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POVZETEK 

 

V diplomskem delu bom v teoretičnem delu predstavila pravljično pripovedno prozo in 

modele kratke sodobne pravljice po klasifikaciji Marjane Kobe ter opisala življenje mladinske 

pisateljice Ide Mlakar. V empiričnem delu pa bom izvedla primerjalno analizo med 

pravljicami Ide Mlakar ter modeli kratkih sodobnih pravljic po klasifikaciji Marjane Kobe. 

 

Predstavila bom tudi podobnosti in razlike med literarnimi liki v modelu kratke sodobne 

pravljice Ide Mlakar in literarnimi liki v modelu ljudske in avtorske (klasične) pravljice. 

 

Ključne besede: opredelitev pravljice, ljudska pravljica, klasična umetna pravljica, sodobna 

umetna pravljica 

 

 

 

 

ORIGINALITY IN LITERARY TALES OF IDA MLAKAR 

 

SUMMARY 

 

In the theoretical part of my thesis I will present the narrative tale prose and models of short 

contemporary tales as classified by Marjana Kobe and describe the life of the juvenile writer 

Ida Mlakar. In the empirical part I will perform a comparative analysis between Ida Mlakar’s 

tales and models of short contemporary tales as classified by Marjana Kobe. 

 

I will also present similarities and differences between literary characters in the models of 

short contemporary tales of Ida Mlakar and literary characters in the model of folk and 

authorial (classical) tales. 

 

Key words: definition of a fairy tale, folk tale, classical literary fairy tale, modern literary 

fairy tale 
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1 UVOD 

 

Kraljestvo pravljic je mogočno in večno. Verjetno je bil skoraj vsak izmed nas v svojem 

otroštvu deležen potovanja v svet čudežnih doživetij. Za otroke je svet pravljic nekaj 

izjemnega, saj nagovarja njegovo osebnost v celoti, priznava njegove težave, mu pojasnjuje 

občutke, ki se mu porajajo ob njih in mu pokaže rešitev problema ter izpolnjuje njegovo 

potrebo po domišljijskem svetu. 

 

Pravljica daje krila za premagovanje peze vsakdanjosti in za polet v višave. Je čarobna 

(čudežna) dežela otroštva, tistega obdobja življenja, ki je najmanj odvisno od vseh mogočih 

omejitev. Milan Crnković je s temi besedami poudaril eno izmed poglavitnih značilnosti 

pravljic. Razmejil je njen odnos do tako imenovane konvencionalne resničnosti, kakršno 

zaznavamo s svojimi čutili (Crnković, 1988: 20). 

 

In vendar bi lahko rekli, da je moč pravljic neomejena. Alenka Goljevšček je to izrazila z 

mislijo: Pravljice vedo več, kot mislijo, da vedo. Prav zato tudi so pravljice: izmišljene, 

neverjetne zgodbe – a obenem človeško globoko izkušene in resnične. In večno mlade 

(Goljevšček, 1991:190). 

 

Pravljice so univerzalne, pa naj so ljudske ali umetne, otroka uvajajo v življenje, ga prvič 

soočajo z literaturo, spodbujajo njegovo domišljijo, odrasle pa vračajo v otroštvo. V pravljici 

vsak lahko najde nekaj zase. 
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2 PRAVLJIČNO–FANTASTIČNA PRIPOVEDNA PROZA 

 

Pravljica je naša domovina. 

Tja držijo vrata domišljije 

s ključi neverjetne čarovnije: 

vse je čudež, igra in toplina.            Tam imajo vse besede krila, 

                                                          v stvareh utripa živa žila. 

                                                         Tam otroci ljubijo strahove 

 Ko zapremo vrata domišljije          in iz peska zidajo gradove. 

in zgubimo ključe čarovnije, 

pravljica otroštva mine, mine …      Sami in veliki sred tujine 

                                                         iščemo čarobni vir spomina: 

                                                         pravljica je naša domovina. 

                                                                                             (Boris A. Novak) 

 

Boris A. Novak (Novak, 1989) je svet domišljije in pravljice, kamor uspeš priti le s ključem 

čarovnije, označil za domovino. Le-ta naj bi bila območje, kjer se počutimo sproščene, 

ljubljene in zaščitene. Otroci lahko med poslušanjem pravljic doživljajo podobne občutke, 

sploh če je ustvarjena vez med njim in pripovedovalcem. Verjetno pa se prijetno počutijo na 

koncu pravljice ob končni zmagi dobrega nad zlim, ki se pogosto pojavlja kot element ljudske 

pravljice. Čeprav naj bi v obdobju odraslosti izgubili stik s pravljičnim svetom, pa naj bi nam 

ostal spomin na občutja v povezavi s pravljicami iz otroštva. 

 

Lewis Carroll pravljico poetično poimenuje »dar ljubezni«, saj pravljica »ničesar ne terja, 

ampak opogumlja, budi upanje v prihodnost in obljublja srečen konec« (Bettelheim, 2002). 

Po njegovih besedah osebe in dogodki v pravljicah utelešajo in ponazarjajo notranje konflikte 

in pri tem spretno svetujejo, kako jih razrešiti. Pravljica se pripoveduje na preprost način in od 

poslušalca ničesar ne zahteva za razliko od mita, iz katerega pravljica izhaja. Posledično ima 

pravljica veliko večjo moč kot mit, ker se »niti najmanjšemu otroku ne dozdeva, da ga 

pravljica sili ravnati na kakšen poseben način, prav tako mu nikdar ne zbuja občutka 

manjvrednosti« (Bettelheim, 2002). Ravno zato pa otroci iz pravljic lažje prenesejo ideje za 

razreševanje svojih eksistencialnih problemov, saj predstavljajo tako dogodke, povezane z 

doživljanjem sreče in ljubezni kot tudi stiske in bolečine. Čeprav je smrt ena od tabujskih tem 

v literaturi, se pogosto pojavlja v pravljičnih vsebinah. Pravljice otroka seznanjajo z 

običajnimi dogodki življenja, tj. z rojstvom, poroko, staranjem in smrtjo. Te vsebine bi 
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                                                                   KLASIČNA UMETNA 

                                                                   PRAVLJICA 
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                        (AVTORSKA)                                                          KRATKA  SODOBNA 

                        PRAVLJICA                      SODOBNA                    PRAVLJICA 

                                                                   PRAVLJICA                                                              

                                                                                                           FANTASTIČNA 

                                                                                                           PRIPOVED 

marsikdo najraje izpustil pri pripovedovanju, češ da bodo otrokovemu dojemanju bolj škodile 

kot koristile, vendar je to mišljenje zmotno, saj otroku potek pravljice sporoča, da je kljub 

veliki in boleči izgubi vedno možnost za pozitivne rešitve v življenju.  

 

Kljub temu da so v pravljicah tudi nasilne in krute vsebine, pa večina ob sami besedi pravljica 

pomisli na prijetne trenutke povezanosti z osebo v svojem otroštvu. Ponavadi ji pripisuje velik 

pomen, saj se ob branju, sploh pa v primeru pripovedovanja pravljice, med pripovedovalcem 

in poslušalcem splete nevidna vez. V knjigi Brez pravljice ni otroštva Zdenka Zalokar Divjak 

(Zalokar Divjak: 2002) navaja kar nekaj avtorjev (Sara Cone Bryant, Rene Guillot, Mathilda 

Leriche, Charlotte Rougemont, Ruth Sawyer, Maria L. Shedlock), ki postavljajo 

pripovedovanje pravljic nad branje. Njihovo skupno prepričanje je, da je živo pripovedovanje 

iz oči v oči najtesnejši in najpristnejši stik z otrokom. 

 

Termin pravljica še danes najpogosteje in najbolj samoumevno enačimo z ljudsko pravljico. 

Pogosto ga uporabljamo tudi kot nadpomenko / zbirni pojem za vsebinsko in slogovno 

različna nerealistična besedila, ki jih literarni teoretiki  natančneje razvrščajo v tri skupine: 

ljudska pravljica, klasična umetna pravljica in sodobna / moderna pravljica (Kobe, 1982: 5; 

Kobe, 1999 a: 5). Delitev pravljic v različne skupine lahko ponazorimo s preprostim 

prikazom.        
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2. 1 Ljudska pravljica 

 

Ljudska pravljica je krajše besedilo prozne oblike, lahko tudi v verzih. V leksikonu 

Cankarjeve založbe (ur. M. Ogrizek, 2006: 884) je opredeljena kot pripoved o čudežnih 

dogodkih, navadno s srečnim koncem, v kateri se uveljavlja preprosta etika dobrega in zlega. 

Poznajo jo vsi narodi. Načrtno so ljudske pravljice začeli zbirati in zapisovati v začetku 19. 

stoletja. 

 

V celotni mladinski književnosti ne bi našli skorajda ničesar, kar bi lahko v številnih pogledih 

tako obogatilo in zadovoljilo otroka in odraslega kakor ljudska pravljica. S temi besedami je 

Bettelheim izpostavil ljudsko pravljico kot najboljšo izbiro za začetni stik otroka s 

književnostjo. 

 

In vendar so pravljice, ki so se spreminjale in bogatile vsakdanjik posameznih ljudstev, sedaj 

nekako prešle »iz mode«, saj se otroci 21. stoletja včasih niti ne znajdejo v vsej množici 

pravljic v najrazličnejših oblikah, poleg tega pa so še zasuti z raznimi drugimi mediji, od 

računalniških igric do nešteto televizijskih programov, ki za telesni in duševni razvoj otrok ne 

naredijo veliko pozitivnega. 

 

Značilnosti ljudske pravljice 

 

Opredelili bomo glavne značilnosti ljudske pravljice. Povzela sem jih iz strokovnih člankov 

Marjane Kobe in jih dopolnila z vsebino zapiskov s predavanj Milene Mileve Blažić. 

 

Pri ljudski pravljici avtor ni znan, saj so se zgodbe prenašale z ustnim izročilom. Pri tem so 

se spreminjale, saj so si jo pripovedovalci prilagodili po svoje, glede na poslušalce in 

razpoloženje, bistvo pravljice pa je ostajalo nespremenjeno. Vsaka različica je sad 

dolgotrajnega prenašanja kolektiva poslušalcev, njihove osebne, družbene in zgodovinske 

kulture. 

 

Dogajanje v ljudski pravljici poteka na eni sami ravni, na kateri sta resnični in čudežni svet 

neločljivi kategoriji. Ravno tako ne zasledimo, da bi se junaki čudili pojavljanju nadnaravnih 
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bitij, pojavov in različnih čudežev, saj svoj svet samoumevno doživljajo na čaroben način, kar 

otroku nudi oporo pri razvijanju domišljijske igre in podoživljanju čustev (Kobe, 1982:10). 

 

Čas in kraj dogajanja v ljudski pravljici nista določena. Opisi so navadno zelo skopi in 

klišejski (Bilo je v davnih časih za devetimi gorami …). 

 

Začetek in konec se ponavljata, saj v ljudski pravljici zasledimo skoraj iste ali pa vsaj 

podobne besede. V pravljični svet ponavadi vstopamo z besedami Nekoč sta živela …, Za 

devetimi gorami …, Pred davnimi leti … ipd. Zaključujemo pa z … in še dolgo sta srečno 

živela, … in srečno sta živela do konca svojih živih dni, … živijo še danes, če še niso umrli. 

 

Literarni liki v ljudski pravljici so bolj tipi kakor značaji. Pogosto se pojavljajo kralj, 

kraljica, babica, dedek, čarovnica, mačeha, trije bratje itd. Liki so jasno izrisani, podrobnosti 

pa so, če niso zares pomembne, ponavadi izpuščene. Večinoma ne zasledimo niti imen 

pravljičnih likov ali pa so ta izmišljena (berač, bratec, hčerka, kralj, kraljica, princ, sestrica, 

trije prašički, Janček ježek, Muja Karotova, Nasta, Pepelka, Rdeča kapica, Sneguljčica, 

Zlatolaska …) (Kobe, 1982: 11). 

 

Pravljični liki niso ambivalentni, tako kot smo resnični ljudje. So izključno dobri ali hudobni, 

vmes ni ničesar. Ustvarjeni so v črno-beli tehniki: ena sestra je dobra, lepa, marljiva, druga je 

hudobna, grda in lena; en brat je pameten, drugi je neumen; eden od staršev je topel, dober in 

zaščitniški, drugi je hudoben in preračunljiv. Polarnost je v pravljicah uporabljena zato, ker 

le-ta prevladuje tudi v otrokovi duševnosti. S tem je otroku pravljica lažje razumljiva in 

dojemljiva glede razlikovanja prikazanih obeh značajskih skrajnosti. 

 

Pojavljajo se tudi pravljična bitja (čarovniki, palčki, povodni mož, vile) in rekviziti 

(čarobne palice, čarovni prah, kronica, prstani, škarjice) z nadnaravnimi močmi, ki so v 

pomoč (ponavadi) pozitivnim pravljičnim likom. Ljudje so radi popestrili pravljice z 

vsemogočnimi in skrivnostnimi silami, ki so botrovale prenekaterim nesrečnim zapletom in 

srečnim razpletom. 

 

V ljudskih pravljicah se pogosto pojavljajo pravljična števila: ena, tri, sedem, devet, deset, 

dvanajst, trinajst (npr. edinka, trije bratje, sedem palčkov, za devetimi gorami, desetnica, 

dvanajst mesecev). 
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Moralni problem v ljudskih pravljicah ustvarja tudi pogost boj med dobrim in zlim, ki ga 

srečujemo v vsakdanjem življenju. Tudi zlo je v nekaterih pravljicah privlačno v upodobitvi 

strašnega zmaja ali moči čarovnice, ki lahko začasno zmaga. Vendar ponavadi sledi končno 

spoznanje, da se hudobija in zločin ne obneseta, saj negativni lik pogosto izgubi boj. Ob 

zmagi dobrega nad slabim, pravice nad krivico, resnice nad lažjo, dobrote nad hudobnostjo se 

otroku vceplja občutek za moralo (Blažić, 2004–2005). 

 

2. 2 Klasična umetna pravljica 

 

V poimenovanju »klasična umetna pravljica« nam prilastek »klasična« pomeni predvsem to, 

da gre za starejši oz. prvotni vzorec avtorske pravljice 19. stoletja, izraz »umetna« opozarja, 

da so dela avtorska (Kobe, 1999: 5). Model ljudske pravljice je bil v 19. stoletju neposredni 

predhodnik klasične umetne pravljice, od katerega je le-ta prevzemala motivno-tematske in 

morfološko-strukturne prvine. 

 

Dandanes nam termin klasična umetna pravljica pomeni vzorec avtorske pravljice, ki se 

bodisi neposredno naslanja na model ljudske pravljice bodisi vztraja v tradiciji izvornega 

vzorca avtorske pravljice iz 19. stoletja, predvsem tistih različic, ki se bolj ali manj odmikajo 

od modela ljudske pravljice (prav tam: 5). 

 

Prilastek klasičen sicer lahko zaznamuje različne lastnosti, v primeru pravljice pa sta 

najustreznejši naslednji slovarski razlagi: 

1) ima obliko, sestavine, ujemajoče se s tipično, značilno predstavo določenega pojma v 

preteklosti; 

2) figurativno pomeni tudi prvorazreden, zgleden, umetniško dovršen oziroma popoln 

primerek. 

Termin klasična pravljica danes v literarni vedi najpogosteje označuje tip pravljice, v kateri je 

privrženost pripovedni tradiciji močnejša od inovacij, oziroma pravljico, ki v svoji zunanji in 

notranji strukturi bolj ali manj ohranja značilne prvine ljudske pravljice (Tancer-Kajnih, 1995: 

40–41). 

 

Prvi pravljičar, ki je zaznamoval klasično umetno pravljico, je bil danski pisatelj in pesnik 

Hans Christian Andersen. Dotedanje pravljične motive je razširil, poleg tega pa svojim 



 

 - 7 -

pravljicam vdahnil tudi osebno noto, saj je prek njih izpovedoval subjektivno doživljanje in 

mišljenje. Njegove pravljice nam z občutkom za lepo in pravo ter z blagim posmehom še 

danes pomagajo razumeti svet, pa naj so se življenjske razmere še tako spremenile. Andersen 

je uspel pravljico izdelati do klasične popolnosti, saj je vanje vnesel povsem individualno 

poetiko. Njegove osebe so psihološko dovršeni liki, ki v ravnanju in medsebojnih zapletih ne 

ravnajo napak, saj se vse zgodi, kot se mora. Polonca Kovač je zapisala, da njegove pravljice 

»niso izmišljene sanje, ampak prepesnjena podoba resničnosti« (Andersen, 1998: 10). V 

spremni besedi k Andersenovi zbirki pravljic je izpostavila izjemnost Andersenovega 

ustvarjanja: Andersenove pravljice s svojimi poglobljenimi psihološkimi opazovanji 

opozarjajo na tisoč malenkosti, šolajo našo tankočutnost in nam pomagajo, da si ustvarimo 

lastno sodbo. V teh pravljicah tiči ves svet v svoji raznolikosti – vesel in poetičen, tragičen, 

malenkosten, strpen in škodoželjen in ves prekipevajoč kot življenje samo. Njegove pravljice 

vzbujajo radovednost, dvom in strpnost, silijo nas k premišljevanju, kako in zakaj, in nam 

pomagajo, da se počutimo doma na temu svetu. Lepo je, da jih imamo (prav tam: 10). 

 

Pri Andersenu razberemo vsaj tri različne vzorce klasične umetne pravljice. V prvi vzorec 

sodijo tiste pravljice, v katerih se avtor očitno naslanja na ljudsko pravljico (npr. Divji labod); 

v drugi vzorec spadajo pravljice, v katerih je že opazen močan avtorski odmik od vzorca 

ljudske pravljice (npr. Slavec); v tretji vzorec pa sodijo pravljice, pri katerih gre za popoln 

odmik od ljudske pravljice (npr. Cvetlice male Ide, Stanovitni kositrni vojak, Zaročenca) 

(Kobe, 1999 b: 11). 

 

Klasična umetna pravljica ni enotna literarna kategorija, saj jo lahko razdelimo na različne 

podtipe, ki »imajo določene razlikovalne lastnosti« (Tancer-Kajnih, 1995: 41). Prehodno 

obliko ljudske pravljice v umetno predstavlja literarna ljudska pravljica, kjer zaznamo 

»izrazito trpno posnemanje vseh najznačilnejših prvin ljudske pravljice« (prav tam: 41). 

Avtorica omenjenega članka izpostavlja dejstvo, da je resnično izvirna podoba ljudske 

pravljice v knjižnih izdajah silno redka, saj so avtorji, kljub želji po posredovanju avtentičnih 

podob ljudskih besedil, literarizirane zapise ljudskega pripovedništva navdihnili tudi s svojim 

slogom. 

 

Tancer-Kajnihova nadaljuje, da občutno večji delež avtorskih literarnih prvin zavzema 

literarna pravljica, saj ustvarjalci ljudske like in motive podrejajo lastni domišljiji in jih bolj 

ali manj svobodno preoblikujejo. V besedilih te kategorije zasledimo vnašanje krajših opisov 
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v tipično pripovedno obliko ljudske pravljice, ki poudarjajo notranje življenje pravljičnih oseb 

ter prikazovanje pokrajine. 

