinci, kjer so vodice.« zajčki pa so 

odgovarjali: »Tam kjer korenčki rasto, tam kjer zvončki 

cveto…« »Še to pogrizemo pa gremo« so pritegnile ovce na 

paši. Še merjasci so podnevi samo poslušali in le ponoči 

rili po jasah in bližnjih njivah. Kot da vse živali živijo v 

slogi. Pa ni bilo tako. Tudi volkovi so bili tu. In ti so 

klali. Vendar, tako je v gozdu, kjer veljajo zakoni 

naravne selekcije. Z ljudmi, ki so vedno bolj posegali v 

gozd pa so se tudi ti zakoni rušili, pa še živali so se 

navzemale njihovih navad.  

Sedaj pa boj za preživetje je prinaša grobe 

spremembe.  

Krdelo se je lahkotno smukalo med grmičevjem. 

Počasi brez kakršnekoli nuje so njihove sence drsele ob 

robu gozda, zakrite pred pogledi iz doline. Riša bi morala 

biti na čelu, a tu zadaj za samci ji je lepše, posebej za 

Lasom. Tako močno je dišal, da so vse kilave, grde in 

mršave samice najraje tekle za njim. Tako so lahko vsaj 

vohale to, kar so si želele in za kar se bodo morale zelo 

hudo boriti – nekatere njihove kolegice pa lahko to 

dobijo, kadarkoli si zahočejo. Las je bil izbirčen, edini ki 

se v vodilno volkuljo in tudi njene prijateljice sploh ni 

obregnil. Niso ga privlačile, bile so grde in njihovo 

oglašanje je bilo bolj podobno sikanju, kot pa bevskanju 

ali tuljenju. Tistega sikanja pa so se bali tudi drugi, 
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zlasti Rišinega, ki je bilo najbolj strupeno. Ona in njene 

prijateljice so si celo kremplje začele brusiti, kot da so 

mačke. Celo enega samca so pritegnile v svojo skupino, 

čeprav ni dišal po moških hormonih, ampak tudi on je 

rad ovohaval Lasa. Ni jim šlo več za njihovo vrsto, tudi 

ne za čredo, ampak za lastne interese -- samo še tista 

poželenja, ki so prevladala stare čredne nagone. 

Rišino odgriznjeno uho Lasa ni pritegnilo. To ji je 

sicer dajalo bojevniški videz, a njega brazgotine pri 

samicah niso privlačile. Raje je imel obline. Pa ni ji 

manjkalo samo uho, ampak tudi nekaj v glavi, v tisto 

praznino pa se je vselila zloba. Uho je zgubila v boju za 

Lixa, ki sicer ni tako dišal, a je lep in velik, skoraj pravi 

alfa samec. Sedaj je šel med samotarje in včasih prav 

otožno tuli, na sosednjem griču. Saj je že tekla k njemu, 

a so tiste njegove tam vedno preveč blizu.  

Bila je vodja in to mesto v krdelu si je Riša težko 

priborila. Njene bojevnice niso bile tako številčne, vendar 

složne in v svoji hibi predrzne in nevarne. Volkulje so se 

delile, na te male grde in zlobne in na te privlačne in 

izkušene, ki jim ni bilo do vodenja tropa in so raje 

skrbele za mladiče.  

Te bojevnice pa so čutile, da jih samci ne marajo, da 

imajo raje druge tiste druge. Ta naziv bojevnice so si 

same nadele, saj so lovile samo tiste male živali in 

mladiče. Riša ni uplenila še niti ene ovce, sploh pa ne 

stare ali bolne, kar je njena vloga v naravi, oklala pa je 

nekaj starih in bolnih volkov iz svojega krdela - da se ve 

kdo je šef. Kot vodja bi morala oklati vsaj kakšnega 

ovčarskega psa, a na tega je poslala svoje bojevnice. Raje 
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je klala zdrave mlade mladiče, ki se niso mogli braniti. V 

tem je bila njena moč.  

Ta narobe svet so si same ustvarile. V drugih volčjih 

krdelih, ki jih vedno vodijo samice, so na čelu tiste 

inteligentne, izkušene, krepke volkulje, ki jih vodi 

materinski duh ohranjanja in varovanja vrste. To so 

tiste, lahko zaplodijo največ potomcev, ki so za samce 

najbolj privlačne, tiste, ki lahko izbirajo. 

Druge živali, ki živijo v skupinah imajo dominantnega 

samca, najboljšega izmed vseh, najmočnejšega in najbolj 

dišečega. Ta je dovolj krepak, da zadovolji 

najpomembnejše samice, najmočnejše in najlepše, za 

druge poskrbijo njegovi tekmeci, ta kilavi pa ostanejo 

brez. To je zakon naravne selekcije, a kaj ko se 

degeneracija vrste širi tudi med volkove. 

Spet je prišel tisti čas, ko je Rišo zanašalo za 

poželjivim vonjem. Ponos jo je dajal, saj bi samec moral 

vohati za njo, a je ni. Njo je med tekom neka skrita 

magnetna sila ponovno potegnila do Lasa. Hinavsko se 

mu je približala in skoraj dotaknila. V njej se je vse 

vzburilo. Čutila je, da obstaja nekaj boljšega od tistega 

kar običajno dobi. Nekaj ji je govorilo: »To so pravi geni. 

Prav te rabim za ohranitev vrste, z močne mladiče, za 

novo dominantno samico.« Sedaj je tekla za pravim 

vonjem, ampak ta se ji vedno izmakne. Ona bi mu 

prinesla najboljše kose mesa, mlade zajčke, jagenjčke bi 

vlekla iz zavarovanih ograj, s psi bi se klala za njega…  

Las je čutil, da nekdo čisto blizu za njegovim zadnjim 

delom lovi sapo, prijetno mu je delo. Ko se je obrnil, ga 

je zaneslo vstran. Zagledal je Rišo, kako z napol odprtim 
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gobcem in razširjenimi nozdrvmi lovi njegovo sapo in 

skoraj bi se zaletel v eno preklo. Skočil je čez grm in se 

postavil za Sano. Ona pa je res imela zelo prijeten vonj. 

Riša je to igro opazila, pritajeno zasikala in tekla naprej. 

»Vse ga lahko dobijo, le jaz in moje bojevnice ne. Ubila 

ga bom, oklala in pustila izkrvaveti.« To pa ni bilo lahko, 

kljub njenemu strupu. »Bodo pa to opravili lovci.« 

Čez nekaj dni se je ponudila priložnost. Riša je 

začutila volj po ljudeh in tudi po smodniku. »Lovci. Ti ga 

lahko ustrelijo.« Pognala se je naprej, obregnila v Lasa, 

da je tudi ta pospešil in ga z ostalimi pajdašicami izrinila 

čez rob goščave. Da bi dosegla svoj cilj, je kar celo krdelo 

potegnila proti sredini jase. 

Takrat je začelo pokati kot pri Kobaridu. Domači lovci 

so dobili v goste cel avtobus italijanskih kolegov iz 

Emilie Romagne. 
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KRASTAČA 

»Rega, rega, kva, kva, kva,« je veselo regala mlada 

lepa krastača ob blatnem jezeru. Krastače sicer ne 

regljajo in tudi ne kvakajo, njihov kvak je bol kruljenje 

srak, kot pa žab. Vendar krastača Nara je bila zelo lepa 

krastača in imela je izredno lep glas, še lepšega od regic. 

Njeni starši pa tudi drugi so govorili, da je začarana 

princes, ki čaka svojega princa, da jo poljubi in 

spremeni v kraljično, v Miss univerzum. A pozor, govoriti 

pa ne sme, sicer se spet spremeni v krastačo.  

Ponujali so jo, in tudi sama se je, vsakemu princu. 

Vendar princi so bili izbirčni, zakaj bi poljubljali 

krastačo, če lahko kar pravo dekle. A kdor išče ta najde. 

Mimo je prišel princ Igor, sin kralja Drakulona, ki je 

otrokom ponujal bombone, da so šli v boj proti Turkom. 

Igorju dekline z njegovega dvora, pa tudi vitke princese 

iz sosednjih gadov, niso bile dovolj lepe in okrogle. On je 

bil nekaj več in hotel je še nekaj več. Ne več kot je on 

sam, ne, saj to ni mogoče, ampak nekaj posebnega. 

Okrog mlake je hodil kot petelin, ves napihnjen od 

svojega napuha, skoraj vznak je padel. 

»Ta bo ta pravi zate,« je rekla stara krastača svoji 

hčerki Nari. 

Princ pa: »O ta pa že ne!« Vendar, ko je stara 

čarovnica z otoka, povedala princu, da se lahko ta 

krastača prelevi v najlepšo in najbolj bogato princeso na 

svetu, je princ začel razmišljati: »To pa je res nekaj 
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posebnega, to zagotovo ne bo običajna deklina, take 

zagotovo ne bo nobeden imel… Govoriti ne sme, hm… ne 

bo za radio, bo pa ta prava za televizijo. Pa še bogat 

bom.«  

Zajel je sapo in jo poljubil. 

»BUUM,« je naredilo, pa ne preveč močno. In glej 

čudež: mala mozoljava krastača se je spremenila v 

čudovito princeso. Celo diamantno diademo je imela v 

laseh. 

Princ Igor se je še bolj vzravnal, tako je bil ponosen 

na svojo moč: »Moj poljub je čaroben, jaz sem princ vseh 

princev.« 

Pa ne samo Nara vse okrog nje se je spremenilo. 

Mlaka je postala jezero, na sredi je je bil otok s cerkvico 

in ob jezeru pa grad. Vse ostale krastače so se 

spremenile v dvorjanke in dvorjane, pupki v vojščake, 

veliki kamni v zlato, mali pa v diamante.  

Igor je vriskal od veselja, Nara pa je molčala: bala se 

je spregovoriti. 

Zvečer v postelji pa vendar ni več vzdržala in rekla 

mu je: »Oh… oh… kako te imam rada.« 

Pa je ponovno naredilo »BUUM« in oba sta se znašla 

na kupu suhih vej in listja sredi blatne mlakuže. Okrog 

njih pa so žabe veselo regljale. Igor pa se ni vdal. 

Ponovno jo je poljubil in ponovno se je zaslišal tisti 

»BUUM« is spet je imel ob sebi lepo princeso.  

Nekaj časa je vzdržalo, a čim je Nara odprla usta se je 

vedno zaslišal tisti »BOOM« 
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Princ Igor se je trudil ne samo s poljubi, ampak tudi 

drugače, pa ni vzdržalo več kot do naslednjega buma. 

Najhuje je bilo, ko se jima je ta BOOM pripetil prav v 

družbi, ko se je Igor bahal z lepoto svoje neveste. Pa so 

ritolizni knezi in garde dame v en glas rekli: »O gospa 

kako ste lepi,« ona pa se je vsa srečna spozabila in rekla 

»Hvala«. 

Za domišljavega in napihnjenega princa je bilo to 

preveč, zapustil jo je kot krastačo in se ločil. 

Nara se je vrnila v svojo mlakužo in se ponovno 

postavila na ogled. In res našel se je še drugi korajžni 

vitez, za njim tretji in tako naprej. 

Vedno več je namreč takih in podobnih vitezov, tako 

da je tam ob blatnem kalu stalno pokalo »BUUM,« »Ah, 

ljubi…« »BUUM…«  

Nato pa: »Rega, rega, kva, kva, kva.« 

O, ko bi to slišal Vinko, pa ne tisti z uhančkom, 

ampak Vinko Vodopivec, da bi skomponiral Slovencem 

nove Krastače. 
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KUZLA 

Veliko sem hodil po svetu, bil sem celo na 

Štajerskem, našem seveda ne na Avstrijskem, in tam 

sem spoznal novo vrsto živali, to je kuzle. Prej za njih 

nisem slišal čeprav jih je na Primorskem prav toliko kot 

na Štajerskem. Kaj pa so to kuzle sem vprašal eno staro 

žensko v Mariboru, ki je to besedo imela za skoraj vsako 

žensko. 

To so pasje kurbe, ampak ne take za denar, ampak 

za svoje užitke, za svoje koristi, mi je razložila.  

Kaj so to kuzle sem praktično spoznal kasneje kot 

novinar, ko sem delal neko reportažo na Tolminskem. 

Neki pastir z ene planine, je svojo psico klical Kuza ne 

pa kuzla.: »Kuza, pridi, evo ti kosti …« To je bilo torej 

ime psice. 

