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POVZETEK 

V začetku diplomskega dela predstavljam ruskega literarnega teoretika in filozofa Mihaila 

Bahtina in obravnavam njegovo teorijo karnevala, ki jo v nadaljevanju opisujem na 

podlagi dela Ustvarjanje Francoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in 

renesanse (Bahtin, 2008) in je osnova za literarno analizo izbranih pravljic Svetlane 

Makarovič, Človek, ne jezi se, Kokokoška Emilija in Škrat Kuzma dobi nagrado, iz zbirke 

Svetlanine pravljice (2008). Sledi predstavitev avtorice pravljic in pojma kratke sodobne 

pravljice po M. Kobe (2000). 

Prvi cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali so v izbranih pravljicah elementi karnevala in 

pravljice literarno analizirati.  

Drugi cilj diplomskega dela je s pomočjo pravljic in ilustracij otrokom predstaviti pojma 

karneval in groteska z namenom, da preoblikujejo izbrano kratko sodobno pravljico 

Hrčkova hruška Svetlane Makarovič in jo ilustrirajo.  

Ključne besede: groteska, karneval, kratka sodobna pravljica, M. Bahtin, S. Makarovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ABSTRACT 

At the beginning of my diploma paper I present a Russian literary theoretician and 

philosopher Mikhail Bakhtin. Furthermore I deal with his theory of carnival, which I 

describe based on his work Ustvarjanje Francoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega 

veka in renesanse (Bakhtin, 2008), which also serves as the basis for literary analysis of 

the chosen fairy tales by Svetlana Makarovič, Človek, ne jezi se, Kokokoška Emilija and 

Škrat Kuzma dobi nagrado, from the Svetlanine pravljice collection (2008). What follows 

is a presentation of the author’s fairy tales and the notion of the short modern fairy tale by 

M. Kobe (2000). 

The first aim of the diploma paper if to find out, whether there are elements of carnival in 

the chosen fairy tales and literary analyse them.  

The second aim of this paper is to present the notion of carnival and grotesque to children 

with the help of fairy tales and illustrations, with the intention for them to re-form the 

chosen short fairy tale Hrčkova hruška by Svetlana Makarovič and illustrate it. 

Key words: grotesque, carnival, short contemporary fairy tale, M. Bakhtin, S. Makarovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



KAZALO VSEBINE 

1. UVOD ................................................................................................................................. 1 

2. ŽIVLJENJE IN DELO MIHAILA MIHAJLOVIČA BAHTINA ...................................... 2 

2.1 BIBLIOGRAFIJA: DELA, PREVEDENA V SLOVENŠČINO (kronološko) .......... 3 

3. TEORIJA KARNEVALA .................................................................................................. 3 

3.1 ELEMENTI KARNEVALA ....................................................................................... 4 

3.1.1  PRAZNIČNI SMEH ................................................................................................. 4 

3.1.2 NAROBE SVET IN SUBVERZIVNOST ........................................................... 5 

3.1.3 PREKLINJANJE IN POSEBNA IMENA ........................................................... 5 

3.1.4 ZNIŽANJE, UMOR, SAMOMOR IN KANIBALIZEM .................................... 6 

3.1.5 GROTESKNO TELO IN PODOBE .................................................................... 6 

3.1.6 TELESNE TEKOČINE IN IZLOČKI ................................................................. 7 

3.1.7 PRETIRAVANJE, PARODIRANJE, KRIKI ...................................................... 8 

3.1.8 OBREDNI DOGODKI, ORNAMENTI IN SPOLNOST .................................... 8 

3.1.9 GASTRONOMSKI UŽITKI ............................................................................... 9 

4. SVETLANA MAKAROVIČ ............................................................................................. 9 

4.1 KRATKA SODOBNA PRAVLJICA ....................................................................... 10 

4.2 BIBLIOGRAFIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH DEL........................................ 11 

4.3 TEORIJA KARNEVALA V PRAVLJICAH SVETLANE MAKAROVIČ ............ 13 

5. LITERARNA ANALIZA PRAVLJIC ............................................................................. 14 

5.1 Človek ne jezi se (1980, 2008) .................................................................................. 15 

5.2 Kokokoška Emilija (1993, 2008) ............................................................................... 19 

5.3 Škrat Kuzma dobi nagrado (1974, 1980, 2008) ........................................................ 25 

6. PREDŠOLSKI OTROK IN KARNEVAL ....................................................................... 31 

6.1 Hrčkova hruška – preoblikovana pravljica ............................................................... 33 

6.2 Analize priredbe pravljice Hrčkova hruška (2017) ................................................... 35 

7. SKLEP DIPLOMSKEGA DELA ..................................................................................... 39 

8. VIRI IN LITERATURA ................................................................................................... 40 

9. PRILOGE ......................................................................................................................... 42 

9.1 Seznam prilog ............................................................................................................ 42 

 

 



KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 1: Zbirke pravljic Svetlane Makarovič ................................................................11 

Preglednica 2: Slikanice Svetlane Makarovič .........................................................................12 

Preglednica 3: Literarna analiza pravljice Človek, ne jezi se (S. Makarovič, 2008) ...............15 

Preglednica 4: Literarna analiza pravljice Kokokoška Emilija (S. Makarovič, 2008) ............19 

Preglednica 5: Literarna analiza pravljice Škrat Kuzma dobi nagrado (S. Makarovič, 

2008) .........................................................................................................................................25 

Preglednica 6: Literarna analiza preoblikovane pravljice Hrčkova hruška (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) .......................................................................................................................35 

 

 

 



1 
 

1. UVOD 

 

Diplomsko delo obravnava teorijo karnevala, ki jo je na temeljih dela Francoisa Rabelaisa 

Gargantua in Pantagruel (1532–1564) zasnoval in postavil ruski literarni teoretik in 

filozof Mihail Mihajlovič Bahtin (1913–1975) v delu Ustvarjanje Francoisa Rabelaisa in 

ljudska kultura srednjega veka in renesanse (2008, prevod Dušan Kraševec). Elemente 

groteske in karnevala je Rabelais črpal iz ljudskega življenja in običajev srednjega veka 

in iz ust norcev in bedakov, kot pravi Bahtin (2008: 70–80) in skozi »norčestvo« se 

zrcalijo značilnosti karnevala, ki so groteskna in zmaličena telesa, gastronomski užitki in 

prenajedanje, omembe telesnega izločanja in telesnih tekočin, namigovanje na spolnost, 

ki ni pornografske narave, telesno in besedno nasilje, smrt, samomor in kanibalizem 

(Bahtin, 2008). Smeh ima posebno vrednost, saj je ambivalenten in hkrati zasmehuje in 

proslavlja (Javornik, v Bahtin, 1999: 389). 

Svetlana Makarovič (1938–) je slovenska mladinska pisateljica in pesnica, ilustratorka in 

diplomirana igralka, avtorica kratkih sodobnih pravljic Človek, ne jezi se, Kokokoška 

Emilija in Škrat Kuzma dobi nagrado, ki jih v diplomskem delu literarno analiziram po 

teoriji karnevala. V svojih besedilih pogosto obravnava tabu teme in ima subverziven slog 

pisanja (M. M. Blažić, 2009, 2014).  

Literarne analize treh izbranih kratkih sodobnih pravljic so predstavljene v preglednicah. 

Na levi strani so poimenovane značilnosti teorije karnevala, na desni pa besedilo iz 

pravljic. Elementi karnevala so podčrtani. 

V nadaljevanju opisujem delo s predšolskimi otroki in namen dela. Kot rezultat dela je v 

diplomskem delu objavljena preoblikovana izbrana kratka sodobna pravljica Svetlane 

Makarovič Hrčkova hruška, z izrazi, ki so si jih izmislili in dodali otroci. Preoblikovana 

pravljica Hrčkova hruška je prav tako literarno analizirana.  

V prilogi so pravljice Človek, ne jezi se, Kokokoška Emilija in Škrat Kuzma dobi nagrado 

ter  pravljici Hrčkova hruška v originalni verziji (1980, 2008) in njena preoblikovana 

verzija z dodanimi otroškimi ilustracijami.
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2. ŽIVLJENJE IN DELO MIHAILA MIHAJLOVIČA 

BAHTINA 

 

Ruski literarni teoretik in filozof Mihail Mihajlovič Bahtin se je rodil 17. novembra 1895, 

v mestu Orel v južni Rusiji. V Odesi je končal gimnazijo in se tam tudi vpisal na študij 

zgodovine in filologije. Po selitvi v St. Petersburg je tam nadaljeval s študijem in poleg 

zgodovine in filologije študiral še kulturno zgodovino, filozofijo in rusko književnost. Že 

v času študija sta ga je zelo zanimali antika in nemška filozofska kultura. Leta 1918 je 

končal univerzitetni študij in se preselil na podeželje, kjer je dve leti poučeval na Enotni 

delavski šoli. Nekaj časa je bil tudi njen predstojnik (Skaza, v Bahtin, 1982: 384–386). 

Leta 1920 se je preselil v Vitebsk. To je bil porevolucijski čas in mesto je bilo eno izmed 

žarišč moderne umetnosti in kulture (Skaza, v Bahtin, 1982: 386). Predaval je svetovno 

literaturo in estetiko na visokih šolah. Leta 1923 je zbolel za kroničnim vnetjem kostnega 

mozga, zato je bil prisiljen opustiti delo predavatelja. Po selitvi v Leningrad se je posvetil 

pisanju in s svojimi publicističnimi in knjižnimi objavami vznemirjal širšo rusko javnost, 

kljub takratnim političnim razmeram (Skaza, v Bahtin 1982: 388). Leta 1929 je objavil 

prvo pomembno delo Problemi ustvarjanja pri Dostojevskem, v katerem je definiral 

pojem dialogizma (Skaza, v Bahtin 1982: 396). Leta 1936 je začel pisati monografijo o 

Francoisu Rabelaisu. Prvo varianto Francois Rabelais v zgodovini realizma je končal leta 

1940. Delo je zasnoval kot doktorsko disertacijo, vendar pa mu doktorata niso nikoli 

podelili. Delo Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kul'tura srednevekov'ja i Renesansa 

je izšlo šele leta 1965 (Ustvarjanje Francoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka 

in renesanse, 2008) in danes velja za eno njegovih najpomembnejših del (Skaza, v Bahtin 

1982: 407–411). V njem definira karneval kot filozofijo življenja in teoretično razmišlja o 

grotesknem svetovnem redu in groteski kot zvrsti literature. Opisuje razpad starega sveta 

in rojstvo novega in karneval kot način življenja, ki se je ustavilo in v katerem veljajo 

posebni zakoni. Mihail Mihajlovič Bahtin je umrl v Moskvi, 7. marca 1975 (Skaza, v 

Bahtin, 1982: 419).  
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2.1 BIBLIOGRAFIJA: DELA, PREVEDENA V 

SLOVENŠČINO (kronološko) 

 

- Teorija romana: izbrane razprave. (1982). Ljubljana: Cankarjeva založba. 

- Estetika in humanistične vede. (1999). Ljubljana: SH – Zavod za založniško dejavnost. 

- Karnevalizacija časa v Idiotu.(1999). Članek v reviji Gledališki list SNG. 

- Dialog pri Dostojevskem. (2004). Članek v reviji Gledališki list SNG. 

- Bratje Karamazovi. (2004). Članek v reviji Gledališki list SNG. 

- Tipi prozne besede. Beseda pri Dostojevskem. (2006). Članek v reviji Literatura. 

- Problemi poetike Dostojevskega. (2007). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo 

Literatura. 

- Ustvarjanje Francoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse. 

(2008). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura. 

- K filozofiji dejanja. (2010). Ljubljana: Zavod Emanat. 

 

 

3. TEORIJA KARNEVALA 

 

Bahtin je svojo teorijo karnevala kot filozofijo in način življenja, ki se je ustavilo in v 

katerem veljajo posebni zakoni, postavil na temeljih dela Francoisa Rabelaisa (pribl. 

1494–1553) Gargantua in Pantagruel (1532–1564), ki vsebuje elemente groteske in 

pretiravanja. Rabelais je v svojem romanu zajemal modrost iz ljudskih provincialnih 

narečij, rekov, fars, pregovorov in predvsem iz ust bedakov in norcev. Prav skozi to 

»norčevstvo«, kot pravi Bahtin (2008: 70–80) preseva genij dobe in njegova preroška 

moč, saj povsod, kjer še nečesa ne najde, tam predvideva in obljublja. Rabelaisove 

podobe so vpete v tisočletni razvoj ljudske kulture in smehovnega ustvarjanja. Ljudstvo, 
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ki se smeje na trgu, in posebna narava smeha, ki se lahko tudi narobe razume in ostane 

nerazumljena (Bahtin, 2008:70–80), sta temelj teorije karnevala, skupaj še z drugimi 

elementi, ki jih predstavljam v nadaljevanju. V satiričnih in grotesknih žanrih ima smeh 

posebno vrednost, kot nekaj, kar zasmehuje, a hkrati proslavlja (Javornik, v Bahtin, 1999: 

389). Smehovne oblike in izrazi stojijo nasproti cerkvi in fevdalnemu redu v srednjem 

veku. Oblike in izrazi so različni. Ti izhajajo iz karnevalskih tržnih praznovanj, iz 

smehovnih obredov in kultov, vsebujejo norce in bedake, velikane in burkeže, palčke in 

izrodke. Bahtin omenja tri tipe izraznih oblik in manifestacije ljudske smehovne kulture, 

na katerih je postavil svojo teorijo:  

1.  obredno-uprizoritvene oblike, kot so na primer karnevalska praznovanja in tržne 

smehovne predstave, 

2.  različna slovstvena smehovna dela (tudi parodije, ustna ali pisna dela, v latinščini 

ali v ljudskih jezikih), 

3.  različne oblike in zvrsti familiarno-tržnega govora, kot so zmerljivke, zakletve, 

ljudski izrazi in pridušanje (Bahtin, 2008: 76–84).  

Vse to je našel pri Rabelaisu, za katerega pravi, da moraš najprej razumeti njegov 

jezik, da ga lahko sploh razumeš, in njegovem romanu (Bahtin, 2008: 147). Vsa 

karnevalska celota je smehovna drama o smrti starega in rojstvu novega in je ves čas 

ambivalentna. »Vse je pozitivni in negativni pol nastajanja« (Bahtin, 2008: 84) in je 

smisel, ki je pomemben za razumevanje Rabelaisa. V karnevalskem svetu so glavne 

osebe uporniki in nosilci socialnega napredka (Bahtin, 2008; M. Nikolajeva, 2000). 

 

3.1 ELEMENTI KARNEVALA 

 

3.1.1  PRAZNIČNI SMEH 

Je karnevalski smeh, vseljudski (smeh vsega sveta), smejejo se vsi in vsemu. Ta smeh je 

univerzalen, usmerjen je na vse in vsakogar, tudi na udeležence karnevala, ves svet se zdi 

smešen in ljudje ga zaznavajo z njegove smehovne plati in je tudi ambivalenten, torej 

vesel, radosten in hkrati tudi posmehljiv in zasmehovalen, hkrati zanikuje in potrjuje, 

pokopava ali preraja (Skaza, v Bahtin 1982: 411). V tem se razlikuje od smeha v satiri, 
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kjer smeh samo zanikuje in se posmehuje. Ta karnevalski smeh izhaja iz tržnih 

uprizoritev in uličnih predstav in sprevodov na primer s praznovanj »praznika bedakov« 

(festa stultorum). Prav tak je tudi »velikonočni smeh«, saj so verske praznike spremljale 

predstave z norčki in velikani, ki so uprizarjali groteskne prizore in z njimi hkrati tako 

zasmehovali kot proslavljali praznik. Smeh je spremljal tudi državne in vsakdanje obrede 

in slovesnosti, celo na viteških posvetitvah so nastopali norčki in bedaki, povsod je bilo 

najti prvine smehovne ureditve, med sabo so izbirali kralja in kraljico »za smeh« (roi 

pour rire) (Bahtin, 2008: 78–84). 

 

3.1.2 NAROBE SVET IN SUBVERZIVNOST 

Že v rimskih časih, antiki in folklori prvobitnih ljudstev, ki so zasmehovali in sramotili 

razna božanstva, je bilo najti pojem dvosvetnosti in parodije na resne rituale. Na tržnih 

uprizoritvah, ki niso bile umetniška oblika, temveč nekje na meji med umetnostjo in 

življenjem, kjer ljudje karnevala niso gledali, ampak ga živeli (Skaza v Bahtin, 1982: 

411), kjer so veljali tržni zakoni in svoboda, dokler je trajal karneval, se je pojavila 

dvosvetnost, odpravljeni so bili hierarhični odnosi in pojavila se je logika nasprotnosti (a 

l'envers logika). Nastal je neke vrste narobe svet, svet »obratnega«, ali »nasprotnega«, 

»narobnega«. Srednjeveški ljudje so živeli vzporedno dve življenji, uradnega in 

karnevalskega, in poznali dve plati življenja, resno in smehovno plat (Bahtin, 2008: 86–

87). Pojavi in uveljavi se subverzivnost kot prevrat. Karnevalska parodija zamenja vrh in 

spodek, obraz in zadnjico, zanikuje in hkrati preraja ter prenavlja, tudi to je element 

ambivalentnosti.  

 

3.1.3 PREKLINJANJE IN POSEBNA IMENA 

Kot posledica začasnih hierarhičnih odnosov in razlik se je spremenil tudi način 

govornega komuniciranja, pojavilo se je tikanje, imena so zamenjali vzdevki, včasih tudi 

zmerljivke, rabljene v ljubkovalnem pomenu. Zmerljivke so bile ambivalentne in so 

zniževale in ubijale ali prerajale in prenavljale. Veliko je trepljanja, tudi po trebuhu in 

številnih nespodobnosti, pojavljajo se kletvice v zvezi s telesom. Trg srednjega veka in 

renesanse je bil celosten svet, v katerem so imeli vsi nastopi, od glasnega tržnega 

zmerjanja do organizirane praznične predstave nekaj skupnega. Zato se je tudi v načinu 
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komuniciranja pojavljalo toliko raznih nespodobnih izrazov in sproščen govor in mnoge 

zmerljivke, pridušanja, zaklinjanja in prekletstva (Bahtin, 2008: 165–170). Posebnost 

grotesknega opisovanja in teorije karnevala so posebna imena, kot so Bešurit, Pezdohlebš 

... in izpeljanke, ki besede oživljajo in prenavljajo (Bahtin, 2008: 370).  

 

3.1.4 ZNIŽANJE, UMOR, SAMOMOR IN KANIBALIZEM  

»Vrh« in »spodek«, kot ju poimenuje Bahtin in ju obravnava strogo topografsko, sta v 

groteski zelo pogosta in pomembna elementa. Vrh je nebo in spodek zemlja. Zemlja je na 

kozmični ravni princip požiranja (grob, trebuh) in princip rojevanja (maternica). Na 

telesni ravni, ki ni ločena od kozmične, je torej vrh glava ali obraz, spodek pa so spolovila 

in trebuh. Znižanje Bahtin opisuje kot prizemljitev k zemlji, kot k principu, ki je hkrati 

princip požiranja in rojevanja. Z zniževanjem se hkrati pokopava in seje, ubije se zato, da 

bi znova zraslo boljše in več. Znižanje koplje telesni grob za novo rojstvo (Bahtin, 2008: 

85, 96–97), torej ni samo uničevanje, temveč tudi prerajanje in spet se pojavi 

ambivalentnost. Spodek vedno spočenja, saj zemlja rojeva, tako kot telesna maternica. 

Pogosto gre za ubijanje, umiranje in ponovno rojevanje kot ambivalentno drugo drugemu. 

V različnih ritualih je opisan tudi motiv kanibalizma, kot obred hranjenja, kjer gre spet za 

nasprotja med človeškim in živalskim, med kuhanim in surovim mesom in v smislu, da če 

poješ svojega nasprotnika, te to naredi močnejšega in ti da posebno moč (M. Nikolajeva, 

2000: 13). 