 

Nadalje avtorica izpostavlja, da je meja med obema podtipoma v literarni praksi včasih težko 

določljiva in da je po njenem mnenju pomanjkljivo tudi poimenovanje, saj je prilastek 

»literarna« na področju besedne umetnosti preveč splošen. Termin tradicionalna pravljica  

lahko označi oba podtipa glede na »odločilno prisotnost elementov ljudskega slovstva« 

(Tancer-Kajnih, 1995: 42).  

 

V specifičnih okoliščinah druge svetovne vojne na slovenskih tleh, se je v književnosti 

pojavila partizanska pravljica. Zaradi aktualnega zgodovinskega dogajanja so se spremenile 

nekatere tipične lastnosti pravljice. Tradicionalne pravljične junake so nadomestili pogumni 

partizani z zavezniki (poosebljena slovenska narava), pohlepni, hudobni sovražniki in 

izdajalci pa so zamenjali pravljično zlo. Končni pravljični čudež je izgubil pomen, saj ga je 

nadomestila na realističen način izbojevana zmaga, pravljična morala je zato temeljila na 

poveličevanju pravičnosti in plemenitosti narodnoosvobodilnega boja. 

 

Tudi na slovenskih tleh imamo pisatelje in pisateljice, ki so ustvarjali klasične umetne 

pravljice po vzoru ljudskih pravljic. Ivan Cesar in Jože Pogačnik sta v literarnozgodovinski 

pregled Dječja književnost uvrstila naslednje avtorje, ki so ob koncu prve dekade 20. stoletja v 

korpusu slovenske mladinske književnosti tvorili klasično literaturo za otroke in mladostnike: 

Fran Levstik, Josip Stritar, Dragotin Kette, Oton Župančič, Fran Milčinski, Josip Vandot, 

France Bevk, Tone Seliškar, Prežihov Voranc, Anton Ingolič, Leopold Suhodolčan, Lojze 

Kovačič, Slavko Pregl, Tone Pavček, Dane Zajc, Kajetan Kovič, Niko Grafenauer, Svetlana 

Makarovič in Ela Peroci (Haramija, 2009: 7, 8). 

 

Značilnosti klasične umetne pravljice 

 

Klasična umetna pravljica je krajše prozno literarno delo, v katerem med tako rekoč obvezne 

elemente sodijo: 

 enodimenzionalnost dogajanja; 

 poglobljena karakterizacija likov; 

 podrobnejši krajevni in časovni opis dogajanja; 
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 linearno stopnjevanje pripovedi (tradicionalni dvojni ali trojni ritem zaokroženih 

epizod); 

 jasno izpeljana pripovedna in kompozicijska struktura, ki temelji na bogati fabuli; 

 privlačna zgodba z razvidnim vsebinskim jedrom in izpostavljenimi globoko 

moralnimi občečloveškimi sporočili; 

 poudarjena vloga pozitivnih vrednot (etična polarizacija likov in dogodkov); 

 harmonični red sveta (končna pravična zmaga dobrega zaradi najraznovrstnejših 

čudežev); 

 čudežno, ki ga ustvarjajo preverjeni literarni postopki (animizem, antropomorfizacija, 

metamorfoze, sofisticizem itd.) (Tancer-Kajnih, 1995: 41). 

 

2. 3 Sodobna umetna pravljica 

 

Model klasične umetne pravljice se je v 20. stoletju umaknil v ozadje, saj se je v ospredju 

pojavil novejši vzorec, imenovan sodobna pravljica. V omenjenem poimenovanju nam 

prilastek »sodobna« pove, da je dogajanje v zgledih tega literarnega vzorca praviloma vpeto v 

sodobni prostor in čas (Kobe, 1999 a: 5). Mogoče je tudi poimenovanje »sodobna umetna 

pravljica«, vendar je jasno, da so dela tega literarnega vzorca »umetna« oz. avtorska. 

 

Marjana Kobe v nadaljevanju razprave o sodobni pravljici omenja različna poimenovanja, in 

sicer »moderna pravljica«, »fantazijska pravljica«, »moderna fantazijska pravljica«, 

»antipravljica«, »moderna domišljijska zgodba« in »domišljijska pripovedka«, vendar 

utemeljuje, da je po njenem mnenju termin sodobna pravljica ustreznejši od termina moderna 

pravljica, saj se zdi izraz »sodoben / sodobna« bolj odprt (prav tam: 5). Čeprav se pojavlja 

pomislek, da sodobnost ne more trajati večno in bo slej ko prej postala zastaran termin. Težko 

rečemo, kakšna bo »sodobna« pravljica čez sto, dvesto let, vsekakor pa bo naš sedanji čas 

takrat preteklost in ne več v kontekstu sodobnosti. 

 

Ključna značilnost, ki razmejuje sodobno umetno pravljico od ljudske in nekaterih različic 

klasične umetne pravljice, je dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost dogajanja (v nasprotju z 

enodimenzionalnostjo). Dogajanje poteka na dveh ravneh, realni in irealni, pri čemer 

praviloma prihaja do vdora fantastičnih (irealnih / iracionalnih) prvin v realni vsakdan 
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glavnega otroškega literarnega lika. Irealna raven dogajanja omogoča razreševanje vsakršnih 

psihičnih stisk in problemov, ki jim otroški lik v realni vsakdanjosti ni kos (Kobe a, 1999: 7). 

 

Kobetova (prav tam: 8) opredeljuje dva načina soočenja realne in irealne ravni. Lahko se 

dogajanje odvija dvodimenzionalno v enem samem svetu, v katerem irealno raven dogajanja 

kreira glavni otroški literarni lik, lahko pa je dvodimenzionalnost prisotna v dveh med seboj 

ločenih svetovih, kjer pa otroški lik ni (neposredni) kreator irealne ravni dogajanja, ampak je 

z njim povezan vzrok za prehod. Kot zgled prve variante omenja pravljico L. Kovačiča 

Fantek na oblaku, kjer Darko s terase domače stolpnice z vrvico ujame oblak, leže nanj, se 

odrine od domače hiše in zaplava nad mestom, medtem, ko njegova mama zanj peče piškote 

in njegovi prigodi ne verjame. Primer druge variante pa predstavlja besedilo E. Peroci Moj 

dežnik je lahko balon, ki ustvarja fantastično deželo Klobučarijo kot irealno jedro vpeto v 

realni vsakdan deklice Jelke. 

 

Izraz sodobna pravljica uporabljamo za dva vzorca besedil: kratko sodobno pravljico in 

fantastično pripoved. 

 

2. 3. 1 Kratka sodobna pravljica 

 

Kratke sodobne pravljice so manjšega obsega, v povprečju 1,5 do 10 strani. Pojavlja se v 

slikaniški izdaji ali kot zbirka kratkih sodobnih pravljic, namenjena predvsem bralcem 

začetnikom.  

 

Kratka sodobna pravljica je razvila več različic glede na glavni literarni lik: 

 z otroškim glavnim literarnim likom (npr. Lojze Kovačič: Fantek na oblaku, Ela 

Peroci: Moj dežnik je lahko balon); 

 z oživljeno igračo / oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom (npr. Kajetan 

Kovič: Pajacek in punčka, Vitomil Zupan: Plašček za Barbaro); 

 s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom (npr. Svetlana Makarovič: 

Prašičkov koncert, Živalska olimpijada); 

 s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom (npr. Gregor Strniša: Lučka 

Regrat); 
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 s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom (npr. Fran 

Milčinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka, Boris A. Novak: Nebesno gledališče); 

 z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (npr. Svetlana 

Makarovič: Coprnica Zofka, Škrat Kuzma dobi nagrado). 

 

Med navedenimi različicami zavzema osrednje mesto kratka sodobna pravljica z otroškim 

glavnim literarnim likom (Kobe a, 1999: 6). 

 

Značilnosti kratke sodobne pravljice z otroškim glavni literarnim likom: 

 temeljna tema, snov in motiv je otroški doživljajski svet in igra; 

 dogajanje poteka po sintetični dogajalni liniji (pogosto skrčeno na droben izsek iz 

otrokovega vsakdanjika); 

 osebe imajo natančno orisane značaje in psihološko utemeljen individualni 

doživljajski svet, pogosto poimenovane z imeni; 

 glavni literarni lik je sodoben mestni otrok, starosti od predšolskega do zgodnejšega 

šolskega obdobja, saj je v tem obdobju igra pomembna otrokova aktivnost, doživljanje 

realnega in irealnega sveta pa dojema kot enakovredni resničnosti; 

 liki odraslih ljudi so pogosto navzoči (praviloma imajo stransko vlogo), lahko pa so 

tudi odsotni; 

 dogajanje poteka na dveh ravneh, realni in irealni, značilen je vdor irealnih oz. 

fantastičnih elementov v realni vsakdanjik glavnega otroškega literarnega lika, kar 

vzpostavi dvodimenzionalnost dogajanja. Čeprav sta začetek in sklep dogajanja 

umeščena v resnični vsakdanjik, ima posebno težo irealni svet, saj omogoča 

razreševanje problemov, ki jim v realnosti ni kos. Otroškemu literarnemu liku se brez 

zadržkov izpolnijo vse potrebe in želje; 

 literarni liki odraslih ostajajo na realni ravni dogajanja, otroški liki se »selijo« iz 

svojega realnega vsakdana v fantastični svet in se spet vračajo v realnost – kot pri igri, 

odraslim likom ta sposobnost ni dodeljena ali pa so nanjo pozabili, jo izgubili. Tako ni 

naključje, da so otroški liki praviloma v starosti, ko je igra pomembna; 

 vzrok oz. povod za vdor irealnih elementov v realnost je večinoma realen, povezan z  

otrokovo psihično stisko, problemom, osamljenostjo in potrebo po igri, boleznijo, 

vročinskimi halucinacijami ali v realnosti neuresničljivo željo; 
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 pripovedovalec je vseveden in na različne načine komunicira z otroškimi sprejemniki, 

včasih izstopi in mladega bralca oz. poslušalca neposredno nagovori; 

 dogajalni čas in prostor sta postavljena v sodobnost, dogajalni prostor je navadno 

natančneje določen in razpoznaven kot sodobno mestno okolje; 

 sporočilo pravljice praviloma ne moralizira, za razliko od ljudske pravljice. Avtorji 

zagovarjajo otroški način doživljanja sveta. 

 

M. Kobe (1999 a: 7–11) ugotavlja, da se glede na motivno-tematske in morfološko-strukturne 

značilnosti pravljice z otroškim glavnim literarnim likom približujejo modelu fantastične 

pripovedi. 

 

Ker bomo v nadaljevanju diplomskega dela analizirali štiri sodobne pravljice Ide Mlakar, v 

katerih kot glavna literarna lika nastopata pujska Bibi in Gusti, bomo po klasifikaciji M. Kobe 

pogledali tudi značilnosti kratke sodobne pravljice s poosebljeno živaljo kot glavnim 

literarnim likom. 

 

Značilnosti kratke sodobne pravljice s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom: 

 glavni literarni lik je poosebljena žival (npr. Polonca Kovač: Klepetava želva, 

Pitonova zgodba; Kajetan Kovič: Maček Muri, Mačji sejem; Svetlana Makarovič: 

Mucek se umije, Mačja preja, Razvajeni vrabček). Literarni lik navadno privzame 

otroško držo in dikcijo (razvajen sodoben otrok – Razvajeni vrabček, Mucek se umije); 

 stranski liki so pogosto ljudje (tudi otroci), lahko tudi druge poosebljene živali, 

rastline, predmeti. Med glavnim literarnim likom in človeškimi liki je komunikacija 

lahko vzpostavljena, lahko pa do nje ne pride; 

 značilna je sintetična dogajalna linija; 

 dvodimenzionalnost je značilna za vse različice kratke sodobne pravljice, torej tudi 

za obravnavano. Dvoplastnost dogajanja se odvija v enem samem svetu, v njem pa 

irealno raven dogajanja vzpostavi glavni literarni lik (za razliko od kratke sodobne 

pravljice z otroškim glavnim literarnim likom, kjer sta lahko realni in irealni svet 

ločena); 

 funkcija glavnega literarnega lika je vzpostavitev irealne ravni dogajanja, ki jo le-ta 

doseže preko soočenja z realnim svetom ljudi (ko deluje antropomorfno). Poosebljena 



 

 - 13 -

žival (glavni literarni lik) lahko vzpostavi neposredno komunikacijo s svetom ljudi ali 

pa tudi ne; 

 dogajalni čas in prostor sta postavljena v urbano okolje sodobnega časa; 

 prevladuje avktorialni pripovedni položaj z vsevednim pripovedovalcem, ki ima 

pregled nad celotnim dogajanjem. Z otroškim sprejemnikom pogosto vzpostavlja 

zaupen stik, ki je nazorno prikazan v kratki sodobni pravljici Gregorja Strniše Lučka 

Regrat: »Potem zapre regratka vso glavo, tako kot zvečer v postelji zaprete vi usta in 

oči.« Na tak način ohranja zaupni stik skozi vso pravljico otroški sprejemnik dojema 

dogajanje v pravljicah z vidika poosebljene živali; 

 sporočilo pravljice navadno ne moralizira, včasih pa je basensko naravnano; 

 predhodni literarni vzorec naj bi bil Andersenov model klasične umetne pravljice 

(različice, ki se je močno oz. dokončno odmaknila od modela ljudske pravljice) (Kobe, 

2000 b: 6–15). 

 

2. 3. 2 Fantastična pripoved 

 

Fantastična pripoved je za razliko od kratke sodobne pravljice obsežnejše besedilo, ki je 

namenjeno starejšim bralcem, saj zunanji obseg meri do 100, 200 in več strani, pa tudi na 

jezikovno-slogovni in oblikovno-kompozicijski ravni je zahtevnejše. 

 

Fantastična pripoved je razdeljena na poglavja, ki vsako zase predstavlja zaključeno bralno 

enoto. Glavni junak je sodoben otrok urbanega okolja, njegovo potovanje pa je polno 

preizkušenj (neobičajne prigode, nenavadna srečanja, nepričakovani zapleti, nepredvidene 

težave). 

 

Marjana Kobe (2002: 39–45) omenja nekaj primerov fantastičnih pripovedi izpod peres 

slovenskih pisateljev in pisateljic, in sicer Deklica Delfina in lisica Zvitorepka ter Srebrna 

račka – zlata račka Kristine Brenk, Mahajna in druge pravljice o Majhnici in Majhnica Nika 

Grafenauerja, Avtomoto mravlje, Domen Brezdomi in deklica Brezimena ter Škorček norček 

Jožeta Snoja, Potovanje v tisočera mesta in Trije konji Vitomila Zupana. 
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3 ŽIVLJENJEPIS 

Slika 3. 1: Pisateljica Ida Mlakar 

 

 

Ida Mlakar je bila rojena leta 1956 v Kranju. Po končani osnovni šoli se je vpisala na 

Gimnazijo pedagoške smeri v Ljubljani (sedanja gimnazija Ledina). Študirala je slavistiko in 

primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kot absolventka pa se je 1980 

zaposlila  kot knjigarka v knjigarni Konzorcij in devet let delala na oddelku za leposlovje. 

 

Leta 1989 se je zaposlila  na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Sekciji za 

zgodovino slovenskega jezika kot strokovna delavka,  kjer je šest let delala pri zgodovinskih 

slovarjih,  nato pa se je 1995 zaposlila kot višja knjižničarka v knjižnici Otona Župančiča v 

Ljubljani, zdaj enoti Mestne knjižnice Ljubljana, kjer se je od vsega začetka ukvarjala z 

bibliopedagogiko, zlasti s pravljičarstvom. 

 

V Centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo soureja vsakoletni Pregledni in 

priporočilni seznam mladinskih knjig in predstavlja mladinsko književnost vzgojiteljem, 

učiteljem in mentorjem branja z različnimi članki, referati in predavanji. Je članica različnih 

žirij:  za nagrado večernica, za literarni natečaj Festivala za 3. življenjsko obdobje ter Evropa 

v šoli. Piše članke, v katerih predstavlja mladinsko literaturo predvsem v brezplačni prilogi Za 

starše, ki izhaja poleg Cicidoja in Cicibana, v zadnjih letih na internetni strani ter v različnih 

drugih revijah. 

 

V študijskih letih in tudi kasneje je pisala poezijo za odrasle (objave v Sodobnosti, Dialogih, 

Mladih potih, Literaturi) ter radijske igre in kratke lirične tekste za tržaški radio. Na 

literarnem natečaju revije Mladika je leta 1993 prejela prvo nagrado za črtico Očenaš. Je 
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avtorica nekaj radijskih pravljic (nekatere od njih so izšle tudi v knjižni obliki) in osmih 

slikanic, od teh petih nominiranih za nagrado izvirna slovenska slikanica, (Kako sta Bibi in 

Gusti preganjala žalost, Didakta 2004, Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir, Didakta 

2006, Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo, Didakta 2007, Ciper coper medenjaki, IBO 

Gomboc, založba Ajda 2008, Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo, Didakta 2010). Na spletnih 

straneh založbe Didakta zasledimo podatek, da so vse knjige iz zbirke Bibi in Gusti prejele 

nagrado Zlata hruška. 

 

4 BIBLIOGRAFIJA 

 

Ida Mlakar je pravljičarka in mladinska pisateljica. Z občutkom za ritem, zvok, besedno 

eksperimentiranje, besedne igrarije, zlasti pa igro dobesednih in prenesenih pomenov ustvarja 

pravljice, ki so sporočilno bogate ter privlačne otroškemu dojemanju. Ker se veliko ukvarja z 

zvočno podobo napisanega, tudi resne probleme predstavi na izredno slikovit način in ga 

začini s humorjem, saj na bralce ne želi vplivati z moraliziranjem in dvignjenim prstom, 

temveč jim ponuja igrivo zgodbo, ob kateri se lahko sprostijo in nasmejejo. 

 

Precej opisanih situacij, ki se dogajajo v njenih pravljicah, je iz njenega realnega življenja, 

tudi iz otroškega sveta njenih dveh sinov. Vedno znova je namreč fascinirana nad ustvarjalno 

močjo otroške igre. Še posebno ji je všeč izvirnost otroškega govora, ki prinaša duhovite 

poante. Te so dostikrat v nasprotju z razmislekom odraslih. Poskuša se vživeti v otroški svet, 

ne da bi pri tem izgubila odraslost. 

 

Dosedaj je napisala in objavila osem kratkih sodobnih pravljic, ki so izšle v dveh zbirkah. V 

zbirki, Kje rastejo bonboni, so izšle štiri pravljice, v katerih predstavlja dogodivščine dveh 

malih čarovničk Kuštre in Štumfe ter njunega coprniškega mačka Packa. V zbirki Bibi in 

Gusti so tudi izšle štiri pravljice, in sicer o dveh pujskih, ki na edinstven način rešujeta 

različne zagate. 
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4. 1 Razvrstitev leposlovnih književnih besedil – abecedni seznam 

 

Leposlovna književna besedila avtorice Ide Mlakar bomo v tem podpoglavju razvrstili po 

abecednem vrstnem redu. 

 

 

Mlakar, I. (2008). Ciper coper medenjaki. Murska Sobota: 

Ajda, IBO Gomboc (Zbirka Kje rastejo bonboni). Ilustracije: 

Ana Razpotnik Donati. 

 

 

 

 

Mlakar, I. (2008). Čarmelada. Murska Sobota: Ajda, IBO 

Gomboc (Zbirka Kje rastejo bonboni). Ilustracije: Ana 

Razpotnik Donati. 

 

 

 

 

 

Mlakar, I. (2006). Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir. 

Radovljica: Didakta (Zbirka Bibi in Gusti). Ilustracije: 

Kristina Krhin. 