Poleg svojega obroka je vedno dobila še kaj, več kot 

drugi. Najbrž samo zato, da je bevskala na tiste večje in 

močnejše pse, ki so cel dan tekali okrog črede, vračali 

izgubljeno drobnico in jo varovali pred volkovi. Ti so bili 

zvečer lačni in pojedli bi vse kar bi jim gospodar dal. 

Seveda – dal, oni niso vedeli kaj je to kraja. Na koncu 

hranjenja jih ne bilo treba pregnati izpred vrat in to je 

opravljala Kuza. Drugi psi je seveda niso marali, v 

glavnem zaradi tega, pa tudi zato, ker bila je mršava in 

grda, samo za poscat. 

Ko je bila še majhna psička so jo gospodarji planine 

kupili v mestu. Takrat so govorili, da to, kar se podi po 
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planinah, so sami baštardi, v mestu pa imajo učene pse 

z rodovnikom.  

Gospodar, ki se na mestno pokvarjenost ni spoznal, 

je videl tisti papir z žigom in podpisi, pa je verjel, da je to 

ta pravo kar rabi. Ko pa je ščene začelo rasti, je bolj 

sikalo kot bevskalo, in kljub temu, da je žrlo več kot 

drugi, ga je bilo pol manj. Je pa bilo priliznjeno do 

gospodarja in žleht do drugih psov, in take rabijo 

gospodarji. Ko je zraslo v psico so jo dali svojemu 

pastirju s planine. Tu na planini pa je bil pastir tisti 

pravi gospodar. »Bog i batina!«, je sam sebi rekel Jovo.  

Ker je bilo to ščene iz mesta mršavo, njemu pa 

dolgčas, jo je čez noč vzel k sebi v kočo, na kožuhe. To je 

bilo nekoč v planinah normalno. 

Na planini sem prišel skupaj z nekim 

živinozdravnikom, ki je bil tudi profesor kinologije, ta se 

je tudi tako predstavil temu pastirju. 

»A kinolog, kinolog. Ja volim da idem v kino.«  

Pastir, ki je pozimi, ko je bil v dolini, večkrat slišal za 

kino, celo nekaj filmov si je ogledal, je sklepal je, da je ta 

gospod profesor za kino, za filme, no. On je namreč 

prišel iz Šumadije v Srbiji, saj v Sloveniji se ne dobi več 

domačih pastirjev. 

»Tudi jaz grem pogosto v kino, mu je odvrnil profesor. 

A povejte mi, zakaj vi uporabljate to mršavo psico.« 

»Eeej, to je gosposki pas Kuza sa diplomo«.  

»Diplomo? Daj pokaži, da vidim to čudo!« 
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Jovo je začel brskat po nekem predalu in privlekel 

popisan papir: »Eto vidi. To je nešto posebno, na 

francuski napisano, to ne može, da razume svaki čoban 

u selu. Pogledaj!« 

»Ta to je fotokopija, ponarejeno potrdilo. Nekdo je 

zlepil več papirjev in na koncu dodal le kopijo podpisa in 

pečata.«  

»Nemoj da me praviš budalo, znam ja to! I ja sam 

tamo kod nas polazio na elektro fakultet. Pa valjda se ti 

ko profesor za kino ne razumeš na ove stvari bolje od 

mene!« 

Vse to pa se je dogajalo pred drugimi psi in ovcami, 

ki sicer vsega niso dobro slišali a so pravilno razumeli. 

Psi so rekli: »Vidiš diplomo za ubogljivost moraš 

imeti, pa po večerji dobiš še eno kost.« 

Ovce so zablejale: »Sem veedela, beedela, beeda, 

beeda, bee, bee ...« 

Profesor pa: »Kuzla ne Kuza, kuzla je to.«  
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ŽIVALSKI VRT 

Pred sejno sobo je bilo zelo živahno.  

»Jože, zdravo. Sem slišal, da dobite novega 

direktorja.« 

»Živio Jazbec. Koga pa?« 

»Direktorico, Mijo Zajc s Teznega.« 

»To, ki vzgaja mačke in pse?« 

»Ja, to prijateljico od generalnega.« 

»Ne bodi nor. Kaj hočejo uničiti firmo. Ta ženska ima 

58 let in eno leto in eno leto delovne dobe, vse ostalo se 

je ukvarjala z rejo hrčkov, mačk in psov. Mi smo pa 

firma, ki se ukvarja z finančnimi in nepremičninskimi 

transakcijami z Italijo. Pa še Štajerka je, ki niti 

italijansko ne zna, kaj šele da bi poznala Trst ali 

Furlanijo.« 

»Ampak sedaj si je kupila hišo v Portorožu in postala 

Primorka.« 

»In, študirala dramaturgijo.« 

»Je pa prevedla knjigo od Janeza.« 

»In še kaj?« 

»In tolažila sina od našega direktorja, ko je imel 

pederske popadke. Saj veš, lepa beseda lepo besedo 

najde.« 
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»Kako bo pa delala s petdesetimi ljudmi in milijoni 

prometa mesečno, to niso hrčki in njihovi drekci!« 

»Saj je rekla, da se je prav tega bala, ampak, da jo je 

Nela prepričala, da bo ona njena svetovalka in ji vse 

porihtala, sama bo le podpisovala.« 

»Nela Medved, ta ki dela na uvozu hrane za živali?« 

»Ja, prav ta Medvedova?« 

»Saj se mi že nekaj časa dozdeva, da postajamo 

živalski vrt.« 
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KUP GNOJA 

Hiša od Pepija in Juce je bila majhna, stisnjena med 

druge sredi vasi, in vmes ni bilo prostora za posebej 

zidano štalo, še manj za gnojno jamo. Ena vrata in eno 

okno spodnjega dela hiše sta bili za kuhinjo, druga vrata 

in manjše okence pa za štalo. Ta je bila na severni 

strani, kjer je tolkla burja. Pa tudi zgoraj v kamrah, kjer 

so imeli samo gol pod, je bilo pozimi zaradi živine in 

gnoja bolj toplo. 

Živine… Prostora je bilo le za eno kravo in eno tele. 

Vino, tistih par hektov, kolikor ga je Pepi pridelal, je bilo 

shranjeno v enem samem sodu, kar pod stopnicami, ki 

so jih od kuhinje in štale ločili steni iz desk. 

Gnoj je bil kar na dvorišču. Kup je počasi rasel čez 

celo leto, dokler ga ni Pepi pred začetkom pomladi 

razvozil na njivice. Ta kup gnoja je bil raj za kokoši in 

peteline. V miru so lahko po njemu brskale in iskale 

črve, vmes pa vsevprek srale, po kupu in tudi po 

ostalemu delu dvorišča. Pepi jih je ob tem prav z 

veseljem gledal, saj je ves ta njihov gnoj posebej postrgal 

in ga porabil za vrt. Ta je bil posebej za radič in solato 

boljši od solitra.  

Da so lažje hodili po dvorišču je za potke položil 

nekaj škrl. On je bil namreč kar urejen človek, a je 

počasi popuščal razmeram. Juca je namreč bila malo 

čudna. Ta kup gnoja je uporabljala tudi za svoj bokav in 

ker se ji svojih ostankov ni dalo nositi na drugo stran, 

torej proč od vrat, je kar stresla tam na kup gnoja pred 
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vhodom. Pepija je bilo sram in je tega njunega prekrival 

z svežim kravjim gnojem. Sicer pa je leti tudi njemu 

vedno bolj ustrezalo, da se je kup bližal hiši, saj je tako 

tudi njemu krajšal pot. 

Na kupu se je vedno gnetlo nekaj ducatov perjadi, Ko 

sta se poročila, sta dobila same ta prave istrske grahke, 

tiste, ki nesejo jajca vsak dan. Juca je kot hči šavrinke 

namreč nosila jajca v Trst svojim šjoram, včasih tudi kaj 

radiča, pozimi pa celo šnopc za njihove može. Najrajši pa 

je služila z jajci.  

»S kokošmi je najmanj dela, daš jim nekaj koruze 

ostalo hrano pa same izbrskajo kar na gnoju.« je večkrat 

povedala. Pepi, ki je koruzo moral pridelati, pa je vedel, 

da to ne drži in je večkrat pripovedoval znano zgodbo o 

stavi med bogatim in revnim gospodarjem.  

Revni gospodar je imel dve kokoši, bogati pa dva vola. 

Bogati je revnemu večkrat rekel, da ni reven, ker ima 

samo kokoši, ampak zato ker, ima kokoši. 

»Jaz stavim, da bom prej nakrmil moja dva vola kot 

pa ti tvoji dve kokoši!« ga je izzival.  

Revni kmet, ki mu je zavist s priliko, da dobi vola, 

zameglila razsodnost, je takoj pristal: »Prav, če ti zgubiš, 

daš meni oba tvoja vola, če pa jaz, dam tebi obe moji 

kokoši.«  

Poklicala sta župana za razsodnika in hitro se je 

zbralo še nekaj radovednežev. Bogati je svojima voloma 

natresel kup sena, revni pa svojima kokoškama, dvakrat 

toliko koruze, kot bi jima sicer dal. Živali so vse pojedle. 

Vola sta se po dobremu obedu ulegla in začela 

prežvekovati, kokoši pa sta po končani koruzi še naprej 
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brskali po dvorišču in kljuvali svoje priboljške. Ob 

modrovanju in smehu je župan razsodil, da je stavo 

dobil ta bogati kmet in seveda tudi obe kokoši. Bogati je 

postal še bolj bogat, revni pa še bolj reven. 

Pepi je včasih je zelo previdno rekel, da je tudi 

njegova žena kokoš, a več si ni upal. Niti to, da ima ona 

komando pri hiši, čeprav je bila to sveta resnica. 

Juca je gospodarila s kokošmi po svoji glavi. Te lepše 

peteline je sproti pobila in jih znosila v Trst. Ti so bili za 

hčerina krila, pa tudi za kakšno njeno, jajca pa za vse 

ostalo. Kmalu je doma ostal en sam najbolj kilav petelin. 

Ta je sicer s pravico edinega petelina splezal na vrh 

gnojnega kupa. Ves dan je bil na vrhu, tako je imel v 

sebi tisti občutek pravega petelina, a ni pel in tudi ne 

skakal na kokoši.  

No, na prvi pogled pa je pri hiši vseeno izgledalo vse 

lepo in prav. Vlogo pevk so prevzele tri kokoši, ki so bile 

kot je izgledalo, zadovoljne, da pri hiši ni pravega 

petelina. Še več, ko so se zvalili novi piščanci in zrasli 

mladi petelini, so te prave najboljše skakalce začele 

napadati že pri prvem perju. Celo poškodovale so jih, da 

bi jih le gospodinja oskubila in nesla v Trst.  

Te tri pred petelinom niso počepnile, razširile in 

dvignile rep, tako kot ženske krilo, kadar se poleti 

usedejo na travo. Te so stisnile rep navzdol in s kljunom 

napadle. Kar družno, kot da so petelini skupni razredni 

sovražnik. Da, tudi pri kokoših se najdejo take.  

Vse ostale kokoši, tiste normalne, so se pomaknile k 

ograji, na kateri so vse to z veseljem opazovali sosedovi 

petelini. Ti so bili sicer slabše sorte, kupljeni v škatlah v 
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Trstu, izvaljeni pod žarnico, a nekaterim je nekaj volje in 

celo moči za reprodukcijo še ostalo. 

Sčasoma so se kokoši od Juce zbaštardale, pravih 

domačih grahk ni bilo več. Na njihovemu perju so 

prevladale barve tistih iz Trsta, ki so se izvalile iz jajc s 

Sicilije in njihovo dvorišče je bilo še bolj posrano. Tiste 

grahke so namreč imele bolj gost drekec, da ga je Pepi z 

lopato zlahka pobral in dal na kup, te pa takega kot so 

bile one same - bolj tekočega in smrdečega, ki se ni 

samo stekal in izginjal v razpoke, ampak celo zajedal v 

kamne.  

Juca je hotela izboljšati raco svojih kokoši, a je ta to 

naredila po kokošje. Namesto da bi pustila za seme 

najboljšega domačega petelina ali pa vsaj šla kupit 

enega v Brkinih, je na tržnici kupila eno debelo in 

zavaljeno štajersko golovratko. Prav tako je videla po 

televiziji in si je rekla: »Ta bo zagotovo imela dobre 

piščančke,«. Štiri mesece je samo je jedla in se redila. Ko 

pa je znesla enega mećuša, to je mehkužno jajce brez 

lupine, se pa je razširila kot ena pura in gor na vrhu 

nakupu gnoja pela s svojimi tremi prijateljicami kot 

Vesela jesen.  