 

3.1.5 GROTESKNO TELO IN PODOBE 

Podobe, ki jih Bahtin opredeljuje kot groteskne, se pojavljajo v stanju njihovega 

spreminjanja in so tudi ambivalentne in protislovne. Predstavljajo oba pola spremembe, 

tistega, ki umira in drugega, ki se rojeva. Kažejo začetek in konec preobrazbe. Pri 

Rabelaisu je našel opise parjenja, nosečnosti, rojevanja, telesne rasti, starosti, razpadanja 

telesa, razčlenitve na sestavne dele, tudi razkosavanja človeškega telesa in vse to je del 

teorije karnevala. Najbolj značilna od vseh in najbolj ambivalentna v svoji podobi je 

noseča starka, kjer je groteskno poudarjena starost in nosečnost. Staro telo, ki že razpada 

in se deformira in hkrati še neizoblikovano, a že spočeto telo novega življenja (E. Šeleva, 

1997: 188). Tudi življenje samo opisuje kot ambivalentno, kot nič dokončanega in kot 
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eno samo dokončanost in grotesknost, kot dve telesi v enem, od katerih eno rojeva, drugo 

pa se spočenja, raste v maternici in se rojeva. Groteskno je pravzaprav vse, kar zelo 

odstopa od navadnih estetskih norm in pri čemer je zelo poudarjen materialno telesni 

dejavnik (Floegel, v Bahtin, 2008: 41–42). Tako je groteskno tudi telo, ki je čezmerno in 

nabreklo do te mere, da se začnejo brisati meje med telesom in zunanjim svetom. 

Groteskno je celo v svojem nastajanju in ambivalentno v motivu rojstva in smrti. 

Opisovanje telesa je na splošno groteskno z raznimi motivi, kot so zevajoča usta (Bahtin, 

2008: 323), sesanje, požiranje (tudi solz), goltanje. Prisotne so razne telesne hibe in 

pomanjkljivosti ter bolezni. Groteskne so tudi podobe, ki simbolizirajo dele človeškega 

telesa, kot je na primer zvonik (stolp, kot simbol falusa), ki oplaja žensko (Bahtin, 2008: 

311).  

 

3.1.6 TELESNE TEKOČINE IN IZLOČKI 

V teorijo karnevala Bahtin vključuje tudi telesne tekočine in izločke, ki jih je pri 

Rabelaisu veliko, kar pa je zgolj naivna nespodobnost (opat Galiani, v Bahtin, 2008: 147–

148) in je daleč od pornografije. Tako omenja blato in urin, škropljenje z blatom, kar 

pomeni poniževanje, in polivanje Parižanov z urinom, potapljanje vojske s kobiljim 

urinom in podobno, vendar je v vseh teh opisih in podobah urina in blata, poleg 

ponižanja, tudi povezava z rojstvom in plodnostjo. »Scalnica« ima čudežno moč 

povečevati plodnost zemlje, torej se spet pojavi ambivalentnost. Omenjanje telesnih 

izločkov ima v groteski drugačen pomen kot v sodobnem žargonu. V povezavi z 

izločanjem in iztrebki so po Bahtinu posebej pomembni vampi (les tripes), drobovje in 

čreva, ki so trebuh, osrčje in notranjost življenja. Trebuh ni tisti, ki le je in golta, ampak 

jedo in goltajo tudi njega samega (ambivalentnost), drobovje pa je povezano s smrtjo, s 

kolinami in ubojem in z rojstvom, saj trebuh rojeva. Vampi so tisti, ki so najbolj groteskni 

vozel, v katerega so zvezani smrt, rojstvo, iztrebki in hrana, so središče telesa, v katerem 

vrh in spodek prehajata drug v drugega, kar je ambivalentnost drobovja (Bahtin, 2008: 

150–165). 
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3.1.7 PRETIRAVANJE, PARODIRANJE, KRIKI 

Vsa karnevalska celota je polna presežnikov in pomešanih izrazov, skrivnih pomenov 

besed, simbolov, zmerjanja in groženj. Pomešana sta hvala in zmerjanje, ogromno je 

primernikov in presežnikov. Pojavljajo se skrivni pomeni v podobah hranjenja, grizenja 

in požiranja. »Pes razgrize kost, najde kostni mozeg«, ki se v njej skriva in ga požre, kar 

je podoba požiranja skrivnega pomena. Rabelais na primer besedo »articuler« 

(izgovarjati) na podlagi besede »cul« (zadnjica), ki se v njej nahaja, spremeni v 

zmerljivko, poudari besedo »cul«, jo postavi pred »articuler« da dobi besedo »culletans« 

(migajoč z ritjo). Podobno nastanejo tudi »vrata seraja« (Bahtin, 2008: 174) v povezavi z 

izločanjem. Rabelais pretirava z naštevanjem imen in z zanimivimi povezavami, na 

primer blato, urin in bruhanje povezuje z medicino. Omenja izobilje kot pretiravanje in 

stopnjevanje v smislu hrane, pijače, ozdravitve, preroda, spolne moči. Zelo bogato z 

izrazi je naštevanje in imenovanje različnih jedi, vrst divjačine, vina ... ogromno je 

pretiravanja glede velikosti živil. Kriki, ki so bili sestavni del srednjeveške kulture, so 

posledično postali del teorije karnevala, kot kriki hvaljenja ali zmerjanja, kar je spet 

ambivalentno (Bahtin, 2008: 170–180).  

 

3.1.8 OBREDNI DOGODKI, ORNAMENTI IN SPOLNOST  

Opisovanje prazničnih obredov in praznovanj je polno pretepanja, zmerjanja in 

mikastenja ter seveda šemljenja in okraševanja, lepotičenja. Pojavljajo se kontrasti, kot 

so, debel – suh, star – mlad, visok – nizek ... Tudi pretepanje je ambivalentno (poročni 

udarci), saj tistega, ki ga pretepajo, okrasijo, samo pretepanje pa je veselo in se konča s 

smehom, dogaja pa se med gostijo in žrtev je zasmehovana. Pri obrednih opisovanjih je 

veliko erotičnih pomenov, kot je na primer »podoba predrtega bobna«, saj udarjati po 

poročnem bobnu pomeni opravljati spolni akt, bobnar pa je ljubimec (baston de marriage 

(baston/palica). Spolni akt je opisan kot poročni udarci, ti udarci hkrati ubijajo 

(nedolžnost) in podarjajo (novo življenje), kar je spet ambivalentno (Bahtin, 2008: 210–

217). Karnevalsko ali obredno rojstvo je posebno, saj otrok ne gre dol, temveč gor 

(ambivalenca) in se rodi skozi levo uho, vse je postavljeno na glavo (Bahtin, 2008: 227). 

Praznične so tudi najrazličnejše igre in preroške uganke. »Del ljudi se bo preoblekel zato, 

da bi varal drugi del ljudi in vsi bodo tekali po ulicah kakor bedaki in norci. Nihče ni še 

nikoli videl v naravi takega nereda« (Rabelais, v Bahtin, 2008: 236). 
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3.1.9 GASTRONOMSKI UŽITKI 

Svetovna gostija je nujno potrebna pri praznovanju in elementi, ki jo opisujejo, so del 

teorije karnevala. Hrana, pijača, požiranje in pretiravanje so tesno povezani z motivom 

grotesknega telesa. Povezuje se tudi motiv požiranja in požirajočega, kot je na primer 

Abelova kri, saj zemlja, ki vpije njegovo kri, postane plodovita. Druga prispodoba so 

ljudje, ki jedo drenove jagode in pretirano rastejo. Razprta usta so simbol prenajedanja in 

nažiranja. Bahtin nazorno povzema po Rabelaisu in opisuje akt prehranjevanja, 

kolektivno prehranjevanje, gostije, ki slavijo zmago – pirovanjsko zmagoslavje je 

univerzalno, saj je to zmagoslavje življenja nad smrtjo. Motiv pijanosti je zelo pogost, ves 

čas je prisotna težnja k izobilju in pretiravanju. Umreti, pomeni biti pogoltnjen ali biti 

pojeden. Smeh, hrana in pijača v teoriji karnevala premagajo smrt (Bahtin, 2008: 279–

290). 

 

4. SVETLANA MAKAROVIČ 

 

Svetlana Makarovič se je rodila v Mariboru, prvega januarja leta 1938. Je slovenska 

pesnica, pisateljica, ilustratorka in diplomirana igralka. S pisanjem pesmi in proze je 

začela sprva za odrasle in šele po letu 1970 je začela objavljati besedila tudi za otroke. 

Veliko njenih otroških in mladinskih del je bilo uprizorjenih v gledališču in prirejenih v 

radijske igre. Slog njenega pisanja je subverziven in izviren. Pogosto v svojih pravljicah 

omenja in obravnava tabu teme, ki za mladinsko in otroško književnost niso značilne (M. 

M. Blažić, 2009, 2014). Besedila Svetlane Makarovič so besedila, ki so namenjena 

odraslim in otrokom (Saksida, 1994:42) in so torej besedila z dvojnim naslovnikom. Tudi 

Dragica Haramija (2005) jo navaja kot avtorico pravljic, za katero je značilno, da se 

ukvarja z vprašanji globljega pomena in so zato pomembne ne samo za otroke, pač pa 

tudi za odrasle. Večinoma piše sodobne živalske pravljice. Glavni junaki so poosebljene 

živali, ki živijo v posebnem svetu in imajo podobne lastnosti kot ljudje, zato pogosto 

doživljajo tudi žalost, obup in razočaranje. Njene junakinje in junaki imajo posebna in 

izvirna imena, ki določajo njihove značaje, kar je značilno za njen samosvoj slog (M. M. 

Blažić, 2009). Njena besedila so postala del sodobne klasike in mladinskega kanona in je 
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ena redkih slovenskih avtoric v osnovnošolskem Učnem načrtu za slovenščino, ki so 

uvrščene med obvezne avtorje (M. M. Blažić, 2011: 74).  

 

4.1 KRATKA SODOBNA PRAVLJICA 

 

Pravljica je kratka zgodba, sestavljena v verzih ali prozi. V primerjavi s pripovedko je 

posebnost pravljice neverjetnost, čudežnost, nestvarnost likov in dogodkov, ki pa so 

pomešani s stvarnostjo, ki je verjetna (Kos 2001: 168, v Haramija, 2005). Po Marjani 

Kobe (2000) je za kratko sodobno pravljico značilno naslednje: 

- poosebljena žival kot glavni literarni lik, 

- poosebljena rastlina kot glavni literarni lik, 

- poosebljen naravni pojav/nebesno telo kot glavni literarni lik, 

- glavni literarni lik, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila.  

Glavni liki funkcionirajo antropomorfno, pogosto privzamejo otroško držo in način 

izražanja (Kobe, 2000). Stranski liki so pogosto ljudje, tudi otroci ali poosebljene živali, 

rastline ali predmeti. Komunikacija med glavnim in stranskim junakom je bodisi 

vzpostavljena ali pa do nje niti ne pride. Dogajalna linija v kratki sodobni pravljici je 

sintetična, temeljna značilnost pa je tudi dvodimenzionalnost oziroma dvoplastnost 

dogajanja. Dogajanje se odvija v realnem in irealnem svetu, obe plati dogajanja pa 

vzpostavlja glavni lik (Kobe, 2000).  
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4.2  BIBLIOGRAFIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH DEL 

 

Preglednica 1: Zbirke pravljic Svetlane Makarovič 

Zbirke pravljic (abecedno) Zbirke pravljic (kronološko) 

 

1 Glavni petelinček (1976). Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

2 Mačja preja (1992). Ljubljana: Mladika. 

3 Miška spi (1972). Ljubljana: Mladinska knjiga. 

4 Pravljice iz mačje preje (1980). Ljubljana: Borec. 

5 Smetiščni muc in druge zgodbe (1999). Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

6 Svetlanine pravljice (2008). Dob pri Ljubljani: 

Miš. 

7 Take živalske (1973). Ljubljana: Borec. 

8 Vrček se razbije (1975). Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

9 Vrtirepov koledar: 1977 (1976). Ljubljana: 

Partizanska knjiga. 

 

1 Miška spi (1972). Ljubljana: Mladinska knjiga. 

2 Take živalske (1973). Ljubljana: Borec. 

3 Vrček se razbije (1975). Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

4 Vrtirepov koledar: 1977 (1976). Ljubljana: 

Partizanska knjiga. 

5 Glavni petelinček (1976). Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

6 Pravljice iz mačje preje (1980). Ljubljana: Borec. 

7 Mačja preja (1992). Ljubljana: Mladika. 

8 Smetiščni muc in druge zgodbe (1999). Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

9 Svetlanine pravljice (2008). Dob pri Ljubljani: 

Miš. 
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        Preglednica 2: Slikanice Svetlane Makarovič 

 

Slikanice (abecedno) Slikanice (kronološko) 

1 Aladinova čudežna svetilka (1974) 

2 Balada o Sneguročki (2012) 

3 Coprniški muc: pesnitev-coprnitev (2008) 

4 Črni muc, kaj delaš? (1987) 

5 Gal v galeriji (1981) 

6 Kaj bi miška rada? (1987) 

7 Kam pa kam, kosovirja? (1975)  

8 Kokijeve pesmice in pobarvanke (1996) 

9 Kokokoška Emilija (2009) 

10 Maček Mačkursson (1997) 

11 Mačja predilnica (1978) 

12 Mali parkelj Malič (2005)  

13 Medena pravljica (1995) 

14 Pekarna Mišmaš (1974) 

15 Pod medvedovim dežnikom (1998) 

16 Poprtnjački (1987) 

17 Replja (2008) 

18 Sapramiška (1976) 

19 Skozi mesto (1975) 

20 Smetiščni muc in druge zgodbe (1999) 

21 Sovica Oka (1997) 

22 Strahec v galeriji (2003) 

1 Zajček gre na luno (1973) 

2 Aladinova čudežna svetilka (1974) 

3 Pekarna Mišmaš (1974) 

4 Škrat Kuzma dobi nagrado (1974) 

5 Kam pa kam, kosovirja? (1975)  

6 Skozi mesto (1975) 

7 Sapramiška (1976) 

8 Mačja predilnica (1978) 

9 Gal v galeriji (1981) 

10 Črni muc, kaj delaš? (1987) 

11 Kaj bi miška rada? (1987) 

12 Poprtnjački (1987) 

13 Veveriček posebne sorte (1994), 

14 Medena pravljica (1995) 

15 Tacamuca (1995), 

16 Kokijeve pesmice in pobarvanke (1996) 

17 Maček Mačkursson (1997) 

18 Sovica Oka (1997) 

19 Pod medvedovim dežnikom (1998), 

20 Smetiščni muc in druge zgodbe (1999) 

21 Strahopetko (1999) 

22 Strahec v galeriji (2003) 
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23 Strahopetko (1999) 

24 Škrat Kuzma dobi nagrado (1974) 

25 Šuško in gozdni dan (2008) 

26 Tacamuca (1995) 

27 Veveriček posebne sorte (1994) 

28 Vila Malina (2005) 

29 Zajček gre na luno (1973)  

30 Živalska olimpijada (2004) 

23 Živalska olimpijada (2004) 

24 Mali parkelj Malič (2005)  

25 Vila Malina (2005) 

26 Coprniški muc: pesnitev-coprnitev (2008) 

27 Replja (2008) 

28 Šuško in gozdni dan (2008) 

29 Kokokoška Emilija (2009) 

30 Balada o Sneguročki (2012) 

 

 

4.3  TEORIJA KARNEVALA V PRAVLJICAH SVETLANE 

MAKAROVIČ 

 

Mihail Bahtin v teoriji karnevala deli življenje na vsakdanje in karnevalsko. Karneval v 

resnici spreminja hierarhični red in njegove značilnosti so zabava, slavnostni obredi z 

gastronomskim pretiravanjem, komične epizode in verbalizacije in preklinjanja. Zelo 

pomemben element karnevalizma je splošno pretiravanje in groteskno telo, ki deluje 

neskladno, kar se ponazarja tudi z oblekami in preoblekami, s pompoznostjo in pretiranim 

ličenjem. V besedilih Svetlane Makarovič najdemo elemente zasmehovanja, ko se 

stranske osebe smešijo in se hkrati posmehujejo videzu drugačnih, elemente nasilja 

(grizenje repa, klofutanje, pretepanje ...), osebe imajo funkcijsko zaznamovana imena, ki 

so v povezavi z njihovimi telesi ali telesnimi značilnostmi. Ta poimenovanja so tako 

pozitivna kot tudi negativna. Avtorica zelo pogosto uporablja slogovno zaznamovana 

imena tudi v povezavi z dejanji in obnašanjem ter odnosom oseb. Pogosta so omenjanja 

telesnih tekočin, opravljanja telesnih potreb in toaletnih prostorov, kar je element 

subverzivnosti, saj v tradicionalni mladinski književnosti tega ne zasledimo. Njene osebe 

in junaki požirajo hrano, tudi solze, se potijo in kihajo. Opisuje številne tabu teme, kot so 

smrt, umor in samomor ter celo kanibalizem, kar so vse elementi karnevala. V besedilih 

prav tako najdemo elemente spolnosti, kar je za mladinsko književnost prav tako 
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posebnost in veliko ironije ter samoironije. Kot element ali prvino karnevala pri njej 

zasledimo ambivalenten smeh, pri katerem gre za dvojno kodiranje – drugačno 

razumevanje za mladega in odraslega bralca. Avtorica obravnava in opisuje številne tabu 

teme, kot so anoreksija, drugačne potrebe in smrt na subverziven način in njeni junaki 

pogosto kršijo pravila, vendar pa iz izkušenj pridejo do pozitivnih spoznanj (M. M. 

Blažić, 2009, 2014). Milena M. Blažić imenuje Svetlano Makarovič kot reprezentativno 

pisateljico literature socialnega upora, kar je v skladu z Bahtinovo teorijo karnevala (M. 

M. Blažić, 2009) in njene glavne osebe – živali – so uporniki in nosilci socialnega 

napredka. 

 

 

5. LITERARNA ANALIZA PRAVLJIC 

 

V poglavju literarno analiziram tri izbrane kratke sodobne pravljice Svetlane Makarovič, 

Človek, ne jezi se, Kokokoška Emilija in Škrat Kuzma dobi nagrado. Cilj literarne analize 

je najti elemente karnevala v izbranih kratkih sodobnih pravljicah in ugotoviti, ali se v 

njih pojavljajo vsi elementi karnevala, katerih je največ in ali katerega ni.  

Uporabljena metoda je kvalitativna raziskava s tehniko literarne analize pravljic. 

Elemente karnevala predstavljam v preglednici. Na levi strani so navedeni in imenovani 

elementi karnevala, na desni pa so ti elementi podčrtani v povedih iz izbranih pravljic. 
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5.1 Človek, ne jezi se (1980, 2008) 

Ali so v pravljici Človek, ne jezi se elementi karnevala? Katerih je največ? Ali katerega 

ni? 

Preglednica 3: Literarna analiza pravljice Človek, ne jezi se (S. Makarovič, 2008) 

 

1. Praznični smeh 

 

1.1 zaničevalen in hudoben smeh 

1.2 krohotanje sosedov in norčevanje 

2. Narobe svet  

 

2.1 narobe svet 

 

3. Preklinjanje in posebna imena 

 

3.1 zmerljivka, zlobna govorica, ime 

Jazbečka ponazarja značaj  

 

3.2 posebno ime, ljubkovalno 

3.3 zmerjanje, sramotenje, preklinjanje 

 

 

4. Znižanje, umor, samomor in 

kanibalizem 

 

4.1 želja po smrti  

4.2 grožnja z maščevanjem 

 

4.3 namigovanje na umor 

 

 

 

 

Potem se je škodoželjno zahehetala in se vrnila 

domov. (S. Makarovič, 2008: 140) 

To je bilo smeha! (S. Makarovič, 2008: 139) 

 

»Kjer si lulal, tam spi.« »Ne, narobe, ravno 

nasprotno!« (S. Makarovič, 2008: 138) 

 

 

»Mrcine mačje, boste že enkrat tiho!« je zarentačila 

Jazbečka in zlila skozi okno vrč vode. (S. 