 

 

 

Mlakar, I. (2004). Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. 

Radovljica: Didakta (Zbirka Bibi in Gusti). Ilustracije: 

Kristina Krhin. 
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Mlakar, I. (2010). Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo. 

Radovljica: Didakta (Zbirka Bibi in Gusti). Ilustracije: 

Kristina Krhin.  

 

 

 

Mlakar, I. (2007). Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo. 

Radovljica: Didakta (Zbirka Bibi in Gusti). Ilustracije: 

Kristina Krhin. 

 

 

 

 

Mlakar, I. (2009). Kodrlajsa in treskbum trobenta. Murska 

Sobota: Ajda, IBO Gomboc (Zbirka Kje rastejo bonboni). 

Ilustracije: Ana Razpotnik Donati. 

 

 

 

 

Mlakar, I. (2009). Zafuclana prejica. Murska Sobota: Ajda, 

IBO Gomboc (Zbirka Kje rastejo bonboni). Ilustracije: Ana 

Razpotnik Donati. 
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4. 2 Razvrstitev leposlovnih književnih besedil – kronološki seznam 

 

Leposlovna književna besedila avtorice Ide Mlakar bomo v tem podpoglavju razvrstili po 

kronološkem zaporedju. 

 

Mlakar, I. (2004). Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. 

Radovljica: Didakta (Zbirka Bibi in Gusti). Ilustracije: 

Kristina Krhin. 

 

 

 

 

Mlakar, I. (2006). Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir. 

Radovljica: Didakta (Zbirka Bibi in Gusti). Ilustracije: 

Kristina Krhin. 

 

 

 

 

Mlakar, I. (2007). Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo. 

Radovljica: Didakta (Zbirka Bibi in Gusti). Ilustracije: 

Kristina Krhin. 

 

 

 

Mlakar, I. (2008). Čarmelada. Murska Sobota: Ajda, IBO 

Gomboc (Zbirka Kje rastejo bonboni). Ilustracije: Ana 

Razpotnik Donati. 
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Mlakar, I. (2008). Ciper coper medenjaki. Murska Sobota: 

Ajda, IBO Gomboc (Zbirka Kje rastejo bonboni). Ilustracije: 

Ana Razpotnik Donati. 

 

 

 

 

Mlakar, I. (2009). Zafuclana prejica. Murska Sobota: Ajda, 

IBO Gomboc (Zbirka Kje rastejo bonboni). Ilustracije: Ana 

Razpotnik Donati. 

 

 

 

 

Mlakar, I. (2009). Kodrlajsa in treskbum trobenta. Murska 

Sobota: Ajda, IBO Gomboc (Zbirka Kje rastejo bonboni). 

Ilustracije: Ana Razpotnik Donati. 

 

 

 

 

 

Mlakar, I. (2010). Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo. 

Radovljica: Didakta (Zbirka Bibi in Gusti). Ilustracije: 

Kristina Krhin. 
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5 HIPOTEZE 

 

V1: Ali se model kratke sodobne pravljice Ide Mlakar bolj navezuje na model ljudske ali 

avtorske (klasične) pravljice? 

H1: Model sodobne pravljice Ide Mlakar se bolj navezuje na model avtorske (klasične) 

pravljice kot na model ljudske pravljice. 

 

V2: Ali se glavni literarni liki v modelu kratke sodobne pravljice Ide Mlakar navezujejo na 

literarne like v modelu ljudske ali avtorske (klasične) pravljice? 

H2: Glavni literarni liki v modelu kratke sodobne pravljice Ide Mlakar se bolj navezujejo na 

literarne like avtorske (klasične) pravljice. 

 

V3: Ali predstavljajo izvirni elementi v leposlovnih delih Ide Mlakar prispevek k mladinski 

književnosti in na kakšen način? 

H3: Izvirni elementi v leposlovnih delih Ide Mlakar predstavljajo prispevek k mladinski 

književnosti. 

 

V4: Ali predstavlja metoda ljudskega izročila (pripovedovanje besedil) leposlovnih del Ide 

Mlakar prispevek k mladinski književnosti in na kakšen način? 

H4: Metoda ljudskega izročila Ide Mlakar predstavlja prispevek k mladinski književnosti, saj 

s pripovedovanjem svojih pravljic avtorica še bolj približa literarna dela mladim 

poslušalcem / bralcem. Na podlagi predlogov in komentarjev otrok pa pisateljica včasih 

tudi uvede kakšno spremembo ali dopolni besedilo pravljice. 
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6 ANALIZA KRATKIH SODOBNIH PRAVLJIC IDE MLAKAR 

 

V tem poglavju bomo analizirali kratke sodobne pravljice pisateljice Ide Mlakar, ki so 

razvrščene v 4. poglavju. Obravnavali jih bomo v kronološkem zaporedju v posameznem 

sklopu zbirk Bibi in Gusti oz. Kje rastejo bonboni. 

 

Razčlenili bomo posamezne pravljice in zapisali kratek opis vsebine. Opredelili bomo 

zunanjo in notranjo zgradbo, pri slednji bo pozornost namenjena temi, snovi, motivu ter 

glavnemu in stranskim književnim likom. Določili bomo zgradbo, pripovedni položaj, način 

dvodimenzionalnosti in funkcijo glavnega literarnega lika. Razbrali bomo dogajalni čas in 

prostor. Glede na to, da se v kratkih sodobnih pravljicah s poosebljeno živaljo kot glavnim 

literarnim likom včasih pojavlja basensko naravnano sporočilo, bomo pozorni na morebitno 

moraliziranje otroškemu sprejemniku (in odraslim bralcem). 

 

Ker nas v okviru raziskovalnih vprašanj oz. hipotez zanimajo tudi izvirni elementi v 

leposlovnih delih Ide Mlakar, bomo našteli in izpisali iz besedil jezikovne značilnosti 

analiziranih pravljic. 
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6. 1 Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratka vsebina: 

Gustija močno zaskrbi za Bibi, ker prijateljica kihne petkrat zapored. Bibi se ovije v žalost, 

saj ji gre tisto jutro vse močno narobe. Da bi jo Gusti razvedril, ji pripravi dišečo peno. Ko 

Bibi napihne milni mehurček, le-ta s seboj pod nebo odnese vso žalost in sivino. Pujska 

ugotovita, da poleg protiprehladnega čaja in piškotov v obliki srca najbolj pomaga družba (in 

poljubček na rilček) pravega prijatelja, če si »prehlajen v srce«. 

 

Zunanja zgradba: 

Knjiga je slikanica, zato poleg besedila, napisanega z velikimi tiskanimi črkami, vsebuje tudi 

ilustracije, ki jih je ustvarila Kristina Krhin. V trdi vezavi je vezanih 24 strani. Slikanico 

formata 215 x 231 mm je izdala založba Didakta. 

 

Notranja zgradba: 

Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost je kratka sodobna pravljica s poosebljeno živaljo kot 

glavnim literarnim likom. Tema pravljice je preganjanje žalosti in odpravljanje prehlada, snov 

sta žalost in prehlad. Najdemo različne motive, in sicer čustva, pihanje milnih mehurčkov, 

pitje »protiprehladnega« čaja, piškoti, prehlad, prijateljstvo, skrb za Bibi, žalost. Glavna 

literarna lika sta pujska Bibi in Gusti, stranskih likov v tej pravljici ne zasledimo. Zgradba je 

sintetična. Pripovedni položaj je avktorialen s tretjeosebnim pripovedovalcem. Dogajanje se 

odvija dvoplastno v enem samem svetu, v katerem irealno raven vzpostavljata glavna literarna 

lika, do neposredne komunikacije s svetom ljudi pa ne pride. Dogajalni čas pravljice 

predstavlja en dan oz. en dogodek v dnevu pujskov Bibi in Gustija, dogajalni prostor pa je 

njuna hiša. Moraliziranja otroškemu sprejemniku v pravljici ni zaznati, daje pa avtorica 

Slika 6. 1: Gusti prinese Bibi dišečo peno za pihanje milnih mehurčkov 
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odličen predlog, kako pregnati žalost ali dolgčas s spuščanjem milnih mehurčkov. Zaslutimo 

tudi poudarek na moči prijateljstva. 

 

Jezik v pravljici je metaforičen/bogat. V besedilu lahko poiščemo okrasne pridevke (okrogla 

žametna lička, rahel in topel veter, sivo aprilsko nebo,žametni pujsji rilček), podobnoglasja ali 

onomatopoije (ačih, pok), pomanjševalnice (marjetice, mehurček, poljubček, skodelica, 

vrček), ponavljanja (Bibi, Bibi; pihaj, Bibi, močno pihaj; strmela in strmela), poosebitve (me 

zaskrbi, otožno pogledala, sočutno vprašal), preneseni pomen (prehlajen v srce), primere ali 

komparacije (občepela kakor kupček nesreče, pogled je splaval po nebu kot jadrnica po 

svetlikajočem morju, zazibalo srce kakor češnjeve veje pred hišo). 

 

Pravljici je na koncu dodana tudi obbralna spodbuda – recepta za milne mehurčke in 

protiprehladni čaj. 

 

6. 2 Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratka vsebina: 

»"Gusti, Gusti, ti si en navaden, en čisto navaden, zabit slon. Da bi ti namesto ščetin zrasli 

špageti," je zakričala Bibi. "Bibi, ti si pa, ti si pa ena navadna, prismojena butka tutka," ji ni 

ostal dolžen Gusti. "Da bi ti namesto repa zrasla lubenica. Takooo velika!"« (Mlakar, 2006: ni 

strani). Težke zmerljivke so odmevale po njuni hišici, ko sta pujska v vrtincu jeze in 

prizadetosti kričala drug na drugega. Do prepira je prišlo zaradi razmetane in zamazane 

kuhinje ter Gustijevega učenja nove pesmi. Ko pa so vse marjetice, ki jih je Gusti podaril Bibi 

za rojstni dan, ovenele in se znašle na tleh, je bilo v hipu prepira konec. Gusti je rožice posadil 

Slika 6. 2: Bibi in Gusti zaradi prepiranja uničita marjetice 
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nazaj, potem pa sta jim skupaj prigovarjala prijazne besede. Marjetice so ponovno vzcvetele, 

pujska pa sta s skupnimi močmi pomila hišo od vrha do tal. 

 

Zunanja zgradba: 

Knjiga je slikanica, zato poleg besedila, napisanega z velikimi tiskanimi črkami, vsebuje tudi 

ilustracije, ki jih je ustvarila Kristina Krhin. V trdi vezavi je vezanih 23 strani. Slikanico 

formata 216 x 232 mm je izdala založba Didakta. 

 

Notranja zgradba: 

Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir je kratka sodobna pravljica s poosebljeno živaljo kot 

glavnim literarnim likom. Tema pravljice je konstruktivno reševanje težav, snov pa prepir. 

Najdemo različne motive, in sicer umazana kuhinja, učenje viže (pesmi) - zabava, jok, prepir 

– govorjenje grdih besed, sajenje marjetic, sprava, govorjenje prijaznih besed in čiščenje cele 

hiše. Glavna literarna lika sta pujska Bibi in Gusti, stranski lik je v tej pravljici maček (uvede 

ga ilustratorka, v besedilu ni omenjen), ki spremlja dogajanje v hiši. Zgradba je sintetična. 

Pripovedni položaj je avktorialen s tretjeosebnim pripovedovalcem. Dogajanje se odvija 

dvoplastno v enem samem svetu (dvodimenzionalnost), v katerem irealno raven vzpostavljata 

glavna literarna lika, do neposredne komunikacije s svetom ljudi pa ne pride, ravno tako ne z  

mačkom. Dogajalni čas pravljice predstavlja en dan oz. en dogodek v dnevu pujskov Bibi in 

Gustija, dogajalni prostor pa je njuna hiša. Moraliziranja otroškemu sprejemniku v pravljici ni 

zaznati, avtorica ponuja predlog za konstruktivno reševanje težav med prijatelji. Tudi v tej 

pravljici je poudarek na prijateljstvu. 

 

Jezik v pravljici je metaforičen/bogat. V besedilu lahko poiščemo neologizme (krulbe), 

okrasne pridevke (en čisto navaden krulast nosorog, bumbarajsa trapasta, mil in navihan 

smrček, hecno zasvedran repek, blage rumene oči, jasen sončen dan, obtolčeno vedro), 

podobnoglasja ali onomatopoije (tresk), pomanjševalnice (parkeljci, marjetice, lonček, brkci, 

hišica), ponavljanja (hojladrija, hojladrija; Gusti, Gusti; ti si pa … ti si pa …; Bibibi, Bibibi; 

poglej marjetice, Bibi, poglej marjetice), poosebitve (je zacepetala, je zasitnaril, je 

razmišljala), prenesen pomen (črno pogledala), primere ali komparacije (v hiši pa je kot bi se 

valjali trije prašiči). 
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6. 3 Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratka vsebina: 

Bibi je že navsezgodaj zjutraj hotela Gustija spraviti iz postelje z glasnim prepevanjem pesmi 

Šmentana muha in stepanjem blazin. Želela je nabirati štiriperesne deteljice. Gusti pa je bil 

neomajen in ni hotel nikamor, saj je bila tistega dne nogometna tekma. Bibi ga je prepričala z 

zvijačo in mu predlagala, da bi udomačila kolo. Po tem predlogu Gustiju ni bilo potrebno reči 

dvakrat. V majhni leseni lopi sta poiskala užaljeno kolo in ga s težavo privlekla na cesto. 

Srebrni konjiček, kot sta ga poimenovala, je Gustija popeljal na predrzno vrtoglavo vožnjo, ki 

se je končala s pristankom v travi. Pujsku se ni zgodilo nič hudega, kolo pa jo je odneslo z 

nekaj odrgninami. Bibi je z veseljem ugotovila, da je Srebrni konjiček našel travnik s 

štiriperesnimi deteljicami. Nabrala sta jih zase in za prijatelje, svojo pa je za srečo dobilo tudi 

kolo. Zadovoljni so se skupaj odpravili na tekmo. 

 

Zunanja zgradba: 

Knjiga je slikanica, zato poleg besedila, napisanega z velikimi tiskanimi črkami, vsebuje tudi 

ilustracije, ki jih je ustvarila Kristina Krhin. V trdi vezavi je vezanih 24 strani. Slikanico 

formata 216 x 232 mm je izdala založba Didakta. 

 

Notranja zgradba: 

Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo je kratka sodobna pravljica s poosebljeno živaljo kot 

glavnim literarnim likom. Tema pravljice je padec s kolesom, snov pa vožnja z njim. 

Najdemo različne motive, in sicer Bibino bujenje, Gustijevo upiranje, Bibi z zvijačo prepriča 

Gustija, vožnja s kolesom, padec, nabiranje štiriperesnih deteljic, navdušenje, sreča in odhod 

na nogometno tekmo. Glavna literarna lika sta pujska Bibi in Gusti, stranski lik v tej pravljici 

Slika 6. 3: Bibi in Gusti vlečeta upirajoče se kolo na cesto 
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je poosebljeno novo kolo z velikim prtljažnikom in športnim krmilom. Zgradba je sintetična. 

Pripovedni položaj je avktorialen s tretjeosebnim pripovedovalcem. Dogajanje se odvija 

dvoplastno v enem samem svetu, v katerem irealno raven vzpostavljajo glavna in stranki 

literarni lik, do neposredne komunikacije s svetom ljudi pa ne pride. Dogajalni čas pravljice 

predstavlja en dan pujskov Bibi in Gustija, dogajalni prostor je v tej pravljici razširjen na več 

prizorišč, in sicer njuno hišo, leseno lopo, cesto in travnik. Moraliziranja otroškemu 

sprejemniku v pravljici ni zaznati, poudarjena pa je potrpežljivost, še posebej če gre za učenje 

novih znanj ali pridobivanje novih spretnosti (npr. vožnja s kolesom). 

 

Jezik v pravljici je preprost. V besedilu lahko poiščemo okrasne pridevke (mačje oko, srebrni 

konjiček, vrtoglavo, mehka trata, topli pogled), podobnoglasja ali onomatopoije (psst, juhu), 

pomanjševalnice (hišico, brčice na smrčku, klančka, tačke), poosebitve (je rekla pritajeno, se 

zvito nasmehnila, užaljeno kujalo, uporniško molčal, navdušeno pokimala, je zarotniško 

pomežiknila), ponavljanja (Gusti, Gusti; ta bo za naše, ta pa za naše; ta bo zame, ta pa zame), 

primere ali komparacije (majcena, kakor najmanjša pika; zvončkljal in šklepetal, kot da je ves 

svet njegov), stalna rekla ali fraze (ura zamujena, ne vrne se nobena), slogovno zaznamovane 

besede (bicikel, razdrapani, telebneš, odšklemfali). Kot slogovno posebnost zasledimo 

zamenjavo črk s, c in š s črkama z in ž na začetku pravljice, ko Bibi zaradi prahu govori s 

polnim nosom: »″Guzti, vež čeza sem se domizlila danez?″ ″Ja, vem,″ je zakrulil Gusti, ″ura 

zamujena, ne vrne se nobena!″ ″Ne, Guzti,″ je posmrkala Bibi, ″lahko bi žla izkat žtiriperezne 

deteljize.″« (Mlakar, 2007: ni strani). 
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6. 4 Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratka vsebina: 

Pujska Bibi in Gusti imata vsak konec leta pomembno delo, saj prinašata srečo na praznični 

večer. Bibi je pripravila poseben cekar, ki ga ima za to priložnost, vendar se Gustiju ne ljubi 

iz tople postelje. Ker je Bibi trdno odločena, se kljub pozni uri in mrazu odpravita proti 

zamrznjeni mlaki. Na gladkem letu pa jima spodrsne in cekar poleti v temno nebo. Obsedela 

sta na ledu, saj je počasi začel naletavati prvi sneg. Zdel se je kot čista sreča. Z navdušenjem 

so ga pozdravili tudi vaški otroci, ki so pritekli iz hiš in se veselili mehkih snežink. Bibi je 

Gustiju pritisnila topel poljubček, ki je Gustiju pregnal čemeren izraz s smrčka. »Bibi ga je 

prijazno počohala, mu skrbno ovila šal okrog ušes, nato pa sta se sredi milijonov in milijonov 

puhastih sreč čisto počasi odgugala domov« (Mlakar, 2010: ni strani). 

 

Zunanja zgradba: 

Knjiga je slikanica, zato poleg besedila, napisanega z velikimi tiskanimi črkami, vsebuje tudi 

ilustracije, ki jih je ustvarila Kristina Krhin. V trdi vezavi je vezanih 23 strani. Slikanico 

formata 216 x 232 mm je izdala založba Didakta. 

 

Notranja zgradba: 

Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo je kratka sodobna pravljica s poosebljeno živaljo kot 

glavnim literarnim likom. Tema pravljice je prinašanje sreče, snov pa praznično vzdušje. 