Sosed Marjo je stalno govoril Pepiju: Tistim kokošim, 

ki pojejo, moraš odsekati glavo, sicer prinašajo nesrečo. 

Marjotova žena je namreč sama dobro vedela kaj za 

dobro kokoš pomeni pravi petelin, zato je tiste, ki niso 

skakali spekla za moža in otroke, ta boljšega pa pustila 

za srečno življenje svojih kokoši.  

Pepijeva hči, ki je imela rada lepa krila, pa si je našla 

enega pravega italijanskega petelina v Trstu in šla bivat 
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v mesto. Z njim se sicer ni poročila, saj je ta že imel ženo 

in otroke - je pa nosila zelo lepe obleke, celo take, ki so 

jih šivali v Milanu. Pepi se je jezil, Juca pa je sedaj 

najlepše peteline nosila hčeri za njenega šjora 

Giovannia. 

Kljub vsemu pa Pepi ni bil tako zabit, kot je izgledal, 

bil je tudi pri vojakih, včasih se je pogovarjal celo z 

mestnimi ljudmi, ki so potovali mimo, in tako marsikaj 

zvedel. Pa je tako modroval: »Jaz bi rekel, da ta naš 

petelin ni preveč prepričan v to, da je samec in da te 

kokoši, ki pojejo niso preveč prepričane, da so samice, in 

ker na tem kupu gnoja ni pravega petelina, si mislijo, da 

so one samci.«  

Marjo pa: »Tako pač je, če pustiš, da pri hiši pojejo 

kokoši.« 
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ORAČI  

Srečala me je na hodniku in zasikala: 

»Kaj se ti hvališ, da si naredil! jaz sem naredila veliko 

več od tebe!«  

»Ja, škode.« 

V trenutku se mi je mislih preblisnila pripoved 

nekega kmeta, ki sem ga srečal ob obisku ene od naših 

vasi. Ta starejši, tisti ki so še posegli po kakšni knjigi, 

preden so v času fašizma sami iz strahu uničili stare 

knjižnice, so imeli na polici celo stare grše basni. No 

eden od teh, ki so nekoč, še preden sta radio in televizija 

prišla na vas in so zvečer ob petrolejki glasno brali za 

vso družino, mi je povedal zanimivo zgodbo, kako so v 

vasi ubili nekega vola samo zaradi ene muhe.  

V neki hiši sta živela dva brata, vsak s svojo družino. 

Starejši se je poročil po maminem priporočilu z eno iz 

vasi, mlajši pa je našel ženo v bližnji furlanski vasi, in ta 

je bila zelo podjetna. Kmetija mlajšega je cvetela, sejali 

so koruzo, repo za prašiče, krompir za ljudi in prašiče pa 

še marsikaj kar dobro obrodi. Z ženo sta bila skupaj v 

hlevu, na njivi in tudi na plesišču. 

Starejši ni bil tako uspešen. Njegova žena je bila iz 

zelo pobožne družine, njena mama je bila predsednica 

Marijine družbe, ona pa je bila pravo poistovetenje z 

Devico Marijo. Starejši brat je vedno delal sam, brez 

pomoči žene, ta je veliko prala in ribala, tudi v cerkvi in 

farovžu, zato je bila njegova njiva bolj majhna, štiri krat 
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manjša od bratove. Pa saj je tudi on podedoval enako 

zemlje, a druge ni dokupil, še ta ki jo je imel se mu je 

vedno bolj zaraščala. Imeli so samo eno kravo, in teličke 

so vedno prodali za koruzno moko. Mlajši brat pa je imel 

kar par volov, s katerimi je oral in prevažal tovore. Zato 

se je starejši ob naslednji telitvi krave odločil, da telička 

obdržijo in ga vzredijo v vola. Seveda so morali malega 

bikca skopiti, in tako divjega in pregrešnega orjaka 

spremeniti v mirnega in ubogljivega vola, udomačeno 

delovno žival, ki so jo Stari Slovani častili kot božanstvo.  

Nekdanji mali teliček je zrasel v mogočnega vola. 

Gospodar, ki je do takrat vsako leto na roko prekopal 

svojo malo njivico, si je sposodil v vasi največji plug in 

vanj ponosno vpregel svojega mladega vola. Začela sta 

obračati zemljo in kmalu se je orača oblil znoj. To je 

začutila tudi neka muha. Priletela je na orača in se mu 

prisesala na hrbet. Skoraj bi jo zadela široka moška 

dlan, a je pravočasno odletela na sosednjo žrtev, ki se je 

tudi že začela znojiti. Pristala se na vratu vola, prav na 

gubi od jarma, kjer je ni mogel doseči z repom, še manj 

za z rogovi, pa še gospodarjevo palico je bila tu na 

varnem. 

Muha je zarila svoje sesalo v volovo kožo, se prebila 

do prve drobne žilice, spustila vanj svoj strup, da je z 

bolečino pospešila obtok krvi in začela s svojo pojedino. 

Vol si ni mogel pomagati, zato je v bolečini samo še bolj 

potegnil. Vlekel je kot traktor, in plug je zarezal tudi 

globoko ledino. Kmet sploh ni rabil biča, vol je vlekel kar 

naprej in naprej in kmalu je bila zorana vsa njiva. Še 

večja je izgledala od bratove. V kmetovi glavi je vzrojilo: 

»Letos bomo pa pridelali tudi za plac v Trstu«. 
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Zadovoljno je obrnil vprego proti domu in vmes 

sprostil fantazijo o debelemu krompirju, kako bo s 

svojim volom obogatel. Prav nosilo ga je, v jasli mu je 

veselo poleg sena narezal še nekaj rezin pese, ki jo je 

žena šparala za mineštro. Vola je potrepljal po hrbtu in 

rekel: Res si ti zlata vreden vol, preoral si celo dolino.« 

Muha, ki je sedela na vrhu volovega desnega roga in 

to slišala je od same zavisti prav zasikala: »Oba sva 

orala, če mu jaz ne bi pila kri, ne bi tako vlekel.« A kmet 

je ni ne slišal in tudi ne opazil. 

Iz svoje pokvarjene narave in bolj iz zavisti kot 

potrebe ponovno zapičila krvosesi rilec v od prvega pika 

otečeni predel volove kože in v njega spustila ves svoj 

preostali pekoči strup. Vol je ponorel. Takrat je v štalo 

prišla kmetova žena, ki se je pravkar vrnila z večernice, 

da bi z žegnano oljčno vejico poškropila tega vola. Vol je, 

da bi opozoril na bolečino ali da bi mu gospodinja z 

vejico pregnala muho zamuka, zaprhal in zarital, ženska 

pa vsa prestrašena je planila v histerijo: »Ta vol je 

obseden s hudičem:«  

Muha je zaslutila svojo življenjsko priložnost in še 

bolj zapičila svoj rilec v obolelo žilo. 

»Hišo nam bo razbil, otroke pomendral, vse nas bo 

pobil. To ni vol to je Hudič v volovji podobi.« 

Baba je kričala in se križala, vreščala in molila. 

Mož je izgubil živce in razum, zgrabil je sekiro, ki je 

bila prislonjena pri vratih hleva in udaril vola prav med 

oči.  
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Kmet se je ob svojem dejanju zdrznil, prelila ga je 

prava mrtvaška pot. 

»Ubil si ga, ubil si ga hudiča. Hvaljen bodi Jezus, na 

veke in vekomaj.« je vreščala baba in molila. 

Možu je sekira kar sama še nekajkrat zasekala v 

meso. 

»Koliko mesa, hvala bogu in vsem svetnikom v 

višavah.« je vzklikala žena.  

Možu se je ob tem zavrtelo, vsa njegova fantazija je 

zgorela, se spremenila v črni prah, ki mu je zameglil um. 

Skupaj z ženo sta pokleknila pod podobico Sv. Štefana, 

zavetnika domače živine, in se z molitvijo zahvaljevala 

svetniku in bogu za ta dar. Poganski bog Volos je bil 

žrtvovan. 

Muha je čakala na to vse življenje. Končno se ji je 

ponudila življenjska priložnost, da ohrani svojo vrsto. 

Zletela je v največjo rano in poiskala najbolj globoki 

urez, varni in topli kotiček, da v njega zaserje svojo 

zalego. Prerila se je globoko, prav do obisti, svoj zadek je 

nastavila na najbolj toplo mehkobo in pritisnila, vendar 

iz njene riti ni prišlo prav nič. No ja nekaj malih 

smrdečih prdcev in kakcev. A v vsem tem zmagoslavju je 

te prdce in drekce imela za svoje potomstvo. To je vse 

kar je lahko dala od sebe. Odletela je najvišji tram in se 

tam vzvišeno postavila na ogled. Pa ni dolgo uživala. 

Tam kjer se je ona podelala je najprej začelo zaudarjati. 

To je pritegnilo druge muhe in raznovrstni mrčes. Iz 

vseh koncev in krajev je vzel, tudi od tam kjer ga nikoli 

ne bi pričakoval. Ta je kmalu zavohal. kje je njegova 

prihodnost. 
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Ko je gospodar vendarle prišel k sebi, in začutil, da v 

njegovem domu nekaj močno zaudarja, je bilo že 

prepozno, niti mesa ni bilo mogoče rešiti. Nekaj sta 

skuhala in smrdeče pojedla, ostalo je možak zakopal v 

gnojno jamo.  

Žena se je križala in sveto zaobljubila, da bo postala 

vegetarijanka. 
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GOSPODAR 

 

Rekli so ji Kuzla, gospodar pa jo je klical Tara. 

»Tara, Tara pridi sem, tu imaš eno kost, k,i mi je 

ostala na krožniku.« Poleg svojega obroka je dobila kaj 

več, pa samo zato, da je bevskala na tiste večje in 

močnejše pse, ki so cel dan tekali okrog črede, vračali 

izgubljeno drobnico in jo varovali pred volkovi. Ti so bili 

zvečer lačni in pojedli bi vedno še kaj. Na koncu 

hranjenja jih ne bilo treba pregnati izpred vrat in to je 

opravljala Tara. Drugi psi je seveda niso marali, v 

glavnem zaradi tega, pa tudi zato, ker bila je mršava in 

grda, samo za poscat. 

Ko je bila še majhna psička so jo gospodarji kupili v 

mestu. Takrat so govorili, da to kar se podi po planinah 

so sami baštardi, v mestu pa imajo učene pse z 

rodovnikom. Gospodar , ki se na mestno pokvarjenost ni 

spoznal, je videl tisti papir z žigom in podpisi pa je verjel, 

da je to ta pravo kar rabi. Ko pa je začelo rasti je bolj 

sikalo kot bevskalo in kljub temu da je žrlo več kot drugi 

jo je bilo pol manj. Je pa bilo priliznjeno do gospodarja 

in žleht do drugih psov, in take rabijo gospodarji. No 

gospodarji so jo kupili in dali pastirju, na planini pa je 

bil gospodar pastir. »Bog i batina!«, je sam sebi rekel 

Jovo.  
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Ker je bilo mršavo, njemu pa dolgčas, jo je čez noč 

vzel k sebi v kočo, na kožuhe. To je bilo nekoč v 

planinah normalno. 

Nekega dne je na planino prisopihal neki profesor, ki 

je rekel, da je kinolog. Pastrir, ki je večkrat slišal za 

kino, pozimi, ko je bil v dolini, pa si je šel tudi ogledat 

kašen film, je misli da je profesor za kino, za filme, no. 

On je namreč prišel iz Šumadije v Srbiji, saj domačih 

pastirjev se v Sloveniji ne dobi več. 

»A kinolog, kinolog. Ja volim da idem v kino.« 

»Tudi jaz grem pogosto v kino, mu je odvrnil profesor. 

A povejte mi, zakaj vi uporabljate to mršavo psico.« 

»Eeej, to je gosposki pas sa diplomo«.  