Makarovič, 2008: 134) 

Muc je dobil prelepo ime Mijalko ... (S. Makarovič, 

2008: 141) 

»Nemarna babnica, surovina, ubijalka!« »Sram naj 

jo bo! Sramota za našo vas!« (S. Makarovič, 2008: 

141) 

 

  

»Uh, da bi vsi mački na svetu crknili,« je sopihala 

gospodinja Jazbečka ... (S. Makarovič, 2008: 135) 

Trdno je sklenila, da se bo odslej maščevala vsaki 

mački, ob vsaki priložnosti. (S. Makarovič, 2008: 

135) 

Jazbečka je zavpila: »Aha, te že imam!« In je 

zamahnila z metlo. (S. Makarovič, 2008: 139) 
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4.4 nasilje mačke nad gospodarico 

 

4.5 kovanje maščevanja 

 

4.6 poskus zadušitve 

 

 

4.7 namen umora in utopitve 

 

 

4.8 grožnja z umorom 

 

5. Groteskno telo in podobe 

 

5.1 opis počutja, stanja 

 

5.2 bolezensko stanje, bolečina 

 

 

5.3 groteskna podoba 

 

5.4 groteskno vedenje in videz 

 

5.5 opis počutja, stanja 

 

 

5.6 opis stanja in počutja 

Črna mačka je bila v enem skoku na Jazbečkinem 

vratu in ji zapičila ostre kremplje v meso. (S. 

Makarovič, 2008: 139) 

Gospodinja Jazbečka pa je kuhala jezo in 

razmišljala, kako bi se maščevala. (S. Makarovič, 

2008: 140) 

Gospodinja ga je zgrabila in ga surovo stisnila, da 

muc še mjavkniti ni mogel. (S. Makarovič, 2008: 

140) 

Jazbečka ga je zavila v predpasnik in tekla z njim k 

reki. Nagnila se je čez ograjo mostu in čof! Vrgla 

ubogega mucka v vodo. (S. Makarovič, 2008: 140) 

 

»Njo bi bilo treba vreči v reko!« (S. Makarovič, 

2008: 141) 

 

 

Ko so na vrtu zacvetele jagode, je mačka začela 

postajati vse bolj utrujena in lena. (S. Makarovič, 

2008: 137) 

»Zanima me, ali bo imel res belo piko...« je 

pomislila, pa jo je naenkrat nekaj zabolelo. (S. 

Makarovič, 2008: 137) 

Mucek se je napil, da je bil okrogel kot žoga. (S. 

Makarovič, 2008: 138) 

 

Gospodinja Jazbečka se ni več upala prikazati iz 

hiše in je samo škripala z zobmi. (S. Makarovič, 

2008: 141) 

Ko se je hrup polegel, je po cesti utrujeno prišla 

črna mačka, za njo pa še zmeraj prestrašeni muc. 

(S. Makarovič, 2008: 141) 

Zgrabila je mladička in plašno stekla z njim med 

vrtove. (S. Makarovič, 2008: 141) 
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6. Telesne tekočine in izločki 

 

6.1 telesna tekočina 

 

 

6.2 mlaskanje, slinjenje, srkanje 

 

6.3 slina, kot posledica oblizovanja 

 

6.4 telesni izloček 

 

6.5 telesni izločki in obred 

 

6.6 telesni izločki 

 

7. Pretiravanje, parodiranje, kriki 

 

7.1 kriki 

 

7.2 pretiravanje z jezo 

 

7.3 pretiravanje in stopnjevanje jeze 

 

7.4 opis jeze in stopnjevanje jeze, 

pretiravanje 

 

 

 

 

 

Mačka je bila sedaj mama mačka in muc je med 

njenim kožuhom našel rožnate kroglice, v katerih je 

bilo mleko, mačje mleko pa je za mačje mladiče 

najbolj zdrava hrana. (S. Makarovič, 2008: 138) 

»Mljas-mljis, mljas-mljis.« (S. Makarovič, 2008: 

141) 

»Za začetek bi šlo,« je zadovoljno rekla mačka in ga 

obliznila od glave do repa in od repa do glave. (S. 

Makarovič, 2008: 138) 

V spanju je zacmevkal in naredil na zastavo 

majceno lužico. (S: Makarovič, 2008: 138) 

»Prvo pravilo: Kjer spiš, ne lulaj. Slišiš?« Drugo pa 

se glasi: Kjer si lulal, tam ne spi.« (S: Makarovič, 

2008: 138) 

»Ali imamo novo zastavo ali pa so pri tej hiši tako 

nemarni, da lulajo na zastave?« (S. Makarovič, 

2008: 139) 

 

Tudi mačka je kar zakričala: »Pomlad, nemiiir!« 

(S. Makarovič, 2008: 135)  

Jazbečka je bila iz jeze tako vsa iz sebe, da je vrgla 

skozi okno še žimnico in nazadnje televizor! (S. 

Makarovič, 2008: 135) 

Mama mačka je čisto podivjala, praskala je, grizla 

in pihala, dlaka se ji je nasršila, da je bila videti 

dvakrat večja kot sicer. (S. Makarovič, 2008: 139) 

Jazbečka se je še bolj razjezila in vrgla skozi okno 

prazno konzervo v smer, od koder je prihajalo 

mijavkanje in zavijanje. Gospodinja je pobesnela. 

Zgrabila je blazino in jo treščila dol. Sledila je 

odeja! Krožniki! Namizni prt! Vaza! (S. Makarovič, 

2008: 135) 
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8. Obredni dogodki, ornamenti in 

spolnost 

 

8.1 vrste obred, da se izogne vreščanju 

 

8.2 predvidevanje, da imajo mačke 

obred, da bi jo jezile 

 

8.3 branje kot obred 

8.4 opisovanje, ornamenti, lepota 

 

8.5 ornamenti, lepota 

 

 

8.6 spolnost 

 

8.7 spolnost 

 

 

 

 

9. Gastronomski užitki 

 

 

9.1 pretiravanje s hrano in hkrati tudi 

telesne tekočine 

 

 

9.2 lakota, vodi v hranjenje, tudi 

namigovanje na telesne tekočine, 

sesanje mleka 

 

 

Zato se je oblekla, se počesala, obula čevlje in se 

odpravila na sprehod, samo da ne bi več slišala 

mačjega vreščanja. (S. Makarovič, 2008: 135) 

Spet se je razjezila, češ da mačke to počno nalašč, 

samo da bi jo jezile. (S. Makarovič, 2008: 135) 

Obupano je segla po knjigi na nočni omarici, da bi 

brala. (S. Makarovič, 2008: 136) 

»Enega. In to črnega. Čakaj, ne čisto črnega. Lahko 

ima bele tačke. Ja, bele tačke naj ima. Na repu pa 

belo piko, razumeš?« (S. Makarovič, 2008: 136) 

Lepi, topli dnevi so minevali, muc je rasel in 

spregledal z jasnimi zelenimi očmi in je bil tako lep, 

kakor mlad muc sploh more biti. (S. Makarovič, 

2008: 140) 

»Nemiir, muči me nemir,« je javkal maček. 

»Nemiiiir, pomladni mačji nemiiir!« »Pomlad, 

nemiiir!« (S. Makarovič, 2008: 135) 

»Ali hočeš, da ti naredim pet mladih muckov?« 

»Samo še tokrat, no! Naredil bom črne.« Nebo se je 

bleščalo od zvezd, veter je odnašal vonj jasminovih 

popkov po vsem vrtu, pod jasminom pa sta sivi 

maček in črna mačka naredila mačjega mladička. 

(S. Makarovič, 2008: 135, 136) 

 

 

Naslednje dni je postajala črna mačka bolj in bolj 

lačna. Požrla je vse, kar ji je prišlo v kremplje, celo 

kamenje je oblizovala. (S. Makarovič, 2008: 137) 

 

»Seveda, lačen si,« se je spomnila mačka, »kar 

izvoli!« (S. Makarovič, 2008: 138) 
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9.3 ponujanje hrane, gastronomski 

užitki 

 

9.4 gastronomski užitki 

 

9.5 hranjenje, pitje, gastronomski užitki 

 

 

Ljudje so ji tekli naproti, ji ponujali mleka in koščke 

mesa, mačka pa se je odslej bala vseh. (S. 

Makarovič, 2008: 141) 

Punčke so slišale za neprijetni dogodek z mačjim 

mladičkom in so vsak dan postavile na hišni prag 

skodelico mleka. (S. Makarovič, 2008: 141) 

Potem pa so nekega jutra zagledale skozi okno lepo 

črno mačko in mladega mucka z belimi šapicami, ki 

sta čepela pri posodici z mlekom in pila. (S. 

Makarovič, 2008: 141) 

 

Sklep: V pravljici Človek, ne jezi se so prisotni vsi elementi karnevala. Največ je opisov 

gastronomskih užitkov, grotesknih podob in telesnih stanj. Pogost je opis spolnosti in 

telesnih tekočin in izločkov, najmanj pa sta prisotna prazničen smeh in narobe svet.  

 

5.2 Kokokoška Emilija (1993, 2008) 

Ali so v pravljici Kokokoška Emilija elementi karnevala? Katerih je največ? Ali katerega 

ni? 

Preglednica 4: Literarna analiza pravljice Kokokoška Emilija (S. Makarovič, 2008) 

1. Praznični smeh 

 

1.1 smeh in ornamenti/zlat zob 

 

1.2 veselje/pretiravanje/groteskno telo 

 

2. Narobe svet 

 

2.1 narobe svet 

 

2.2 narobe svet, nemogoči pojavi 

 

 

 

Ko se je pa Fonza še prav prijazno nasmejal in 

pokazal zlat zob v ustih, se je gospodinja čisto 

pomirila ... (S. Makarovič, 2008: 179) 

Od samega veselja nad trinajstim jajcem je 

trinajstkrat skočila čez plot, to je pa za zajetno 

žensko kar nekaj! (S. Makarovič, 2008: 177) 

 

Sicer lahko poskusim, ampak že vnaprej vem, da 

mi ne bo uspelo. (S. Makarovič, 2008: 178) 

Gospodinja je tako zavreščala, da je listje na 

drevju v hipu porumenelo in se začelo sušiti ... 

V šoli je učiteljica na vsem lepem začela 

govoriti po francosko, čeprav o francoščini še 

nikoli ni imela pojma, otrokom je iz ušes začela 
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2.3 narobe svet, tudi telesne 

tekočine/ko kravam teče goveja juha iz 

vimen namesto mleka 

 

 

 

2.4 narobe svet 

 

 

3. Preklinjanje in posebna imena 

 

3.1 nespodobna govorica 

 

 

3.2 preklinjanje, prekletstvo 

 

3.3 preklinjanje, kletvice 

 

3.4 posebno ime, ki je opisuje 

junakinjo /ker jeclja, je kokokoška 

 

4. Znižanje, umor, samomor in 

kanibalizem 

 

 

4.1 kanibalizem 

 

4.2 kanibalizem 

 

 

rasti špinača ... Oblaki na nebu so se obarvali 

zeleno in začeli pluti v norih krogih sem in tja, 

cerkveni zvonik se je zvil kot gosenica, v pekarni 

so se vse štruce postavile pokonci, potok je 

začel teči nazaj in ribe v njem so začele po 

žabje kvakati. Kravam je iz vimen začela teči 

namesto mleka goveja juha! Gospodinjin mož si 

je v naglici poveznil na glavo pokrov straniščne 

školjke in tekel v bližnji trg po zdravnika. (S. 

Makarovič, 2008: 178, 179) 

Zavpili so »Na čomop,« namesto »Na pomoč« 

(S. Makarovič, 2008: 179) 

 

 

... sploh ni mogel vstati, zato je kar obsedel ob 

oknu in brundal nespodobne pesmi. (S. 

Makarovič, 2008: 180) 

O, ko bi vedela, katera kura je tako nesramna! 

Prekleta naj bo, katerakoli že je! (S. Makarovič, 

2008: 177) 

Vreščala je balkanske kletvice, vrgla je 

lastnemu možu koruzni storž v glavo ... (S. 

Makarovič, 2008: 178) 

Tista najmanjša, s pernatimi hlačkami in z rožo 

postrani, kokokoška Emilija, tista je bila pa 

zares še pa še brihtna živalca. (S. Makarovič, 

2008: 174)  

 

 

Emilija je s kljunom razširila luknjico in začela 

pokušati sveži beljak. (S. Makarovič, 2008: 175) 

Pojedla je jajce, in ker je bila pametna 

kokokoška, je s kljunom zdrobila tudi lupino in 

jo pozobala. (S. Makarovič, 2008: 175) 
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4.3 kanibalizem 

 

4.4 kanibalizem 

 

 

4.5 umor 

4.6 umor 

 

4.7 umor 

4.8 samomor 

 

 

5. Groteskno telo in podobe 

 

5.1 opis stanja in počutja in grotesken 

videz 

5.2 podoba, tudi nasprotje/prej lepa in 

potem ne 

 

5.3 opisovanje stanja in počutja 

 

 

5.4 opis stanja in videza 

 

 

 

5.5 groteskno telo, tudi pretiravanje s 

hrano 

 

Odtlej si je Emilija vsako noč pred jutrom 

privoščila sveže jajce in skrbno pospravila tudi 

lupine. (S. Makarovič, 2008: 176) 

Kokokoška Emilija pa je ravno tedaj mirno in 

zbrano pospravljala svoj jajček. (S. Makarovič, 

2008: 177) 

»Če ugotovim, katera kokoš ne nese jajc, ji bom 

zavila vrat!« (S. Makarovič, 2008: 176) 

»Kaj, vrat mi hočeš zaviti?« (S. Makarovič, 

2008: 176) 

»Takoj bi jo zaklala, zadavila, zdrobila in 

skuhala in požrla!« (S. Makarovič, 2008: 177) 

Hotela se je zadaviti s trakom lastnega 

predpasnika. (S. Makarovič, 2008: 178) 

 

 

Postajala je živčna in razdražljiva ... v obraz so 

se ji začele delati gube in začela je hujšati. (S. 

Makarovič, 2008: 176) 

»Tako lepo okrogla in fletna si bila,« je 

godrnjal, »pa tudi smejala si se rada. Zdaj si pa 

vedno bolj podobna kislici!« (S. Makarovič, 

2008: 176) 

Najprej je onemela in je pol ure stala kot kip na 

sredi kurnika in lovila sapo. (S. Makarovič, 

2008: 178) 

Ko pa se je Fonza še prav prijazno nasmejal in 

pokazal zlat zob v ustih, se je gospodinja čisto 

pomirila, čeprav je bila premočena od nog do 

glave, pa njene kokoši seveda tudi. (S. 

Makarovič, 2008: 179) 

Temu je šlo namreč zmeraj po glavi le, kako bi 

se čimbolj najedel, čeprav je bil že zavaljen kot 

sodček. (S. Makarovič, 2008: 179) 
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5.6 grotesken videz 

 

6. Telesne tekočine in izločki 

 

6.1 telesni izloček 

6.2 telesna tekočina  

 

6.3 telesni izloček  

 

6.4 telesni izloček 

 

6.5 telesna tekočina  

 

6.6 telesna tekočina  

 

7. Pretiravanje, parodiranje, kriki 

 

7.1 pretiravanje 

7.2 pretiravanje 

 

7.3 pretiravanje, naštevanje 

 

 

 

7.4 pretiravanje in prepir 

 

7.5 kričanje 

 

Gospodinja je strmela vanj z odprtimi usti ... 

(S. Makarovič, 2008: 180) 

 

»Najbrž mmmisli, da je nesti jajca čisto 

preprosto.« (S. Makarovič, 2008: 175) 

Žal ji je bilo le, da se ne more oblizniti po tako 

dobrem zajtrku. (S. Makarovič, 2008: 177) 

Sestra je bila tako presenečena, da ji je nehote 

zdrknilo jajce iz zadka. (S. Makarovič, 2008: 

178) 

... vrgla je lastnemu možu koruzni storž v glavo 

in se od samega obupa začela mazati po glavi s 

kurjimi drekci. (S. Makarovič, 2008: 178) 

Kravam je iz vimen začela teči namesto mleka 

goveja juha. (S. Makarovič, 2008: 179) 

Gospodinja je strmela vanj z odprtimi usti in 

kar mokre oči je dobila. (S. Makarovič, 2008: 

180) 

 

To je bilo hude krvi! kar steple so se! (S. 

Makarovič, 2008: 176) 

»Znesla sem ga, pa še velikega, da veš!« (S. 

Makarovič, 2008: 176) 

Perje se ji je lesketalo kot svila, čopka se ji je 

razkošatila in izzivalno postrani štrlela v zrak, 

njene hlačke so bile mehke in puhaste kot še 

nikoli poprej, kakšna čedna kokoška je postala! 

(S. Makarovič, 2008: 176) 

To je bilo jokanja in očitanja in razlaganja in 

opravičevanja, preden sta zaspala! (S. 

Makarovič, 2008: 177) 

Naslednjo noč se je žena prebudila s krikom: 

»Trinajsto jajce, kje je trinajsto jajce?!« (S. 

Makarovič, 2008: 177) 
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7.6 pretiravanje, razburjanje 

 

7.7 pretiravanje in kričanje 

 

 

7.8 kričanje in pretiravanje 

 

7.9 pretiravanje, vreščanje 

 

7.10 pretiravanje  

 

8. Obredni dogodki, ornamenti, 

spolnost 

 

8.1 ornamenti 

 

 

8.2 ornamenti 

 

 

8.3 obred 

 

8.4 obred 

 

8.5 spolnost 

 

 

 

Znorela je. Pulila si je lase ... praskala je z 

nohti po umazanem zidu kurnika ... (S. 

Makarovič, 2008: 178) 

Potlej, ko je zajela zadosti sape, potlej je pa 

spustila tak krik, ampak tak krik, da sploh ne 

vem, kako naj ga vam opišem! (S. Makarovič, 

2008: 178) 

Gospodinjin krik pa je še naraščal in naraščal 

in postajal vse višji in vse bolj prediren. (S. 

Makarovič, 2008: 179) 

Gospodinja pa je še kar vreščala, vreščala, 

vreščala. (S. Makarovič, 2008: 179) 

Zdravnik se je tako nacedil domačega žganja, 

da sploh vstati ni mogel ... (S. Makarovič, 2008: 

180) 

 

 

Tista najmlajša, s pernatimi hlačkami in rožo 

postrani, kokokoška Emilija, tista je bila pa 

zares še pa še brihtna živalca. (S. Makarovič, 

2008: 174) 

... je Emilija postajala dan za dnem krepkejša in 

lepša ... perje se ji je lesketalo kot svila, čopka 

se ji je razkošatila ... (S. Makarovič, 2008: 176) 

Vsako jutro je gospodinja prišla v kurnik, segla 

s poželjivo roko v topla, temačna kokošja 

gnezda in pobrala sveža jajčka. (S. Makarovič, 

2008: 174) 

Odtlej si je Emilija vsako noč pred jutrom 

privoščila sveže jajce. (S. Makarovič, 2008: 

176) 

Nazadnje se je sosedov petelin, ki je prišel na 

obisk, tako zaljubil vanjo, da je hotel 

obskakovati samo še njo. (S. Makarovič, 2008: 

176) 
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9. Gastronomski užitki 

 

9.1 gostija  

 

 

9.2 hrana, gastronomski užitek 

 

9.3 srkanje, hranjenje, užitek 

 

9.4 gastronomski užitek 

 

9.5 uživanje v hrani in kanibalizem 

 

9.6 hrana in pretiravanje 

 

9.7 gostija 

 

9.8 uživanje v hrani 

 

 

9.9 gostija 

 

9.10 gastronomski užitek 

 

9.11 gostija 

 

9.12 popivanje 

 

 

Same dobre nesnice, se je rada pohvalila 

njihova gospodinja, saj se je vsak dan do sitega 

najedla njihovih jajc. (S. Makarovič, 2008: 174) 

Kokoši so brezbrižno brskale po zemlji, iskale 

črve, koruzna zrna in žužke ... (S. Makarovič, 

2008: 175) 

Srkala je še naprej in prišla do rumenjaka. Oho, 

to je bilo šele okusno. (S. Makarovič, 2008: 

175) 

In ker so jajčka dobra in krepilna hrana, je 

Emilija postajala ... (S. Makarovič, 2008: 176) 

Kokokoška Emilija pa je ravno tedaj mirno in 

zbrano pospravljala svoj jajček. (S. Makarovič, 

2008: 177) 

Zjutraj je gospodinja nesla putkam dvakrat 

toliko piče kot doslej. (S. Makarovič, 2008: 177) 

In zares se je nekega jutra Emilija tako najedla 

koruznega in ovsenega zrnja, da je naslednje 

jutro pustila svoje jajce nedotaknjeno. (S. 