Najdemo različne motive, in sicer prepir, Gustijeva lenoba in godrnjanje, mraz, hoja do 

mlake, strah pred temo, padec na zaledeneli mlaki, prvi sneg, sreča, prijateljstvo. Glavna 

literarna lika sta pujska Bibi in Gusti, stranski lik, ki ga vključi ilustratorka, je bel muc, ki se 

pojavi samo v hiši pujskov. Zgradba je sintetična. Pripovedni položaj je avktorialen s 

Slika 6. 4: Bibi in Gusti opazujeta naletavanje prvega snega 
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tretjeosebnim pripovedovalcem. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem svetu, v 

katerem irealno raven vzpostavljata glavna literarna lika, do neposredne komunikacije s 

svetom ljudi pa ne pride. Dogajalni čas pravljice predstavlja en večer pujskov Bibi in Gustija, 

dogajalni prostor je tudi v tej pravljici razširjen na več prizorišč, in sicer njuno hišico, pot, 

gozd, obrobje gozda z zamrznjeno mlako. Moraliziranja otroškemu sprejemniku v pravljici ni 

zaznati, lahko pa izpostavimo doživljanje občutka sreče, ki ga vsak zase lahko najde v 

različnih drobnih stvareh. Tudi prvi sneg ali iskreno prijateljstvo lahko nekoga navdaja z 

občutjem čiste sreče. 

 

Jezik v pravljici je preprost. V besedilu lahko poiščemo okrasne pridevke (velika poredna 

luna, velike zelene oči, zamrznjena mlaka, majhne tople dlani, čista sreča, puhastih sreč), 

podobnoglasja ali onomatopoije (štrbunk, pok), pomanjševalnice (rilček, parkeljčkov, 

poljubčkov, jezički, smrček), poosebitve (je sitnaril, je oponašala, spakovala, je zacvilil), 

ponavljanja (zakaj, zakaj; tisoče in tisoče; sneg, sneg; milijonov in milijonov), primere ali 

komparacije (temno kakor v rogu; gladek kakor ogledalo; puhastih, kot dih nežnih; pok, kot bi 

odprl veliko steklenico šampanjca), slogovno zaznamovane besede (prašičila, odgugala). 

Avtorica vpelje tudi otroško govorjenje/spreminjanje besed v govoru pujska Gustija (rižafe – 

žirafe, gizele – gazele, hrdek – hrbet). 
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6. 5 Čarmelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratka vsebina: 

Coprnički Kuštra in Štumfa sta izgubili nekaj pomembnega – njuno prijateljstvo. Sprli sta se 

zaradi različnih idej glede tega, kaj bosta poskusili začarati. Kuštra si je zaželela čarmelade in 

sama odšla v klet. Tam je srečala velikega mačka Packa, ki ji je med polnimi policami 

različnih zvarkov pomagal poiskati vloženo čarmelado. Da sta prišli do čarmelade, sta se 

morali spomniti, kaj sta zavrgli. Šele ko je Štumfa pomislila na zavrženo prijateljstvo, se je 

kozarec s čarmelado odprl. Zadišalo je po mandarinah, saj sta si jih vedno delili na pol. 

Preden sta vse polizali, se je Štumfa spomnila, da tudi drugi ostali brez prijateljstva. Vse 

kozarce sta znosili na tržnico, kje so si jo postregli vsi, ki so ostali brez najdragocenejšega 

zaklada. Pisateljica nagovori bralce, naj ne pozabijo na najboljšo in najmočnejšo čarovnijo – 

držati skupaj. 

 

Zunanja zgradba: 

Knjiga je slikanica, zato poleg besedila, napisanega z malimi tiskanimi črkami, vsebuje tudi 

ilustracije, ki jih je ustvarila Ana Razpotnik Donati. V trdi vezavi je vezanih 21 strani. 

Slikanico formata  265 x 210 je izdala založba Ajda, IBO Gomboc. 

 

Notranja zgradba: 

Čarmelada je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom, z elementi ali 

aluzijo iz ljudskega pravljičnega izročila (čarovnici). Tema pravljice je prijateljstvo, snov sta 

izguba prijateljstva in sprava. Najdemo različne motive, in sicer čarmelada, klet, prepir, 

prijateljstvo, sladkosnednost, sprava, strahovi. Glavna literarna lika sta coprnički Kuštra in 

6. 5: Kuštra in Štumfa z močjo prijateljstva odpreta  kozarec marelične marmelade 

                  



 

 - 30 -

Štumfa, stranski liki pa maček Pacek in meščani. Zgradba je sintetična. Pripovedni položaj je 

avktorialen s tretjeosebnim pripovedovalcem. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem 

svetu, v katerem irealno raven vzpostavljata glavna literarna lika, do neposredne 

komunikacije s svetom ljudi ne pride, coprnički le razdelita čarmelado med ljudi na tržnici. 

Dogajalni čas pravljice predstavlja en dan oz. en dogodek v dnevu coprničk Kuštre in Štumfe, 

dogajalni prostor pa je coprniška šola, klet (čarovniška shramba) in mestna tržnica. Avtorica 

daje odličen predlog, kako ponovno vzpostaviti prijateljstvo oz. nasvet, naj ga ohranjamo, saj 

je pomembno držati skupaj. Poudarek je na moči prijateljstva in uporu proti odrasli avtoriteti 

(coprnički Kuštra in Štumfa gresta proti pravilom v klet in vrneta prijateljstvo tistim, katerim 

so ga coprnice zasegle). 

 

Jezik v pravljici je metaforičen/bogat. V besedilu lahko poiščemo neologizme (pofuliti), 

okrasne pridevke (odločno odklenila, prezirljivo prhnila, temačen hodnik, umetelna pisava, 

užaljeno pomežiknila, vegasta polica), podobnoglasja ali onomatopoije (pok), 

pomanjševalnice (), ponavljanja (recimo … recimo …, ), primere ali komparacije (držali 

skopaj kot kruh in marmelada, zavreščala kakor sraka), slogovno zaznamovane besede 

(butast, firbcala, krščenmatiček, pajade, traparija in kozalrija, zašuštrava). 

 

Pravljici je na koncu dodana tudi obbralna spodbuda - recept za čarmelado iz mandarin, 

katerega avtorica je Mojca Menart (Mlakar, 2009). 
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6. 6 Ciper coper medenjaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratka vsebina: 

Coprnička Kuštra je bila zjutraj slabe volje. Ravno tako kot njena prijateljica Štumfa ne mara 

coprniške šole in dolgočasnih pravil. Odločili sta se, da bosta zamesili posebno testo. Prikradli 

sta se v klet, poiskali recept in začeli izdelovati medenjake iz požgečkanega testa. Raznosili 

sta jih po vseh slaščičarnah mesta, tako da so bili ljudje ponovno dobre volje, norčavi in 

igrivi, pa tudi vreme se je izboljšalo. Coprnice so se sestale, saj jim to ni bilo všeč. Želele so 

zapleniti vse medenjake in preprečiti dobro voljo. Pisateljica nagovori bralce, naj prehitijo 

stare coprnice, izdelajo medenjake po receptu (ki je zapisan na koncu pravljice) in preženejo 

tečnobo in slabo voljo. 

 

Zunanja zgradba: 

Knjiga je slikanica, zato poleg besedila, napisanega z malimi tiskanimi črkami, vsebuje tudi 

ilustracije, ki jih je ustvarila Ana Razpotnik Donati. V trdi vezavi je vezanih 21 strani. 

Slikanico formata  265 x 210 je izdala založba Ajda, IBO Gomboc. 

 

Notranja zgradba: 

Ciper coper medenjaki je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom, z 

elementi ali aluzijo iz ljudskega pravljičnega izročila (čarovnici). Tema pravljice je 

preganjanje tečnobe in slabe volje, snov sta tečnoba in čemernost. Najdemo različne motive, 

in sicer dobra volja, jutranja slaba volja, peka medenjakov, prijateljstvo, pripravo čarobnega 

testa, smeh. Glavna literarna lika sta coprnički Kuštra in Štumfa, stranski liki pa coprnice, 

meščani, velike copre, vrhovna coprnica. Zgradba je sintetična. Pripovedni položaj je 

Slika 6. 6: Kuštra in Štumfa pripravljata požgečkano testo 
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avktorialen s tretjeosebnim pripovedovalcem. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem 

svetu, v katerem irealno raven vzpostavljata glavna literarna lika, do neposredne 

komunikacije s svetom ljudi pa ne pride. Dogajalni čas pravljice predstavlja en dan oz. en 

dogodek v dnevu coprničk Kuštre in Štumfe, dogajalni prostor pa je coprniška šola (soba 

Kuštre in Štumfe ter klet) in mestne slaščičarne. Avtorica daje odličen predlog, kako pregnati 

slabo voljo in dolgčas s peko ciper coper medenjakov. Zaslutimo tudi poudarek na moči 

prijateljstva in upor proti odrasli avtoriteti (coprnički Kuštra in Štumfa proti šoli oz. 

coprnicam). 

 

Jezik v pravljici je metaforičen/bogat. V besedilu lahko poiščemo okrasne pridevke 

(požgečkano testo, sitno ponosljala, trpeče zavzdihnili, zaničljivo prhnile, zarotniško 

pomežiknili), podobnoglasja ali onomatopoije (pst, bljak), pomanjševalnice (coprnička, 

nogavičke), ponavljanja (brž, brž; mesece in mesece), primere ali komparacije (se držiš kot 

huda ura), slogovno zaznamovane besede (čirule čarule, kozlarije in traparije, šnofanje in 

firbcanje, trapa). 

 

Pravljici je na koncu dodana tudi obbralna spodbuda – recept za ciper coper medenjake. 

Recept je vzet iz Rama knjižice Terezije Kranjc (Mlakar, 2009). 

 

6. 7 Zafuclana prejica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratka vsebina: 

Coprnički Kuštra in Štumfa sta na tleh opazili nitko oz. prejico, ki je bila speljana po mestu. 

Ker nista mogli odpraviti četrtkove sitnobe in živčnosti, sta sledili prejici in jo sproti zvijali v 

6. 7: Kuštra in Štumfa iščeta rešitev za zavozlano prejico 
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klobčič. Pot ju je pripeljala do »pravljičarnice« babice Jurke, kjer sta namesto babice našli 

računalnike. S pomočjo mačka Packa sta prepodili pravljičarskega škrata, uredili zavozlano 

prejico in odhiteli na železniško postajo po babico Jurko. Ko sta ji prijateljici vse razložili, se 

je babica vrnila v »pravljičarnico« in nadaljevala z ustvarjanjem pravljic. Pisateljica nagovori 

otroke, naj varujejo pravljični čas in si upajo sanjati. 

 

Zunanja zgradba: 

Knjiga je slikanica, zato poleg besedila, napisanega z malimi tiskanimi črkami, vsebuje tudi 

ilustracije, ki jih je ustvarila Ana Razpotnik Donati. V trdi vezavi je vezanih 25 strani. 

Slikanico formata  265 x 210 je izdala založba Ajda, IBO Gomboc. 

 

Notranja zgradba: 

Zafuclana prejica je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom, z elementi 

ali aluzijo iz ljudskega pravljičnega izročila (čarovnici). Tema pravljice je reševanje 

pravljičarnice (pravljic), snov je izguba pravljic. Najdemo različne motive, in sicer četrtkova 

sitnoba, iskanje babice Jurke, pravljica, zavozlana prejica, računalniki (coperstrojčki). Glavna 

literarna lika sta coprnički Kuštra in Štumfa, stranski liki pa babica Jurka, coprnice, maček 

Pacek, meščani in pravljičarski škrat. Zgradba je sintetična. Pripovedni položaj je avktorialen 

s tretjeosebnim pripovedovalcem. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem svetu, v 

katerem irealno raven vzpostavljata glavna literarna lika, do neposredne komunikacije s 

svetom ljudi pa ne pride. Dogajalni čas pravljice predstavlja en dan oz. en dogodek v dnevu 

coprničk Kuštre in Štumfe, dogajalni prostor pa je mesto, pravljičarnica in železniška postaja. 

Avtorica na koncu pravljice otroke nagovori, naj si upajo sanjati, sanjariti in predvsem naj 

varujejo pravljični čas. Poudarek je na moči prijateljstva, saj coprnički uspeta skupaj rešiti 

zapleteno prejico in s tem pravljico. 

 

Jezik v pravljici je metaforičen / bogat. V besedilu lahko poiščemo okrasne pridevke 

(četrtkova mrzlica, dolgoprsti škrat, močna sitnoba, pravljični čas, skrivnostni glas, vložena 

jeza, zavozlana, zafecljana, zamotana in zapletena štrena), podobnoglasja ali onomatopoije 

(zvizzzzzzzzzz), pomanjševalnice (coperstrojčki, coprnički, prejica, utica, vrvica) in slogovno 

zaznamovane besede (čarunalnica, figole fagole, jebelacesta, prdulje, šlike šlake, zafuclati). 
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Pravljici je na koncu dodana tudi obbralna spodbuda – navodilo za staro igro z vrvico Mačja 

zibka. Navodilo je vzeto iz knjige Frederica V. Grunfelda Igre sveta: zgodovina, igre, 

naredimo sami (Mlakar, 2009). 

 

6. 8 Kodrlajsa in treskbum trobenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratka vsebina: 

Coprnički Kuštra in Štumfa sta opazili, da je izginil njun maček Pacek, pa tudi barv v mestu 

ni bilo več. Vsa okolica je bila »kodrlajsaste« in sive barve. Prijateljici sta odšli na tržnico in 

videli, da so ljudje zaradi sivine blodili naokrog kakor sive sence. Odločili sta se, da bosta 

mestu vrnili barve. Na glavnem trgu sta našli coprniške metle in krpe. Ko sta jih hoteli odnesti 

stran, ju je ustavila neprijazna Kodrlajsa. Ker Kuštri in Štumfi ni hotela vrniti Packa in 

treskbum trobente, je Kuštra zaigrala na glavnik. Kodrlajsa ni mogla zdržati žgečkanja glasbe 

in je vrnila mačka in trobento. Ko je Štumfa zaigrala na treskbum trobento, se je razdivjala 

nevihta. Dež je spral sivino in v mesto so se vrnile barve. Pisateljica nagovori otroke, naj 

pazijo na barve. Predlaga jim tudi, naj se včasih raje ugriznejo v jezik in zaigrajo na glavnik, 

kot pa da zatožijo vsako malenkost. 

 

Zunanja zgradba: 

Knjiga je slikanica, zato poleg besedila, napisanega z malimi tiskanimi črkami, vsebuje tudi 

ilustracije, ki jih je ustvarila Ana Razpotnik Donati. V trdi vezavi je vezanih 25 strani. 

Slikanico formata  265 x 210 je izdala založba Ajda, IBO Gomboc. 

 

 

 

6. 8: Štumfa s treskbum trobento prikliče nevihto 
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Notranja zgradba: 

Kodrlajsa in treskbum trobenta je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim 

likom, z elementi ali aluzijo iz ljudskega pravljičnega izročila (čarovnici). Tema pravljice je 

vpliv barv na razpoloženje, snov sta sivina in barve. Najdemo različne motive, in sicer 

barvanje mesta, barve, brisanje barv, glasba, igranje na glasbila, mavrica, ples, sivina, slaba 

volja in veselje. Glavna literarna lika sta coprnički Kuštra in Štumfa, stranski liki pa 

Kodrlajsa, maček Pacek, meščani in puccopre. Zgradba je sintetična. Pripovedni položaj je 

avktorialen s tretjeosebnim pripovedovalcem. Dogajanje se odvija dvoplastno v enem samem 

svetu, v katerem irealno raven vzpostavljata glavna literarna lika, do neposredne 

komunikacije s svetom ljudi pa ne pride. Dogajalni čas pravljice predstavlja en dan oz. en 

dogodek v dnevu coprničk Kuštre in Štumfe, dogajalni prostor pa je glavni trg, mestna tržnica 

in soba coprničk Kuštre in Štumfe. Avtorica daje bralcem nasvet, naj pazijo na barve in na to, 

kaj govorijo. 

 

Jezik v pravljici je metaforičen / bogat. V besedilu lahko poiščemo anarhizem (bukve), 

okrasne pridevke (grozovito kihnila, napeto razmišljala, osuplo zazrli, pojoči glavnik, rdeče 

superge z debelim podplatom, silovita nevihta, strupeno zelena obleka z rumenimi pikami, 

zaskrbljene gospe), pomanjševalnice (coprnički, krpica, nogavičke, oblački), prenesen pomen 

(svetlo pogledala), primere ali komparacije (ne vleče se kot smrkelj, blodijo kakor sive sence), 

slogovno zaznamovane besede (fuč, fujti, gobezdalo, kodrlajsasta barva, pofulili, pošnofajva, 

špeckahla, usajala, zašpecala). 

 

Pravljici je na koncu dodana tudi obbralna spodbuda – navodilo za igranje na glavnik. 

Navodilo je vzeto iz knjige Isabelle Chavigny Poskusi z zvoki (Mlakar, 2009). 
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7 SKLEP 

 

Pravljica je dobro raziskano področje mladinske književnosti. Glede na to, kakšne značilnosti 

ima pravljica, jo uvrstimo v posamezno skupino. Ugotovili smo, da jih v osnovi delimo na 

ljudske in umetne. Najstarejše so ljudske, ki so se prenašale preko ustnega izročila. Ko so jih 

ljudje začeli oblikovati po svoje in zapisovati, so nastale klasične umetne pravljice. Dandanes 

pa pisatelji pišejo večinoma sodobne umetne pravljice, ki imajo specifične lastnosti. 

 

Kratke sodobne pravljice piše tudi pisateljica Ida Mlakar. Predstavili in analizirali smo njena 

leposlovna književna besedila iz zbirk Bibi in Gusti ter Kje rastejo bonboni.  

 

Glede na lastnosti modela ljudske in klasične umetne pravljice ter modela sodobne pravljice 

Ide Mlakar lahko potrdimo prvo hipotezo, da se model sodobne pravljice Ide Mlakar bolj 

navezuje na model klasične umetne pravljice. Osnovni element, ki je skupen obema 

modeloma, je poznana avtorica. Tudi krajevni in časovni opis dogajanja v obeh modelih je 

podrobnejši kot pa v modelu ljudske pravljice. Poudarjena je bogata fabula, zgodba je 

privlačna, podana so tudi sporočila, ki pa v modelu kratke sodobne pravljice Ide Mlakar ne 

moralizirajo »z dvignjenim prstom«. Pisateljica na koncu pravljic poda mladim bralcem 

nasvet, kako naj se lotijo določene problemske situacije, v pravljicah iz zbirke Kje rastejo 

bonboni pa jih dodatno motivira z obbralno spodbudo (npr. z receptom za medenjake za dobro 

voljo, smeh in veselje v pravljici Cipercoper medenjaki). 

 

Ravno tako se model kratke sodobne pravljice Ide Mlakar bolj približa modelu klasične 

umetne pravljice glede glavnih literarnih likov, saj imajo le-ti imena (Bibi in Gusti ter Kuštra 

in Štumfa). Literarni liki imajo izdelan značaj, njihova zunanjost je pogosto natančno opisana 

(vsebino podprejo tudi všečne ilustracije, ki nazorno prikažejo zunanjost in razpoloženje 

literarnih likov). Torej lahko potrdimo tudi drugo hipotezo. 

 

Tretjo hipotezo bomo potrdili na podlagi dveh elementov, in sicer bogatega in zanimivega 

izražanja ter dodanih obbralnih spodbudah. Pisateljica Ida Mlakar v kratkih sodobnih 

pravljicah izvirnost izkazuje z uporabo metaforičnih in zanimivih slogovno zaznamovanih 

besed. V analizah posameznih pravljic smo našteli in s primeri utemeljili jezikovne 

značilnosti njenega bogatega izražanja. Pravljice so zaradi takega jezika še privlačnejše, 
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predvsem za mlade bralce, saj z njimi bogatijo svoj besedni zaklad, z zanimivimi pridevniki 

in poimenovanji nenavadnih predmetov pa tudi domišljijo (npr. bljakcunjica, bumbarajsa, 

coperstrojčki, čarmelada, čarunalnica, posušene skrbi, požgečkano testo, pujsarija, 

superhitrica, superradirka, škarjice za ponedeljkovo bližnjico, treskbum trobenta, vloženi hudi 

pogledi). Pisateljica je v intervjuju povedala, da veliko pozornosti nameni zvočni podobi 

besed, saj ima rada ritem. Tudi z besedami rada ustvarja razne besedne igre, kar lahko 

razberemo tudi iz zanimivih poimenovanj, ki smo jih našteli v tem odstavku.  