»Diplomo? Daj pokaži, da vidim to čudo!« 

Jovo je začel brskat po nekem predalu in privlekel 

popisan papir: »Eto vidi. To je nešto posebno, na 

francuski napisano, to ne može, da razume svaki čoban 

u selu. Pogledaj!« 

»Ta to je fotokopija, ponarejeno potrdilo. Nekdo je 

zlepil več papirjev in na koncu dodal le kopijo podpisa in 

pečata.«  

»Nemoj da me praviš budalo, znam ja to! I ja sam 

tamo kod nas polazio na fakultet, pa valjda se ti ko 

profesor za kono ne razume bolje od mene!« 

Hotel mu je še povedat da ima tudi on tako diplomo 

iz elektro fakultete, ampak… 

Vse to pa se je dogajalo pred drugimi psi in ovcami, 

ki sicer vsega niso dobro slišali a so pravilno razumeli. 
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Ovce so zablejale: »Sem vedela, bedela, beda, be, be 

...« 

Psi pa so rekli: »Vidiš tak moraš bit, priliznjen, pa 

dobiš kost.« 

»Da naše pravilo je da gospodarja moraš imeti rad.« 

»Gospodar je bog in bog je gospodar.« 
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HIJENE 

 

»Nono, poglej kakšni kužki?« 

»To niso kužki, to so hijene?« 

»Saj so kot sosedov kuža?« 

»Na to niso kužki, psički so človekov prijatelj, so 

delavni, čuvajo hišo ali živino, imajo radi ljudi, pritečejo 

k tebi … tudi poližejo ti roko, a ne. Pes je pridna in 

pametna žival, on napade le če mora braniti gospodaja, 

hijena pa najraje napade bolnega, ranjenega, takega, ki 

se ne more braniti, da ga do konca raztrga.« 

»Tu v mestu jih ni, a ne? Živijo v gozdu?« 

»Ne boj se ni jih tu, so samo daleč v Afriki, v 

tamkajšnjih savanah. Ne boj se, tu pri nas jih ni.« 

Sem se pa takrat spomnil na radio in si še enkrat v 

strahu pritrdil: »Ne pri nas jih ni.« 
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NOJI 

Nekoč so se ljudje srečevali v gostilnah in cerkvah, 

danes pa v bifejih in trgovskih centrih. V novi cerkvi 

Svetega Soseda se ob četrtkovi maši, zaradi popustov 

srečajo srečamo na nakupovanju tudi stari upokojeni in 

osiromašeni slovenski intelektualci. Tam prevažamo 

nakupovalne vozičke kot kot šoferji novih podjetij 

»Family s.p.« Med tem, ko je žena stikala po ženskih 

policah, sem se pridružil dvema znancema, ki sta 

naslonjena na voziček komentirala najnovejše politično 

dogajanje. Hitro sem dojel, da komentirata intervju z 

nekim pikrim slovenskim estradnikom, ki je dejal, da so 

okrog njega sami noji. 

Voziček sem ustavil še jaz, nato še četrti … Kar 

vsipalo se je: 

»Ja, res je, pa ne samo na televiziji, tudi pri nas so 

sami noji, ki rinejo z glavo v zemljo, da ne bi videli, kaj 

se dogaja okrog njih!« 

»Če si pa upaš kaj povedati, te pa sodelavci na 

hodniku ne pozdravljajo več. Prav čutiš, da se bojijo 

družiti se s tabo.« 

»Ko pa jih srečaš na ulici ali v trgovini, so pa kot 

opice, prav skačejo okoli tebe«  

»Niso samo noji in opice, ne. So tudi hijene. Te so 

najhujše. In krokarji pa drug mrhovinarji, ki komaj 

čakajo, da te raztrgajo.« 
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»Še najrajši kakšnega starega onemoglega slona ali 

leva….« 

»Ma veš, da bi bilo bolje, da teh ljudi ne bi primerjali 

z afriškimi živalmi, saj mi smo v Sloveniji, in mene to vse 

skupaj, kar se sedaj dogaja, vedno bolj spominjaj na 

partizane, domobrance, belogardiste in vse ostale 

kolaboracioniste.« A si niso te slovenske zgodbe v nečem 

vendarle podobne? Zakaj bežimo v Afriko, zakaj ne bi 

enkrat začeli uporabljati imena naših pravih avtohtonih 

in zgodovinskih živali. Bomo vsaj razumeli našo 

slovensko človeško naravo.« 

»Pri nas imamo prašiče, krave in bike, namesto nojev 

pa kokoši in gosi, ki vreščijo in svinjajo po dvorišču.« 

Ne gre samo za smrad na dvorišču. Preblisnila me je 

pripoved, enega izmed mojih intervjuvancev, starega 

tržaškega Slovenca, ki je preživel mučenja, kakršnih 

živali ne počnejo. Celo ljudje na živalih ne, ampak samo 

na ljudeh. Takrat sem prav o tem pisal knjigo, pa mi 

grozote niso šle iz glave.  

»Sedaj pišem nekaj daljšega, pa vam bom povedal na 

kratko,« sem dejal in začel pripovedovati: »Zgodba ne 

sodi v supermarket, vendar ko se je spomniš, te tudi 

prerivanje med ljudmi in policami, nova srečanja, 

opravki ne morejo povsem sprostiti. Stalno sili na dan, 

doma in tudi med ljudmi. Možak, ki je dajal vtis leva, me 

je prosil, da v oddaji njegovega imena ne povem, saj 

nekateri so še živi …tudi tisto dekle … Čisto po tiho pa 

je še pripomnil: ''Pa tudi sam se še bojim, saj oni so na 

oblasti''. 
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Za boljše razumevanje pripovedi ga imenujmo 

Borštan.  

Zgodba se je dogajala v zadnji zimi pred osvoboditvijo 

Trsta. Trst je bil pod nemško komando, vendar v njem je 

gospodovala banda Gaetana Collottija, ki je bil šef 

politične policije ali Capo vseh italijanskih 

kolaboracionistov, in najbolj zagrizen borec proti ščavom 

in komunistom, torej Slavocommunismu. Bil je vodja 

podivjanega krdela steklih psov. Da tu naših psov, pa 

čeprav so v svojem praporu imeli izvezeno istrsko kozo. 

Sam je bil iz Palerma, vendar večina njegovih je prišla v 

Trst iz Istre. Divjali so po Trstu in bližnjih pa tudi bolj 

oddaljenih slovenskih krajih, pobijali, požigali in mučili 

ljudi ter polnil tako zloglasni zapor Coroneo kot tudi 

Rižarno. Prav po njegovi zaslugi so v Rižarni pobili 

neprimerno več Slovencev in Hrvatov kot pa Židov.  

Niso bili Nemci tisti, ki so bili najhujši - najvišji 

esesovski oficir, komandant krematorija se je imenoval 

Globočnik, ki se je imel za Dunajčana, pa čeprav je bil 

rojev Trstu, njegov oče z Gorenjske, mati pa iz Banata. 

Tudi pred vrati v krematorij so se s kijem v roki najbolje 

obnesli prav kolaboracionisti iz vseh koncev. Prav tako 

za rezanje trakov, zvezd ali pa celo srpa in kladiva na 

hrbtu ali obrazu ujetih partizanov. To so bile domače, ali 

vsaj evropske zveri in mrhovinarji, ne pa afriške. Naj bi 

pa tisti del italijanske kulturne, politične in verska 

javnosti v Trstu, ki javno ni sodeloval s to drhaljo, samo 

tiščal glavo v pesek. Pa to ne drži, niso bili noji, ampak 

mrhovinarji, ki so čakali ostanke od pojedine. Na tisoče 

Tržačanov je prejemalo plače za svoje delo v Rižarni, 

Koroneu, na trgu Oberdan, in celo pri jezuitih. V 
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posebni policijski enoti Marescilla Quelia jih je je bilo 

zaposlenih okrog 400, najhujši so bili v politični skupini 

Collottia. 

Ko je Collottijeva banda napadla kakšno vas so s 

sabo vedno nosili poseben kovček z električno mučilno 

napravo. Tudi v Borštu so jo postavili so jo v nek prostor 

nad točilnico vaške gostilne in Collotti je ukazal svojim 

pajdašem, da mu pripeljejo kakšen ducat vaščanov, 

takih ki bi lahko kaj povedali. Menda so imeli nek 

seznam ljudi že napisan. Nabrali so mu 16 žrtev, po 

večini stare ali zelo mlade, saj odrasli fantje in dekleta 

so bili v partizanih. Med nesrečniki je bil tudi 15 letni 

Borštan.  

Na zaslišanje je čakal v vrsti, prestrašeno je poslušal 

kričanje in stokanje, ki je preglasilo glasbo in 

prenosnega gramofona, po stopnica in tudi skozi strop je 

s prvega nadstropja že začela curljati kri. Že preden so 

ga privedli, so mu s puškinim kopitom razbili čeljust. Ko 

je stopil v sobo se je moral najprej sleči do nagega. 

Najbrž zato, da bi ga takoj ponižali, pa tudi da bi ga 

zažigali po tistih delih telesa kjer najbolj boli. Fantu so 

za ozemljitev zvezali roke z verigo in ga nato z elektrodo 

počasi in sistematično, z užitkom, mučili. Collotti je 

seveda bil ugleden gospod, zato si on sam ni umazal rok, 

le komandiral je svojemu prvemu pomočniku Fabianu, 

ki je bil pred vojno sprevodnik na tržaškem tramvaju. 

Collotti ga je klical kar skrajšano Fabio. In ker je Fabiani 

zaradi svoje vojaške kariere že zdavnaj pozabil na tisti č, 

ki ga je imel njegov oče na koncu priimka in tudi na 

linguo degli schiavi, so imeli za prevajalca nekega 

domobranca Milana s Klanca. Tudi tega je bilo sram, da 
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je zna slovensko, in to je tudi priznal, a se mu je znanje 

materinega jezika vendarle izplačalo.  

Collotti, ki je imel fantazijo dvatisočletne kulture, je 

ukazal Fabiu, da gre ven na plac, in izbere eno lepo 

dekle. ''Pazi da bo taka po fantovem okusu, ne pa 

tvojem''.  

Dekle, ki so ga pripeljali v sobo, je še tistega dne 

paslo krave. Slekli so jo do konca in gledali Borštana, 

kako bo reagiral.  

''Zdaj pa kar povej, kje je bunker, sicer ti ga bomo 

zažgali, da boš vse življenje invalid in boš ženske lahko 

samo gledal.'' mu je s hinavskim nasmeškom svetoval 

Collotti. 

Fant se je mučil z mislimi na vse drugo in bežal s 

pogledom skozi okno, samo da mu ne bi vstal. Prav na 

to pa so namreč čakali ti umetniki mučenja, da mu ga 

izžgejo v erekciji. Ker te ni bilo, so z dekletom počeli 

podobno kot to delajo danes v rimskih pornografskih 

studiih z Romunkami in Ukrajinkami.  

Pa so to grozno predstavo na srečo našega fanta 

prekinili rafali zbrojevke, partizani skriti v bunkerju so 

se namreč z jurišem skušali rešiti iz obroča. ''Dovolj je za 

sedaj. Zdaj imamo drugo delo!'' je zakričal Collotti, in 

fant se je ves požgan od elektrike zgrudil na tla. Pa 

preden sta Collotti in Fabio vsa krvi željna skočila iz 

gostilne je še priključeno elektrodo zagrabil njihov 

prevajalec Milan in zdaj začel ubogega Borštana, ki se je 

zvijal po podu, žgati tudi on. ''A te tu boli?'' ga je 

spraševal in drezal naprej. Collotti je to opazil in 
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posvaril: ''Pusti ga, da ga ne ubiješ, danes imamo že 

dovolj mrtvih.'' 

Collottia so konec aprila leta 1945 ob begu iz Trsta 

pred jugoslovanskimi partizani ujeli in ubili italijanski 

partizani. Fabija Milana je ob osvoboditvi Trsta ujela 

Titova vojska in ga na vojaškem procesu obsodili na 

smrt. Po usmrtitvi pa ga ljudje niso hoteli pokopati, 

ampak so njegovo truplo vrgli v bazoviški šoht. Tudi 

prevajalec Milan je prišel na sodišče Jugoslovanske 

armade. Na sojenje so kot pričo povabili tudi Borštana. 

Ko mu je sodnik rekel, da naj obtoženega pogleda in 

pove, ali ga je tudi ta mučil, mu je naš fant odgovoril. 

''Ne, tega človeka ne poznam.''  