Makarovič, 2008: 177) 

Odprla je oči in v poltemi zagledala Emilijo, ki 

je s slastjo pospravljala svoje jajce. (S. 

Makarovič, 2008: 177) 

Povabila je vso gasilsko četo v hišo in jim 

prijazno postregla s kruhom in jabolčnikom. (S. 

Makarovič, 2008: 179) 

Temu je šlo namreč zmeraj po glavi le, kako bi 

se čim bolj najedel ... (S. Makarovič, 2008: 179) 

»Hrane imajo na ostajanje.« (S. Makarovič, 

2008: 180) 

Zdravnik se je tako nacedil domačega žganja, 

da sploh vstati ni mogel. (S. Makarovič, 2008: 

180) 
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9.13 gastronomski užitek 

 

9.14 gastronomski užitek 

Nasula jim je slastnega zrnja in odšla v hišo. (S. 

Makarovič, 2008: 181) 

... je našla v gnezdih trinajst velikih, svežih jajc. 

(S. Makarovič, 2008: 181) 

 

Sklep: V pravljici Kokokoška Emilija je najmanj elementov prazničnega smeha. Največ 

je opisov hrane in hranjenja, kar je v povezavi z elementom gastronomskih užitkov in 

hkrati kanibalizma. Pogosto pa se pojavlja tudi element pretiravanja, telesnih tekočin in 

izločkov. Pojavljajo se vsi elementi karnevala.  

 

 

5.3 Škrat Kuzma dobi nagrado (1974, 1980, 2008) 

Ali so v pravljici Škrat Kuzma dobi nagrado elementi karnevala? Katerih je največ? Ali 

katerega ni? 

Preglednica 5: Literarna analiza pravljice Škrat Kuzma dobi nagrado (S. 

Makarovič, 2008) 

1. Praznični smeh 

 

1.1 hihitanje 

 

1.2 razposajen smeh 

 

1.3 krohot 

 

2. Preklinjanje in posebna imena 

 

2.1 prekletstvo, grožnja 

 

2.2 preklinjanje 

 

2.3 posebno ime za lase  

 

In tako je molče korakal naprej, sraka pa, ki ga 

je skrivaj opazovala, se je privoščljivo hihitala. 

(S. Makarovič, 2008: 95) 

Palčica pa ni odnehala, smejala se je, opletala z 

zelenimi kuštri in vpila ... (S. Makarovič, 2008: 

97) 

Medved se je zakrohotal, da je kar odmevalo, in 

zaklical: (S. Makarovič, 2008: 103) 

 

 

Le čakaj, Kuzma, o le čakaj! (S. Makarovič, 

2008: 95) 

»Ampak to ... to je navadna ... navadna 

lopovščina!« (S. Makarovič, 2008: 103) 

razkuzmano grivo (S. Makarovič, 2008: 92) 
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2.4 posebna imena 

 

2.5 posebno ime  

 

3. Narobe svet 

 

 

3.1 narobe svet zaradi zamenjave 

 

3.2 narobe svet zaradi zamenjave 

 

3.3 zmeda in narobe svet 

 

 

 

3.4 narobe svet 

 

 

 

 

3.5 narobe svet 

 

 

 

 

3.6 narobe svet 

 

 

tiskarski, radijski, kuhinjski zidarski, frizerski, 

šiviljski, slikarski, rezbarski, bančni škrat (S. 

Makarovič, 2008: 93) 

škratovske ošpice (S. Makarovič, 2008: 94) 

 

 

»Torej: pomešal sem jajca iz petih različnih 

ptičjih gnezd.« (S. Makarovič, 2008: 95) 

»Vse olje, kar ga je bilo v kuhinji, sem izlil in 

natočil v steklenice ricinusovega olja.« (S. 

Makarovič, 2008: 95) 

»Če nič drugega, je menda dovolj, da sem 

zamešal magnetofonske trakove, ne?« 

»Napovedovalec je napovedal: Dragi poslušalci, 

na sporedu je oddaja z naslovom: »Kako 

najokusneje pripravimo gobje jedi«. In ker sem 

zamenjal magnetofonski trak, se je oglasila takoj 

nato pogrebna koračnica.« (S. Makarovič, 2008: 

96) 

Zamenjal sem dva naslova s povsem različno 

vsebino, tako da se je naslov sestavka, ki je 

opisoval obisk znanega državnika v našem 

mestu, glasil: »Vlomilec znova na delu«, članek, 

ki je poročal o vlomilcu, pa je nosil naslov: 

»Dobrodošel gost v našem mestu.« (S. 

Makarovič, 2008: 96) 

»Naredil sem, da so delavci v novo hišo po 

pomoti vzidali okna z napačne strani, tako da se 

odpirajo in zapirajo od zunaj namesto od 

znotraj.« »Kljuka je torej na zunanji strani 

hiše?« (S. Makarovič, 2008: 96) 

 

Še zapel si je, čeprav je vedel, da nima posluha. 

(S. Makarovič, 2008: 98) 
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4. Znižanje, umor, samomor, 

kanibalizem 

 

4.1 grožnja, ki kaže na poškodovanje 

ali umor 

 

5. Groteskno telo in podobe 

 

5.1 groteskna podoba 

 

5.2 groteskno gibanje 

 

5.3 groteskna podoba  

 

 

5.4 groteskna podoba 

 

5.5 groteskna podoba 

 

5.6 telesna hiba 

 

5.7 grotesken videz 

 

5.8 telesna hiba 

 

 

5.9 groteskna podoba 

 

 

 

 

Potem pa je v navalu jeze hotel planiti nad 

veverico pa še nad srako. (S. Makarovič, 2008: 

103) 

 

 

Potem si je s krempljasto roko počesal 

razkuzmano grivo ... (S. Makarovič, 2008: 92) 

In je odcepetal skozi goščavo. (S. Makarovič, 

2008: 92) 

Škrat Kuzma je bil ves rjavkasto zelenkaste 

barve, tako da se je komajda ločil od gozdnih 

tal, in to mu je bilo prav, ker je bil samotarske 

narave ... (S. Makarovič, 2008: 92) 

»In potem so imele vse ženske popolnoma 

zlepljene lase, pomislite, lasje se sploh niso več 

dali razčesati!« (S. Makarovič, 2008: 94) 

»In vse ženske, ki so imele lakirane pričeske, so 

se morale ostriči na balin in si kupiti lasulje!« 

(S. Makarovič, 2008: 94) 

»In razen tega imam revmatizem in se težko 

gibljem.« (S. Makarovič, 2008: 94) 

»Napovedovalec se je moral opravičiti in je bil 

od zadrege v obraz rdeč kot pesa.« (S. 

Makarovič, 2008: 96) 

Ta je bil nekoliko okoren in je govoril bolj 

počasi. 

(S. Makarovič, 2008: 96) 

Frizerski škrat pa jih je izročil najmlajši palčici, 

ki je imela zaradi svoje mladosti še popolnoma 

sive lase. (S. Makarovič, 2008: 97) 
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5.10 grotesken videz 

 

5.11 grotesken videz 

 

6. Telesne tekočine in izločki 

 

6.1 telesna tekočina 

 

 

6.2 telesni izloček 

 

6.3 telesna tekočina 

 

6.4 telesna tekočina  

 

7. Pretiravanje, paradiranje, 

kriki 

 

7.1 vreščanje, krik 

 

7.2 pretiravanje 

 

 

 

7.3 pretiravanje, narobe svet 

 

7.4 pretiravanje 

 

 

Kuzma je bolj in bolj zardeval. (S. Makarovič, 

2008: 103) 

Kuzma je od jeze tako pozelenel kot lasje 

njegove sinočnje plesalke. (S. Makarovič, 2008: 

103) 

 

Zdaj je vedela, zakaj so se med seboj do krvi 

stepli in zakaj jo je največji mladič, mlad krokar, 

kavsnil po glavi in ji izpulil gosenico! (S. 

Makarovič, 2008: 95) 

 

... posledica: vsi hotelski gostje so dobili sračko. 

(S. Makarovič, 2008: 95) 

Požirala je sline in kovala maščevanje. (S. 

Makarovič, 2008: 98) 

»Jagod ni!« je skoraj zajokal Kuzma in začel 

obupano tavati po gozdu. (S. Makarovič, 2008: 

102) 

 

 

»Glej ga, Kuzmo!« je zavreščala in prifrfotala 

bliže. (S. Makarovič, 2008: 93) 

Da bi mu pot hitreje minevala, si je poskusil 

zabrundati škratjo pesmico, ki mu jo je bila pred 

tristo leti prepevala njegova pestunja – pa je 

kmalu zamahnil z roko in utihnil, kajti že 

približno petstotič se je zavedel, da nima 

posluha. (S. Makarovič, 2008: 93) 

»Ne da bi se hvalil,« je začel, »saj veste, kako 

sem skromen ...« (S. Makarovič, 2008: 94) 

Ampak poslušajte, pa me boste potem hvalili vsi. 

(S. Makarovič, 2008: 94)  
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7.5 paradiranje in ornamenti 

 

 

7.6 paradiranje 

 

7.7 kriki 

 

 

7.8 paradiranje 

 

8. Obredni dogodki, ornamenti, 

spolnost 

 

8.1 obred 

8.2 obred 

 

 

 

8.3 ornamenti in gastronomski užitek 

 

 

8.4 ornamenti in gastronomski užitek 

 

8.5 ornamenti in gastronomski užitek 

 

 

8.6 ornamenti 

 

In zdaj se je začel družabni večer ... pa so rajali 

in se veselili. Poskočna palčica z živo zelenimi 

lasmi je priplesala do Kuzme in ga poskušala 

zavrteti v plesu. (S. Makarovič, 2008: 97) 

... s palčico sta se prijela za roke in se zavrtela 

in nihče ni več mislil na revmatizem. (S. 

Makarovič, 2008: 97) 

»Kdo ima najdaljšo bilko?« so vpili vsevprek in 

primerjali bilke med seboj – in glej, kdo je imel 

najdaljšo? (S. Makarovič, 2008: 98) 

Potem si je vtaknil šopek v gumbnico in rajanje 

se je nadaljevalo vse do polnoči. (S. Makarovič, 

2008: 98) 

 

 

Medved je bil že zbujen in si je ravnokar umival 

zobe. (S. Makarovič, 2008: 101) 

Tiskarski škrat je utrgal šest travnih bilk. Pet jih 

je skrajšal, eno pa je pustil daljšo ... Potem so 

škratje drug drugemu zavezali oči in žrebanje se 

je začelo. Vsak je iz rok sivolase palčice povlekel 

eno travno bilko. (S. Makarovič, 2008: 97) 

Končno je Kuzma prišel na cilj, se pravi v park 

na robu mesta, kjer je bil zraven brezovega 

gozdička skrit, miren kotiček, porasel z 

najrazličnejšimi gobami. (S. Makarovič, 2008: 

93) 

Frizerski škrat se je udobneje namestil na rdeči 

mušnici, si popravil belo haljico in se ozrl okoli 

sebe. (S. Makarovič, 2008: 94 

Zdaj se je na svojem gobanu izprsil kuhinjski 

škrat z belim naškrobljenim predpasnikom in z 

belo čepico na glavi. (S. Makarovič, 2008: 95) 

Ploskanje se je poleglo, radijski škrat se je 

odkašljal, si popravil drobcen mikrofonček, ki 

mu je gledal iz žepa žametne suknjice, vstal je, 

zavil oči in rekel: (S. Makarovič, 2008: 95)  



30 
 

 

8.7 ornamenti 

 

 

8.8 ornamenti 

 

9. Gastronomski užitki 

 

9.1 hrana, gastronomski užitek 

9.2 hrana 

 

9.3 pripravljanje hrane 

 

9.4 gostija, gastronomsko uživanje, 

popivanje 

 

 

 

9.5 telesna hiba in gastronomski 

užitek 

 

9.6 gastronomski užitek, pojedina 

 

 

9.7 gastronomski užitek 

9.8 gostija 

 

 

Škratice so bile nekatere prav čedne, oblečene v 

krilca iz travnatih bilk in mišjih kožuščkov, 

palčice pa so bile oblečene še lepše, v pisane 

cunjice z belimi predpasnički iz slakovih cvetov. 

(S. Makarovič, 2008: 97) 

Če se bosta z zelenolaso palčico še kdaj srečala, 

bosta gotovo lep par. (S. Makarovič, 2008: 103) 

 

 

Torej: pomešal sem jajca iz petih različnih 

ptičjih gnezd. (S. Makarovič, 2008: 95) 

Vse olje, kar ga je bilo v kuhinji, sem izlil in 

natočil v steklenice ricinusovega olja ... (S. 

Makarovič, 2008: 95) 

»Kako najokusneje pripravimo gobje jedi« (S. 

Makarovič, 2008: 96) 

Pritekle so škratice in palčice z vrčki deteljnjega 

piva, goseničnega likerja in makovega vina. 

Prinesle so pladnje z narezki iz polžjega mesa, z 

repnimi rezinami in solatno torto, sklede 

kompota iz bukovega listja, divje grašice in 

kopriv. To je bila pojedina! (S. Makarovič, 

2008: 97) 

... odloži revmatizem na gobo in zapleši z mano 

...  (S. Makarovič, 2008: 97) 

Nagrada je bila šopek čarovnih rdečih jagod, ki 

si jih lahko jedel kar naprej, pa jih ni nikoli 

zmanjkalo, saj so kar naprej dozorevale nove – 

in šopek je bil potemtakem zmeraj poln okusnih 

jagod. (S. Makarovič, 2008: 98) 

»Na primer to, kdo je odnesel tvojo zalogo 

lešnikov!« (S. Makarovič, 2008: 98) 

»Prišli smo zajtrkovat k tebi.« (S. Makarovič, 

2008: 101) 
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9.9 gostija, gastronomski užitek 

 

 

 

9.10 žeja, lakota, gostija 

 

 

9.11 lakota, pojedina, gurmanski 

užitek 

Sedli so pred medvedovo duplino na mehko 

travo in se lotili jagod. In res, čim hitreje so 

smukali jagode, tem hitreje so na šopku 

dozorevale nove. Vsi štirje so se do sitega 

najedli. (S. Makarovič, 2008: 102) 

Žejen je bil in glava ga je bolela in komaj je 

čakal da bi se osvežil in pokrepčal s hladnimi, 

dišečimi jagodami – ampak kje pa so? (S. 

Makarovič, 2008: 102) 

Ampak kaj bosta jedla, tega pa ne vem. Rdečih 

jagod najbrž ne. (S. Makarovič, 2008: 103) 

 

Sklep: V pravljici Škrat Kuzma dobi nagrado je največ elementov gastronomskih 

užitkov, ornamentov in zamenjav v smislu narobe sveta. Zelo veliko je opisov grotesknih 

podob in gibanja ter telesnih hib. Skoraj nisem zasledila elementa umora oziroma 

namigovanja nanj, nič pa ni elementov, ki bi nakazovali ali opisovali spolnost.  

 

6. PREDŠOLSKI OTROK IN KARNEVAL 

 

Za namen diplomskega dela sem otrokom v Vrtcu Mladi rod v Ljubljani, enota Vetrnica, 

Črtomirova 14, starim pet do šest let, iz skupine Veveričke, v katero je vključenih 21 

otrok (11 dečkov in 10 deklic), predstavila pojma karneval in groteska z namenom, da na 

podlagi novo pridobljenega znanja skupaj preoblikujemo izbrano pravljico Svetlane 

Makarovič Hrčkova hruška. Izkoristila sem pustni čas, ki je pravzaprav karnevalski čas in 

preko praznovanja pusta, v februarju 2017, otrokom približala karneval. V pustnem času 

se hierarhični odnosi med ljudmi, kjerkoli so, spremenijo in izničijo, kar je temeljni 

princip teorije karnevala M. Bahtina (2008). V tem času ne veljajo več odnosi, kot je na 

primer odnos vzgojitelj – otrok ali starši – otrok, temveč se ti odnosi ambivalentno 

spremenijo. Otrok lahko postane kdorkoli, prav tako tudi odrasli, vsak igra svojo vlogo, ki 

je lahko pozitivna ali negativna. Karnevalski čas je čas, ko si lahko privoščimo zbadanje, 

nagajivosti, ko se lahko zasmehujemo in norčujemo in s tem ne prizadenemo sočloveka. 
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Otrokom sem brala pravljice Svetlane Makarovič in pravljice drugih avtorjev z namenom, 

da ugotovijo razliko in najdejo v Svetlaninih pravljicah elemente, o katerih smo se 

pogovarjali in jih živeli v pustnem času. Prebrala sem jim Poglavje o Gargantuovem 

otroštvu Francoisa Rabelaisa (2003), kar je sicer zahtevno branje za predšolskega otroka, 

zato sem olajšala dojemanje otrok z ilustracijami iz slikanice Francoisa Rabelaisa Le 

Torchecul (2009). Tako so otroci spoznali pojem groteske, ki je bila njim neznana zvrst 

literature. Približala sem jim elemente karnevala, ki jih preko pustnega časa niso spoznali, 

kot so groteskno telo, telesni izločki in tekočine, prenajedanje in pretirano pitje, 

pretiravanje v naštevanju, smešni izrazi in imena. Pojem groteske sem jim predstavila tudi 

preko ilustracij Zvonka Čoha v knjigi Enci, benci na kamenci 3 (2007) in Andreja 

Rozmana Roze v knjigi Gospod Filodendron (2011). Otroci so tako dobili novo znanje 

tudi na področju ilustracije, ki nazorno kažejo grotesknost skozi podobe. Nato so si otroci 

z mojo pomočjo izmišljali slogovno zaznamovane besede. Novi izrazi, ki so si jih 

izmislili otroci so: debel, gnil, črviv – kvalifikatorji slabšalno, »je skoraj počil od smeha« 

– kvalifikator ekspresivno pogovorno, »skoraj omedlel in umrl« – kvalifikator nižje 

pogovorno, brihta – pomenski kvalifikator, »bom še tebe požrl« – pomenski kvalifikator 

slabšalno, repenčiti se – kvalifikator nižje pogovorno in druge. Poleg omenjenih izrazov 

so si otroci izmislili tudi imena, ki ponazarjajo dejanja pravljičnih oseb, tako je osa 

postala Osa Pika, jež je postal Jež Piko in kos je postal Kos Kavsko. Z izrazi, ki 

poimenujejo telesno izločanje in telesne tekočine, so bili otroci še posebej izvirni. Z 

otroki že od leta 2012 delam po metodi NTC (Nikola Tesla Center) dr. Ranka Rajovića, 

ki temelji na zgodnji stimulaciji otrokovih miselnih procesov preko gibanja in asociacij, 

od slikovnih in konkretnih, do besednih in abstraktnih. Učenje po tej metodi je še dodatno 

pripomoglo k aktivnemu delu otrok in uspešnosti ob izmišljanju besed. Otroci so 

pravljico tudi ilustrirali. Ilustrirana in preoblikovana pravljica Hrčkova hruška je priloga 

diplomskega dela.  

V prvem podpoglavju objavljam preoblikovano pravljico Hrčkova hruška. Cilj je 

preoblikovati izbrano pravljico in ji dodati čim več elementov karnevala. Uporabljena 

metoda je kvalitativna, metoda dela pa individualni intervju. 

V drugem podpoglavju  preoblikovano pravljico Hrčkova hruška literarno analiziram. 

Metoda dela je kvalitativna raziskava s tehniko literarne analize. Cilj je najti elemente 

karnevala v preoblikovani pravljici Hrčkova hruška. 
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6.1 Hrčkova hruška  (L. Jesenovec, Veveričke) 

preoblikovana pravljica 

 

Hrček je našel hruško. Ogromno, rumeno, debelo, gnilo, črvivo hruško. Zelo je bil vesel, 

jasno, tako vesel, da je skoraj počil od smeha. Obvohaval jo je z vseh strani, pokusil malo 

tu, veliko tam, obliznil jo je malo zgoraj, veliko spodaj in ugotovil, da ima dober, slasten, 

okusen, sladek, kisel, grenak okus.  