 

Dodatki k pravljicam v obliki obbralnih spodbud so ravno tako izvirni elementi, ki motivirajo 

bralce k dejavnostim po branju. Že prva pravljica Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost 

vsebuje recepta za milne mehurčke in protiprehladni čaj, obbralne spodbude pa so dodane tudi 

vsem štirim pravljicam v zbirki Kje rastejo bonboni.  

 

Ida Mlakar se včasih poslužuje metode ljudskega izročila, in sicer ko v knjižnicah predstavlja 

svoje pravljice pred objavo. Pri tej dejavnosti se zdi pomembno, da lahko med 

pripovedovanjem pravljic otroci / poslušalci sodelujejo pri razvijanju zgodbe. Ker je tematika 

pri vseh pravljicah povezana s prijateljstvom, verjetno otroci lažje aktivno sodelujejo. V 

uvodu smo zapisali, da nekateri strokovnjaki pripovedovanje uvrščajo nad branje, saj se med 

poslušanjem med pripovedovalcem in poslušalcem / otrokom ponavadi ustvari najbolj iskrena 

vez. Pripovedovanje pravljic je zanimivo tudi s tega stališča, da odpira drugačen pristop k 

sprejemanju literarnih besedil. Ne samo, da lahko sami preberemo literarno besedilo in si tudi 

ustvarimo določeno mnenje o vsebini, imamo tudi možnost, da v interakciji z drugimi slišimo 

še njihove interpretacije in razširimo predstave. 

 

Na področju izvirnosti v kratkih sodobnih pravljicah Ide Mlakar bi bilo možno še marsikaj 

raziskati. Zanimivo bi bilo med otroškimi bralci praktično raziskati, v kolikšni meri poznajo 

mladinska literarna dela omenjene avtorice in katera izmed njih se jim zdijo najbolj zanimiva 

ter zakaj. Zanimivo bi bilo tudi ugotoviti, koliko bralcev aktivno uporabi obbralno spodbudo 

(recept ali navodilo za igro). V teoretičnem delu pa bi bilo lahko več zapisanega o nastanku in 

razvoju pravljic ali o slikanici in pomenu ilustracij, saj so le-te v pravljicah precej pomembne.  
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9 PRILOGE 

9. 1 Intervju 

 

Z avtorico sodobnih pravljic, ki sem jih analizirala, sem opravila intervju. Zanimalo me je 

predvsem, kaj jo je napeljalo na pisanje literarnih del za otroke in kako poteka njeno 

ustvarjanje. Želela sem izvedeti tudi, kako je izbrala literarne like za svoje pravljice in iz 

kakšnih tematik ali izkušenj črpa vsebino za dogodivščine književnih junakov v omenjenih 

delih. Ker sem si zastavila raziskovalno vprašanje glede metode ljudskega izročila, mi je 

zaupala tudi svoje izkušnje o pripovedovanju lastnih pravljic otrokom in pomenu njihovih 

odzivov. Za konec pa sem jo povprašala o njenih načrtih glede ustvarjanja novih sodobnih 

pravljic. 

 

Spoštovana ga. Mlakar! 

 

Pred Vami je kratek intervju, ki bi ga želela opraviti z vami o vašem ustvarjanju in 

leposlovnih delih, ki ste jih do sedaj napisali. Podatke bom uporabila izključno za potrebe 

diplomske naloge. 

 

1. Kaj Vas je vzpodbudilo, da ste začeli pisati pravljice za otroke? 

 

Še danes prebiram zgodbe iz svojega otroštva: Medveda Puja, Piko Nogavičko, Alico v 

čudežni deželi, pa tudi klasične pravljice zlasti ruske, Wildove in Hauffove. 

S svojima sinovoma pa sem se še posebej zabavala ob branju sodobne umetne pravljice, ki me 

navdušuje zaradi izvirnega poigravanja z jezikom in humorno perspektivo, ki ju prinašajo na 

primer pravljice Miloša Macoureka, Alana Alexandra Milneja, Kajetana Koviča, Lojzeta 

Kovačiča, Svetlane Makarovič, Branke Jurca …. Razkrile so mi poseben, otroški pogled na 

svet, ki je naiven, vendar optimističen in obdarjen z veseljem in zaupanjem v življenje in v 

njegove dobre plati, ob enem pa liričen, tenkočuten, humoren in igriv. Pa tudi pogumen. 

Otroška perspektiva omogoča pišočemu odkrivati nove svetove, ki jih analitičen in z distanco 

zasenčen pogled odraslega ne more. Z otroškimi očmi je mogoče videti svet še bolj od blizu in 

do takšnih podrobnosti, ki se jih z odrasle višine niti ne opazi. 

 



 

  

2. Kako poteka Vaše ustvarjanje? 

 

Na to pa težko odgovorim. Ko se mi neka  zgodba porodi, se mi osnutek kar nekaj časa valja v 

kakšni datoteki, da ga že pozabim, in ko ga nekega dne spet odkrijem, me mora pritegniti, šele 

potem ga začnem piliti. Zagotovo ne pišem hitro, včasih od vsega piljenja ne ostane nič in 

osnutek preprosto zavržem. To se zgodi velikokrat, pilim, da ostanejo samo opilki. Kot 

pisateljica sem tečna in nezadovoljna, zato se mi pisanje ne zdi kakšna posebna radost, prej 

eno samo okopavanje in pletev besed, ki mi gre včasih pošteno na živce. Pridejo pa tudi svetli 

trenutki, ko mi gre pisanje dobro od rok in se mi besede sprehajajo skozi misli, tako da jih 

zlahka zagrabim. Ob takem uspešnem lovu na asociacije me včasih preseneti kakšen poseben 

zven, ritem, nova beseda. Zgodba je samo ena od  plati literarnega ustvarjanja, pomembnejše 

se mi zdi, kako in s čim jo narediti živo. Pišem ponavadi ponoči, ko je mir, potem dam 

besedilo na čakanje. Ko odsedi svojo karanteno, ga še enkrat preberem. Imeti mora dotik, še 

bolje, če mi kakšno pripelje. Potem vem, da bo mogoče še kaj iz tega.  

 

3. Ali opisane situacije slonijo na dogodkih iz vašega življenja, si jih preprosto izmislite 

ali zanje dobite navdih pri kakšnih drugih literarnih del? 

 

Vsega po malo. Berem, ker je to del mojega knjižničarskega vsakdanjika, tudi originalne, še 

neprevedene slikanice, zasledujem nove tematike, trende, motive. Menim, da so slikanice 

poseben knjižni medij, ki prinašajo, če so kakovostne, kratka, zaokrožena, sporočilno bogata 

besedila, ki sploh niso namenjena samo otrokom. Mladim bralcem zaupam, da bodo dojeli 

bistvo, četudi se srečujejo s težjimi, celo naslovniško odprtimi besedili, ker verjamem v 

njihov občutek za etično in estetsko. Otroke,  žal, velikokrat podcenjujemo. 

Precej opisanih situacij je seveda iz mojega realnega življenja, tudi iz otroškega sveta mojih 

dveh sinov, vedno znova sem namreč fascinirana nad ustvarjalno močjo otroške igre. Meni je 

še posebno všeč izvirnost otroškega govora, ki prinaša duhovite poante. Te so dostikrat v 

nasprotju z razmislekom odraslih. Poskušam se vživeti v otroški svet, ne da bi pri tem 

izgubila odraslost.  

 

4. Kako pa ste izbirali literarne like? Zakaj ravno pujska in coprnički? 

 

Pujska sta tipična človeška lika. Nezaščitena, gola in ranljiva. Menda so pujsi po svoji zgradbi 

še najbolj podobni ljudem (inteligentni, učljivi). Ne znam se vživeti v mehke in ljubke 



 

  

živalce, ki nam služijo kot domači ljubljenčki, bolj so mi pri srcu manj izbrane živalske vrste, 

npr. pujsi, kure ali krave, te so res imenitne. Na prvi pogled niso tako čedne in ne vzbujajo 

takšnega navdušenja, težje se je poistovetiti z njimi. Včasih se zato odločim za »realne 

otroške like«, ki jih v slikaniških izdajah ni veliko. Želim predstaviti prave otroke, ne samo 

pridne in vzgojene, ampak tudi malo predrzne, radovedne, stikljive, samosvoje. Iz tega 

razmisleka sta se mi izoblikovali coprnički Kuštra in Štumfa, dve takšni samosvoji deklici, 

pogumni, radovedni, kritični, razmišljujoči in celo malce uporniški, braniteljici svobodnega 

duha, ustvarjalnosti in spontanega otroštva, deklici, ki se igrata coprnički, ker bi radi s 

čarovnijo spremenili svet. 

 

5. Pravljice včasih pred objavo predstavljate otrokom na urah pravljic. Zakaj? 

 

Praviloma ne, le kadar predstavljam svoje nove slikanice ali če me izrecno povabijo na 

kakšno šolo, v vrtec. Menim, da so moja besedila namenjena bolj branju kot pripovedovanju, 

lahko pa mirno prenesejo tudi kakšno uprizoritev (na OŠ Bežigrad so mi predlani učenci 

predstavili uprizorjeno Čarmelado), v besedilih se osredotočam zlasti na dialog. Ne maram 

dolgih opisov, psihologiziranja, moraliziranja, rada imam dramatično pripoved, večji del 

dogajanja je možno zelo natančno izraziti skozi dober dialog. Rada imam manj besed in 

razmislek med vrsticami. 

 

6. Kakšni so odzivi otrok na Vaše pravljice? Vas odzivi otrok motivirajo, da kaj 

popravite, spremenite? Kaj pa odzivi staršev? 

 

Pravljica je dobra, če se otroci ob njej nasmejejo. Vsaj malo. Ne maram pretirano odkrite 

pedagogike, takšne z dvignjenim kazalcem, nove duhovnosti, licemerja in solzavosti (čeprav 

so čustva čisto v redu), skratka ne maram apoliničnih besedil, v katerih je vse poškrobljeno, 

lepo in vzvišeno. Bolj mi je všeč zabavna, humorna, bistroumna, kritična, kot ji rečem, 

dionizična literatura. Iz svoje pravljičarske prakse (kot pravljičarka v knjižnici) vem, da imajo 

otroci takšne zgodbe najraje, ob njih se lahko sprostijo in igrajo, na nek način celo 

soustvarjajo zgodbo, ki jim jo pripovedujem. Na zabaven način jim je mogoče predstaviti tudi 

zelo resen problem. Ko pišem tekst, vedno izbiram hudomušne teme. Iz dvignjenega kazalca 

se vedno malce norčujem, čeprav se pri svojem pisanju vzgojnosti tudi sama ne morem čisto 

izogniti. Želim si le, da je ne bi bilo preveč in da ne bi bila nasilna ali preveč očitna. Včasih 



 

  

mi to uspe, včasih pa tudi ne. Drezam v tisto, kar me kot človeka jezi, žalosti ali moti. Upam, 

da starši in učitelji v mojih pravljicah najdejo tudi kaj zase. To si želim. 

   

7. Ali imate med ustvarjalci katerega za vzor? Zakaj? 

 

Zelo so mi ljube Svetlana Makarovič, Polonca Kovač, Saša Vegri, Branka Jurca, po duši pa 

sta mi tudi Andrej Rozman Roza, pa Slavko Pregl, ker so kritični, včasih malce zajedljivi, 

pošteni, imajo krasen smisel za humor, sijajen jezikovni laboratorij in iz problemov ne 

ustvarjajo »jamrarij«. Vse to so žlahtne lastnosti: kritičnost in pogum, da se pove tudi kaj 

neprijetnega.  

 

8. V Vaših pravljicah zasledimo zanimive, slikovite, nevsakdanje besede. Kakšen pomen 

ima po Vašem mnenju jezik v pravljicah? 

 

Jezik je za pišočega orodje. Mene zelo navdihuje: rada imam ritem, zvok, besedno 

eksperimentiranje, besedne igrarije, zlasti igro dobesednih in prenesenih pomenov, veliko se 

ukvarjam z zvočno podobo napisanega. Mora biti namreč natančna, takšna, kakor pesem, in 

zveneti mora od začetka do konca. Dneve in dneve se lahko mučim z enim samim stavkom. 

Nič ne sme manjkati, ničesar ne sme biti preveč. Kratko besedilo za slikanico zame niti ni 

proza v pravem pomenu besede. Je nekaj vmes. Lirični poudarki zato ne smejo manjkati. 

Dramatični pa tudi ne. 

 

9. Kaj pa vi radi berete? 

 

Kar se mladinske literature tiče, moram biti kot knjižničarka na tekočem tako rekoč s celotno 

letno produkcijo, kar pa mi le s težavo uspe. Več kot 800 knjig za otroke in mladino izdajo 

slovenske založbe letno. Včasih oklevam, ali naj raje posesam po tleh ali naj se lotim kakšne 

mladinske knjige, ki jo moram prebrati. Smeti je veliko. Poklicni bralci se včasih počutimo, 

kakor koši za odpadke. Za lastno dušo pa berem, kar me trenutno pritegne. Brez načrta. 

Svobodno. Takšnih knjig se res veselim. Včasih mi prekriža pot kakšna knjiga s področja 

ekonomije, družboslovja, politike, filozofije, znanosti. Včasih kakšna dobra leposlovna knjiga 

za odrasle. Tudi naših slovenskih avtorjev. Kot knjižničarka imam žal vedno manj časa za 

branje brez namena. Za branje iz čistega užitka. Moram pa tudi malo stanovati in kuhati. Pa 



 

  

biti še kaj drugega kot bralka. Trenutno berem knjige o teku. Pa ne o dobrem teku, temveč 

knjige o sproščenem teku v naravi. Ker bolj slabo tečem. 

 

10. Kakšne ustvarjalne načrte imate za naprej? 

 

Nikoli si ne delam posebnih načrtov za naprej, vsaj ne zelo velikih. Če že kaj napišem, se to 

zgodi spontano. Jeza (no, tudi žalost seveda) je zelo ustvarjalna energija. Glede na čas, v 

katerem živimo, lahko upam, da bom še kaj napisala. Seveda pa ne mislim, da lahko kakršno 

koli pisanje rešuje svet in z mojim pisanjem je popolnoma enako. 

 

Pisateljici I. Mlakar sem se zahvalila za sodelovanje in sem ji na tem mestu še enkrat hvaležna 

za pomoč ter ji želim še veliko čarobnih trenutkov pri ustvarjanju novih »megalomansko 

zabavnih prigod«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. 2 Besedila sodobnih kratkih pravljic Ide Mlakar 
 
Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost 
 
Za Jana in Izidorja 
 
»Ačih,« je kihnila Bibi. 
»Petič,« je zavzdihnil Gusti. 
»Petič, kaj?« je rekla Bibi čemerno. 
»Petič si kihnila, Bibi. Kadar kihneš petič, me zaskrbi, da je nekaj narobe.« 
Bibi je globoko zavzdihnila, zaprla oči in naslonila svoj žametni pujsji rilček na mizo. Tako je 
občepela kakor kupček nesreče in kar strmela in strmela ven v sivo aprilsko nebo. 
»Ja, saj vem,« je rekla nazadnje in kihnila še enkrat. 
»Danes mi gre vse grozno narobe. Zjutraj sem vstala z levo nogo. Polila vrček z mlekom. 
Razbila svojo najljubšo skodelico z marjeticami. Sama ne vem, zakaj. Nabere se. To pa je 
gotovo žalost.« 
Gusti jo je zaskrbljeno pogledal. 
»Kako pa veš, da je ravno žalost, Bibi?« 
Bibi je namrgodila rilček in ga otožno pogledala: »Najprej me je zaskelelo v smrčku, potem v 
očeh in naenkrat je bilo vse čisto megleno in deževno. Pa temno in mrzlo tudi. Prav v srce me 
je zazeblo. Najbrž sem se 'prehladila v srce', Gusti. Zato mislim, da je žalost. Ačih!« 
»Ali te boli?« je sočutno vprašal Gusti. 
Bibi se je rilček nevarno zatresel, da sploh ni mogla odgovoriti, samo pokimala je. 
Gusti je pogoltnil cmok, nabral rilček v šobo in napeto razmišljal: »Ampak če žalost takole 
pestuješ, bo zadremala in se ne bo hotela več premakniti.« 
Bibi je nagubala čelo in si obrisala od žalosti lisasti gobček. 
Sploh ni bilo videti, da bi se žalost in Bibi hoteli kam premakniti. 
Gustija je malo zaskrbelo. Zunaj je pihal veter – rahel in topel – in Gustiju se je zazibalo srce 
kakor češnjeve veje pred hišo. Čisto lahno. In njegov pogled je splaval po nebu kot jadrnica 
po svetlikajočem morju. 
»Bibi, počakaj,« je zaklical in nato stekel v kopalnico, kjer je imela Bibi še pol stekleničke 
dišeče kopeli. Odvil jo je in povohal. Kot da bi v kopalnici zacvetelo na tisoče vijolic. Gusti 
se je popraskal po smrčku. Nato je prilil nekoliko vode in stekleničko močno potresel, da se je 
iz nje vsula dišeča pena. 
»Bibi, Bibi,« je zavpil Gusti glasno, »odpri okno.« Potem je dal v stekleničko regratovo 
stebelce in jo postavil na mizo. »Zdaj pa pihaj, Bibi, močno pihaj,« je zaklical. 
Bibi je začudeno pomežiknila, malo posmrkala, nato pa se je nagnila nad stekleničko z 
milnico, globoko zajela sapo, se vzravnala ter negotovo pihnila v regratovo stebelce. 
»Bibi, močneje,« se je Gusti trudil pihati z njo vred in napenjal svoja okrogla rožnata lička. 
Bibi je znova zajela sapo in pihala, da se ji je od napora gubalo čelo. 
»Še, Bibi, še,« se je razvnemal Gusti. 
Končno se je pred Bibinim smrčkom začel napihovati pisan mavrični mehurček. Bibi je pihala 
in mehurček je rasel in rasel. Počasi se je odlepil od regratovega stebelca, se okorno zagugal 
in splaval skozi okno. 
Bibi je od presenečenja lovila sapo. 
»Poglej, Gusti,« je rekla osuplo, »poglej, kakšen gromozanski milni mehurček.« 
»Joj, to je bila pa res velikanska žalost, Bibi,« je rekel Gusti. 
»Še dobro, da sva jo odpihnila.« 
Prijela sta se za tačke in strmela v svilnat mehurček, ki je izginjal za hišo. 