Ko sem ga vprašal, zakaj je tega zločinca zatajil, mi je 

odgovoril: ''Preveč sem bil ponosen, da bi se umazal s 

takim gnojem.''« 

Eden od mojih poslušalcev v supermarketu, mi je 

hitro odgovoril: 

»Res pretresljiva zgodba, ampak jaz ne bi primerjal 

današnjega časa s takratnim.« 

Drugi pa: »Enkrat je treba nehat s temi fašisti in 

partizani!« 

»Da bomo tudi vnaprej, tako kot smo kot smo tudi 

takrat, ko so naši prodajali orožje po Jugi, ali a sedaj, ko 

nas kradejo kot hijene, tudi mi tako kot noji tiščali glave 

v pesek?« 

Ta tretji je ob tem dodal: »No vidiš, in tako končamo v 

Afriki - pri nojih in hijenah.« 
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Takrat so se tudi žene naklepetale in nas poklicale, 

tako da smo morali naše reševanje slovenske morale 

prekiniti in poriniti voziček naprej.  
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ČRV 

Zgodba o življenju tega črva se dogaja desno spodaj 

pod Mišjo pečjo 

Veste, kaj in kje je Mišja peč? To je udor Griže v 

Osapski dolini ,med Ospom in Gabrovica. 

Pa veste kaj je griža. Dva pomena ima ta beseda. 

Eden je kamnito neporaščeno osončeno pobočje na 

krasu, kjer se kamenje tako segreje, da če se usedeš 

nanj, dobiš grižo. To je pa drugi pomen besede, griža kot 

oblika sranja … oprostite, ampak v tej zgodbi ne gre brez 

besede, ki jih rabi preprosto ljudstvo. To sranje od griže 

pa ni navadno ampak hudo boleče, tekoče in krvavo. To 

je posledica sedenja na razbeljenem kamnu. Poznam 

primer, da je neka punčka umrla zaradi tega. Griža kot 

kamenje je pri nas tudi ledinsko ime te osapsko gabrške 

griže.  

Danes ta Griža ni več samo golo kamenje, ampak z 

grmovjem, predvsem čudovitim rujem in celo drevesi 

poraščeno pobočje, tako da griže se tu ne da več 

stakniti. Zato so se zredili divji prašiči. Tu živijo zelo lepo 

in varno življenje, saj država kmetom ne dovoli več, da bi 

jih pobijali, in se hodijo hraniti v dolino. Ker je 

krompirja, grozdja in drugih pridelkov premalo, radi 

kopljejo tudi pod oljkami in iščejo svoje priljubljene 

koreninice in žuželke ali njihova jajca in ličinke. Včasih 

ti oljčniki zgledajo, kot da so sveže prekopani z 

bagerjem. Eno od lukenj novem delu oljčnika sem tudi 
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izmeril in bila v premetu široka pet metrov, globoka pa 

tri četrt metra. Skupina merjascev je namreč cel vrhnji 

sloj zemlje, ki ga je pred letom prekopal bager kar 

odrinila, tako kot z buldožerjem. Tu med oljkami je 

namreč veliko s kamni premešane rdeče kraške zemlje, 

in v njej marsikaj živi, na drugi strani doline pa je 

lapornata, a tista jim ne ustreza preveč, saj je lapor poln 

nafte. Da, ogromno jo vsebuje. Med vojno so s tem 

najbolj črnim laporjem celo kurili štedilnike in peči. Kar 

dobro je gorel, edina napako pa je imel, da je na koncu 

ni ostalo samo nekaj pepela, ampak ogromno žlindre. 

A ja, Mišja peč? 

To je velik udor tega našega kraškega pobočja v obliki 

konjske podkve, z lepimi visokimi previsnimi stenami, ki 

so danes prava Meka za plezalce iz vseh koncev sveta. 

Na vrhu, na zahodni strani ima pa veliko luknjo, široko 

jamo imenovano Mišja buža. Njene pečine so popolnoma 

odprte soncu in njegovi pripeki, tako da so v tej Mišji 

buži pastirji našli pečene miši.  

V Ospu imamo v steni desno od Grada tudi Babno 

bužo, ampak v nji niso našli nobene pečene babe. Je le 

luknja, ki spominja na rit, veliko rit. In ker imajo ženske 

praviloma večje riti, so jo ljudje pač logično poimenovali 

Babna buža. Buža pomeni luknja. 

Ta zgodba, ki vam jo bom povedal se dogaja pod tisto 

drugo bužo, mišjo Bužo. Seveda se lahko in zagotovo 

tudi se pod babjo bužo, ampak ostanimo raje pri živalih. 

Ko sem šel nekega kasnega poletnega dne pogledat 

kako je z mojimi oljkami, jih bo treba škropiti zaradi 

pavjega očesa, sive plesni ali oljčne muhe, sem skoraj 
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stopil na en velik drek od merjascev. Sklepam, da je bil 

od merjascev, saj tam ni bilo toaletnega papirja. Pod 

moje oljke hodijo srat tudi plezalci. Med plezalci je veliko 

intelektualcev in naturalistov, zato pa vsi ne rabijo 

toaletnega papirja. Nekateri si po sranju obrišejo rit kar 

s čopom trave. Tu pa tudi čopa trave ni bilo.  

Drek je bil velik, pravo velemesto za razne 

mikrorganizme in tudi črvičke in črve, ki so kot Gozdile 

lomastili po New Yorku smrdljivega sveta. No saj nisem 

rinil nosu noter ampak sem se raje umaknil in sprožil 

mojo telepatijo. 

Eden od teh črvičkov tega velemesta se je imel za zelo 

lepega, lepotca, pravega manekena. Lahko bi postal celo 

predsednik. Da to si je želel, to mi je sporočal na daljavo. 

Nosil se je zelo pokonci. Ampak vedno bolj vroče je bilo, 

drek se je sušil in vedno teže je bilo držati glavo pokonci, 

sploh pa obnavljati svoj sluz. Pa je prav on kot najlepši 

zrinil glavo ven iz dreka, da bi pogledal, kakšno vreme 

bo. Bo deževalo ali ne? Ni zgledalo, da bo, torej življenje 

bo kratko … in hitro bo treba narediti novo zalego jajc, 

ki bodo to sušo preživela, dokler jih katera žival ne bo 

skupaj s travo pojedla in se bodo lahko ponovno razvil 

nov rod svobodnih črvov.  

Takrat je skoraj na njega padla ogromna okrogla 

skala maslenaste barve. No ni bila skala s stene Mišje 

peči, ampak oljka z oljke. Pa da ne bo pomote, oljka kot 

sadež. Mi Istrani, ki oljke imamo in smo zavedni 

Slovenci rečemo oljkam oljka, tako drevesu kot sadežu. 

Wlka po domače, ki rase na wlki in dane wlkovo wle, ne 

pa po italijansko ali ljubljansko oliva. Še sreča, da je bila 

oljka ne pa kamen. Ko je padla ga je malo pošpricala z 
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neko prijetno oljnato tekočino. Ta je pritekla iz neke 

buže v njenem okroglem telesu. Črv je hitro skočil in 

porinil glavo v tisto luknjo, kjer je bilo prijetno vlažno in 

mastno a ga je neka druga glava z velikimi očmi začela 

izrivati iz nje  

»Daj umakni se, jaz moram ven, da lahko odletim.« je 

rekel ta oljčni črv. 

»Haha, kako boš letel, saj si črv, tako kot jaz. Črv!«  

»Da, ampak oljčni črv od oljčne muhe in tudi meni 

bodo zrasla krila in bom lahko odletel.« 

In tako se je zgodilo. 

Črv iz dreka je to presenečeno gledal in se hitro 

odločil, da menja bivališče, da gre iz tega drekstega 

mesta v oljčni grad … predsedniško palačo.  

Zlezel je v tisto bužo v oljki in se prebil globoko, do 

koščice. Najedel se je in napil ter zaspal v srečnih 

sanjah, da so tudi njemu zrasla krila in da je postal 

predsednik črvov, tistih iz dreka seveda. Da ne bo 

pomote, tudi črvi so napredovali v novo demokracijo. 

Nekoč so imeli kralje in kraljice, sedaj pa imajo 

predsednike, za predsednika pa niti ni nujno da ima 

predsednico, saj sam lahko tako zleze v več drugih buž. 

Sanjal je in sanjal in sploh ni opazil, da je v oljčnik 

spet prilomastilo krdelo merjascev in da ga je eden od 

teh kar s celo predsedniško palačo vred pogoltnil.  

Tako se je spremenil v dek. 
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Žal ni preživel, kisline v želodcu od merjasca so ga 

kljub temu, da je bil črv iz dreka, ubile in pretopile v nov 

drek. 
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MUHE IN ČEBELE 

Sprehajal sem se po naši dolini. Pravzaprav sem si 

šel ogledat, kako zapuščene so moje kmetijske parcele, 

ki sem jih zapustil, zato da sem se lahko šel velikega 

novinarja. 

Prav dišalo je. Nekateri bi sicer smrkali in kihali 

zaradi obilice cvetnega prahu, ampak meni je lepo 

dišalo. 

Pa vse je brenčalo okrog mene, same čebele, roji 

čebel, ki pridno obletavajo cvet do cveta. Ti jih je v tem 

času res veliko, pa ne smo na nekdanjih poljih in 

vrtovih, na katerih je rasel najboljši radič, tržaški 

solatnik, biondo triestino, ampak celo gor v griži, kjer 

raste sam trn. Sedaj ga je več, kot takrat, ko sem bil še 

majhen in pasel krave. Krav pa ni več, v naši dolini niti 

ene. Tudi muh veliko manj, kot da jih ni, so pa čebele. 

Sem jih vozijo na pašo celo iz drugih krajev, celo iz 

prestolnice. 

Takrat, ko sem še pasel krave je bilo ogromno muh, 

nadležnih muh. V roki sem imel vedno kakšno vejico, pa 

jih podil proč, od mene in tudi krav. Včasih so se tako 

spravile na kakšno kravo, da je ta prav podivjala. In to 

prav na vime in njeno … Pa saj zato jim je bog prav tam 

ustvaril rep. Zagotovo ne zato, da bi se z njim branile 

pred tistim bikovim …, saj čim ga zagledajo dvignejo rep, 

ampak za odganjanje muh in obadov.  
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Saj veste kaj in kdo so obadi, a ne, to so pa pravi 

krvosesi. Muhe pa razen španske ne, saj so rade šle tudi 

na šavre, ki so jih krave spuščale na tla kar med pašo. 

Da, ta svež, še topel drek jim je očitno prav tako dišal 

kot nam otrokom kruh. 

No in prav zaradi tega kruha, ker ga je bilo malo, 

oziroma se ga v mestih veliko lažje pridela, saj tam raste 

kar na policah trgovin, smo tudi kmetje skorajda vsi šli 

proč iz te doline. Nato smo v mestu s tem kruhom še 

krave pojedli.  

In tudi muhe so šle proč. Pravijo da gor v prestolnico, 

kjer je veliko ljudi in tudi veliko dreka. 

P.S. 

No vidiš Ezop, stvari so se v teh letih nekoliko 

spremenile, ampak v bistvu ostajajo take kot v tvojih 

časih. Je pa res v mestih, zlasti tistih glavnih, je veliko 

več dreka kot nekoč.  
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DRUGAČNI 

 

Da smo ljudje lahko drugačni sem spoznal že kot 

otrok. Najprej smo so bili vsi enaki, fantje in punčke, 

mladi in stari. Smo pa počasi odkrivali razlike. Tudi dva 

starejša, eno žensko in enega moškega, ki sta 

praznovala že več kot trideset godov. smo imeli za enake. 

Igrala sta se z nami, valjala po treh in bila umazana 

tako kot mi. Le ko smo se mi ta mali igral zdravnike, sta 

e onadva začela muzati in sta se šla igrat sama v najbolj 

gosto grmovje.  

Najbolj drugačen pa se nam je zdel nek moški, ki je 

potem, ko so ukinili mejo in blok z Jugoslavijo prišel v 

našo vas. Imel je nek majhen fotoaparat in neke barvice 

in trdil, da je umetnik. Ta se je tako kot tista naša dva iz 

zgodbe o mleku, rad družil z nami otroci.  

Po kosilu smo e najbolj pogosto igrali na našem 

dvorišču, ki je bilo je bilo veliko in je imelo murvo in 

oreh za plezanje pa še zeleno uto, mizo klop in še dva 

čoka. Tistega velikega so uporabljali možje za sekanje 

debelih drv, ta manjšega pa nona za ta drobna, za 

podkurit, ali pa za odsekat kokošim in petelinom glavo. 

Mi smo rabili ta velikega za mizo, ta malega pa za stol, 

zato nam je moj oče naredil še nekaj malih. Ta umetnik 

je tisti dan dobil pri moji noni krožnik mineštre in jo je 

pojedel med nami na tistem velikem čoku. 
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Potem pa nam je začel pripovedovati neko pravljico o 

nekem dojenčku v maminem trebuhu, ki jo mi niti 

nismo dobro razumeli. Tega fantka je namreč hodil 

obiskovat nek možicelj z rdečo glavico, ki seje stalno 

zaletaval v njega in ga nato na koncu še pljunil v obraz.  