Zdaj jo je hotel čim prej spraviti domov. Ampak hruška je bila tako velika kot gliser ali avto 

ali motor in tako težka kot tovornjak. Hrček je zagriznil v sočno meso in naredil tako veliko 

luknjo, da bi se lahko noter skrila miš. Pošteno se je najedel. Potem je zadel hruško na rame in 

se odpravil po stezici. Uf, težka je bila, ta hruška, tako težka, da se je kar pokakal. Že po nekaj 

korakih je omagal in spet se je pokakal in jo spustil na tla. Potem jo je skušal s sprednjimi 

tačkami kotaliti po poti. Pa se je spet upehal, skoraj je omedlel in umrl. Kaj bi? 

Priletela je osa Pika. 

»Kako diši, kako diši!« je zavpila in ga pičila v rito, »ali lahko malo obliznem?« 

»Pa daj,« je privolil hrček, »če bo hruške manj, jo bom lažje nesel in ne bom kakal, ampak 

bom mogoče samo malo lulal!« 

Osa Pika je sedla na hruško in se do sitega najedla. 

»Hvala, pa še drugič,« je rekla. Hrček pa je zamrmral: »Bomo videli brihta. No, adijo!« 

Osa Pika je odletela in hrček si je spet naložil hruško na rame. Malo lažja je že bila, ampak 

hrček se je spet upehal in se polulal. 

Srečal je ježa Pika. Jež Piko je zasopel, od ust so se mu cedile sline, ker je bil tako lačen in je zatežil: 

»Hrmf! Daj mi malo te hruške, daš?« 

»Izvoli,« ga je povabil hrček. In jež Piko si je res izvolil privoščiti nekaj poštenih, velikih, 

debelih zalogajev. Hruška je imela zdaj že precejšnjo luknjo, tako veliko, da bi vanjo lahko zlezel 

slon, dosti lažja pa ni bila. Jež Piko se je zahvalil: »Hrmf!« in odšel, hrček pa spet hruško na 

rame – in spet se je polulal in ves zasopel odnehal.  
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Priletel je kos Kavsko, ki je bil ves črn in bel in vijola in je imel zlat in srebrn kljun in kavsnil v črvivo 

in luknjasto hruško.  

»Saj dovoliš?« je mimogrede pripomnil, ko je imel že poln kljun. 

»No ja. Ker si ravno ti,« je rekel hrček. In kos Kavsko je kljuval in kljuval in kar ni hotel 

nehati. 

»Zdaj bo pa dovolj!« je zaklical hrček, kos Kavsko pa: 

»Majhen hrček pa velika hruška, to ne gre, to ne gre! Ali mora hrček zrasti ali pa se 

hruška zmanjšati in umakni se mi ali pa bom še tebe zraven požrl!« 

In res je hruško pošteno zmanjšal. Hrček je bil bedasto jezen in ga je grdo gledal. Kos 

Kavsko pa je zažvižgal: 

»Nikar se ne jezi hrček, drugače bo slabo zate in ti bo žal, ker te bom tako pretepel, da boš ves moder 

okrog oči! Nehaj se repenčiti!« 

In hrček res ni bil več jezen, ko je dvignil hruško in opazil, da je veliko lažja. Zdaj jo je z 

lahkoto nesel, še tekel je lahko in sploh se ni več polulal zraven.  

Podvizal se je, da bi prišel čim prej domov. Ampak sredi poti je stala drobna, debela, tenka 

hrčica, pobarvana po obrazu, s pobarvanimi lasmi, čudnim nosom kot Ostržek, s smrkljem, ki ji je tekel iz 

nosu, s suho dlako in očali in klobukom in s torbico na rami. Videla je hrčkovo hruško, pa si ni 

upala nič reči, samo gledala je tako hrepeneče, da so ji kar solze tekle iz oči in hrček se je 

nazadnje ustavil in odložil hruško na tla. 

Hrčica je še zmeraj samo gledala hruško pa hrčka, hrčka pa hruško. Končno je hrček 

vprašal: 

»Si lačna?« 

Hrčica je plaho prikimala. 

»Ali si danes sploh že kaj jedla?« 

»Nič,« je šepnila hrčica. »Že dvajset let nisem jedla in povrhu vsega je danes moj šesti rojstni 

dan ...« 
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»Vse najboljše!« je zavpil hrček, »vse najboljše moja stara, grda, debela, ogromna hrčica! In 

tole hruško ti podarim in še enkrat vse najboljše!« In jo je tako stisnil k sebi, da se je pokakala od 

sreče in hrček je oddirjal, ker je tako smrdelo in je bila hrčica vsa sluzasta. Hrčica je gledala za njim 

in očke so se ji svetile od solz. Potem je z obema tačicama objela hruško in začela glodati 

in vso je pojedla, tudi vse črve, ki so bili v njej in nazadnje je še sebi odgriznila prst in tudi tega je pojedla. 

Sklep: Otroci v starosti pet do šest let so sposobni izmišljevanja slogovno zaznamovanih 

besed in besed, ki so elementi karnevala. Pravljico Hrčkova hruška mi je s pomočjo otrok 

uspelo preoblikovati.  

 

 

6.2 Analiza priredbe pravljice Hrčkova hruška (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) 

Ali so v preoblikovani pravljici Hrčkova hruška elementi karnevala? Katerih je največ? 

Ali katerega ni? 

Preglednica 6: Literarna analiza preoblikovane pravljice Hrčkova hruška (L. 

Jesenovec, Veveričke, 2017) 

1. Praznični smeh 

 

1.1 smeh 

 

2. Narobe svet in subverzivnost 

 

2.1 narobe svet 

 

3. Preklinjanje in posebna imena 

 

3.1 posebno ime  

 

3.2 posebno ime  

 

 

3.3 posebno ime  

 

 

Zelo je bil vesel, jasno, tako vesel, da je skoraj 

počil od smeha. (L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

 

 

»Majhen hrček pa velika luknja, to ne gre, to ne 

gre! Ali mora hrček zrasti ali pa se mora hruška 

zmanjšati ...« (L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

 

 

Priletela je osa Pika. (L. Jesenovec, Veveričke, 

2017) 

Srečal je ježa Pika. (L. Jesenovec, Veveričke, 

2017) 

Kos Kavsko pa je zažvižgal ... (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) 
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3.4 posebno ime, zaničevalno 

 

3.5 preklinjanje in grožnja z nasiljem 

 

 

4. Znižanje, umor, samomor in  

kanibalizem 

 

4.1 smrt 

 

4.2 grožnja z umorom 

 

 

4.3 kanibalizem, pojedina in 

gurmanski užitki 

 

5. Groteskno telo in podobe 

 

5.1 groteskna podoba, ornamenti in 

gurmanski užitek 

 

5.2 groteskna podoba  

 

5.3 groteskna podoba, ornamenti, 

pretiravanje 

 

 

5.4 groteskna podoba 

 

 

»Bomo videli brihta. No, adijo!« (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) 

»Nikar se ne jezi hrček, drugače bo slabo zate in 

ti bo žal, ker te bom tako pretepel, da boš ves 

moder okrog oči! Nehaj se repenčiti!« (L. 

Jesenovec, Veveričke, 2017) 

 

 

Pa se je spet upehal, skoraj je omedlel in umrl. 

(L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

»Ali mora hrček zrasti ali pa se mora hruška 

zmanjšati in umakni se mi ali pa bom še tebe 

zraven požrl!« (L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

Potem je z obema tačicama objela hruško in 

začela glodati in vso je pojedla, tudi vse črve, ki 

so bili v njej in nazadnje je še sebi odgriznila 

prst in tudi tega je pojedla. (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) 

 

 

Priletel je kos Kavsko, ki je bil ves črn in bel in 

vijola in je imel zlat in srebrn kljun in kavsnil v 

črvivo hruško. (L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

Hrček je bil bedasto jezen in ga je grdo gledal. 

(L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

Ampak sredi poti je stala drobna, debela, tenka 

hrčica, pobarvana po obrazu, s pobarvanimi 

lasmi, čudnim nosom kot Ostržek ... s suho dlako 

in očali in klobukom in s torbico na rami. (L. 

Jesenovec, Veveričke, 2017) 

»Vse najboljše moja stara, grda, debela, 

ogromna hrčica! In tole hruško ti podarim in še 

enkrat vse najboljše!« (L. Jesenovec, Veveričke, 

2017) 
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6. Telesne tekočine in izločki 

 

6.1 telesni izloček 

 

6.2 telesni izloček, dvakrat 

 

6.3 telesna tekočina 

 

 

6.4 telesna tekočina 

 

6.5 telesna tekočina 

 

 

6.6 telesna tekočina 

 

7. Pretiravanje, parodiranje, kriki 

 

7.1 pretiravanje, gurmanski užitek 

 

 

7.2 pretiravanje in gurmanski užitek, 

gostija 

 

 

7.3 pretiravanje 

 

 

 

Uf, težka je bila, ta hruška, tako težka, da se je 

kar pokakal. (L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

»Pa daj,« je privolil hrček, »če bo hruške manj 

jo bom lažje nesel in ne bom kakal, ampak bom 

mogoče samo malo lulal!« (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) 

Jež Piko je zasopel, od ust so se mu cedile sline, 

ker je bil tako lačen in je zatežil:. 

(L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

... s smrkljem, ki ji je tekel iz nosu ... (L. 

Jesenovec, Veveričke, 2017) 

Videla je hrčkovo hruško, pa si ni upala nič reči, 

samo gledala je tako hrepeneče, da so ji kar 

solze tekle iz oči in hrček se je nazadnje ustavil 

in odložil hruško na tla. (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) 

Hrčica je gledala za njim in oči so se ji svetile 

od solz. (L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

 

 

Obvohaval jo je z vseh strani, pokusil malo tu, 

veliko tam, obliznil jo je malo zgoraj, veliko 

spodaj in ugotovil, da ima dober, slasten, sladek, 

kisel, grenak okus. (L. Jesenovec, Veveričke, 

2017) 

Ampak hruška je bila tako velika kot gliser ali 

avto ali motor in tako težka kot tovornjak. Hrček 

je zagriznil v sočno meso in naredil tako veliko 

luknjo, da bi se noter lahko skrila miš. (L. 

Jesenovec, Veveričke, 2017) 

Hruška je imela zdaj že precejšno luknjo, tako 

veliko, da bi vanjo lahko zlezel slon ... 

(L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 
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7.4 pretiravanje, groteskna podoba in 

telesna tekočina 

 

7.5 pretiravanje in narobe svet 

 

 

7.6 kričanje, grotesknost, telesna 

tekočina 

 

8. Obredni dogodki, ornamenti in 

spolnost 

 

8.1 ornamenti 

 

8.2 ornamenti 

 

 

8.3 obredni dogodek 

 

9. Gastronomski užitki 

 

9.1 gastronomski užitek, pretiravanje 

 

9.2 pojedina 

 

9.3 gostija in pretiravanje 

 

9.4 pojedina 

 

In jo je tako stisnil k sebi, da se je pokakala od 

sreče in hrček je oddirjal, ker je tako smrdelo in 

je bila hrčica vsa sluzasta. (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) 

»Že dvajset let nisem jedla in povrhu vsega je 

danes moj šesti rojstni dan ...« (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) 

»Kako diši, kako diši!« je zavpila in ga pičila v 

rito, »ali lahko malo obliznem?« (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) 

  

 

 

... ki je bil ves črn in bel in vijola in je imel zlat 

in srebrn kljun ... (L. Jesenovec, Veveričke, 

2017) 

... pobarvana po obrazu, s pobarvanimi lasmi ... 

s suho dlako in očali in s torbico na rami. (L. 

Jesenovec, Veveričke, 2017) 

»... povrhu vsega je danes moj šesti rojstni dan.« 

(L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

 

 

Hrček je našel hruško. Ogromno, rumeno, 

debelo, gnilo, črvivo hruško. (L. Jesenovec, 

Veveričke, 2017) 

Osa Pika je sedla na hruško in se do sitega 

najedla. (L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

In jež Piko si je res izvolil privoščiti nekaj 

poštenih, velikih, debelih zalogajev. (L. 

Jesenovec, Veveričke, 2017) 

In kos Kavsko je kljuval in kljuval in kar ni hotel 

nehati. (L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 
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9.5 gastronomski užitek, pojedina Potem je z obema tačicama objela hruško in 

začela glodati in vso je pojedla, tudi vse črve, ki 

so bili v njej ... (L. Jesenovec, Veveričke, 2017) 

 

Sklep: V preoblikovani pravljici Hrčkova hruška so prisotni vsi elementi karnevala, razen 

spolnosti. Najmanj je prazničnega smeha. Največ je elementov, ki opisujejo telesne 

izločke in tekočine, kar ne preseneča, glede na to, da je pri otrocih v starosti pet do šest let 

že v razvojnem smislu zelo pogosto omenjanje spolnih organov in telesnih izločkov. Prav 

tako je veliko omembe posebnih imen in gastronomskih užitkov in seveda pretiravanja, 

kar je otrokom prav tako blizu.  

 

 

7. SKLEP DIPLOMSKEGA DELA 

 

V diplomskem delu sem predstavila ruskega literarnega teoretika in filozofa Mihaila 

Mihajloviča Bahtina (1913–1975), njegovo teorijo karnevala, ki sem jo povzemala po 

enem izmed njegovih najpomembnejših del Ustvarjanje Francoisa Rabelaisa in ljudska 

kultura srednjega veka in renesanse (2008, prevedel Borut Kraševec). Poleg njega sem v 

diplomskem delu predstavila tudi slovensko mladinsko pisateljico, ilustratorko, pesnico in 

igralko Svetlano Makarovič (1938–) in značilnosti njenega subverzivnega sloga pisanja. 

Na podlagi elementov teorije karnevala sem literarno analizirala tri izbrane kratke 

sodobne pravljice Svetlane Makarovič Človek, ne jezi se, Kokokoška Emilija in Škrat 

Kuzma dobi nagrado iz njene zbirke Svetlanine pravljice (2008) in ugotovila, da je v 

njenih pravljicah ogromno elementov karnevala, kar je posledica njenega sloga pisanja. V 

izbranih pravljicah, ki sem jih analizirala, sem našla vse elemente karnevala, največ pa je 

pretiravanja, grotesknih podob in opisov telesa, z vsemi hibami, ki so tako telesne kot 

značajske. Veliko je elementov smrti, tudi umora, samomora in kanibalizma. Poleg teh 

elementov sem našla tudi veliko posebnih imen, ki opisujejo značaj ali druge lastnosti 

junakov. V pravljicah Svetlane Makarovič je ogromno paradiranja, opisovanja obredov s 

hranjenjem in gostijo, grotesknega, prazničnega smeha in seveda veliko kletvic, 

opisovanja opravljanja telesnih potreb izločanja in omembe oziroma namigovanja na 

spolnost, ki pa nikakor ni pornografske narave, podobno kot pri Francoisu Rabelaisu 
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(pribl. 1494–1553) v njegovem romanu Gargantua in Pantagruel (1532–1564), na 

podlagi katerega je Mihail M. Bahtin zasnoval svojo teorijo karnevala.  

Otroci, stari 5 in 6 let iz skupine Veveričke iz Vrtca Mladi rod, Črtomirova 14, Ljubljana, 

enota Vetrnica, ki so sodelovali pri preoblikovanju pravljice Hrčkova hruška za 

diplomsko delo, so dojeli smisel in bistvo karnevala in groteske, kar je prispevalo k 

preoblikovanju izbrane kratke sodobne pravljice Svetlane Makarovič Hrčkova hruška. Z 

otroki od leta 2012 delam po metodi učenja NTC, kar je pripomoglo k temu, da so bili 

sposobni izmisliti si slogovno zaznamovane besede, ki še bolj poudarijo elemente 

karnevala. Ta metoda učenja temelji najprej na slikovnih asociacijah in se nadgrajuje v 

miselne in besedne asociacije ter zelo pripomore k otrokovi sposobnosti razmišljanja, 

izmišljevanja in ustvarjanja z besedami.  

Otroci so pravljico tudi ilustrirali, njihove ilustracije so priloga k diplomskemu delu. 

Preoblikovano in ilustrirano pravljico Hrčkova hruška sem v obliki slikanice tudi 

natisnila v Vrtcu Mladi rod, Črtomirova 14, v Ljubljani. Vsak otrok iz skupine Veveričke 

je 25. maja 2017 dobil svoj izvod slikanice s posvetilom, kot darilo ob zaključnem 

srečanju. 
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9. PRILOGE 

 

Diplomskemu delu prilagam pravljice iz zbirke Svetlanine pravljice (2008), ki sem jih 

literarno analizirala in so javno dostopne v okviru spletnega projekta Wikivir, kjer so 

objavljene s pisnim dovoljenjem avtorice. Pravljice so priložene po abecednem vrstnem 

redu. Poleg njih prilagam tudi preoblikovano pravljico Hrčkova hruška v obliki slikanice 

in opremljeno z otroškimi ilustracijami.  

 

9.1 Seznam prilog 

 

Priloga 1: Svetlana Makarovič, Človek, ne jezi se (1980, 2008).......................................40 

Priloga 2: Svetlana Makarovič, Hrčkova Hruška (1980, 2008)........................................44 

Priloga 3: Svetlana Makarovič, Kokokoška Emilija (1993, 2008)....................................45 
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Priloga 5: Lidija Jesenovec, Veveričke, Hrčkova hruška (2017)......................................54 
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Priloga 1: Svetlana Makarovič, Človek, ne jezi se (1980, 2008) 

V jasni pomladni noči je sedela črna mačka na strehi. Obračala je smrček proti 

zvezdnatemu nebu in prepevala, kot mačke to počno, kadar jih popade spomladanski 

nemir. Iz jablanove krošnje na sosednjem vrtu ji je odpeval velik tigrast maček – tudi sam 

je bil poln pomladnega nemira in zdaj je o tem prepeval zategnjeno mačjo pesem. 

»Ojeeej, nimam miruuuu,« je zavijal in črna mačka je na ves glas odpevala: »Jaz tudi 

neeee ...« Minila je ura, minili sta dve uri. V hiši gospe Jazbečeve se je odprlo okno. 

»Mrcine mačje, boste že enkrat tiho!« je zarentačila Jazbečka in zlila skozi okno vrč 

vode. Mačji par je bil tako zaverovan, da sploh ni ničesar opazil, ničesar slišal. Jazbečka 

se je še bolj razjezila in vrgla skozi okno prazno konzervo v smer, od koder je prihajalo 

mijavkanje in zavijanje. »Nemiir, muči me nemir,« je javkal maček. Gospodinja Jazbečka 

je siknila: »Šššššt!« Zdaj pa je maček kar zavreščal: »Nemiiiir, pomladni mačji nemiiir!« 

Tudi mačka je kar zakričala: »Pomlaaad, nemiiir!« Gospodinja je pobesnela. Zgrabila je 

blazino in jo treščila dol. Sledila je odeja! Krožniki! Namizni prt! Vaza! »Nemiiir, 

noriiim!« je tulil maček. Jazbečka je bila iz jeze tako vsa iz sebe, da je vrgla skozi okno še 

žimnico in nazadnje televizor! Pa ni nič pomagalo, mačje muzike ni hotelo biti konec. 