 

 

V njem je čepela majhna žalostna Bibi z lisastim smrčkom in poleg nje ves v sivino zaviti 
svet: oblaki, drevesa in celo aprilsko nebo. Vse se je dvigalo z njo, vedno višje in višje. 
Milni mehurček se je vzpel nad bezgov grm in nad češnjevo drevo ter počasi izginjal med 
oblaki. 
Šele ko sta ga komaj še lahko razločila, je reklo pok in že ga ni bilo več. 
Bibi je od olajšanja poskočila. 
»Mogoče bi pa zdaj lahko spila skodelico vročega čaja,« je rekel Gusti. 
»In pohrustala ducat piškotov v obliki srca. To pomaga, če si prehlajen.« 
Bibi je pokimala. 
Stekla sta v kuhinjo. Gusti je skuhal čaj iz lipe, kamilic in bezga in Bibi je na dušek popila tri 
skodelice čaja ter pohrustala vsaj dva ducata piškotov v obliki srca. Potem si je globoko 
oddahnila, pritisnila Gustiju na smrček poljubček in se nasmehnila. 
»Ja, to pa čisto zares pomaga,« je rekla, »če si 'prehlajen v srce'.« 
 
RECEPT ZA MILNE MEHURČKE 
 
o Prosi odrasle za ostanke mila; 
o milne ostanke s pomočjo staršev naribaj ali nastrgaj na kosmiče; 
o milne kosmiče stresi v kozarec z vodo in počakaj, da se milo popolnoma raztopi v gosto 

milnico; 
o milne mehurčke lahko delaš s plastično slamico, s kakršno ponavadi piješ sok, lahko pa 

uporabiš tudi regratovo stebelce; 
o regratovo stebelce na enem koncu razcepi in razcepljeni konec pomoči v milnico; 
o nerazcepljeni del stebelca prisloni k ustom, zajemi sapo in vanj počasi ter enakomerno 

pihaj, dokler ti ne uspe narediti milnega mehurčka. 
 
RECEPT ZA PROTIPREHLADNI ČAJ 
 
 Pripravi po 1 žlico posušenih kamiličnih, bezgovih in lipovih cvetov; 
 prosi odrasle, naj v nizki posodi zavrejo liter vode in z njo poparijo pripravljene zdravilne 

rastline; 
 poparek pokrij s pokrovko in počakaj približno 5 minut, da se v vodo sprostijo zdravilne 

učinkovine; 
 nato naj nekdo od odraslih čaj previdno precedi v drugo posodo; 
 čaj bo še bolj zdravilen, če ga boš osladil/a z medom in mu dodal/a limonin sok. 
 
 
Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir 
 
Za Edvarda, Jana in Izidorja 
 
»Takoj pridi sem, Gusti,« je zacepetala Bibi. »Nekdo je štorkljal po hiši, ne da bi si obrisal 
parkeljce. Kaj misliš, kdo bi to lahko bil?« 
»Zdaj nimam časa, Bibi, saj vidiš, da se učim novo vižo,« je zasitnaril Gusti. 
»Kot da so tvoje krulbe najpomembnejše, Gusti,« ga je Bibi črno pogledala. »Že tri dni samo 
kruliš, da mi gre skozi ušesa. V hiši pa je, kot bi se valjali trije prašiči.« 
»Saj sva midva tudi prašiča, Bibi,« jo je Gusti nedolžno opomnil. »Novo vižo se učim za 
letošnjo Pujsarijo. No, poslušaj:             
 
 



 

 

' To je nova 
viža o prašičih, 

hojladrija, 
hojladrija dro.' 

 
Vidiš, ta hojladrija dro si težko zapomnim,« je zastokal Gusti. 
»Briga me, Gusti,« je zarobantila Bibi. »Če si ti pujs, jaz zagotovo nisem. Jaz sem pujska. 
Takoj pridi v kuhinjo, sicer se bom zanalašč postavila na glavo. In ne bom prišla več dol!« 
»No, dobro,« je zagodrnjal Gusti, »saj že grem.« 
Šla sta v kuhinjo. Kot je rekla Bibi: bilo je grozno. Samo lonček z marjeticami, ki jih je Bibi 
dobila od Gustija za rojstni dan, je še stal na svojem mestu. Bibi je posmrkala od jeze in besa. 
»No, si videl, Gusti? Neki pujs je plesal po kuhinji in si ni obrisal parkeljcev.« 
»Kako, plesal?« 
»Plesal za Pujsarijo, kaj pa drugega. Poskakoval, topotal in štorkljal in si pri tem prepeval 
novo vižo. Nemarnež.« 
»Pa menda nočeš reči, da sem …« 
»Ja, pa prav to hočem reči …« 
»Da sem jaz …« 
»Ja, da si ti …« 
»Ne, pa nisem!« 
»Ja, pa si, Gusti, nemarnež si.« 
»Ne, pa nisem! Ti si 'nemarnežka'.« 
Bibi so se ulile solze, sedla je na tla in hlipnila skozi rilček, da je komajda lovila sapo. Od 
prizadetosti in jeze, jasno. Najraje bi Gustija po smrčku, ja, močno bi ga lopnila po smrčku, 
ampak kaj ko se za pujse to ne spodobi. 
»Gusti, Gusti, ti si en navaden, en čisto navaden, zabit slon. Da bi ti namesto ščetin zrasli 
špageti,« je zakričala Bibi. 
»Bibi, ti si pa, ti si pa ena navadna, prismojena butka tutka,« ji ni ostal dolžen Gusti. »Da bi ti 
namesto repa zrasla lubenica. Takooo velika!« 
»Gusti, ti si pa, ti si pa en čisto navaden, krulast nosorog. Da bi te v rito pičilo tisoč rdečih 
mravelj,« je zarobantila Bibi. 
»Bumbarajsa trapasta,« se je zadrl Gusti. »Da bi ti iz rilca pognala koleraba! Takale!« se je 
spačil in ji pokazal jezik. 
Bibi je od jeze zacepetala, da se je stresla hišica, in Gusti je bil za vsak primer raje tiho. 
V tistem hipu so vse marjetice ovenele in lonček na polici se je nevarno zamajal. Nato je reklo 
tresk in lonček je zgrmel na tla. Zemlja se je razsula po tleh, Bibi pa je od strahu poskočila. 
»No, vidiš, pa so šle moje marjetice!« je obupano zakrulila. 
Gusti je brez sape legel na tla, zaskrbljeno pogledoval Bibi in narahlo sipal zemljo nazaj v 
lonček. V grlu je začutil debel cmok. 
»Bibibi, Bibibi, poglej, saj bodo spet zrasle, obljubim.« 
»Nič ne bodo,« je tulila Bibi, »saj vidiš, da so že čisto zlomljene in uvele.« 
»Pa bodo, pa bodo. Medtem ko jih sadiš, moraš rožam v lonček govoriti same lepe in prijazne 
besede. Potem pa spet zrastejo. Boš videla.« 
»No, kaj na primer?« 
»Na primer: 'Bibi, ti si ena taka prijazna in luštna pujska.' Ali pa kaj takega. Poskusi!« 
Bibi se je nagnila nad lonček, zaprla oči in upajoče zašepetala: 
»Gusti, ti imaš pa tako mil in navihan smrček!« 
Gustiju so se malce zatresli brkci, nato pa je močno nagubal čelo in zaklical: »Bibi, ti imaš pa 
tako hecno zasvedran repek. Kar žgečka me od smeha.« 
Bibi je nekaj časa napeto razmišljala: »Gusti, ti si pa … ti si pa … tako čeden v ušesa.« 



 

 

Malo zaskrbljena in s težkim srcem sta pogledovala drug drugega. 
»Poglej, marjetice, Bibi, poglej marjetice zdaj,« je vzkliknil Gusti. 
Bibi se je radovedno nagnila nad lonček in ostrmela. Marjetice so rasle in rasle, odpirale svoje 
blage rumene oči, jih zadovoljno pripirale in mežikale v jasen, sončen dan. 
»No, Gusti,« je zavzdihnila Bibi olajšano, »zdaj pa le prinesi tisto metlo in cunjo.« 
Gusti je iz stare vrtne lope brez besed prinesel obtolčeno vedro z vodo, potem pa sta skupaj 
pomila vso hišico. Od vrha do tal. 
 
 
Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo 
 
Za Zarjo, Sonco, Kresno, Jana in Izidorja, s katerimi sem prekolesarila košček sveta … 
 
Bibi je že navsezgodaj zjutraj plesala po kuhinji in prepevala šmentanamuha, da je šlo skozi 
ušesa. »Nehaj, Bibi!« je zakrulil Gusti. »Šmentanamuha me žgečka, da ne morem spati.« 
Ampak Bibi ni nehala. Pela je iz dna duše in stepala blazine. 
Potem je utihnila, kihnila zaradi obilice prahu in vprašala: 
»Guzti, vež čeza sem se domizlila danez?« 
»Ja vem,« je zakrulil Gusti, »ura zamujena, ne vrne se nobena!« 
»Ne, Guzti,« je posmrkala Bibi, »lahko bi žla izkat žtiriperezne deteljize.« 
»O, to pa ne,« je ugovarjal Gusti odločno. »Nikamor ne grem. Danes bo nogometna tekma.« 
»Ampak, Guzti,« je rekla Bibi pritajeno. »Ni nujno, da greva pež. Lahko bi udomažila kolo.« 
»Kolo?« Gusti je idprl eno oko in budno sedel. »Kakšno kolo?« 
Bibi si je doneče obrisala nos in se zvito nasmehnila: »No, bicikel, saj veš!« 
Kot bi mignil, sta stekla za hišico, v majhno leseno lopo, kjer je imela Bibi spravljene cekar, 
lopato, kanglo za zalivanje, obtolčeno vedro in staro predrto nogometno žogo. Gusti je bil ves 
iz sebe, tako da mu je od razburjenja glasno tolklo srce. Celo brčice na smrčku so se mu malo 
tresle. Sklonil se je k Bibi in prav potiho vprašal: »Bibibi, ali bom lahko prvi?« 
»Psst, da se ne prestraši!« je Bibi nestrpno zamahnila s tačko. 
Za skladovnico drv, čisto zadaj v kotu, je stalo novo kolo z velikim prtljažnikom in s športnim 
krmilom ter se užaljeno kujalo. Njegov srebrni zvonček je uporniško molčal in mačje oko se 
je mulasto obračalo stran. Gusti se ga ni in ni mogel nagledati. Kar medlel je od veselja in 
lovil sapo. 
»Bibibi,« je rekel, »lahko bi mu bilo ime Srebrni konjiček?« 
Bibi je navdušeno pokimala in potem sta stopila bliže. »Gusti, zelo prijazen in previden boš 
moral biti z njim. Še ni udomačeno,« ga je posvarila Bibi. 
Gusti je resno pokimal. Potem sta ga zgrabila: Bibi spredaj za krmilo, Gusti zadaj za 
prtljažnik, in ga zvlekla pred hišico. Kolo je bilo težko in se jima je z vso silo upiralo. Pošteno 
upehana sta ga postavila na cesto. 
»No,« je rekla Bibi, »zdaj pa poskusi.« 
Gusti je previdno sedel na kolo, se močno odgnal in se zapeljal po cesti, da se je prah dvigal 
za njim. »Bibi,« je zakrulil od navdušenja, »ali me vidiš? Saj je čisto lahko!« 
Bibi je na vrhu klančka majhna majcena, kakor najmanjša pika, poskakovala in ploskala od 
veselja. 
Srebrni konjiček je potreboval nekaj časa, da se je utekel. 
Nato se je objestno pognal po klančku navzdol ter razposajeno poskakoval sem ter tja in pri 
tem zvončkljal in šklepetal, kot da je ves vset njegov. 
Gusti se je malo prestrašil. 
Kolo je predrzno pobliskovalo s svojimi bleščečimi odbojniki, da je Gustiju odnašalo noge s 
pedalov. In tačke s krmila. Joj, kako hitro je svet zaostajal za njima. Vrtoglavo. 



 

 

»Bibibi, kako se ga pa ustavi?« je zaklical Gusti prestrašeno. »Srebrni konjiček me nič ne 
uboga. Da ni pobezljal?« 
»Močno ga stisni za zavoro,« je kričala Bibi, »ampak hitro, da ne bo prepozno!« 
Gusti ni imel pojma, kje je zavora, zato je zaprl oči in drvel, dokler se Srebrni konjiček ni 
upehal. Nič več se mu ni ljubilo bezljati naokrog. Trmasto je zavil s ceste, se še nekaj časa 
opotekal, potem pa se je naveličano vrgel na tla in obležal z obema kolesoma, obrnjenima v 
zrak. 
Gusti je nekaj časa ležal na tleh in čakal, da se mu svet postavi nazaj na svoje mesto. Nato se 
je malce zaskrbljeno pobral. Malo ga je bolela noga. Malo je tudi zastokal. Še sreča, da sta 
pristala na mehki trati blizu nogometnega igrišča. 
»Ti, konjiček,« je rekel Gusti strogo, »zakaj pa tako drviš? Ali ne veš, da je to zelo nevarno?« 
Srebrni konjiček pa nič. Kot da bi Gusti pridigal samemu sebi. Malo skesano in mulasto je 
strmel v nebo, štel oblačke in se delal, kot da se ga vse skupaj sploh ne tiče. 
»Če boš tako divjal, se lahko še polomiš,« ga je posvaril Gusti. 
»Gusti, Gusti,« je zadihano prisopihala Bibi za njima, »ali je vse v redu?« 
»Ja,« je rekel Gusti, »z mano je, ampak Srebrni konjiček je kar obležal. Da si ni česa 
polomil?« 
Bibi in Gusti sta se sklonila h kolesu in ga pobrala s tal. Razen nekaj odrgnin jo je 'konjiček' 
kar dobro odnesel. Nekam krotko in pohlevno je strmel v svet. Seveda, zdaj ko se je pa do 
kraja upehal. Ali pa zato, ker ga je Gusti oštel. 
»Uh, imava pa res srečo,« je rekla Bibi in pobožala kolo. »Nič ne skrbi, Gusti, Srebrni 
konjiček se bo že navadil na naše klance in ceste, boš videl. Samo malo morava potrpeti z 
njim. Jutri ga bova do konca udomačila.« 
Gusti je pokimal. »Pa imava res srečo. Poglej.« 
»Juhu,« se je razveselila Bibi. »Štiriperesne deteljice. Pa tako dolgo sem jih iskala.« 
»Srebrni konjiček jih je našel,« je rekel Gusti in pobožal kolo s toplim pogledom. 
Pujsa sta se sklonila in jih začela vneto nabirati. 
»Ta bo za naše,« se je razveselil Gusti, »za nocojšnjo tekmo.« 
»Ta pa za naše,« je poskočila Bibi. »Za zmago.« 
»Ta bo zame,« je rekel Gusti. 
»Ta pa zame,« je hitela Bibi. 
»Ta bo za vse, ki pridejo navijat,« se je odločil Gusti. 
»Ta pa za babico Viko, ki ne more na tekmo, ker jo bolijo noge,« je dodala Bibi. 
»Ta bo za Roka, ki ga črviči po trebuhu, ker se je nabasal s sladoledom,« se je domislil Gusti. 
»Ta pa za gospodično Hildo,« je zašepetala Bibi, »ki je zaljubljena v vratarja nasprotne ekipe. 
Za srečo.« 
Bibi in Gusti sta si zarotniško pomežiknila in ljubeče potrepljala Srebrnega konjička po 
krmilu. 
»Kaj pa tale …« je tuhtala Bibi. »No, pa naj bo tale najbolj zelena zate, Srebrni konjiček. Da 
se ti ne prepiči zračnica na kakšni razdrapani cesti in da ne telebneš na tla, ker si še tako 
neumen.« 
Bibi in Gusti sta se prijazno spogledala, zataknila štiriperesno deteljico kolesu za luč, potem 
pa so vsi skupaj prav počasi odšklemfali proti igrišču na tekmo. 
In ves čas jim je mežikalo sonce s poletnega neba. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo 
 
Za Ito in Bora, medtem ko sneži … 
 
»Gusti, vstani,« je zacepetala Bibi. 
»Pa zakaj?« je sitnaril Gusti. 
»Vstani že, sicer bova prepozna,« je Bibi od nestrpnosti zasvedrala repek. 
»Pa zakaj se tako mudi?« 
»Zakaj, zakaj,« ga je oponašala Bibi. 
»Praznični večer je, zato.« 
»Oh, pa ne že spet,« je zastokal Gusti in se pokril z odejo čez glavo. 
»Konec leta je. Delo naju čaka.« 
»Pa zakaj vedno midva?«  
»Gusti, če ne vstaneš, te bom toliko časa žgečkala, dokler ne padeš s postelje,« mu je 
zagrozila Bibi. 
Gusti je obupano zakrulil: »Pa zakaj jo morava prinašati vsako leto? Saj sva jo že lani.« 
»Takšna je navada, Gusti. Prinašava srečo, pa če ti je to všeč ali ne.« 
»Lahko bi jo rižafe ali pa gizele,« je positnaril Gusti. 
»Reče se žirafe in gazele,« ga je popravila Bibi. 
»In v Afriki so prazniki sredi poletja.« 
»No, a vidiš: tam ni nobene zime in nobenega pujsa, ki bi hotel nositi srečo. Zakaj ne greva v 
Afriko?« 
Bibi je od živčnosti trepetal repek: 
»Ampak Gusti, čakajo naju.« 
»Ja, drugi praznujejo, midva pa tovoriva srečo. Ni pravično.« 
»Letos jo bova sipala.« 
»Saj, to je. Vedno si izmisliš kaj novega: lani sva jo lovila, predlani sva jo delila z veliko 
žlico, letos jo bova pa sipala. Zmeraj garava kot muli. 
»Letos je čisto lahka, boš videl.« 
»To samo tako praviš.« 
»Gusti, migni že rito!« je zarobantila Bibi. 
»Prav, ampak nosila jo boš ti. Mene boli hrdek.« 
»Hrbet se reče. Do mlake jaz, od mlake naprej pa ti.« 
Bibi ga je črno pogledala in Gusti je bil za vsak primer raje tiho. 
In sta šla. Med zvezdami se je gugala velika poredna luna in se jima spakovala z neba. Gusti ji 
je užaljeno požugal. Spredaj je previdno stopicala Bibi s svojim velikanskim cekarjem za 
srečo, za njo pa Gusti, ki je kar naprej nekaj godrnjal in cvilil. 
»Pogledal sem v cekar, pa je čisto prazen. Najbrž si jo že spotoma raztresla,« je sitnaril. 
»Za sitnobe kot si ti, je nevidna,« mu je oponesla Bibi. 
Gusti je nakremžil rilček in molče sta prašičila dalje. 
Zavila sta v gozd. Gusti je za vsakim drevesom malo počakal. 
»Stopi vendar hitreje,« ga je opominjala Bibi. 
»Zamudila bova.« 
Gusti se je obotavljal. Luno je zagrnil oblak in v gozdu je postalo temno kakor v rogu. Joj, 
kako je Gustija stisnilo pri srcu. Izza vsakega grma so vanj srepele velike zelene oči. »Kaj, če 
je volk,« je šepnil skoraj brez diha. 
»Ne, samo luči so,« ga je mirila Bibi. »Nič ne skrbi, saj imava cekar za srečo.« 
Obstala sta pri zamrznjeni mlaki in se zastrmela v temne obrise hiš. 
»Vidiš?« je rekla Bibi pomirljivo. »Samo luči so. Ni več daleč. Dajva, podričajva se na drugo 
stran.« 



 

 

Gusti je zastokal, prijel za cekar in stopil na led. Bil je gladek kakor ogledalo. Luna in zvezde 
so si na njem zgladile drsalnico. Gustiju so se tresle noge. Nekaj časa je lovil ravnotežje, nato 
pa je na široko zakrilil in … štrbunk … ga je spodneslo na tla. Cekar se mu je izmuznil iz 
parkeljčkov, poletel visoko v zrak ter se v velikem loku obrnil. »Bibi, cekar se mi je 
prekucnil,«je zacvilil Gusti in zdelo se mu je, da pada naravnost v temno modro nebo, med 
luno in zvezde. »Počakaj, ujela ga bom,« je zaklicala Bibi in še sama zgrmela na tla. 
Od presenečenja sta nekaj časa globoko lovila sapo. 
Tiho sta obsedela na ledu in se očarana zastrmela v modro nebo. 
Počasi in v debelih kosmih je naletaval prvi sneg. Tisoče in tisoče puhastih, kot dih nežnih, in 
lahnih poljubčkov se je mehko dotikalo hiš in dreves, travnikov in poti. In sipalo na zemljo 
čisto srečo. 
Hip zatem so iz hiš pritekli otroci. »Sneg, sneg,« so klicali. »Kako je mehek in kako žgečka!« 
Poskakovali so, se vrteli med snežinkami, stegovali proti njim svoje majhne tople dlani ter jih 
lovili z jezički. 
»Ali vidiš, kako čista in mehka je letošnja sreča,« je rekla Bibi zamaknjeno. 
»Ja, ko le ne bi tako grizla,« je zasitnaril premraženi Gusti in si otresal snežinke z rilčka. 
Bibi mu je pritisnila na smrček topel in prijazen poljubček, da je reklo pok, kot bi odprl veliko 
steklenico šampanjca. 
»Pa vesele praznike in srečno novo leto, Gusti!« 
»Hm, no, ja«se je v zadregi odkašljal Gusti. 
»Pa srečno novo leto, Bibi!« 
Bibi ga je prijazno počohala, mu skrbno ovila šal okrog ušes, nato pa sta se sredi milijonov 
puhastih sreč čisto počasi odgugala domov. 
 