Nas otroke pa je zanimal kakšen je bil ta možicelj, ta 

palček. Pa je rekel, da gremo v tisto staro zapuščen hišo 

in da nam bo pokazal. Ko smo prišli tam naje rekel, da 

naj najprej mi slečemo naše hlačke in damo ven svojega 

malega možiclja in se ob tem prijel za svojega. Takrat je 

prva stekla ven ena punca, ki je bila vedno z nami fanti. 

Mi pa za njo vsak na svoj dom. Nona Milja je takoj 

opazila, da je nekaj narobe, da kaj skrivam, pa je začela 

vrtat vame. Ne vem kaj sem ji povedal, saj nisem veliko 

razumel, vendar nona očitno je. Tudi nono Marjo. Vstal 

je izza mize, šel do obešalnika, kjer je imel zataknjena 

tudi dva kosirja, enega malega za vrt in enega velikega 

za v vinograd ali gozd, vzel ta velikega in si ga zataknil 

za pas. Zunaj se vzel v roke še enega od kolov, ki jih je 

špičil za trte in odšel za tistim umetnikom, ki je počasi 

drobencljal po ulici proti glavni cesti. Nono ga je dohitel 

in mu začel kazati ošpičeni kol, ta pa je takrat kar začel 

teč proti Črnemu kalu. Moj nono je, potem ko se je vrnil, 

še nekaj minut preklinjal, in to samo tiste najhujše, pri 

katerih so se nekatere ženske v vasi križale in šle takoj k 

spovedi. Nona pa je medtem zbrala nas otroke in nam 

razlagala, kako so lahko taki moški, ki se jim reče pedri, 

lahko zelo nevarni in nas pohvalila, da smo stekli proč 

in ji vse povedali. 

Kdo in kaj so ti pedri, mi pa še vseeno ni bilo 

popolnoma jasno, dokler se nismo preselili v Koper, 



115 

 

točneje in nisem sem prvič šel k mestnemu krojaču. Prej 

so mi hlače in obleke šivale mama in nona Ančka, ki je 

bila šivilja. Ene hlače sem pa v šestem razredu dobil v 

najlepši trgovini v Trstu, od nekega starega gospoda 

Godine, ki je bil velik prijatelj od mojih nonotov in je 

prav tako fino govoril slovenščino kot moj nono Štefan, 

ki je vsako večer bral knjige.  

Bil sem edinček in čeprav smo bili revni, so moja 

mama in obe noni skrbele, da sem bil vedno lepo 

oblečen, zato ko sem prišel v mesto sem moral h 

krojaču. Nona je prinesla en lep kos kamgarna, ki je 

ostal od stričeve obleke in moral sem na meritve. Ker 

sem pa jaz hotel imeti bojj ozke hlače po takratni modi 

za mlade, so šel kar sam h krojaču. Ta je rekel, da mora 

vzeti mero in da naj stopim v razkorak. Najprej je meril 

obseg pasu, nato hlačnice po zunanji strani, za tem pa 

še po notranji. Z levo je držal meter pri gležnju z desno 

za je z drugim koncem drsel po notranji strani mojega 

stegna do konca, nato za je hitro obrnil dlan in me začel 

otipavati, kot da mi meri količino in trdoto mojih 

»patronov«, ki sem jih takrat že šparal za dekleta. »Hej, 

kaj pa bi vi radi!« sem zakričal.  

»Merim, samo merim. To je treba dobro zmeriti sicer 

lahko hlače tiščijo in to povzroča bolečine.« in me hitro 

še enkrat s slinami na ustih potipal. Ko sem jaz grozeče 

dvignil mojo roko, je on vendarle umaknil svojo.  

Takrat se je pripovedovalo nek štos, o nekem fantu, 

ki je imel hudo bolečino v mednožju. Ta mu je šla gor do 

glave, se v možganih obrnila in po drugi strani telesa 

navzdol spet do mednožja. Pa je hodil od zdravnika do 

zdravnika in vsak mu je rekel, da ni druge pomoči kot 
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odrezati ta malega. Ko so mu ga v bolnici odrezali je čez 

pol leta šel h krojaču po nove hlače. Ta ga je vprašal, 

»Na katero stran ga nosite?« On pa, ki je bil brez, pa ga 

je bilo to sram priznati, je pripomnil: »Pa kaj je to 

pomembno, na kateri strani.« Krojač pa je odvrnil: 

»Veste, mi moramo to vedeti, da lahko pravilno ukrojimo 

hlače, ali za na desno ali pa za na levo, sicer se lahko 

zgodi, da imate hudo bolečino, ki vam gre iz te strani 

tako gor po telesu, se v glavi obrne in zareže nazaj dol, 

do mednožja.« 

Jaz sem to, da sem si šel merit hlače k temu kojaču 

povedal mojemu novemu prijatelju iz ulice, ta a se je, še 

preden sem končal začel muzati in spraševati: »Te je 

pošlatal po jajcih, a! Te je!« Tudi on je to preizkusil. 

Vseeno nismo mogli tega razumeti, saj je bil poročen in 

imel sna, ki je bil naša generacija. Pa čisto normalen 

fant, je bi. Ker se o tem pač govori, sem hitro ugotovil, 

da so bili otipani skorajda vsi moji prijatelji in sošolci. 

Mi smo si takrat želeli kavbojke, mame pa so nas silile h 

krojačem, ko smo jim rekli, da je ta peder, so nas raje 

same pustile v Trst. K tistemu krojaču so kmalu hodili le 

se stari možje, on pa je vsem razlagal, kako grdo je 

vzgojena ta mladina, ki nosi kavbojke in dolge lase.  

Sploh pa, ko smo šli v študirat v Ljubljano, smo si 

nakupili samo kavbojke in tiste zelene ameriške bunde. 

Že prvo zimo smo pred Petričkom naredili gozd: 

namerno smo se vsi, ki smo nosili tiste bunde z 

kapucami, zbrali na kupu, se pokrili s kapucami in tako 

uprizorili drevesa, prav zaprav majhen gozd sredi mesta. 

Tako dobro je uspelo, da smo kmalu za tem še naredili 

nekaj zborovanj, sadili rožice na asfaltu pred filozofskim 



117 

 

faksom, demonstrirali proti ameriški vojni v Vietnamu, 

naredili radio Študent in spotoma še izvedli seksualno 

revolucijo.  

Takrat smo v naši skupini študentov imeli tudi 

nekega prijatelja iz Ljubljane, recimo mu Aleš. Stalno je 

bil za nami, pri študiju, pijači in na zabavah. Tudi ko 

smo osvajali dekleta, čeprav je on takrat najbrž tudi 

trpel, bil je namreč zelo zaljubljen v mojega cimra. Ta 

cimer, recimo mu Rajko, je študiral na Difu in je bil lepo 

grajen športnik, Aleš pa tako zaljubljen v njega, da mu 

je stalno nosil darila. Koliko krat smo pili vinjak Slovin 

in celo pravo rusko vodko. Kadarkoli je prišel k nam v 

sobo ga je objel in stisnil in pri tem dvignil eno nogo, 

tako kot moja punca, ko sva se srečala po daljšem času. 

Pri tem je kar izdahnil: »Oh moj Rajko, jaz te imam tako 

rad.« Pri tem pa ga sploh ni motilo, da je bil Rajko sto 

procentov prepričan moški, in da v naši sobi nikoli ni 

manjkalo deklet. Nekega jutra je prišel v našo sobo ves 

popikan in krvav po obrazu. »Poglej kaj se mi je ponoči 

zgodilo zaradi tebe.« je začel »Sem mislil, da te stiskam k 

tvoji neobriti bradi, pa so bili le moji kaktusi ki jih imam 

nad posteljo. 

Aleš je bil stalno z nami in imeli smo se lepo, bili smo 

pravi prijatelji, ki smo si vse zaupali. Tudi to nam je 

povedal neko nedeljo, da je ponoči prespal pri tisti iz 

Šiške, s katero je plesal v študentskem naselju in jo je, 

tako kot smo mi to radi počeli, tudi on spremljal domov, 

saj so se v kasnih nočnih urah vse Ljubljančanke bale 

same čez Tivoli. Dobra in lepa punca je bila in tekli smo 

mu, da je naredil popolnoma prav. Mislili smo, da bomo 

sedaj dobili v našo družbo še eno prijateljico, vendar 
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Aleš je vedno raje ostajal sam z njo. Čez dobro leto, ko 

smo se že skoraj odtujili, nas je povabil na fantovščino. 

Punca mu je zanosila in mi smo praznovali kot redko 

kdaj.  

Pa to ni bil edini prijatelj, ki so mu bili všeč moški in 

jaz teh nisem nikoli imel za drugačne.. Res pa je, da smo 

postali prijatelji samo s tistimi, ki zaradi tega niso imeli 

kompleksov, ki bi si jih zdravili na naš račun, V tistih 

letih smo se naučili,da »nekoga moraš imeti rad« in da če 

se naučiš imeti nekoga res rad, imajo tudi ostali ljudje 

tebe radi. Niso pa tega vsi sposobni, še posebej, če svoja 

čustva skriješ in potlačiš, pa dobiš kompleks. Poznal 

sem tudiu enega takega med mlajšimi kolegi. Bil je zaprt 

vase in zajedljiv v pogovorih, kot da vse prezira. On se je 

izogibal kolegov, oni pa njega. Govorilo se je, da ga je 

tudi oče hotel ozdraviti, tako da ga je že med srednjo 

šolo vozil k nekim kurbam v Zidani most. Sčasoma si je 

le dobil družbo, dve grdi ali pa bolje rečeno zanemarjeni 

kolegici, ki sta prav tako grdo gledali, da smo jih vsi 

pustili pri miru. Pa celo take sem srečal, ki so ta 

kompleks prekrili z raznimi oblikami konpenzacijskih 

kompleksov, ki so kot nam je razlagal profesor Vid, 

lahko zelo neprijetni ali celo nevarni. Tudi s takimi sem 

se srečal.  

Že takrat, ko sem prijateljeval z Aleksom, sem se 

neke nedelje vračal iz Kopra v Ljubljano z zadnjim 

avtobusom. Usedel sem se k oknu, k meni pa je prisedel 

nekoliko starejši moški, ki očitno ni dojemal naši idej 

študentske prebuje. Moški je bil kar direkten, ko je 

večina ob prijetni toploti v avtobusu zaspala, saj je bil že 

skoraj polnoč, zunaj izredno mrzlo, ko je tudi mene 
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pobiralo, sem začutil da po mojem stegnu proti notranji 

strani drsi neka močna šapa. Zagrabil sem sosedovo 

roko in mu jo odrinil. Pomislil sem, da gre za prostaka, 

ki ga medtem ko ga prijemlje dremež sploh ne briga kam 

gredo njegove okončine. Čez nekaj minut se je to 

ponovilo. Zato sem ga še bolj grobo zagrabil in odrinil ter 

glasno opozoril, da naj pazi na svojo roko. S sedeža z 

druge strani avtobusa sem opazil začudene poglede dveh 

drugih moških. Pa takrat se nisem bal, sem bil streniran 

veslač in karateist.  

Ta, ki je rinil vame pa tega ni vedel, zavedal se je 

najbrž le svoje višine in kilogramov, z obojim me je 

prekašal. Zato je čez nekaj minut stegnil proti meni obe 

šapi: »Bodi tiho in ne skači!« mi je rekel sikajoče vendar 

najbrž dovolj naglas, da so to slišali tudi bližnji potniki. 

Jaz sem zatulil tisti karateistični kjaii in ga z 

iztegnjenimi dlanmi kot s sekiro usekal po obeh rokah. 

Zatulil je še huje kot jaz. Takrat je skočil pokonci tisti 

potnik na sosednjem stolu, zakričal šoferju, da naj 

ustavi avtobus, nato sta vstala še dva, in ga odvlekla 

proti prednjim vratom. Šofer je tam pred Senožečami 

ustavil, prav na Čebulovcu, kjer je najhujša burja, odprl 

vrata in tisti možje so ga kot vrečo vrgli na kop snega ob 

vesti. Šofer je zaprl vrata in odpeljal, možje so se z njim 

še nekaj pogovarjali in po kakšnih sto metrih ponovno 

ustavili avtobus. Ven na cesto so vrgli še njegovo 

prtljago in plašč. Spoznal sem naravni zakon morale in 

moči. 