»Uh, da bi vsi mački na svetu crknili,« je sopihala gospodinja Jazbečka in se končno 

sprijaznila s tem, da s spanjem ne bo nič. Zato se je oblekla, se počesala, obula čevlje in 

se odpravila na sprehod, samo da ne bi več slišala mačjega vreščanja. Odklenila je vhodna 

vrata in prisluhnila. Vse je bilo tiho. Sivi maček in črna mačka sta čepela pod jasminom 

in se potihem pogovarjala. »Ali hočeš, da ti naredim pet mladih muckov?« je vprašal 

maček. »Pet bo preveč,« je menila mačka, »narediva rajši tri.« »Štiri. Tigraste.« »Tri bo 

dovolj. Pa ne tigrastih, take sva naredila že jeseni. Naj bodo taki kot jaz, črni!« 

Gospodinja Jazbečka se ni mogla načuditi, od kod taka tišina. Spet se je razjezila, češ da 

mačke počno to nalašč, samo da bi jo jezile. Trdno je sklenila, da se bo odslej maščevala 

vsaki mački, ob vsaki priložnosti. Potem je pobrala žimnico, odejo in blazino in jih nesla 

noter. Na novo si je postlala posteljo, se znova preoblekla v spalno srajco in legla. Že je 

skoraj zadremala, pa je z vrta nenadoma spet zavreščalo: »Neee! Tigrasti naj bodo, po 

meni!« Gospodinja Jazbečka je bila hipoma spet budna. Obupano je segla po knjigi na 

nočni omarici, da bi brala. Naslov knjige pa je bil: »O življenju mačk.« Jazbečka je srdito 

treščila knjigo po tleh. Potem se je zazrla v strop in je bila vsa živčna. Mačji par se je 

nemoteno prepiral naprej. »Pa nič,« je strogo rekla črna mačka, »mladičke mi lahko 

naredi tudi kak drug maček, če ti ni prav. Adijo!« »Ne bodi taka,« je potožil maček in se 

podrgnil ob ograjo, »saj veš, da so moji mucki najlepši in najmočnejši.« »In zmeraj 
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tigrasti, kakšen dolgčas! Zmeraj tigrasti, seveda, ker jih je najlaže narediti. Jaz pa hočem 

tokrat črne. Grem h kakemu črnemu mačku, ti si pa poišči kakšno tigrasto. Adijo!« 

Maček je zapredel: »Samo še tokrat, no! Naredil bom črne.« »Prav,« je privolila mačka, 

»ampak samo enega.« »Samo enega? Enega se vendar ne splača!« »Enega. In to črnega. 

Čakaj, ne čisto črnega. Lahko ima bele tačke. Ja, bele tačke naj ima. Na repu pa belo 

piko, razumeš?« »Še kakšne želje?« je vprašal maček. »Ne. Torej ne pozabi: črn, bele 

tačke, bela pika na repu.« Nebo se je bleščalo od zvezd, veter je odnašal vonj jasminovih 

popkov po vsem vrtu, pod jasminom pa sta sivi maček in črna mačka naredila mačjega 

mladička. Pomladni nemir je zdaj čisto popustil, maček in mačka sta zaspano predla. 

Naenkrat se je maček zdrznil: »Ti, pozabil sem, zmotil sem se – no, nič zato. Pa na 

smrčku.« »Kaj na smrčku?« je zazehala mačka. »Belo piko bo imel namesto na repu ...« 

»Na smrčku? O, to je še lepše. Kako bo lep!« Zdanilo se je. Maček in mačka sta si rekla 

po mačje adijo in se razšla. Spala sta ves dan in v spanju predla od ugodja. Naslednje dni 

je postajala črna mačka bolj in bolj lačna. Požrla je vse, kar ji je prišlo v kremplje, celo 

kamenje je oblizovala. Jasminov grm se je razcvetel, se razdišal in se osul. Ko so na vrtu 

zacvetele jagode, je mačka začela postajati vse bolj utrujena in lena. Poležavala je na 

soncu in predla. Vedela je, da se bo mucek rodil čez kakšen teden – imela je torej še 

dovolj časa, da se pripravi, da poišče primeren, skrit kotiček za gnezdo in ležišče. Ležala 

je na vrtni klopi in razmišljala, kakšen bo mačji mladič. »Zanima me, ali bo res imel belo 

piko ...« je pomislila, pa jo je naenkrat nekaj zabolelo. »Ti, muc, ne bodi nestrpen,« je 

rekla, »kar počakaj še kakšen teden, ni še čas.« Ampak vse je kazalo, da se hoče mladiček 

roditi zdajle, ta hip. »Ni govora,« se je razjezila mačka, »vse ob svojem času! Prezgodaj 

je še, slišiš?« Muc je bil vse bolj nemiren. »Ampak saj še nisem utegnila ničesar 

pripraviti,« je zagodrnjala mačka, »in razen tega ...« Razen tega je bil mucek že zunaj. In 

imel je črn kožušček in bele tačke, na smrčku pa je imel čisto zares majceno belo piko. 

Mačka je rekla: »Naj ti bo, ker si ravno ti. Zdaj pa zamijavkaj, da bom slišala, kakšen glas 

imaš.« »Miiiv.« »Za začetek bi šlo,« je zadovoljno rekla mačka in ga obliznila od glave 

do repa in od repa do glave. »Miiiv!!!« »Seveda, lačen si,« se je spomnila mačka, »kar 

izvoli!« Mucek je bil seveda še slep in je s smrčkom iskal po klopi. »Ne tam, tukaj,« je 

rekla mačka. Mačka je bila sedaj mama mačka in muc je med njenim kožuhom našel 

rožnate kroglice, v katerih je bilo mleko, mačje mleko pa je za mačje mladiče najbolj 

zdrava hrana. Mucek se je napil, da je bil okrogel kot žoga. Zdaj ga je mama mačka 

prijela z zobmi za kožušček na vratu in ga odnesla na podstrešje. Naredila mu je ležišče 

na zastavi, ki je zložena na polici čakala na državni praznik. Blago je bilo mehko in 



45 
 

prijetno, muc je pri priči zadremal in čisto na drobno predel. V spanju je zacmevkal in 

naredil na zastavo majceno lužico. Mama mačka ga je takoj prebudila. »Kar takoj si 

zapomni prvo življenjsko pravilo,« je rekla. Muc je bil siten, mama pa ni popustila. »Prvo 

pravilo: Kjer spiš, ne lulaj. Slišiš?« Muc je zapihal. »Torej, zapomni si,« je nadaljevala 

mačka, »to je prvo pravilo. Drugo pa se glasi: Kjer si lulal, tam ne spi. Zato greva takoj 

zdajle drugam. No, kaj sem rekla?« »Drugam,« je zacmevkal muc. Mama ga je odnesla v 

strešni žleb. »No, si si zapomnil drugo pravilo?« 

Mucek je malo pomislil in zamrmral: »Kjer si lulal, tam spi.« »Ne, narobe, ravno 

nasprotno!« »Aja,« se je spomnil muc, »kjer nisi lulal, tam ne spi.« Mama mačka je 

vzdihnila. Vzgoja je naporna reč. Muc je že dremal. Mama ga je gledala. Kako bi se 

mogla jeziti nanj, ko je bil vendar tako ljubek s svojo belo piko na smrčku? Zdaj je mačka 

zaslišala korake po stopnicah in se naježila. Na podstrešje je prihajala huda gospodinja 

Jazbečka. Spomnila se je bila, da bo jutri praznik, vzela je s police zastavo in jo izobesila 

skozi podstrešno okno. Mračilo se je že, zato ni opazila malega rumenega madeža, ki ga 

je bil tam napravil muc. Drugo jutro so visele zastave po vseh hišah. Sosedje so seveda 

takoj opazili gospodinjino zastavo z rumenim madežem in so govorili: »Ali imamo novo 

zastavo ali pa so pri tej hiši tako nemarni, da lulajo na zastave?« To je bilo smeha! 

Gospodinje namreč nihče ni posebno maral, ker tudi ona nikogar ni marala. Govorica je 

prišla nazadnje tudi gospodinji Jazbečki na uho. Brž je tekla gledat zastavo. Res, rumen 

madež je bil na njej – kako je bilo to zanikrno videti! »Mačke! Gotovo so vsega krive 

mačke!« je zatulila gospodinja Jazbečka, zgrabila je metlo in odvihrala na podstrešje. Na 

podstrešnem oknu se je igral majhen, puhast črn muc z belimi tačkami. Jazbečka je 

zavpila: »Aha, te že imam!« In je zamahnila z metlo. V tem hipu je za njo nekaj 

zavreščalo in zapihalo. Črna mačka je bila v enem skoku na Jazbečkinem vratu in ji 

zapičila ostre kremplje v meso. Jazbečka je spustila metlo in zavpila od strahu. Mama 

mačka je čisto podivjala, praskala je, grizla in pihala, dlaka se ji je nasršila, da je bila 

videti dvakrat večja kot sicer. Jazbečka je bila vsa iz sebe od strahu in je komaj pobegnila 

po stopnicah. Mama mačka se je vrnila k mladiču. »Nič se ne boj, je že dobro,« ga je 

tolažila in mu nežno gladila svilnati kožušček. Muc je zadremal. Lepi, topli dnevi so 

minevali, muc je rasel in spregledal z jasnimi zelenimi očmi in je bil tako lep, kakor mlad 

muc sploh more biti. Gospodinja Jazbečka pa je kuhala jezo in razmišljala, kako bi se 

maščevala. In nekega dne je opazila, da se črna mačka odpravlja na lov. Gospodinja 

Jazbečka si je pomela roke in stekla na podstrešje. Muc se je igral v sončni lisi na tleh in 

lovil lastni rep. Gospodinja ga je zgrabila in ga surovo stisnila, da muc še mijavkniti ni 
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mogel. Poskusil se je braniti s kremplji, pa so bili še premajhni in premalo ostri. Jazbečka 

ga je zavila v predpasnik in tekla z njim k reki. Nagnila se je čez ograjo mostu in čof! 

vrgla ubogega mucka v vodo. Potem se je škodoželjno zahehetala in se vrnila domov. 

Muc je vreščal, kolikor je mogel, in se otepal s šapicami, voda pa ga je odnašala in začel 

se je že utapljati. Medtem je mama mačka čakala pri mišji luknji pet hiš od doma. 

Naenkrat je zaslišala slabotno, obupano mijavkanje sem od reke. Mačka je imela izredno 

oster sluh, takoj je spoznala glas svojega mladička. Bliskovito se je pognala v dir proti 

reki in zagledala, kako voda odnaša majhno črno stvarco, ki je zdaj potonila, zdaj se spet 

pokazala na površju. Mačke nimajo rade vode, ampak mama mačka na to niti pomislila 

ni, planila je v reko in kolikor je mogla hitro plavala proti mucku. Že ga je dosegla, ga 

zgrabila za kožo na vratu in ga z zadnjimi močmi privlekla na breg. Tu sta oba čisto 

onemogla obležala. Mucek je bil že napol utopljen in je komajda še dihal. Jazbečkin 

sosed pa je videl, kaj se je zgodilo, ker je ravno takrat ribaril v reki. Videl je gospodinjo 

Jazbečko, ki je vrgla v reko mačjega mladička, in je tekel domov in vse povedal. Kmalu 

so za dogodek zvedeli vsi sosedje. Zdaj ni hudobne Jazbečke nihče več pozdravil. Kdor je 

šel mimo njene hiše, je zavpil: »Nemarna babnica, surovina, ubijalka!« »Njo bi bilo treba 

vreči v reko!« »Sram naj jo bo! Sramota za našo vas!« Tako so jo zmerjali po ves dan. 

Gospodinja Jazbečka se ni več upala prikazati iz hiše in je samo škripala z zobmi. Končno 

se je odločila, da se preseli daleč stran, kjer je nihče ne bi poznal. Pred hišo se je ustavil 

kamion, gospodinja je znosila nanj svojo kramo in se odpeljala, sosedje pa so vpili za njo: 

»Kar izgini! Ne prikaži se več med nas!« Ko se je hrup polegel, je po cesti utrujeno prišla 

črna mačka, za njo pa še zmeraj prestrašeni muc. Ljudje so ji tekli naproti, ji ponujali 

mleka in koščke mesa, mačka pa se je odslej bala vseh. Zgrabila je mladička in plašno 

stekla z njim med vrtove. V prazno hišo se je vselila družina s tremi deklicami. Punčke so 

slišale za neprijetni dogodek z mačjim mladičkom in so vsak dan postavile na hišni prag 

skodelico svežega mleka. Nekaj dni je ostalo mleko nedotaknjeno. Potem pa so nekega 

jutra zagledale skozi okno lepo črno mačko in mladega mucka z belimi šapicami, ki sta 

čepela pri posodici z mlekom in pila: »Mljas-mljis, mljas-mljis.« In postali so dobri 

prijatelji. Muc je dobil prelepo ime Mijalko, rasel je in postajal zmeraj lepši. In nekega 

dne je bil odrasel maček. Spet je bila pomlad. Mijalko je sedel na strehi in pel: »Nemiiir, 

pomladni nemiiir!« Dekleta v hiši so se prebudile in si rekle: »Mačke se ženijo, s spanjem 

ne bo nič. Pa se igrajmo ›človek, ne jezi se‹.« Igrale so se »človek, ne jezi se« in se niso 

prav nič jezile. Spodaj pod jasminovim grmom pa je muc Mijalko vprašal snežno belo 

mačico: »Ali hočeš, da ti naredim pet mladih muckov?« 
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Priloga 2: Svetlana Makarovič, Hrčkova hruška (1980, 2008) 

Hrček je našel hruško. Ogromno, dišečo, rumeno, medeno hruško. Zelo je bil vesel, jasno. 

Obvohaval jo je z vseh strani, pokusil malo tu, malo tam, obliznil jo je malo zgoraj, malo 

spodaj in ugotovil, da ima odličen okus. Zdaj jo je hotel čim prej spraviti domov. Ampak 

hruška je bila tako velika in tako težka! Hrček se je zagrizel v sočno meso in naredil kar 

precejšnjo luknjo. Pošteno se je najedel. Potem je zadel hruško na rame in se odpravil po 

stezici. Uf, težka je bila, ta hruška. Že po nekaj korakih je omagal in jo spustil na tla. 

Potem jo je skušal s sprednjimi tačkami kotaliti po poti. Pa se je spet upehal. Kaj bi? 

Priletela je Bzz osa. »Kako diši, kako diši!« je zavpila, »ali lahko malo obliznem?« »Pa 

daj,« je privolil hrček, »če bo hruške manj, jo bom laže nesel!« Bzz osa je sedla na hruško 

in se do sitega najedla. »Hvala, pa še drugič,« je rekla. Hrček pa je zamrmral: »Bomo 

videli. No, adijo!« Bzz osa je odletela in hrček si je spet naložil hruško na rame. Malo 

lažja je že bila, ampak hrček se je spet upehal. Srečal je ježa. Jež je zasopel: »Hrmf! Daj 

mi malo te hruške, daš?« »Izvoli,« ga je povabil hrček. In jež si je res izvolil privoščiti 

nekaj poštenih zalogajev. Hruška je imela zdaj že precejšnjo luknjo, dosti lažja pa ni bila. 

Jež se je zahvalil: »Hrmf!« in odšel, hrček pa spet hruško na rame – in spet je ves zasopel 

odnehal. Priletel je kos in kavsnil v hruško. »Saj dovoliš?« je mimogrede pripomnil, ko je 

imel že poln kljun. »No ja. Ker si ravno ti,« je rekel hrček. In kos je kljuval in kljuval in 

kar ni hotel nehati. »Zdaj bo pa dovolj!« je zaklical hrček, kos pa: »Majhen hrček pa 

velika hruška, to ne gre, to ne gre! Ali mora hrček zrasti ali pa se hruška zmanjšati!« In 

res je hruško pošteno zmanjšal. Hrček je bil malo jezen in ga je grdo gledal. Kos pa je 

zažvižgal: »Nikar se ne jezi, hrček!« In hrček res ni bil več jezen, ko je dvignil hruško in 

opazil, da je veliko lažja. Zdaj jo je z lahkoto nesel, še tekel je lahko. Podvizal se je, da bi 

prišel čim prej domov. Ampak sredi poti je stala drobna, lačna hrčica. Videla je hrčkovo 

hruško, pa si ni upala nič reči, samo gledala je tako hrepeneče, da se je hrček nazadnje 

ustavil in odložil hruško na tla. Hrčica je še zmeraj samo gledala hruško pa hrčka, hrčka 

pa hruško. Končno je hrček vprašal: »Si lačna?« Hrčica je plaho prikimala. »Ali si danes 

sploh že kaj jedla?« »Nič,« je šepnila hrčica. »In povrhu vsega je danes moj rojstni dan 

...« »Vse najboljše!« je zavpil hrček, »vse najboljše! In tole hruško ti podarim in še enkrat 

vse najboljše!« In je oddirjal. Hrčica je gledala za njim in očke so se ji svetile. Potem je z 

obema tačicama objela hruško in začela glodati. 
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Priloga 3: Svetlana Makarovič, Kokokoška Emilija (1993, 2008) 

V velikem kokošnjaku na koncu vasi je živelo trinajst kokoši. Same dobre nesnice, kot se 

je rada pohvalila njihova gospodinja, saj se je vsak dan dosita najedla njihovih jajc. Pa 

tudi dokaj drago jih je prodajala tistim sosedam, ki njihove putke niso bile tako pridne kot 

njene. Trinajst kokoši, se pravi dvanajst navadnih in ena pametna. Tista najmanjša, s 

pernatimi hlačkami in z rožo postrani, kokoška Emilija, tista je bila pa zares še pa še 

brihtna živalca. Malce je sicer jecljala, zato so jo klicali kokokoška namesto kokoška, 

ampak to ji je še pristajalo. Posebno še, ker si je zmeraj izmislila kaj novega. Bistra 

glavica pod čopko, ni kaj. Da ne boste mislili, da so vse kokoši neumne, o kje pa! Vsako 

jutro je gospodinja prišla v kurnik, segla s poželjivo roko v topla, temačna kokošja gnezda 

in pobrala sveža jajčka. Prav na lahko si je naložila vseh trinajst jajc v predpasnik in 

odšla, ne bev ne mev. Kokoši so brezbrižno brskale po zemlji, iskale črve, koruzna zrna 

in žužke, pa sem in tja malo kokodajsnile. Mala Emilija pa je vsako jutro še dolgo strmela 

izpod nasršene čopke za gospodinjo in jezno godrnjala: »Vsaj hvala bbbi lahko rekla, ne? 

Le kakakaj bi jo stalo, če bi nas vsaj malo popohvalila? Najbrž mmmisli, da je nesti jajca 

čisto preprosto. Ppppa naj sama poposkusi!« »Kakokoko, kakokoko? Eh, nikar ne bodi 

sitna,« so ji odgovarjale sestre. »V življenju je pač takokokoooo. Taka je pač kokošja 

usoda ...« Pa so brskale naprej in topo mežikale v sonce. Mala Emilija pa je razmišljala in 

razmišljala. Ko pa je to noč proti jutru kot po navadi začutila, da bo znesla jajce, jo je 

prešinila neka zanimiva misel. Ko je bilo jajce zneseno, ga je Emilija nekaj časa 

zamišljeno ogledovala, potlej pa zamrmrala: »Kakakakšno llepo jjjajce. Ali ga ni 

škokokoda za našo gogospodinjo, kkki mi zzanj nnniti hvala nne bo rekla!« S konico 

kljuna je narahlo piknila v jajce. Pa še enkrat. Pa še malce močneje. V jajcu je zazijala 

luknjica. Prijetno je zadišalo. Emilija je s kljunom razširila luknjico in začela pokušati 

sveži beljak. »Mmm, ni ssslabo,« je čisto potiho kokodajsnila. Srkala je še naprej in prišla 

do rumenjaka. Oho, to je bilo šele okusno! Emilija je bila vsa navdušena. Pojedla je jajce, 

in ker je bila pametna kokokoška, je s kljunom zdrobila tudi lupino in jo pozobala. 

Zadovoljna je poletela na gred in spala vse do sončnega vzhoda. Ko je to jutro gospodinja 

stopila v kurnik, je naštela samo dvanajst jajc. No, lepa reč! Ogledovala si je kokoši drugo 

za drugo in poskušala uganiti, katera ni znesla jajca. Pa kaj, ko so vse putke samo zaspano 

in trapasto strmele vanjo – brihtna Emilija pa tudi. Gospodinja je slabe volje odšla v hišo, 

kokoši pa so se začele razburjeno zaletavati druga v drugo: »Katera ni znesla jajca? 

Sramota! Jaz sem ga znesla, najbrž ga ti nisi!« »Znesla sem ga, pa še velikega, da veš! 