 

Čarmelada 

»Kaj bova pa zdaj?« je coprnička Štumfa zadovoljno pomigala z ušesi. »Starim copram sva en 
dva tri zacoprali vezalke v špagete. Hec bo, ko si bodo obuvale čevlje, kajne?« Coprnička 
Kuštra je bila čisto tiho. »No, boš kaj rekla, Kuštra?« je ugibala Štumfa. »A si popila čeber 
slabe volje?« Kuštri ni bilo do smeha. Zjutraj sta coprkuhljam sunili lonec slabe volje in jo 
zlili starim coprnicam v kavo, zato sta morali ves dan brisati prah s coprniških bukev in jih 
prenašati zdaj sem zdaj tja. Kuštra je nagubala čelo. »Veš, kaj, Štumfa,« je rekla 
nazadnje. »Tega se ne grem več. Ta ciper coper je butast. Zmeraj coprava po tvoje in zmeraj 
kaj zašuštrava.« Štumfa je užaljeno pomežiknila. »Če ti ni všeč, pa copraj po svoje.« »Hočem 
poskusiti še kaj dobrega, razumeš,« se je usajala Kuštra. »Recimo ... Recimo ...« so se ji 
zabliskale oči, »čarmelado.« Štumfa je zavila z očmi: »Oh, daj no, Kuštra. Koga pa briga 
čarmelada.« »Mene,« je rekla Kuštra. »Če bi kdaj pokukala v čarovniške bukve, bi vedela, da 
coprkuhlje vanjo zakuhajo najboljše, kar ljudje po neumnosti zabrišejo stran. Rada bi vedela, 
ali so kaj pofulile tudi nama.« »Kaj na primer?« »Ne vem. Prav to me zanima.« »Si ti 
koza,« je rekla Štumfa. »Čarmelada je nezdrava. Pa še redi.« »In?« je rekla Kuštra ter se 
postavila pred ogledalo, v katerem je odsevala njena okrogla pojava v pikastih 
supergah. »Mene že ne. Jo bom pa sama poskusila.« Štumfa si je popravila svoje črtaste 
nogavičke in se s kazalcem potrkala po čelu: »Zmešalo se ti je,« je zavpila. »Če se čarmelade 
ne maže na kruh, potem sploh ni prava marmelada. Pa še dol, v klet, med duhce je treba 
ponjo.« Kuštra je prezirljivo prhnila: »Čarmelado je treba jesti s prsti, trapa. Kar tukaj ostani. 
Grem pa sama.« Štumfi se je zaletelo. Kuštra nikoli ni firbcala brez nje. Vedno sta držali 
skupaj kot kruh in marmelada. Pri vsaki trapariji in kozlariji. Kaj pa zdaj? Ali nista več 
prijateljici? Se bosta kar takole razšli? Zaradi trapaste čarmelade, ki je še poskusili nista? 



 

 

Kuštra se je odločno zasukala na petah in izginila po temačnem hodniku, naravnost proti 
čarovniški shrambi. »Počakaj malo,« je zaklicala Štumfa. »Če nameravaš stikati za 
čermelado, grem s tabo.« »Saj ni treba,« jo je zavrnila Kuštra. »Polulala se boš.« Štumfa je 
otrpnila. Zabliskalo se je iz zagrmelo. »Duh te bo ugriznil v rit,« ji je užaljeno zagrozila, a 
Kuštre že ni bilo več. Spodaj v kleti se je še enkrat zabliskalo. Dvoje rumenih očes se je 
zabliskalo v temi, da se je Kuštra stresla od groze. Ko bi bila vsaj Štumfa poleg! Naenkrat jo 
je oplazilo nekaj mehkega. »Duhci!« je zavreščala kakor sraka. Ne, niso bili duhci. Coprnička 
je z velikim olajšanjem pobožala velikega mačka. »Uh, Pacek, si me prestrašil!« je 
zavzdihnila. Pacek je zamijavkal, skočil na omaro in coprnička je na vrhu zatipala 
ključ. »Zdaj pa brž,« je rekla Packu in odločno odklenila vrata. »Prehiteti morava Štumfo, 
sicer adijo, čarmelada.« Coprnička je vstopila v shrambo. Kakšen prizor! Pred njo se je 
razgrnilo za na stotine polic. Bile so nabasane s steklenimi kozarci, konzervami, steklenicami 
in vrečami, v katerih so bile skrbno shranjene posebne čarovnije, za katere male coprničke še 
slišati niso smele. Krščenmatiček! Koliko je bilo tukaj coprnij. S kozarcev so jo bodle v oči 
nalepke, na katerih je bilo z umetelno pisavo zapisano, kakšna je njihova vsebina. Kuštra je 
sklenila roke za hrbet in z velikim zanimanjem brala: »Vlooož-vloženi uroki proti kol-can-ju; 
zaaag-zagovori proti napuhu; kap-kapljice proti malim strahovom; džeeem iz pre-tla-če-ne 
jeze; vloženi hudi po-gle-di; urok proti kašljanju iz zaaadrege; posušene skrrrbi; skiiisana 
pamet ...« Koliko vsega! Kuštri se je v glavi vrtelo od napisov in polic. Le kako naj med temi 
coprnijami najde čarmelado? »Pacek, pomagaj,« je zastokala, »ti gotovo veš, kam so jo 
skrile.« Pacek je skočil s police in stekel, kolikor so ga noge nesle, Kuštra pa za njim. 
Naposled sta se ustavila pred vegasto polico, na katero so bili postavljeni kozarci za vložene 
kumarice. Tam je bilo z velikimi tiskanimi črkami napisano: ČARMELADA. »Jupi,« je 
zacvilila coprnička in zaplesala po shrambi. Končno je našla, kar je iskala. Na tleh, poleg nje, 
je sedela Štumfa. V obraz je bila čisto bleda od jeze. »Kakšna čarmelada neki. Kozarcev se 
sploh ne da odpreti,« je godrnjala. »Zakaj pa ne prebereš, kaj piše na listku,« je rekla Kuštra 
in ji potegnila kozarec iz rok. Na njem je bilo z lično pisavo napisano: ČARMELADA - Z 
OKUSOM PO? Kuštra je osupnila: »Štumfa, posvetilo se mi je! Coprkuhlje so v čarmelado 
zakuhale nekaj tako dobrega in nekaj tako močnega, da vse drži skupaj. Bom jaz odvila 
pokrovček!« »Če se pa ne da.« »Seveda se da. Samo pogruntati morava, kaj sva pred kratkim 
zabrisali stran!« »Kako naj pa vem?« »Premisli malo.« Štumfa se je popraskala po glavi in 
rekla: »Hja, predvčerajšnjim sem vrgla stran žabji krempelj ...« »Ne gre,« se je naprezala 
Kuštra. »Pa medenjake iz požgečkanega testa, ki so se zažgali.« »Še vedno ne gre.« »Jaaa, pa 
pravljično prejico, ki se je čisto zafecljala in škarjice za ponedeljkovo bližnjico, ki so se 
zlomile. Kaj jaz vem.« Coprnički sta malo počakali. Nič. Tuhtali sta in gubali čelo. »Veš, kaj, 
Kuštra,« je zašepetala Štumfa in se oprezno ozrla naokrog. »Zdi se mi, da sva vrgli stran nekaj 
najdragocenejšega - najino prijateljstvo.« Pok. Pokrovček je v hipu odletel v zrak in iz 
kozarca se je izvil sladek in svež vonj po mandarinah, ki je napolnil ves prostor. Coprnički sta 
očarano strmeli v sadeže, ki so se sklanjali z vej, tik pred njunimi očmi. To je bila zares 
močna čarovnija - tole prijateljstvo. Zadišalo je tako omamno, da sta se v hipu spomnili nanj, 
čeprav je bilo še pred kratkim zavrženo in stlačeno v kozarec. »Mmmm, nisem vedela, da ima 
okus po mandarinah,« se je začudila Kuštra. »Le zakaj?« »Zato, ker si jih vedno deliva na 
pol,« se je domislila Štumfa. »Potem pa kar hitro,« se je navdušila Kuštra. »Poliživa 
čarmelado, preden naju coprkuhlje odkrijejo.« Štumfa je potunkala prst v kozarec in 
zagodrnjala od ugodja. »Mnjami,« je dodala še Kuštra in pomigala z ušesi. Tako sta nekaj 
časa sedeli in se basali s čarmelado. »Hej,« je rekla Štumfa nenadoma. »Vsega pa ne smeva 
pojesti sami.« »Zakaj ne?« »Ker jo mogoče potrebuje še kdo.« »Hočeš reči, da so stare copre 
pofulile prijateljstvo še komu?« »Jasno,« je rekla Štumfa. »Na kupe prijateljstva so že strpale 
v kozarce. Saj vidiš, da ga je vedno manj.« »Zato pa ljudje ne držijo več skupaj. Ker ni 
čarmelade,« se je posvetilo Kuštri. Coprnički sta malo tuhtali, kako in kaj. »O, pajade,« sta 



 

 

rekli nazadnje in znosili vso čarmelado na tržnico, kjer jo lahko dobi vsakdo, ki so mu 
coprnice sunile prijateljstvo. In tako je, vidite, čarmelade med nami še zelo zelo veliko. Nič 
strahu, da ne bi mogli odpreti kozarca. Čisto lahko je, če se le spomnite, da je najboljša in 
najmočnejša čarovnija - držati skupaj. Zato pa - čarmeladci vseh dežel, združite se! Samo 
nikar si ne pozabite polizati prstov! 

ČARMELADA IZ MANDARIN 

Sestavine za 1,5 dcl marmelade: sok 3 mandarin, 10 dkg zlatih rozin, 1 žlica medu, 2 
mandarini, cimet 

Z multipraktikom zmeljemo 10 dkg zlatih rozin, ki smo jih čez noč namakali v vodi, v soku 
treh mandarin, da dobimo gosto kašo. Dodamo drobno narezane koščke mandarine, ki jo 
dobro očistimo nitk in jo primešamo v kašo. Dodamo pošteno žlico medu in cimet. 
Marmelade ne kuhamo, zato lahko v hladilniku stoji samo nekaj dni. 

Dober tek! 

 

Cipercoper medenjaki 

Kadar je coprnička Kuštra zjutraj vstala z levo nogo, so se ji ostale coprničke raje izognile. 
Celo Štumfa, njena najboljša prijateljica. »Spet tečnariš,« se je razjezila Štumfa in zacepetala 
s svojimi preklastimi nogami v pisanih nogavičkah. »Že ves teden gubaš čelo in se držiš kot 
huda ura. Še prsta ti ne smem pokazati, pa že cviliš. Zoprna si, da veš.« »Pa kaj,« je sitno 
ponosljala Kuštra. »Rada sem zoprna.« »Aja? Okrog ust se ti delajo gube, trapa. Če bo šlo 
tako naprej, boš kmalu taka kot karfijola. Kar poglej se v ogledalo.« To je zaleglo. Kuštra je 
zaskrbljeno stekla v kopalnico in se pazljivo ogledala z vseh strani. »Pa saj so vsi taki,« je 
rekla nejevoljno. »Cel svet. Vsi so slabe volje in tečni.« Štumfa jo je pisano pogledala. »No, a 
je kaj čudnega,« se je sama sebi zasmilila Kuštra. »Sita sem te coprniške šole. Ne maram 
copranja na ukaz, urokov in coprniških opravil, ki so butasta, na primer pospravljanja 
coprniških bukev in brisanja prahu. Pa prenašanja knjig starim tečkam, ker si je to izmislila 
vrhovna coprnica. Kaj, ko bi zamenjali šolo?« Štumfa se je namrdnila. »Ja, saj vem,« je rekla 
Kuštra čemerno, »drugje je še slabše. Tam bi morali ubogati coprnike.« Štumfa je pokimala. 
Tudi sama je sovražila šolo in njen red: vedno iste čirule čarule, ki jih je morala ponavljati 
mesece in mesece dolgo. Copranje toče. Dolgčas! Čaranje megle. Fujti! To so coprničke znale 
že v mali šoli. Kuštra in Štumfa sta trpeče zavzdihnili in stisnili pesti. Samo zato, ker sta mali 
coprnički, so velike mojstrice zaničljivo prhnile vsakič, ko so šle mimo. »Veš, kaj,« je rekla 
Štumfa nazadnje. »Saj lahko tudi kakšno ušpičiva.« »Aja,« je oživela Kuštra in se zadovoljno 
ozrla naokrog. Beseda ušpičiti ji je bila neznansko všeč. »Kaj na primer?« »No, lahko bi kaj 
dobrega zamesili,« je rekla Štumfa pritajeno. »Resno misliš?« se je namuznila Kuštra. »Dobro 
je tu strogo prepovedano, saj veš.« »Saj,« je rekla Štumfa in se popraskala po glavi, »če 
zamesiva kaj zelo dobrega, bodo pa že morale opaziti, kajne?« »O, seveda,« se je strinjala 
Kuštra. »To bodo pihale in skakale.« »Pst,« jo je posvarila Štumfa, »zamesiti morava nekaj 
takega, da bodo skakali vsi.« »Prav, ampak jaz bi rada coprala dobre copre,« je potarnala 
Kuštra. »Po mili volji in kot mi je všeč. Kaj zabavnega in hecnega, razumeš?« »Saj boš, 
tečka,« jo je mirila Štumfa, »takoj, ko zamesiva požgečkano testo.« Coprnički sta si 
zarotniško pomežiknili in odsunili vrata v klet. Pouk se je že zdavnaj začel. Coprničke so že 
zjutraj odletele na vrh coprniškega kuclja, da bi coprale mraz, meglo in nizke 



 

 

oblake. »Dolgčas, pa tak ciper coper,« je rekla Kuštra. »Vsi se tresejo, prezebajo, slabe volje 
in tečni, da se jim še ust ne da odpreti.« »Slaba volja je vrhovni coprnici všeč,« je tuhtala 
Štumfa. »Nobenega veselja in smeha, nikakršnih kozlarij in traparij, nič šal in norčij. Brez 
skakanja in plesanja. Sama resnobnost in žalost. Bljak.« »Čas je, da to spremeniva,« je 
zašepetala Kuštra in jo svetlo pogledala. »Skrajni čas,« se je strinjala Štumfa in nemudoma sta 
vstopili. Razgledali sta se po kleti. V kotu je stala velika stara omara. Saj ne, da bi jo videli 
prvič. Šnofanje in firbcanje po graščini je bilo njuno najljubše opravilo. To je bilo sicer strogo 
prepovedano. Za stikanje po kleti je bila zagrožena najhujša coprniška kazen: odvzem vseh 
coprniških moči za dobo enega leta. Ampak Kuštre in Štumfe to ni posebej motilo. Kuštra se 
je povzpela na prste, previdno odprla predal, na katerem je bilo z velikimi črkami napisano 
NE ODPIRAJ! ZELO NEVARNO!, in pobrskala po njem. »Tukaj je. Recept za požgečkano 
testo,« je zašepetala. »Beri na glas,« je nestrpno zašepetala Štumfa. »Sestavine dvopičje,« je 
začela Kuštra, »deset dobrih šal, ščepeč čiste neumnosti, en radosten smehec, vreča dobre 
volje, tri četrt zajemalke zelo sladkih sanj, nekaj naribanega poguma, za noževo konico trme 
in vsaj za deset prstov žgečkanja.« »Hej,« je rekla Kuštra navdušeno. »To so same 
prepovedane reči. Čarovnije za norčije. Za plesanje in skakanje.« »In majhen ciper coper za 
smejanje,« se je strinjala Štumfa. »Kdor poje medenjak iz požgečkanega testa, se težko 
ustavi.« Coprnički sta zavihali rokave in stresli sestavine v velikanski kotel. Zdaj se je šele 
začelo pravo delo. Medtem ko je Štumfa mešala z velikansko kuhalnico, je Kuštra 
poskakovala okrog nje in ves čas stresala šale, kot je zahteval recept. Končno je bilo testo 
pripravljeno in Kuštri so se od veselja zabliskale oči. Ura je odbila poldan, ko se je miza 
zašibila od zacopranih medenjakov. »Zdaj pa le hitro,« je priganjala Štumfa. »Prve tri pladnje 
bova odnesli slaščičarju, naslednje tri v mestno kavarno, nekaj pa k prodajalcem na stojnice. 
Ampak brž brž, mudi se,« je bila nestrpna. »Vse mora biti nared, preden se stare copre vrnejo 
domov.« »Kaj pa jaz? Kdaj bom lahko coprala, kot mi je všeč?« se je skremžila 
Kuštra. »Majhne nosove v velike, resne obraze v smešne, reveže v kralje in cmere v 
veseljake?« »Kar začni,« je pokimala Štumfa, »en medenjak je zate, za norčije in 
traparije.« Kuštra je pogoltnila medenjak in ... Ko se je dan začel nagibati proti večeru, so se 
velike copre poklapane vrnile s coprniškega hriba. Kuštra in Štumfa sta jima na skrivaj 
pokazali jezik, vendar se niso zmenile zanju. Samo vrhovna coprnica ju je ošinila s hladnim 
pogledom, rekla pa ni nič. Imela je mnogo večje skrbi. Da se ji sneg, megla in mraz niso 
posrečili, jo je spravljajo v bes. Le kje ga je polomila? Skozi oblake se ji je posmehovalo 
toplo sonce, ki je počasi topilo sneg. Ljudje so bili dobre volje. Nezaslišano! Stara coprnica je 
bila razjarjena, da je kar pihala. Predrzneži so brili norca iz zime in iz njene visoke coprniške 
umetnosti. Kako si le drznejo poskakovati in plesati, uganjati norčije in vragolije, kot da se jih 
zima sploh ne tiče! Stara coprnica je nemudoma sklicala svoje coprniške mojstrice, staknile so 
glave in ugotovile, da so za vse krivi medenjaki. Ja, kaj pa drugega. Nekdo jim je ukradel 
recept. Najti ga morajo. Ampak najprej bodo zajahale metle, se zapodile po deželi in zaplenile 
vse medenjake, dokler se dobra volja in smeh ne razlezeta po vsem svetu. In sedaj, pazite! 
Bog ne daj, da se jim to posreči. Prehiteti jih morate. Če so se coprničkama Kuštri in Štumfi 
medenjaki zares posrečili, vas bosta žgečkala dobra volja in smeh ves dan, morda pa kar celo 
leto. Poskakovali boste, da se boste komaj ustavili. In to je zares dobro, kajti le tako se da 
premagati tečnobo in slabo voljo zunaj in znotraj nas. Zato pa kar korajžno nad medenjake! 