Ta zakon in tiste ta prave drugačne sem spoznaval 

tudi kasneje kot novinar. Le, da je bilo tu posiljevanje 

neprimerno bolj prefinjeno, zlizano s politiko, in da ni da 
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ni bilo več tistih mož, ki bi znali ustaviti avtobus in koga 

brcniti na sneg.  

Na tem človeškem genskem in hormonskem 

kontinuumi, kjer nas je narava razporedila in nekaj na 

eno stran in nekaj na drugo stran, malo pa posejala tudi 

vmes, tako kot pač vetrovi raznašajo semena. Pa nismo 

mi samo neko seme na tem kontinuumu, k je tu ali tam. 

Mi sami smo ta kontinuum, in v njem smo v osnovi vsi 

enaki, ne glede ali se nam barva polti ali las, spolni 

organi ali inteligenčni kvocient ujema z ostalim, 

normalni smo, če nam možgani delujejo v skladu s tem, 

kar smo in z našim človeškim razumom. Drugačni smo, 

če nam je um zamegljen s kompleksi, sovraštvom, 

hudobijo in pokvarjenostjo - ko nam izprijenosti 

pokvarijo odnose med nami, moralne vrednote, če 

možgani ne priznavajo narave.  

Ko se tudi družba začene kvasiti, ko ni pravilnega 

vrenja, ko prevladajo kvarni encimi, se vse to počasi 

nabere v klobuku mošta. Na vrhu torej, in zaradi tega 

gnoja na vrhu se pokvari vse kar je spodaj, tak se mošt 

ne more spremeniti ne v vino in ne v kis, ampak le v 

neko mešanico smrdljive in neužitne žlobudre.  

Kako zanimivo je bilo videti, ko je nekdo z vrha, up in 

nada številnih sprememb žejnih Slovencev, gospod 

latinskega ali vsaj argentinskega šarma, veren in 

moralno neoporečen mož in oče številne družine, prišel 

iz Ljubljane v Koper na nepredviden obisk. Ko je stopil 

skozi vrata si je nadel strogo masko, a že malo naprej na 

drugemu hodniku se mu je ob pogledu na mladega 

pripravnika skozi odprta vrata neke sobe sladkobo 

razlezel obraz. Mladi pripravnik, ki je pred kratkim 
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prišel iz Ljubljane pa je z enakim pogledom skočil iz 

pisarne in skoraj stekel v prijateljski objem. Ko sta se 

objela in ko je visoki gospod rekel: »Oh…« in še nekaj 

zraven, je mladi pripravnik dvignil eno nogo, tako kot 

Aleš, ko je objemal Rajkota. 

  

Miloš, februarja 2011 
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ČAROVNICA 

 

»Tam čez Dragonjo so drugačni ljudje. Njihove 
ženske so vse oblečene v črno. Tudi čarovnice so še 
tam.« mi je v neki vasici prav ob meji razložila neka 

starejša ženska ko sem njenega moža spraševal, če 
so kakšne razlike tu med ljudmi, ki jih deli nova 
meja. Ženske se namreč rade vtaknejo v pogovor in 

ti povedo tudi to jih ne vprašaš. Če jih pa ne 
poslušaš začnejo v kuhinji nekaj ropotati.  

To o čarovnicah pa bi bilo lahko zelo zanimivo. 
Zato sem šel tam čez.  

Ustavil sem se pri eni hiši sredi vasi, kjer je 

zunaj neka ženska. Krtačila neko moško obleko. Ni 
bila še stara in tudi v črno ni bila oblečena. Pa še 

zgovorna sem ugotovil, da je. Ko sem se po 
pozdravu in vljudnostnih stavkih predstavil in 
povedal da sem novinar Radia Koper in da snemam 

reportaže o istrskih ljudeh in vaseh, mi je ponudila 
kavo. V prijetni istrščini, ki se sploh ni razlikovala 
od tiste prej na naši strani meje, mi je hitela 

razlagati, kdo iz katere hiše bi mi lahko kaj več 
povedal.  

»V tisti hiši tam pa živi še prava štriga.« 

» Pa so še čarovnice pri vas« 
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» A seveda so, tudi mojega otroka mi je ena 

zaštrigala. Nič ni jedel in stalno je bil bolan. 
Zdravniki so rekli da ni pomoči, in da ne bo dočakal 

šole. A vsaka štriga ima kakšno, ki je še močnejša 
od nje. In sem šla v tisto vas tam dol, k tisti drugi, 
in ona tam mi je rekla, tako in tako moraš naredit 

in otrok bo ozdravil. Jaz sem tako naredila in otrok 
je zdrav, zdaj hodi v šolo.« 

»Kaj pa ste naredili, da ste otroka rešili uroka?« 
me je zanimalo. 

Tu se je ustavila, zmignila je z ramenom in glavo, 

in tako dala vedeti, da tega ne pove kar tako. Lahko 
bi pustila slab vtis. 

Jaz pa sem pritrdil njeni veri v čarovnike in 

povedal, da je tudi meni bolj pomagal en čajček ki 
mi ga je pripravil nek čarovnik, kot pa tablete, ki mi 

jih je predpisal nek zdravnik specialist.  

»Ampak jaz nisem otroku pomagala s čajčkom, 
ampak mineštro, ki jo je morala pojesti tista štriga, 

ki je uročila mojega otroka.«  

»Ste ji skuhala posebno mineštro?« 

»Ne jaz, ena druga je to naredila, ena moja 
prijateljica.« 

»Kaj je pa dala notri?« 

Začela se je muzati in spremeniti temo pogovora, 
a jaz sem še naprej vrtal, dokler ni popustila. 

»En majhen drekec od mojega otroka.« 

»Pa ni smrdela tista mineštra?« 
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»Ne, ne, sem ga posušila in zmlela v prah, potem 

pa smo dolgo čakali pravo priliko. Veste, to pomaga 
samo tako, da svoj urok sama nazaj poje. Po nekaj 

mesecih je neki moji botri uspelo, da ji ga je zameša 
v mineštro in takoj za tem je moj otrok popolnoma 
ozdravel.« 

Oddajo sem posnel in objavil. Tudi ta je imela 
svoj odmev. 

Bili smo na nekem sprejemu. Glavni gost je bil 
Milan Kučan, takrat predsednik v prvem mandatu 
po novi ustavi. Moški v kravatah in ženske v 

razkošnih oblekah so se gnetle okoli njega in 
obložene mize. Čez približno eno uro, ko se je 
adrenalin nekoliko umiril, in so ljudje začeli 

vzpostavljati pogovore tudi med seboj, je žena 
nekega malega lokalnega politika pristopila k meni. 

»Vaš glas pa poznam, si ste tisti novinar z radia. 
Tako lepo oddajo ste imeli prejšnjo nedeljo.« 

»A tisto o čarovnicah?« 

»Pa res je, veste, še so čarovnice.« 

Malo me je presenetila, a nisem tega takoj 

pokazal. V tem trenutku se je ponovno zaslišal 
Kučanov glas ki je odgovarjal na zanimivo vprašanje 
nekega lokalnega politika in sva še malo 

prisluhnila. Ko so za mojo sogovornico postajale 
Kučanove malo manj zanimive, je nadaljevala. 

»Eno čarovnico imate tudi na vašem radiu. Pa še 

moja daljna sorodnica je.« 

»Vi ste pa dobra vila.« sem se pohecal. 



125 

 

»Jaz sem tudi čarovnica in močnejša od nje. Ona 

vam hoče slabo, ampak vi s temi svojimi oddajami 
in vsemi drugimi dejanji delate veliko koristnega za 

našo Istro in naše ljudi. Samo tako naprej. Brez 
strahu, vas bom jaz zaščitila.« 

Pomislil sem na tisti drekec, a ostal sem brez 

besed. 

»Ne, ne, tako bom uredila, da tisto kar vam hoče 

slabega, se bo vrnilo nji sami… Pa tudi tisti 
drugi…Naj se ji vrača tudi potem. Jaz bom sicer 
kmalu šla, a to bom nesla s sabo.« je skoraj 

mrmrala. 

Preglasili so jo glasovi iz predsednikovega omizja, 
tudi tistih iz ozadja. 

 

Miloš, 2008 
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POGREB OD NONOTA. 

 

Moj nono Marjo, po domače Školov, je bil muzikant. 

Tudi njegov sin Rado, moj stric, je bil muzikant … in 

moj oče, njegov zet. Vsi trije so igrali bombardine in 

trombone. To so tenorji, tisti instrumenti, ki dajejo barvo 

godbi. Ampak … Moj oče, kot zet je bil godbeniški 

učitelj, nono pa ustanovitelj godbe … pa še bolj 

zakomplicirano, instrumente so kupili pri bratrancu od 

mojega očeta v Trstu, torej Ivančiču, ne pa Slavcu. Res 

za komplicirano a vse povezano, ena sama družina, pa 

ne samo ta naša vas, ampak ves Breg, tam dol od 

Čičarije pa do Trsta. Še bolj zakomplivcirano pa pride, če 

vam začnem razlagati imena teh ljudi. Moj nono Marjo 

ni bil Marjo, ampak uradno Jože, ker so ga Italijani 

prekrstili v Giuseppe, kar je zvenelo bolj po italijansko, 

njegovega sina pa kasneje v Maria, ker Rado je bil ores 

slovansko ime. Moj oče je imel srečo, ker sop mislili, da 

je Danilo italijansko ime in sploh niso vedeli, da je 

Rusko. Njegov oče, to je nono Štefan pa je ob 

uveljaljanju dekreta tistega malega skrčenega 

italijanskega kralja, da se ga preimenovanje v Stefano ni 

več prijelo. 

Moj nono, oče, stric so vedno igrali tudi v tržaških 

godbah, tistih od sindikata z rdečimi zastavami, ko so 

pa postavili mejo med Jugoslavijo in STO, pa še med 

Cono a in Cono B od STO, ko niso več mogli v Trst, pa 

so moj oče, nono in stric pomagali tudi godbi iz Sv. 
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Antona, sploh potem, ko se je v sosednje Pobege zaradi 

višje sile preselil moj stric – se je namreč poročil z eno 

Pobežanko. 

Nekega dne pa se je zgodila v Ospu prava invazija. V 

vas je prišlo kakšnih dvajset avtomobilov iz Svetega 

Antona in bližnjih vasi – vsa antonska godba na pihala, 

vsak s svojim inštrumentom. Prišli so na pogreb mojega 

nonota, da mu bodo zaigrali kakšno poslednjo žalno 

koračnico. 

Takrat so bile še slabe telefonske zveze, ali prve 

telefonske zveze. Edini telefon v vasi uje bil pri mojemu 

nonotu, on je bil namreč častni član gasilskega društva 

Osp in zato so prvi telefon poleg na karavle in mejnega 

prehoda postavili pri njemu. Bil je torej uradni telefonist 

gasilskega društva. Če je kje gorelo so klicali njega, nato 

je on šel ven na dvorišče in zakričal sosedu da gori, ta 

pa je nato vključil sireno. Njegov nečak Livjo, basist, ki 

je prav tako po razpadu osapske godbe igral pri 

antončanih, je dan pred tem namreč s telefona pri 

mojemu nonotu telefoniral antončanom, tamkajšnjim 

gasilcem seveda, da z mojim nonotom ne moreta priti na 

godbeniške vaje, kler mu bo moj nono pomagal ubit 

prašiča in bosta delala klobase. Da imata torej pogreb 

od prašiča. Ampak tisti antonski gasilski telefonist je 

razumel, da je pogreb od mojega nonota, in so vsi do 

zadnejga prišli v Osp. 

Lepo a ne , a vidite kakšno pravo prijateljstvo, In še 

dobro da so prinesli s sabo inštrumete, da so lahko tisto 

poldne do kasno v noč igrali polke in valčke ter pekli 

prate in spraznili Livjoti eno največjih ladric.  
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Pa da ne bi mislili, da se je s smrtjo mojega nonota 

končalo. Ne. Darjo Pobega, dirigent koprskega 

mladinskega orkestra, ki je osvojil vse lovorike tega 

sveta, je spravil v antončansko godbo tudi mojega sina, 

… tako da je pomagal kot sta moj nono in oče. Jaz sem 

bil takrat predsednik tistega koprskega pihalnega 

orkestra, pa so me vključili tudi v odbor antonskega. 