Kakokoko si upaš, pa ravno ti, ki neseš tako drobna jajca!« To je bilo hude krvi! Kar 
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steple so se! Le mala Emilija se je samo tako zaradi lepšega malo ščeperila in se delala 

hudo, v resnici je bila pa na vso moč zadovoljna. Odtlej si je Emilija vsako noč pred 

jutrom privoščila sveže jajce in skrbno pospravila tudi lupine. In ker so jajčka dobra in 

krepilna hrana, je Emilija postajala dan za dnem krepkejša in lepša. Perje se ji je lesketalo 

kot svila, čopka se ji je razkošatila in izzivalno postrani štrlela v zrak, njene hlačke so bile 

mehke in puhaste kot še nikoli poprej, kakšna čedna kokokoška je postala! Nazadnje se je 

sosedov petelin, ki je prišel na obisk, tako zaljubil vanjo, da je hotel obskakovati samo še 

njo. Seveda so se druge kokoši zaradi tega počutile užaljene in prizadete, kako tudi ne! 

Gospodinja pa ni in ni mogla ugotoviti, zakaj je zjutraj v gnezdu samo dvanajst jajc. 

Postajala je živčna in razdražljiva. Jajca ji sploh niso več teknila, v obraz so se ji začele 

risati gube in začela je hujšati. Nekega dne ji je mož kar naravnost rekel, da mu ni nič več 

tako všeč kot prejšnje čase. »Tako lepo okrogla in fletna si bila,« je godrnjal, »pa tudi 

smejala si se rada. Zdaj si pa vedno bolj podobna kislici!« To je bila žena huda! Ampak 

stvar je šla zmeraj na slabše. Zdaj se je gospodinja že ponoči prebujala in razmišljala, 

katera kokoš ji takole nagaja. Nekoč ni zdržala, potresla je moža za uho in zašepetala: 

»Poslušaj, stari! Če ugotovim, katera kokoš ne nese jajc, ji bom zavila vrat!« Mož se je 

zbudil, prestrašeno izbuljil oči, ker pa je bil od spanja še čisto omotičen, je ženine besede 

žal narobe razumel. »Kaj, vrat mi hočeš zaviti!? Lepa žena si mi ti! Le čakaj!« In še 

preden mu je žena razložila svojo odločitev, jo je zgrabil in ji primazal dve krepki čez 

hrbet! To je bilo jokanja in očitanja in razlaganja in opravičevanja, preden sta spet 

zaspala! Naslednjo noč se je gospodinja prebudila s krikom: »Trinajsto jajce, kje je 

trinajsto jajce?!« »Pomiri se no,« je zagodrnjal mož. »Kaj pa je eno jajce!« »Trinajst kur 

krmim, trinajst jajc hočem,« je vpila gospodinja. In pri tem je skakala do stropa v svoji 

pikčasti spalni srajci. »Kje je trinajsto jajce? O, ko bi vedela, katera kura je tako 

nesramna! Takoj bi jo zaklala, zadavila, pobila, zdrobila in skuhala in požrla! Prekleta naj 

bo, katerakoli že je!« Kokokoška Emilija pa je ravno tedaj mirno in zbrano pospravljala 

svoj jajček. Žal ji je bilo le, da se ne more oblizniti po tako dobrem zajtrku. Tatatako jje 

pppač, če imaš kkkljun, je pomislila. Zjutraj je gospodinja nesla putkam dvakrat toliko 

piče kot doslej. Mislila si je pač, da morebiti potrebujejo več hrane in da bo tako spet 

prišla do trinajstega jajca, če bo perutnino natrpala s pičo. In zares se je nekega jutra 

Emilija tako najedla koruznega in ovsenega zrnja, da je naslednje jutro pustila svoje jajce 

nedotaknjeno. Gospodinja je bila potlej seveda na moč vesela. Od samega veselja nad 

trinajstim jajcem je trinajstkrat skočila čez plot, to je pa za zajetno žensko kar nekaj! 

Ampak da bi rekla pridnim putkam vsaj prijazno besedico, to ji niti na kraj pameti ni 
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padlo. In Emilija je spet jezno gledala za njo izpod nasršene čopke. Gospodinja si je 

oddahnila. Zvečer je dala kokošim bolj pičel obrok hrane – in naša bistra Emilija je svoje 

jajce pred svitom spet pojedla. Nekoč pa se je neka kokoš vendarle zbudila, ker je 

zaslišala nekakšno škrebljanje zraven sebe. Odprla je oči in v poltemi zagledala Emilijo, 

ki je s slastjo pospravljala svoje jajce. »Kakokoko? Kaj pa počneš?« se je začudila. »I, kaj 

neki, saj vidiš, mmmmenda nnisi ssslepa,« je zagodrnjala Emilija. Sestra je bila tako 

presenečena, da ji je nehote zdrknilo jajce iz zadka, čeprav ga sploh še ni nameravala 

znesti – in jajce je padlo na tla, še preden je putka utegnila počepniti. Pa se je jajce razbilo 

in se razlilo po tleh. »Kkkkaj pa čččakaš?« je šepnila Emilija. »Ppppojej ga, pppa dddober 

tek!« Sestra si ni dala dvakrat reči. Z užitkom je pojedla razbito jajce, Emilija pa ji je 

pomagala pospraviti še lupine. Potlej sta si zarotniško pomežiknili in sfrfotali na gred. 

Tako je zjutraj gospodinja našla samo enajst jajc. Znorela je. Pulila si je lase. Hotela se je 

zadaviti s trakom lastnega predpasnika. Praskala je z nohti po umazanem zidu kurnika. 

Vreščala je balkanske kletvice, vrgla je lastnemu možu koruzni storž v glavo in se od 

samega obupa začela mazati po glavi s kurjimi drekci. Med kokošmi se je stvar z nočnimi 

pojedinami razvedela, ker si kokoši med sabo vse povedo. Naslednjo noč je vsaka putka 

pojedla svoje jajce – in zjutraj so bila vsa tri gnezda prazna, prazna, prazna! Niti enega 

jajca! Niti koščka lupine! Nič, ali veste, kaj se pravi nič?! Zjutraj, joj, zjutraj, ko je 

gospodinja prišla v kurnik in stegnila roko v prvo gnezdo ... pa še v drugo ... pa še v tretje 

...! Najprej je onemela in je pol ure stala kot kip sredi kurnika in lovila sapo. Potlej, ko je 

bila zajela zadosti sape, potlej je pa spustila tak krik, ampak že tak krik, da sploh ne vem, 

kako naj vam ga opišem! Lahko sicer poskusim, ampak že vnaprej vem, da mi ne bo 

uspelo. Torej: gospodinja je tako zavreščala, da je listje na drevju v hipu porumenelo in se 

začelo sušiti, šipe v oknih vseh vaških hiš so popokale, po vseh hišah so se ustavile vse 

ure. V šoli je učiteljica na vsem lepem začela govoriti po francosko, čeprav o francoščini 

še nikoli ni imela pojma, otrokom je iz ušes začela rasti špinača, traktorju na njivi so 

počile vse štiri gume! Gospodinjin krik pa je naraščal in naraščal in postajal vse višji in 

vse bolj prediren. Oblaki na nebu so se obarvali zeleno in začeli pluti v norih krogih sem 

in tja, cerkveni zvonik se je zvil kot gosenica, v pekarni so se vse štruce postavile 

pokonci, potok je začel teči nazaj in ribe v njem so začele po žabje kvakati! Še kaj? Še! 

Sosedov maček jo je s tako naglico ucvrl v polje, da so se mu tace zavozlale v vozel, 

skotalil se je po tleh in začel jesti regrat! Kravam je iz vimen začela teči namesto mleka 

goveja juha! Gospodinjin mož si je v naglici poveznil na glavo straniščni pokrov in tekel 

v bližnji trg po zdravnika. Gospodinja pa je še kar vreščala, vreščala, vreščala. Edino 
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gasilci se niso dali zmesti, vsaj ne povsem. Zavpili so: »Na čomop,« namesto: »Na 

pomoč,« vendar so se takoj znašli, pridrveli so z brizgalno, saj veste, pri gasilcih gre vse 

na hitro, takole, »mi ne vprašamo, kje gori pa kaj gori, mi kar pridemo pa špricamo«, 

usmerili so brizgalno v kričečo gospodinjo in spustili vanjo močan curek vode – in v hipu 

je utihnila. Debelo je pogledala okoli sebe, ko da bi se bila pravkar prebudila, in rekla: 

»O, Fonza! Kako imaš lep ovratnik!« Fonza je bil najlepši gasilec daleč naokrog, imel je 

modre oči pa rdeče lase in gospodinja ga je že od mladih nog sem rada videla. Ko se je pa 

Fonza še prav prijazno nasmejal in pokazal zlat zob v ustih, se je gospodinja čisto 

pomirila, čeprav je bila čisto premočena od nog do glave, pa njene kokoši seveda tudi. 

Povabila je vso gasilsko četo v hišo in jim prijazno postregla s kruhom in jabolčnikom. 

»Saj bi vam prav rada jajca ocvrla,« je potožila, »pa so moje putke nehale nesti. Ne vem, 

kaj jih je prijelo.« »Mogoče potrebujejo več hrane,« je rekel gasilec Blaž. Temu je šlo 

namreč zmeraj po glavi le, kako bi se čimbolj najedel, čeprav je bil že zavaljen kot 

sodček. »Hrane imajo na ostajanje,« je odvrnila gospodinja. »Mogoče se bojijo lisice?« je 

ugibal gasilec Boštjan, ki je bil bolj plašne narave. »Kje neki, kurnik je trdno ograjen,« je 

zamahnila z roko gospodinja. »Kaj pa, če jim je dolgčas,« je dejal gasilec Polde, ki je 

zmeraj mislil le na zabavo. »Dolgčas?« je vzkliknila gospodinja. »Kje pa, saj jim vsak 

teden prinesem sosedovega petelina na obisk, in to kakšnega!« Sinjeoki Fonza pa je ves 

čas razmišljal in držal prst na čelu. Potem je vstal, stopil h gospodinji, čisto blizu, ji 

pogledal globoko v oči in z žametnim glasom dejal: »Mogoče pa vaše kokoške 

potrebujejo več prijaznosti? Mogoče jim morate kdaj reči kakšno lepo besedo?« Kajti lepi 

Fonza je dobro vedel, kakšno moč ima prijazna beseda. Gospodinja je strmela vanj z 

odprtimi usti in kar mokre oči je dobila. »Najbrž ... najbrž imaš prav,« je nazadnje 

dahnila. In bogve kako dolgo bi ta lepi razgovor še trajal, če ne bi ravno takrat prilomastil 

domov gospodinjin mož. Če se še spominjate, je bil odhitel v bližnji trg po zdravnika, ko 

je gospodinja tako zavreščala. Po poti pa sta oba z zdravnikom stopila v oštarijo. 

Zdravnik se je tako nacedil domačega žganja, da sploh vstati ni mogel, zato je kar obsedel 

ob oknu in brundal nespodobne pesmi; gospodinjin mož pa se je vendarle podvizal proti 

domu. Malo ga je skrbelo, kako je z ženinim zdravjem, malo pa tudi, kakšen joj bo 

naredila, ker se bo vrnil tako grdo okajen. Vstopil je v izbo in zarohnel: »Kaj je zdaj?« 

Brž so mu vse pojasnili, potlej so se pa gasilci zmotali nazaj v svoj gasilski dom. 

Gospodinja se je brž preoblekla v suho obleko, si nadela svež, zlikan predpasnik in odšla 

v kokošnjak. »Kako je, kokoške?« je nagovorila začudene putke. »Kako se kaj imate? 

Vam je kaj dolgčas? Kako da mi ne podarite nobenega jajčka več, ali ste kaj nejevoljne 
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name ali kako?« Nasula jim je slastnega zrnja in odšla v hišo. Kokoške so se osuplo 

spogledovale in kimale: »Takokoko je prav, takokoko!« Mala Emilija je veselo 

poskakovala in kokodakala: »Kokokolikokrat sem že rekla, ddda jo bbbo izučilo! 

Kokokolikokrat! No, bbbomo vividele jujutri zjujutraj, kakakaj bo!« Ponoči so putke 

svoja jajčka prihranile za gospodinjo. In ko je ženska zjutraj stopila v kurnik, je našla v 

gnezdih trinajst velikih, svežih jajc. »O, hvala, drage moje,« je zaklicala. »To je pa zelo 

lepo od vas!« Nasula jim je poln pehar najboljše piče – in odtlej je bilo vsak dan tako. 

Vsako jutro je gospodinja rekla vsaki putki posebej: »Hvala za jajček. Za jutri se pa spet 

priporočam!« Kokoškam se je imenitno godilo, gospodinji tudi, le še enkrat se je zjutraj 

pozabila zahvaliti za jajce, pa ga naslednje jutro od kokokoške Emilije ni dobila – in to jo 

je za zmeraj izučilo. Če ti nekdo nekaj podari, te res ne bo konec, če mu rečeš hvala, ne 

res? Kokokodak! 

 

 

Priloga 4: Svetlana Makarovič, Škrat Kuzma dobi nagrado (1974, 1980, 2008) 

V petek popoldne je škrat Kuzma razgrnil zaveso iz bršljana, ki je zastirala vhod v 

njegovo duplino, zamežikal v sonce in na široko zazehal. Potem si je s krempljasto roko 

počesal razkuzmano grivo in rekel sam sebi: »Gremo, Kuzma!« Stopil je na plano, se 

pretegnil, ozrl se je proti studencu in zagodrnjal: »Umijem se lahko tudi jutri, ne? Saj me 

nihče ne vidi.« In je odcepetal skozi goščavo. Škrat Kuzma je bil ves rjavkasto zelenkaste 

barve, tako da se je komajda ločil od gozdnih tal, in to mu je bilo prav, ker je bil 

samotarske narave in ga je spravilo v slabo voljo, če so ga gozdni znanci kar naprej 

ogovarjali z »o, Kuzma!« in »kam pa kam, Kuzma?« in »kako je kaj, Kuzma?« – on sam 

pa na takšne vzklike ni vedel, kaj bi odgovoril. Pa se je danes kljub Kuzmovi varovalni 

barvi našel nekdo, ki ga je opazil. To je bila sraka. »Glej ga, Kuzmo!« je zavreščala in 

prifrfotala bliže. »Le zakaj bi me bilo treba gledati,« se je nejevoljno vprašal škrat in 

cepetal dalje. Pa sraka ni odnehala: »Kam pa kam, Kuzma?« Kuzma se je ustavil in 

nataknjeno rekel: »Ti, sraka. Ali bi bila, prosim, tiho in šla po svojih potih?« »Ježešna, 

kako si siten, Kuzma,« je užaljeno rekla sraka, »saj že grem, že grem!« Kuzma je odšel 

dalje in tudi sraka je šla, kakor je rekla, vendar še malo ne po svojih potih, ampak po 

Kuzmovih. Na skrivaj je še naprej sledila škratu. Na vsak način je hotela zvedeti, prav 

zanalašč, kam je Kuzma namenjen. Kuzma je hodil in hodil. Da bi mu pot hitreje 

minevala, si je poskusil zabrundati škratjo pesmico, ki mu jo je bila pred tristo leti 

prepevala njegova pestunja – pa je kmalu zamahnil z roko in utihnil, kajti že približno 
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petstotič se je zavedel, da nima posluha. In tako je molče korakal naprej, sraka pa, ki ga je 

skrivaj opazovala, se je privoščljivo hihitala. Končno je Kuzma prišel na cilj, se pravi v 

park na robu mesta, kjer je bil zraven brezovega gozdička skrit, miren kotiček, porasel z 

najrazličnejšimi gobami. In tukaj so Kuzmo že čakali zbrani škratje, vsak na svoji gobi. 

Pet jih je bilo: tiskarski, radijski, kuhinjski, zidarski in frizerski. »No, živijo,« je pozdravil 

Kuzma in sedel na najbližjo gobo. »Živijo, Kuzma, samo tebe smo še čakali.« Kuzma je 

mračno pogledal okoli sebe in vprašal: »Kje so pa drugi? Kje je šiviljski škrat? In zakaj 

nista prišla slikarski in rezbarski? Pa bančni?« »Kaj ne veš?« se je začudil kuhinjski škrat. 

»Ne, ne vem – kaj pa naj bi vedel?« je zagodrnjal Kuzma. »Škratovske ošpice razsajajo,« 

je povedal zidarski škrat, »midva s frizerskim sva jih že prebolela.« Kuzma se je še bolj 

namrščil: »Seveda, mene nihče ne obvesti o ničemer.« »Predaleč stanuješ,« je pripomnil 

radijski, »zdaj pa zadosti o tem. Kmalu bo mrak. Začnimo torej s poročilom. Frizerski 

škrat, ti si po abecedi prvi na vrsti, poročaj nam torej, kaj si počel v septembru!« Frizerski 

škrat se je udobneje namestil na rdeči mušnici, si popravil belo haljico in se ozrl okoli 

sebe. »Ne da bi se hvalil,« je začel, »saj veste, kako sem skromen ...« Zidarski škrat ga je 

nestrpno prekinil: »Ne govori o sebi, ampak o svojem delu, prosim. Hvališ se lahko, 

potem ko bomo slišali poročila vseh škratov.« »Uh, saj se ne hvalim. Ampak poslušajte, 

pa me boste potem hvalili vsi. Torej, med lak za lase sem primešal lepilo! In potem so 

imele vse ženske popolnoma zlepljene lase, pomislite, lasje se sploh niso več dali 

razčesati!« Vsi škratje so zaploskali in od navdušenja nad samim seboj je zaploskal še 

frizerski škrat. »In vse ženske, ki so imele lakirane pričeske, so se morale dati ostriči na 

balin in si kupiti lasulje!« Škratje so veselo kimali in hvalili frizerskega škrata. Sraka pa, 

ki je skrivaj prisluškovala na brezi, se je kar naježila. Zdaj je bil na vrsti gozdni škrat, naš 

Kuzma. »Nekaterim je lahko,« je začel, »imajo ugodna delovna mesta in še zdravi so. V 

gozdu pa je škratovščine malo težje uganjati. In razen tega imam revmatizem in se težko 

gibljem.« Vmešal se je frizerski škrat, ki je še zmeraj sijal od ponosa: »Zakaj pa ne nosiš 

dolgih spodnjih hlač?« »Zato,« je jezno odsekal Kuzma, »in razen tega jih nosim, pa nič 

ne pomaga.« »K stvari, Kuzma,« ga je opomnil radijski škrat, »čas teče!« »Že prav,« je 

zagodrnjal Kuzma, »hotel sem samo povedati, zakaj se nisem mogel tako izkazati, kot se 

je frizerski škrat. Torej: pomešal sem jajca iz petih različnih ptičjih gnezd.« »Dobro, 

Kuzma,« je zaklical zidarski škrat, sraka pa je pozelenela od jeze. Zdaj je vedela, kdo je 

kriv, da so bili njeni mladiči čisto drugačni, čisto nemogoči, čisto za nikamor! Zdaj je 

vedela, zakaj so se med seboj do krvi stepli in zakaj jo je največji mladič, mlad krokar, 

kavsnil po glavi in ji izpulil gosenico! O, ti Kuzma, le čakaj! »Malenkost, ni vredno 
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besede, ampak kakor sem že rekel, imam revmatizem in ne morem več toliko postoriti kot 

včasih.« Škratje so razumevajoče pokimali in radijski je dejal: »Mislim, da bo kar v redu, 

Kuzma. Tvoja septembrska škratovščina je čisto zadovoljiva, res!« Zdaj se je na svojem 

gobanu izprsil kuhinjski škrat z belim naškrobljenim predpasnikom in z belo čepico na 

glavi. »Ali lahko kar začnem? Prav. Poslušajte. Kot veste, delam v hotelski kuhinji. Vse 

olje, kar ga je bilo v kuhinji, sem izlil in natočil v steklenice ricinusovega olja – 

posledica: vsi hotelski gostje so dobili sračko. Tako, to bi bilo vse, upam, da ste 

zadovoljni.« In kuhinjski škrat je med splošnim odobravanjem ostalih prijazno in 

zadovoljno kimal na vse strani. Res, zelo so bili zadovoljni z njegovo škratovščino! 

Ploskanje se je poleglo, radijski škrat se je odkašljal, si popravil drobceni mikrofonček, ki 

mu je gledal iz žepa žametne suknjice, vstal je, zavil oči in rekel: »Če nič drugega, je 

menda dovolj, da sem zamešal magnetofonske trakove, ne?« »Kako pa je to bilo?« je 

zanimalo ostale. »Takole,« je povzel radijski škrat. »Napovedovalec je napovedal: Dragi 

poslušalci, na sporedu je oddaja z naslovom: ›Kako najokusneje pripravimo gobje jedi‹. 

In ker sem zamenjal magnetofonski trak, se je oglasila takoj nato pogrebna koračnica. 

Napovedovalec se je moral opravičiti in je bil od zadrege v obraz rdeč kot pesa. Vam to 

zadostuje?« »Popolnoma! Dobro opravljeno!« so zaklicali škratje. »Zdaj bi pa res rad 

slišal, s čim se lahko pohvali tiskarski škrat,« je dobre volje menil radijski, prekrižal roke 

in s priprtimi očmi opazoval tiskarskega. Tiskarski škrat je malo živčno začel: »Kot 

običajno sem se tudi septembra najprej pomudil pri časopisu. Zamenjal sem dva naslova s 

povsem različno vsebino, tako da se je naslov sestavka, ki je opisoval obisk znanega 

državnika v našem mestu, glasil: ›Vlomilec znova na delu‹, članek, ki je poročal o 

vlomilcu, pa je nosil naslov: ›Dobrodošel gost v našem mestu‹. To je vse, kar imam 

povedati,« je končal in se rahlo priklonil. Vsi so tiskarskega škrata že prej zelo cenili, pa 

tudi danes so ga nagradili s ploskanjem. Zadnji je spregovoril zidarski škrat. Ta je bil 

nekoliko okoren in je govoril bolj počasi. »Naredil sem, da so delavci v novo hišo po 

pomoti vzidali okna z napačne strani, tako da se odpirajo in zapirajo od zunaj namesto od 

znotraj.« »Kljuka je torej na zunanji strani hiše?« je zanimalo frizerskega škrata. Zidarski 

se je nasmehnil in pritrdil. »No, to je prav zanimivo,« je prijazno dejal tiskarski škrat, 

»česa takega ne bi bil pričakoval od tebe.« Zidarski škrat je skromno pobesil oči: »Saj 

mogoče res nisem tak butelj, kot nekateri mislijo.« Malo je pomolčal in malce plaho 

dodal: »To je vse. Nič drugega se nisem mogel spomniti.« Zaploskali so tudi zidarskemu 

škratu. In zdaj se je začel družabni večer. Pritekle so škratice in palčice z vrčki deteljnega 

piva, goseničnega likerja in makovega vina. Prinesle so pladnje z narezki iz polžjega 
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mesa, z repnimi rezinami in solatno torto, sklede kompota iz bukovega listja, divje grašice 

in kopriv. To je bila pojedina! Škratice so bile nekatere prav čedne, oblečene v krilca iz 

travnatih bilk in mišjih kožuščkov, palčice pa so bile oblečene še lepše, v pisane cunjice z 

belimi predpasnički iz slakovih cvetov. Pa so rajali in se veselili. Poskočna palčica z živo 

zelenimi lasmi je priplesala do Kuzme in ga poskušala zavrteti v plesu. »Pusti me no,« je 

godrnjal Kuzma, »revmatizem imam.« Palčica pa ni odnehala, smejala se je, opletala z 

zelenimi kuštri in vpila: »Prava reč, revmatizem! Sicer pa ne vem, kaj je to, ampak mene 

nič ne moti, odloži revmatizem na gobo in zapleši z mano!« Kuzmi se je mrki obraz malo 

razjasnil, s palčico sta se prijela za roke in se zavrtela in nihče ni več mislil na 

revmatizem. Ko je vzšel mesec, so vsi utihnili. Prišel je čas, ko je bilo treba podeliti 

nagrado za septembrske škratovščine, in da ne bi bilo prepira in zavisti, so se, kot 

običajno, odločili za žrebanje. Tiskarski škrat je utrgal šest travnih bilk. Pet jih je skrajšal, 

eno pa je pustil daljšo. Dal jih je frizerskemu škratu, da jih je dobro pomešal med seboj. 

Frizerski škrat pa jih je izročil najmlajši palčici, ki je imela zaradi svoje mladosti še 

popolnoma sive lase. Potem so škratje drug drugemu zavezali oči in žrebanje se je začelo. 

Vsak je iz rok sivolase palčice povlekel eno travno bilko. Odvezali so si oči. »Kdo ima 

najdaljšo bilko?« so vpili vsevprek in primerjali bilke med seboj – in glej, kdo je imel 

najdaljšo? – Kuzma! Gozdni škrat Kuzma! Nagrada je bila šopek čarovnih rdečih jagod, 

ki si jih lahko jedel kar naprej, pa jih ni nikoli zmanjkalo, saj so kar naprej dozorevale 

nove – in šopek je bil potemtakem zmeraj poln okusnih jagod. Kuzma je bil neznansko 

vesel, čisto je pozabil na svoj revmatizem, vsakomur je ponudil, naj si privošči jagod od 

njegovega čudežnega šopka. Potem si je vtaknil šopek v gumbnico in rajanje se je 

nadaljevalo vse do polnoči. Sraka je lačna in srdita čepela na brezovi veji. Požirala je 

sline in kovala maščevanje. Le čakaj, Kuzma, o le čakaj! Kmalu po polnoči se je vesela 

družbica razšla z mnogimi pozdravi in z mahanjem rok. Kuzma se je s šopkom jagod 

zadovoljno odpravil proti domu, malce je bil negotov v nogah, malce se mu je vrtelo, pa 

kaj bi to! Še zapel si je, čeprav je vedel, da nima posluha. Pa kaj potem, si je mislil, 

glavno je, da imam veselje do posluha – hik! in pa vzrok za pet – hik! petje! Sraka je 

neslišno letela za njim, preveč pa se mu ni upala približati, čeprav je ves čas prežala, kako 

bi mu ukradla dragoceni šopek. In tako je Kuzma nemoteno prišel do svoje dupline. 

Razgrnil je bršljanovo zaveso, se splazil noter in v hipu zasmrčal. Sraka je malo 

pomislila, potem pa se je odpravila k veverici in jo prebudila. »Kaj, kje, na pomoč – a, ti 

si, sraka,« je rekla veverica, »kakšen način je pa to, da me takole zbudiš?« »Pst, 

poslušaj,« je zašepetala sraka, »nekaj sem zvedela.« »Prava reč! In zato si me prebudila? 
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Kaj pa naj bi takega zvedela ...« »Na primer to, kdo je odnesel tvojo zalogo lešnikov!« 

Veverica je bila v hipu čisto budna, našpičila je uhlje, da bi bolje slišala, in sraka ji je vse 

povedala. Veverici so se zasvetile oči od maščevalnosti. Rekla je: »Tako torej. Greva k 

ježu! Šli sta k ježu, ki se je sprehajal v mesečini. Vse sta mu povedali. Jež je kimal in 

kimal in pripomnil nekaj o škratji zalegi. In potem so se vsi trije odplazili h Kuzmovi 

votlini. Slišali so, kako brezskrbno Kuzma smrči, in to jih je še bolj spodbodlo. 

Spogledali so se in si še enkrat prikimali. Veverica je previdno razgrnila bršljan in 

smuknila v škratovo spalnico. Na mehkih šapicah se je priplazila k ležišču. »Hrrr, grrrk!« 

je strašno glasno zasmrčal Kuzma in veverica je vsa preplašena odskočila. Kuzma se je 

obrnil na drugo stran in spet zasmrčal. »Zdaj pa hitro,« si je rekla veverica, stegnila je 

šapico, otipala zavihek Kuzmovega suknjiča in zavohala sladki jagodni vonj. Že je držala 

šopek, previdno ga je potegnila iz gumbnice, smuk, in je bila zunaj. »Imaš?« je šepnila 

sraka. »Imam. Brž od tod!« Danilo se je že, ko so popraskali po vratih medvedovega 

brloga. Medved je bil že zbujen in si je ravnokar umival zobe. »Dobro jutro, medved!« so 

zaklicali sraka, veverica in jež, »prišli smo zajtrkovat k tebi.« »Kaj, k meni ste prišli 

zajtrkovat? Saj še sam ne vem, kje bom staknil zajtrk zase!« »Zajtrk smo prinesli s 

seboj,« je rekla veverica, »dovolj bo zate in za nas. Poglej, rdeče jagode!« Medved je 

pomilovalno pogledal šopek jagod in se zasmejal. »Prav lepe jagode, prav lepe, pa kaj bi 

z njimi? Premalo jih je.« »Čakaj, to niso navadne jagode,« se je vmešal jež. In so 

medvedu povedali zgodbo o Kuzmi in jagodovem šopku od začetka do konca. Sedli so 

pred medvedovo duplino na mehko travo in se lotili jagod. In res, čim hitreje so smukali 

jagode, tem hitreje so na šopku dozorevale nove. Vsi štirje so se do sitega najedli. Potem 

so se zleknili na sonce in so bili imenitne volje. Škrat Kuzma se je prebudil bolj pozno. 

Žejen je bil in glava ga je bolela in komaj je čakal, da bi se osvežil in pokrepčal s 

hladnimi, dišečimi jagodami – ampak kje pa so?! »Kje so moje jagode,« je zatulil Kuzma 

in skočil pokonci. Preiskal je vso duplino. Jagod ni! Šel je ven in preiskal vso goščavo 

okoli dupline. Jagod ni! Pretresel je svojo obleko, obrnil žepe – jagod ni! »Jagod ni!« je 

skoraj zajokal Kuzma in začel obupano tavati po gozdu. Držal se je za glavo in zdihoval. 

Pa ga je pot zanesla mimo medvedove dupline. Pred vhodom so se na travi valjali 

medved, sraka, veverica in jež. Kuzma je že hotel mimo, pa se je premislil. Obstal je in 

vprašal: »Vi, tamle! Ali ... ali je kdo videl šopek jagod?« Oni štirje so se spogledali in si 

pomežiknili. In zdaj je medved izza hrbta privlekel šopek čudežnih jagod in ga pomolil 

Kuzmi pod nos. »Ali takihle jagod? je nedolžno vprašal. Kuzma je poskočil in hotel 

hlastniti po jagodah, pa jih je medved še pravi čas odmaknil in zagodrnjal: »Hopla, 
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Kuzma, to so naše jagode!« »To so moje jagode! Ukradli ste mi jih!« »Krasti je grdo,« je 

pripomnila veverica čisto mirno, »zmeraj pravim, kako grdo je naredil tisti, ki mi je 

ukradel lešnike.« Kuzmi je vzelo sapo. Sraka je rekla: »Res, grdo je krasti. Posebno, če 

kdo ukrade ptičja jajca in jih podtakne v tuja gnezda, to se mi zdi še posebno grdo.« 

Kuzma je zardel čez in čez. Potem je izdavil: »Ampak to ... to je navadna ... navadna 

lopovščina!« »Lopovščine so neprijetne,« se je oglasil jež, »meni je nekdo, pomisli, z 

ilovico zazidal vhod v votlino, da nisem mogel noter. Res, jaz sem tudi proti 

lopovščinam.« Kuzma je bolj in bolj zardeval. Potem pa je v navalu jeze hotel planiti nad 

veverico pa še nad srako. Pa sta se obe brž skrili za medvedov hrbet. Medved se je 

zakrohotal, da je kar odmevalo, in zaklical: »Kaj hočeš, Kuzma, smo si pač privoščili 

majhno škratovščino!« Kuzma je od jeze tako pozelenel kot lasje njegove sinočnje 

plesalke – in molče odšel. Če se bosta z zelenolaso palčico še kdaj srečala, bosta gotovo 

lep par. Ampak kaj bosta jedla, tega pa ne vem. Rdečih jagod najbrž ne. 
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Priloga 5: Lidija Jesenovec, Veveričke, Hrčkova hruška (2017) 

                  Ilustracije: Veveričke, Vrtec Mladi rod, Črtomirova 14, Ljubljana  
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HRČEK JE NAŠEL HRUŠKO. OGROMNO, RUMENO, 

DEBELO, GNILO, ČRVIVO HRUŠKO. ZELO JE BIL VESEL, 

JASNO, TAKO VESEL, DA JE SKORAJ POČIL OD SMEHA. 

OBVOHAVAL JO JE Z VSEH STRANI, POKUSIL MALO TU, 

VELIKO TAM, OBLIZNIL JO JE MALO ZGORAJ, VELIKO 

SPODAJ IN UGOTOVIL, DA IMA DOBER, SLASTEN, 

OKUSEN, SLADEK, KISEL, GRENAK OKUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDAJ JO JE HOTEL ČIM PREJ SPRAVITI DOMOV. AMPAK 

HRUŠKA JE BILA TAKO VELIKA KOT GLISER ALI AVTO 

ALI MOTOR IN TAKO TEŽKA KOT TOVORNJAK. HRČEK 

JE ZAGRIZNIL V SOČNO MESO IN NAREDIL TAKO 

VELIKO LUKNJO, DA BI SE LAHKO NOTER SKRILA MIŠ. 

POŠTENO SE JE NAJEDEL. 
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POTEM JE ZADEL HRUŠKO NA RAME IN SE ODPRAVIL 

PO STEZICI. UF, TEŽKA JE BILA, TA HRUŠKA, TAKO 

TEŽKA, DA SE JE KAR POKAKAL 

 

 

 

ŽE PO NEKAJ KORAKIH JE OMAGAL IN SPET SE JE 

POKAKAL IN JO SPUSTIL NA TLA. POTEM JO JE SKUŠAL 

S SPREDNJIMI TAČKAMI KOTALITI PO POTI. PA SE JE 

SPET UPEHAL, SKORAJ JE OMEDLEL IN UMRL. KAJ BI? 
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PRILETELA JE OSA PIKA. 

»KAKO DIŠI, KAKO DIŠI!« JE ZAVPILA IN GA PIČILA V 

RITO, »ALI LAHKO MALO OBLIZNEM?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»PA DAJ,« JE PRIVOLIL HRČEK, » ČE BO HRUŠKE MANJ 

JO BOM LAŽJE NESEL IN NE BOM KAKAL, AMPAK BOM 

MOGOČE SAMO MALO LULAL!« 

OSA PIKA JE SEDLA NA HRUŠKO IN SE DO SITEGA 

NAJEDLA. 
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»HVALA, PA ŠE DRUGIČ,« JE REKLA. HRČEK PA JE 

ZAMRMRAL: »BOMO VIDELI BRIHTA. NO, ADIJO!« 

OSA PIKA JE ODLETELA IN HRČEK SI JE SPET NALOŽIL 

HRUŠKO NA RAME. MALO LAŽJA JE ŽE BILA, AMPAK 

HRČEK SE JE SPET UPEHAL IN SE POLULAL. 

SREČAL JE JEŽA PIKA. JEŽ PIKO JE ZASOPEL, OD UST 

SO SE MU CEDILE SLINE, KER JE BIL TAKO LAČEN IN 

JE ZATEŽIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»HRMF! DAJ MI MALO TE HRUŠKE, DAŠ?« 

»IZVOLI,« GA JE POVABIL HRČEK. IN JEŽ PIKO SI JE 

RES IZVOLIL PRIVOŠČITI NEKAJ POŠTENIH, VELIKIH, 

DEBELIH ZALOGAJEV. HRUŠKA JE IMELA ZDAJ ŽE 

PRECEJŠNJO LUKNJO, TAKO VELIKO, DA BI VANJO 

LAHKO ZLEZEL SLON, DOSTI LAŽJA PA NI BILA.  
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JEŽ PIKO SE JE ZAHVALIL: »HRMF!« IN ODŠEL, HRČEK 

PA SPET HRUŠKO NA RAME – IN SPET SE JE POLULAL 

IN VES ZASOPEL ODNEHAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILETEL JE KOS KAVSKO, KI JE BIL VES ČRN IN BEL 

IN VIJOLA IN JE IMEL ZLAT IN SREBRN KLJUN IN 

KAVSNIL V ČRVIVO IN LUKNJASTO HRUŠKO.  

»SAJ DOVOLIŠ?« JE MIMOGREDE PRIPOMNIL, KO JE 

IMEL ŽE POLN KLJUN. 
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»NO JA. KER SI RAVNO TI,« JE REKEL HRČEK. IN KOS 

KAVSKO JE KLJUVAL IN KLJUVAL IN KAR NI HOTEL 

NEHATI. 

»ZDAJ BO PA DOVOLJ!« JE ZAKLICAL HRČEK, KOS 

KAVSKO PA: 

»MAJHEN HRČEK PA VELIKA HRUŠKA, TO NE GRE, TO 

NE GRE! ALI MORA HRČEK ZRASTI ALI PA SE HRUŠKA 

ZMANJŠATI IN UMAKNI SE MI ALI PA BOM ŠE TEBE 

ZRAVEN POŽRL!« 

IN RES JE HRUŠKO POŠTENO ZMANJŠAL. HRČEK JE 

BIL BEDASTO JEZEN IN GA JE GRDO GLEDAL. KOS 

KAVSKO PA JE ZAŽVIŽGAL: 

» NIKAR SE NE JEZI HRČEK, DRUGAČE BO SLABO ZATE 

IN TI BO ŽAL, KER TE BOM TAKO PRETEPEL, DA BOŠ 

VES MODER OKROG OČI! NEHAJ SE REPENČIT!« 

IN HRČEK RES NI BIL VEČ JEZEN, KO JE DVIGNIL 

HRUŠKO IN OPAZIL, DA JE VELIKO LAŽJA. ZDAJ JO JE Z 

LAHKOTO NESEL, ŠE TEKEL JE LAHKO IN SPLOH SE NI 

VEČ POLULAL ZRAVEN.  
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PODVIZAL SE JE, DA BI PRIŠEL ČIM PREJ DOMOV. 

AMPAK NA SREDI POTI JE STALA DROBNA, DEBELA, 

TENKA HRČICA, POBARVANA PO OBRAZU, S 

POBARVANIMI LASMI, ČUDNIM NOSOM KOT OSTRŽEK, 

S SMRKLJEM, KI JI JE TEKEL IZ NOSU, S SUHO DLAKO 

IN OČALI IN KLOBUKOM IN S TORBICO NA RAMI. 

VIDELA JE HRČKOVO HRUŠKO, PA SI NI UPALA NIČ 

REČI, SAMO GLEDALA JE TAKO HREPENEČE, DA SO JI 

KAR SOLZE TEKLE IZ OČI IN HRČEK SE JE NAZADNJE 

USTAVIL IN ODLOŽIL HRUŠKO NA TLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRČICA JE ŠE ZMERAJ SAMO GLEDALA HRUŠKO PA 

HRČKA, HRČKA PA HRUŠKO. KONČNO JE HRČEK 

VPRAŠAL: 

»SI LAČNA?« 



66 
 

HRČICA JE PLAHO PRIKIMALA. 

»ALI SI DANES SPLOH ŽE KAJ JEDLA?« 

»NIČ,« JE ŠEPNILA HRČICA. »ŽE DVAJSET LET NISEM 

JEDLA IN POVRH VSEGA JE DANES MOJ ŠESTI 

ROJSTNI DAN...« 

»VSE NAJBOLJŠE!« JE ZAVPIL HRČEK, »VSE 

NAJBOLJŠE MOJA STARA, GRDA, DEBELA, OGROMNA 

HRČICA! IN TOLE HRUŠKO TI PODARIM IN ŠE ENKRAT 

VSE NAJBOLJŠE!« IN JO JE TAKO STISNIL K SEBI, DA 

SE JE POKAKALA OD SREČE IN HRČEK JE ODDIRJAL, 

KER JE TAKO SMRDELO IN JE BILA HRČICA VSA 

SLUZASTA. HRČICA JE GLEDALA ZA NJIM IN OČKE SO 

SE JI SVETILE OD SOLZ. POTEM JE Z OBEMA 

TAČICAMA OBJELA HRUŠKO IN ZAČELA GLODATI IN 

VSO JE POJEDLA, TUDI VSE ČRVE, KI SO BILI V NJEJ IN 

NAZADNJE JE ŠE SEBI ODGRIZNILA PRST IN TUDI 

TEGA JE POJEDLA. 
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