Tam so se namreč začeli pritoževati nad Pobego, češ da 

je pokvaril njihovo godbo na pihala, da je nobeden več 

ne prepozna. Pa ne zaradi novih brezrokavnikov in 

kravat, ampak ker tako dobro igrajo, da nobeden ki jih 

sliši niti na pamet ne pride, da bi to bili Antočani. Še 

zlate medalje so začeli prinašati s tekmovanj.  
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DVIGALO 

Res je hudo, ko moraš na stara leta v dom ostarelih. 

Ampak za mojo mamo ni bilo. Dovolj ji bilo biti sama 

doma, njene prijateljice so namreč že vse šle na Škocjan 

ali pa v domove, še največ v tistega na Markovcu. Odkar 

ji je umrl mož, to moj oče se je počutila vedno bolj 

osamljeno, pa še sama se je vedno bolj zapirala. Vse 

življenje je hodila k maši tudi takrat ko je bila skojevka, 

a sedaj na stara leta je nehala, »Ne prenesem več teh 

laži, ki jih govorijo, tega njihovega sejanja sovraštva«, mi 

je rekla.  

Imela je lepo stanovanje v starem delu Kopra in tam 

je prava dnevna ulica, kamor greš na sprehod po zajtrku 

in kosilu, srečaš vse sosede, poklepetaš … Pri nas doma, 

čeprav smo bivali prav pod Markovcem, ni hotela biti: 

resda smo imeli hišo, vendar ta mladi so se hitro 

razmnoževali in jo polnili. Rada je prišla na obisk, na 

redno nedeljsko kosilo, vendar pod nogami nam ni 

hotela biti, tako da je kar sama hotela na Markovec.  

V domu je najprej prišla skupaj v sobo z svojo 

sosedo, mamo mojega prijatelja iz mladosti in taščo 

njene nekdanje sodelavke babce Nataše. A ta Marija se 

je kmalu poslovila in moja mama je odšla za cimo k 

nekdanji sodelavki babci Marijo, a od nje se je kmalu 

odselila v svojo sobo, sobo samo za njo z balkonom z 

najlepšim razgledom na morje in celo Alpe.  

V domu se je imela kar lepo, kar sedem jih je bilo, ki 

so nekoč skupaj delali v koprski porodnišnici in bolnici 
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za ženske in otroke, med temi tudi medicinska sestra 

prav iz njihovega oddelka, ki je nekoč začela delati pri 

njih. Sicer pa je poznala skorajda vse ženske iz Kopra in 

okolice. Imela je dobre sosede, celo nono od mlade žene 

njenega najdražjega vnuka. Še dražji od vnuka in 

vnukinje sta ji bili pravnučki, a njiju ni pustila, da 

prideta na obisk v dom: »tam so sami stari, vsi poscani 

… »Bom rajši jaz prišla k vam vsako nedeljo na kosilo.« 

Prišla ali bolj točno, pripeljal sem jo tudi za vse 

praznike, državne in naše osebne. Še bolj pomembno kot 

kosilo, je bilo druženje po njem, ko so a mladi povedali 

kaj delajo, snujejo, ko sta najmlajši pokazali kako 

plešeta in pojeta. To ji je dalo volje do življenja. 

Jaz sem šel k nji tudi med tednom, pa ne zato da bi z 

njo klepetal v sobi, ampak da jo spravim na sprehod ali 

v bližnjo trgovino, da si kupi tako mortadelo in tak 

bakala kot ga sama hoče, grozdje, ki je njej všeč … pa da 

vidi tudi mlajše ljudi, ne pa samo tiste stare v domu. 

Zato, ko sem prišel v dom in je bilo zunaj lepo sonce, 

sem jo kar z avle poklical po telefonu, da se preobleče in 

pride dol. Jaz sem jo seveda spodaj čakal dolgo časa 

čakal na kavču pred dvigalom in gledal lučke pa tudi 

druge, ki so prihajali in odhajali. 

Ena starka, ki je že pred petnajstimi minutami prišla 

prav tako na obisk z mano in šla gor z dvigalom se je že 

vračala z moškim, ki ga je pripeljala na vozičku. Ustavila 

se je na hodniku manj kot dva metra stran od mene in 

temu na vozičku rekla: O kako me tišči lulat. Vidi tu je 

stranišče ki je tudi za invalide, pridi z mano.  

On pa: »Ne, meni se ne da, sem že gor.« 



131 

 

»Pridi, pridi, boš z mano ko bom lulala.«  

»Ne, ne meni se ne da lulat.« 

»Pridi, pridi, boš videl luliko, ti bom jo pokazala …« 

Takrat je stopila iz dvigala moja mama.  

Ko sem odhajal sem se še obrnil, ja firbec je firbec, 

tista dva sta se še pogovarjala, kaj nisem več slišal in 

tudi počakati nisem mogel ali bosta šla skupaj na 

stranišče, ali pa ne. 

Še sem prihajal k mami, a tistih dveh starih 

zaljubljencev nisem več videl. Sicer sem pa kmalu nehal 

hodit. Mama je vedno težje dihala, priti k nam na kosilo 

je bila že muka, celo obiski so jo preveč utrujali. rak se 

je pač širil in jaz sem se bal, da bo nastopilo obdobje 

bolečin. Pa ni bilo tako, mamam me je prehitela, neko 

popoldne mi je rekla, da se je odločila, da gre igrat karte 

z nonotom. Z mojim očetom, ki smo mu rekli nono in 

preden je odšel, sta rada igrala karte, briškolo, trešete, 

na stara leta še najrajši kifameno. Ta je zelo zanimiva 

igra, saj zmaga tisti, ki ima najmanjšo srečo pri kartah 

in se zna znebiti tistih kart, ki prinašajo največ puntov.  

Nisem verjel, a sem upal, da bo tudi nji uspelo tako 

kot njenemu očeti, to je mojemu nonotu. 

Ah ta je bil pravi možak, veseljak, delavec, družinski 

oče in dober gospodar, ampak tudi ženske je imel rad. 

Ko je postal vdovec, je ostal sam samo nekaj let. Pri 

osemdesetih si je našel mlado ljubico Marijo, pravzaprav 

e kar sama preselila k njemu. Moja mama, to je njegova 

hči je norela, a midva z bratrancem sva mu dala prav. 

Ko je potem za nekega pusta pri 88. letih še en teden 
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igral za ples s svojimi prijatelji muzikanti, tistimi ki so še 

ostali od nekoč znane osapske godbe, je moral za en 

mesec v bolnico. 

Saj so ga spravili na noge, a kaj ko je šel v dom na 

Markovec, kjer so sta bila že dva njegova muzikanta, pa 

čeprav mlajša od njega, se mu je spodrsnilo na vratih, 

da je padel in si zlomil medenico. In ponovno v bolnico. 

Ko se kolk popravil, da je bil že dober za bergle, mu je 

pljuča zalila voda. Ko sem takrat neko nedeljo bolj kasno 

popoldne prišel k njemu, mi je rekel, da naj ga obijem. 

Ko sem ga hotel kar na postelji, je rekel da ne, da bo 

vstal in da ga bom pred ogledalom, ker hočetudi sam 

videti, da sem ga dobro obril. Pa sem ga vprašal, če čaka 

Marijo. 

»Ne, ne. Marija je bila že prej tu. Mi je dala en bačin 

… in kaj češ ve tu, v takem stanju… Pa sem se odločil 

da grem k moji Milji. Saj veš kakšna delikatna je bila, 

zanjo me moraš dobro obrit.« 

Pretreslo me je: Milja je bila moja nona, njegova žena 

ki je že pred več kot desetimi leti umrla, a sem razumel, 

zato sem ga res dobro obril. 

Drugo jutro so me klicali iz bolnice, da je nono umrl 

in da naj pridem po njegove stvari. Ko sem prišel mi je 

sestra rekla, da je umrl lepe smeti z nasmeškom na 

ustnicah.  

Zjutraj je zgledal kot živ, da se smeji in jaz sem mu 

rekla: »Marjo, kaj zopet mislite na ženske. On pa ni 

odgovoril.« 

Jaz sem ji odgovoril: »Da. Je bil ves vesel, ker je po 

tolikih letih spet zagledal svojo Miljo.« 
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Avtor o sebi 

Sem Miloš Ivančič, rojen 1948 v Trstu, izhajam iz Osapske doline, živim v 
Kopru. V času študija sem sodeloval pri nastajanju Radia Študent, preživljal pa 
sem se s pisanjem za razne časopise in delu na RTV. Diplomiral sem na FSPN s 
temo Radio Koper - Capodistria, kjer sem bil tudi zaposlen od 1973 do 2010. Tu 
sem opravljal razna novinarska in uredniška dela. Kot dolgoletni odgovorni 
urednik sem bil eden izmed nosilcev razvoja, modernizacije in demokratizacije 
programa, ločitve programov, postavitve Studia Nova Gorica in sodelovanja z 
radiom Trst. Program sem vodil tudi v času demokratizacije slovenske družbe in 
osamosvojitvene vojne, nato pa ob velikem nasprotovanju nekaterih v Kopru in 
Ljubljani razširil lastni slovenski program v samostojni celodnevni program z 
najvišjo poslušanostjo.  

Leta 1992 sem bil po imenovanju novega vodstva v Kopru postavljen na 
novo novinarsko mesto z opisom del in nalog računalniškega operaterja. Tako so 
mi lahko dali nižjo plačo kot najmlajšemu novinarju. V tem obdobju sem poleg 
prvega internetnega portala in multimedijske oddaje Radionet pripravil več 
komentarjev o aktualnem političnem dogajanju in serijo reportaž ter javnih 
radijskih oddaj, s katerimi sem spodbujal prebujanje pozabljenih slovenskih vasi 
v Isti, Brkinih, Posočju in na Krasu. Najbolj odmevne so bile o Abitantih, 
Zanigradu in topolovškem zvoniku. Po novih spremembah v vodstvu sem bil 
imenovan za urednika uredništva oz. programa Radio Koper. Dve leti pred 
upokojitvijo me je naslednje vodstvo ob prevedbi plačnega sistema z aneksom 
prestavilo na skoraj najnižje novinarsko delovno mesto v uredništvu programa, 
ki sem ga postavil. Kot novinar in urednik sem pripravil veliko reportaž in 
intervjujev trajne vrednosti. V to sodi več sto reportaž in oddaj Primorski kraji in 
ljudje ter več sto oddaj Slovenci ob meji. S svojimi oddajami sem odkrival 
posebnosti primorskega prostora, ki ga je meja razdelila, grobo asimilacijo in 
krivice, ki se godijo Slovencem v Italiji, pa tudi zanimive in manj znane zgodbe, 
ki so zaznamovale zgodovino teh krajev.  

Pesmi sem začel pisati že v prvem razredu osnovne šole in nato nadaljeval v 
srednji. Verze iz obdobja pred študentsko revolucijo sem objavil v e-knjigi 
Zgodnje češnje. Pišem tudi basni, življenjske zgodbe in razne prispevke za 
publikacije. Kot soavtor in predsednik uredniškega odbora sem pripravil knjigo o 
kulturnemu društvu Domovina Osp, ob prihodu osebnih računalnikov sem izdal 
knjigo Prvi koraki v DOS in Windows, po upokojitvi pa Radio kot Radio Koper. 

Nekateri intervjuji so mi bili osnova za cele knjige: Iz pretresljive življenjske 
zgodne našega največjega ladijskega konstruktorja Jordana Zaharja z Boršta pri 
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Trstu je nastala Peruti tržaškega aborigina, več kot 40 intervjuji z Primorci, ki so 
v času fašizma morali zapustili svoje domove in v izgnanstvo sem prepletel v 
knjigo Lebič, zgodbe pozabljenega eksodusa; deset zgod iz Osapske doline sem 
prepletel z mojimi spomini in pripovedmi mojih staršev in nonotov v Osapsko 
rožo, Moje oddaje o Istri odsevajo iz knjige Abitanti so v Istro. Nekaj intervjujev 
sem uporabil v e knjigah, ki jih imam objavljene na strani ISSUU. Velik osem 
zvedel oz pripovedi starejših ljudi, ki so marsikaj doživeli, in tudi marsikaj 
njihovega sem vtkal v knjige Primorska dežela, Fašizem za Butalce, Fojba laži in 
seveda v te zgodbe.  

Nekatere tekste sem objavil tudi na svoji internetni stani http://freeweb.t-
2.net/okno/. Pripravljam in urejam tudi portal www.zb-koper.si.  
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