CIPER COPER MEDENJAKI 

Sestavine: Testo: 500g moke, 1 žlička sode bikarbone, 150 g masla ali margarine, 2 jajci, 
polovico žličke cimeta, 150 g mletega sladkorja, 150 g kostanjevega medu  

Glazura: 200 g sladkorja, polovico beljaka, 1 žlička limoninega soka 



 

 

Maslo, sladkor, jajca narahlo umešamo. Dodamo med, cimet in na koncu moko, ki smo ji 
primešali sodo. Testo zgnetemo in oblikujemo svaljek. V hladilniku naj počiva dve uri. 
Svaljek razrežemo in oblikujemo medenjake, ki jih polagamo v pekač. Pečemo 20 minut pri 
temperaturi 175 °C. Ko se ohladijo, jih s čopičem premažemo z beljakovo glazuro. Glazuro 
pripravimo tako, da skupaj stepemo vse sestavine, dokler se dobro ne povežejo in postanejo 
gladka masa. Namesto beljakove glazure lahko uporabimo belo čokolado. 

Dober tek vam želi copra Tereza! 

 

Zafuclana prejica 

Coprnički Kuštra in Štumfa sta se začudeno spogledali. Po tleh se je vlekla nitka, pravzaprav 
prejica. Speljana je bila mimo coprniške šole naravnost po sredini ulice: najprej malo navzdol, 
potem pa navzgor proti staremu mestu. Nihče je ni opazil. Zdelo se je, kot da bi na četrtkovo 
jutro vsi zboleli za četrtkovo mrzlico. Odrasli so drveli v službo, otroci pa v vrtec in šolo. 
Pravzaprav bi morali v šolo tudi Štumfa in Kuštra, a kaj ko je bilo vse tako zagonetno. Prejica 
je nekam vodila. Ampak kam? »Poslušaj, Kuštra,« je rekla Štumfa pritajeno, »pri priči 
morava ugotoviti, kam tole pelje.« »Tudi mene zanima, kam neki pelje tale četrtek,« se je 
usajala Kuštra. »Kam pelje četrtek, to veva,« je zapihala Štumfa, »v četrtkovo 
sitnobo.« »Ampak kako jo coprkuhlje skuhajo?« je Kuštro še naprej razganjal 
firbec. »Lepo,« je zagodrnjala Štumfa. »Vzamejo največji kotel, nalijejo vanj vodo in jo dobro 
posolijo in popoprajo. Ko zavre, zamešajo vanjo celo vrečo težav in poln lonec naglice. Potem 
gredo v klet po vloženo jezo in je v krop vsujejo kozarec ali dva. Če hočejo res močno 
sitnobo, se še malo spakujejo ter kažejo v kotel šlike šlake in figole fagole. Ko se naredi črna 
pena, četrtkovo sitnobo odstavijo, vendar se za nič na svetu ne sme ohladiti. Kaj pa bi komu 
koristila, če je ohlajena, mar ne?«  »In potem to brozgo zlijejo v četrtek?« »Natanko tako. Ni 
še konec tedna, pa so že vsi živčni in zoprni.« »Proti četrtkovi sitnobi imava gotovo kakšen 
dober ciper coper,« je tuhtala Kuštra. Štumfa je zamišljeno odkimala in svoj nahrbtnik z 
malimi coprami obrnila na glavo. Iz njega se je vsulo vse mogoče: umetni smrklji, prdulje, 
bljakcunjica proti čistoči, škarjice za ponedeljkovo bližnjico, recept za požgečkano testo in 
sprej proti superhitrici. Nič uporabnega. »Ne,« je rekla nazadnje, »sami majhni copri so. Proti 
četrtkovi sitnobi potrebujeva nekaj močnejšega.« Kuštra je s prstom povrtala po 
nosu. »Beda,« je zajamrala, »kje bova pa začeli?« »Tukaj,« ji je odgovorila Štumfa, »na 
koncu. Me prav zanima, kam vodi ta prejica. Kaj, če bi jo počasi zvili v klobčič, da se ne bi 
zafuclala?« »Hočeš reči, zavozlala.« »Če rečem zafuclala, tako tudi mislim,« se je razjezila 
Štumfa. »Navadna prejica se zavozla, čarobna pa zafucla.« »Kaj pa ti veš, ali je čarobna!« je 
pojezikala Kuštra, a jo je Štumfa ustavila z jeznim pogledom. Kuštra je molče prijela za nit in 
jo začela navijati v klobčič. Prejica ju je vodila mimo coprniške hiše, pekarne in slaščičarne, 
mimo pošte in banke, tik ob mestni hiši, ter dvakrat okrog pesnikovega spomenika in ju 
privedla naravnost do mestnega parka, kjer je stala pravljičarnica babice Jurke. »To je pa 
čudno,« je rekla Štumfa, »k pravljičarnici pelje.« Obe sta zaskrbljeno obstali pred modro utico 
sredi otroškega igrišča, kjer so otroci in odrasli čakali na babico Jurko. Mnogo let je že 
minilo, odkar je prišla z dežnikom, s klobukom, pletilkami, kovčkom in kravo ter ob četrtkih 
otrokom in odraslim pletla pravljice. Po njihovih željah. Take zelo dolge so bile prav 
odraslim, krajše utrujenim kobacajem, najmehkejše so božale razgrajaške otroke, take z 
zapletenim vzorcem pa so mirile nergače, ki jim nikoli ni bilo nič prav. Zdaj pa ... Nobene 
luči ... Nobenega glasu ... Nič ... Utica babice Jurke je bila zaklenjena. »Čudno,« je rekla 
Kuštra in pokukala skozi okno. »Še nikoli se ni zgodilo, da babica Jurka ne bi odprla 



 

 

pravljičarnice. Zdi se, kot da je pobasala svoj dežnik, klobuk, pletilke, kovček, in kravo ter 
odšla. Nekaj je narobe.« Coprnički je pošteno zaskrbelo. Stopili sta k vratom in skoraj 
prevrnili napis. 

Zaradi zafecljane pravljične štrene je pravljičarnica babice Jurke od danes naprej 
zaprta. Modro uto smo preuredili v čarunalnico. Vrhovni svet coprnikov in coprnic. 

»Hm, kaj pa je to čarunalnica?« se je po glavi praskala Štumfa. »Coperkamra s 
coperstrojčki,« je pojasnila Štumfa. »Nič posebnega ni, pritisneš na gumb, prižgejo se lučke, 
oglasi se zvizzzzzzzzzz in potem te coperstrojček odpelje, kamor hočeš. Če predolgo buljiš 
vanj, te začara in ne spusti iz rok, četudi te podijo stran. Zoprn ciper coper.« »Ojej,« je rekla 
Kuštra. »Kdo pa nam bo pletel pravljice, če babice Jurke ne bo nazaj? Samo coperstrojčki 
bodo ostali. Nekaj morava storiti, da ne bo prepozno!« Še sreča, da sta coprnički Kuštra in 
Štumfa vedeli, kje babica Jurka hrani ključ: poleg velikega cvetličnega lonca z oleandrom. 
Nemudoma sta odklenili vrata. Pravljičarnica babice Jurke je bila povsem spremenjena. 
Kamor koli sta pogledali, povsod so brneli coperstrojčki. Migotali so s svojimi pisanimi 
ekrani in utripali z lučkami, da je jemalo vid. Kuštri in Štumfi je postalo tesno pri duši. Sredi 
modre sobe, v kateri je babica Jurka pletla pravljice, je stal velikanski kup raznobarvne štrene: 
popolnoma zavozlane, zafecljane, zamotane in zapletene. Babica Jurka bi morala biti 
supercopra, da bi iz te štrene lahko napletla pravljico. »Jebelacesta,« je rekla Štumfa, »ni 
čudno, da je babica Jurka odšla. Kaj pa naj s tako zamotano štreno?« Coprnički sta se 
obupano sesedli na tla in gruntali, kaj naj storita. »No, saj mogoče še ni čisto vse 
izgubljeno,« je rekel skrivnostni glas iz omare. »Pokaži se, ali pa te začaram v mačka,« je 
zagrozila Štumfa. »Ne bo potrebno,« je rekel glas, nakar se je omara odprla in iz nje je skočil 
coprniški maček Pacek, njun pomočnik in prijatelj. »Zakaj se pa skrivaš v omari?« sta se 
razjezili coprnički. »Lahko bi te pomotoma začarali v miško.« »Samo brez pretiravanja,« se je 
branil Pacek. »Povej, kaj se je zgodilo z babico Jurko,« je vprašala Kuštra, »drugače te 
potunkava v smetano.« »Vabljiva grožnja,« se je pretegnil Pacek. »Pobrskajta malo med 
zavozlano pravljično štreno, mogoče bosta koga našli.« Kuštra se je nemudoma zarila v pisan 
kup zafuclane štrene in nekaj časa brez besed brskala. Nenadoma je na plano potegnila 
dolgoprstega škrata. »Pravljični škrat! Copre so ga poslale,« sta vzkliknili Štumfa in 
Kuštra. »Tako je,« je nadaljeval maček. »Babica Jurka je začela plesti zelo dolgo pravljico, ki 
bi otroke in odrasle varovala pred četrtkovo sitnobo, a se je naenkrat zabliskalo in v štreno se 
je zapodila tale mala nadloga.« »Povsod, kjer se plete pravljica, meša štrene,« se je usajala 
Štumfa in pri tem neprevidno spustila škrata, ki jo je v trenutku odkuril neznano 
kam. »Saj,« je nadaljeval Pacek, »bolj ko je babica Jurka pletla pravljico, bolj se ji je štrena 
fecljala in vozlala, in zgodba se je začela tako zatikati, da je ni mogla končati.«  »Stare copre 
so ji povsem zmešale štrene,« je bila prepričana Štumfa. »Pravzaprav ne povsem,« je rekel 
Pacek, »eno klobko sta prinesli s seboj. Upam, da je nista zafuclali.« Kuštra je iz žepa 
potegnila veliko pisano klopko. »Pacek, si ti napredel tole pravljično štreno?« »Kakopak,« je 
odvrnil Pacek. »Kaj pa naj drugega počnem ves ljubi dan, kakor da sanjarim, lenuharim in 
predem pravljični čas?« »Super,” je poskočila Štumfa, »sanjariti in lenuhariti pa res ni težko. 
Od zdaj naprej bo pravljične štrene za babico Jurko dovolj in četrtkove pravljice v 
pravljičarnici bodo ostale. Brž po babico Jurko!« Štumfa, Kuštra in Pacek so zdrveli v park in 
še naprej proti železniški postaji, kjer je babica Jurka pravkar vstopila na vlak. Še sreča, da je 
imel pravljični ekspres nekoliko zamude. Ravno prav, da sta ji coprnički natančno razložili, 
kako in kaj, nato pa poprijeli za njen kovček in dežnik, zgrabili vrvico s kravo, ter babico 
Jurko pospremili nazaj v pravljičarnico sredi parka. Celo maček Pacek jima je malo pomagal. 
Zato, otroci, nič ne skrbite – pravljice bodo. Dokler si bomo upali sanjati in sanjariti, 
lenuhariti in počivati, bo pravljične štrene čisto dovolj. Če pa vas kljub temu napade četrtkova 



 

 

sitnoba, da morate neprestano loviti čas in početi kaj koristnega, potem coprnički Kuštra in 
Štumfa svetujeta naslednje: pridite v pravljičarnico babice Jurke, sanjajte, štejte zvezde z 
njenega okna in varujte pravljični čas. 

 
MAČJA ZIBKA 

Za staro igrico z vrvico – mačja zibka – potrebujemo meter dolgo mehko in prožno vrvico iz 
bombaža, volne ali konoplje, katere konca zavozlamo, da dobimo sklenjen krog. 

 vrvico napeljemo okrog palca in mezinca na obeh dlaneh, da teče povprek čez obe dlani 
(slika 1) 

 z desnim sredincem sežemo pod prečno vrv čez levo dlan, in z levim sredincem pod 
prečno vrv čez desno dlan 

 roke povlečemo k sebi in dobimo lik mačje zibke (slika 2) 
 mačja zibka je izhodiščni položaj za mnoge druge like te pradavne igre, ki jo poznajo in 

igrajo še dandanes na različnih koncih sveta 

Igralci med igro lahko pripovedujejo tudi zgodbe in pesmi. Če se jim ob tem vrvica zavozla, 
naj poskušajo od začetka. 

 
 
Kodrlajsa in treskbum trobenta 

»Daj, no, zbudi se!« je coprnička Štumfa pocukala Kuštro za lase. »Kaj pa je?« je zazehala 
Kuštra. »Nič,« je Štumfa položila prst na usta, »ena čudna packarija.« »Kako?« je začelo 
zanimati Kuštro. »Kakšna pa je?« »Hm, ne smrdi in ne diši,« je razlagala Štumfa. “Ne vleče 
se kot smrkelj. Samo kodrlajsaste barve je, če temu zmazku sploh lahko rečemo barva. Pa še 
Packa ne najdem nikjer.” Kuštra se je v trenutku prebudila. »Da naju ni sošolka Kodrlajsa 
zašpecala, ker sva starim copram pofulili treskbum trobento?« jo je zaskrbelo. »Fujti,« je 
pljunila Štumfa. »Kodrlajsa je navadna špeckahla. Spet bova morali brisati zaprašene bukve. 
Pa še treskbum trobento je pobasala,« se je repenčila. »Prav, ampak nazadnje bo plesala, kot 
bova midve godli,« se je pridušala Kuštra. »Pssst!« se je Štumfa previdno razgledala 
naokrog. »Raje poglej skozi okno.« Kuštra se je nagnila skozi okno in od presenečenja 
pozabila zapreti usta. »Kam pa so izginile vse barve, Štumfa? Saj niso mogle izpuhteti kar čez 
noč. Nekdo jih je izbrisal.« »Saj, ampak kdo? Vse je razmazano in zapackano. Zelena, 
rumena, rdeča, modra: vse je fuč. Samo kodrlajsasta in siva sta še ostali. Ugotoviti morava, 
kaj se je zgodilo. Pa še Packa morava najti.«  Coprnički Štumfa in Kuštra sta stekli na tržnico 
in se osuplo zazrli v dopoldanski vrvež. Kuštrina strupeno zelena obleka z rumenimi pikami 
in rdeče superge z debelim podplatom so bile poleg Štumfinih pisanih nogavičk edine žive 
barve na tržnici. »Kuštra,« je rekla Štumfa in napeto razmišljala. »Zakaj pa nihče nič ne 
reče?«  Čez trg so hitele zaskrbljene gospe v sivih oblekah, vse do pike in črte enake, in 
čemerni gospodje s sivimi suknjiči, temnimi očali in nahrbtniki čez eno ramo. Vsem se je 
mudilo, kot da jih nekaj preganja. V rokah so držali prenosne telefone in v zrak dihali sivkaste 
oblačke, ki so se nad mestom zbirali v velik deževen oblak. Kuštra se je počohala po svoji 
razmršeni grivi in napeto nagubala čelo. »To je pa že od sile,« je zarobantila Kuštra, »nekdo 
je ukradel barve, pa nihče niti s prstom ne migne. Ljudje blodijo naokrog kakor sive sence, 
čeprav so še včeraj nosili pisana oblačila in gledali mavrico. Zdaj pa tole ...« Coprnički sta se 
zaskrbljeno spogledali. »Kuštra, že vem, kaj se je zgodilo z barvami!« je zakričala 



 

 

Štumfa. »Puccopre so jih ... zbrisale ... s čarobno krpico ... Enkrat na leto imajo generalno 
čiščenje.« »Kakšno čiščenje, če je pa vse zapackano in razmazano,« je ugovarjala 
Kuštra. »Saj, ravno to je: puccopre so vse barve razmazale, da je nastala ena velika 
packarija.« »Hm,« se je zasmilila Kuštra. »Pa kaj si bodo še izmislile?« »To tudi mene 
zanima,« je ugibala Štumfa. »Meni kodrlajsasta in siva sploh nista všeč,« se je usajala 
Kuštra. »Prav,« je obupano zastokala Štumfa. »Potem pa bova morali vse še enkrat 
pobarvati.« Coprnički sta se besno treščili na tla poleg vodnjaka, odprli svoja nahrbtnika, ju 
obrnili na glavo in stresli ven vse svoje majhne cipre copre: superbarvice in superčopiče, 
bljakcunjico in superradirko ter začeli zavzeto barvati reko, tri mostove, grad, nebo, strehe, 
drevesa in tržnico. »Trapasto,« se je jezila Štumfa, »zaradi ene same Kodrlajse bova morali 
pobarvati celo mesto. Garali bova kot utrgani.« Štumfa je nekaj časa premišljala. »Ko bi vsaj 
vedela, kam je Kodrlajsa skrila treskbum trobento.« »Pošnofajva malo naokrog,« jo je Kuštra 
svetlo pogledala. Coprnički sta stekli na glavni trg in od začudenja obstali. Tam so bile na kup 
zložene vse coprniške metle. »Kuštra, puccopre imajo nove metle,« je zašepetala 
Štumfa. »Nekaj so potuhtale.« »Hm, če si puccopre takole predstavljajo čiščenje,« je 
zaključila Kuštra, »potem morava pa hitro nekaj ušpičiti.« »Jaz ne maram packarij,« je rekla 
Kuštra. »Jaz tudi ne,« se je strinjala Štumfa. »Najbolje, da zabriševa vse coprniške metle in 
krpe proč.« »Da ne bi slučajno …« je zavpila Kodrlajsa, ki se je skrivala za velikanskim 
sesalnikom za prah in držala v rokah njunega coprniškega mačka Packa. »Pustita coprniške 
metle pri miru.« »Ti pa izpusti najinega mačka Packa,« je zarobantila Štumfa. »O, kaj pa še. 
Puccopre ga bodo najprej pošteno izteple, ker je včeraj šnofal po kleti.« »Aja, a tudi njega boš 
zašpecala?« se je razjezila Kuštra. »Puccopre bodo počistile vse mesto in napravile pošten 
red.« »Vrni nama Packa in treskbum trobento, ali pa ti zacoprava prašičji rilec,« je Štumfa 
zacepetala od jeze, Kuštra pa je od besa dobila čisto rdeč nos in je grozovito kihnila. A 
Kodrlajsa ni niti treznila. Kuštra je iz žepa potegnila glavnik, si ga prislonila k ustnicam in 
močno pihnila vanj. Požgečkalo jo je od las do prstov na nogah, a je kljub temu zaigrala nanj 
najbolj poskočno melodijo, ki ji je prišla na misel. Igrala je tako hitro, da je Kodrlajso kar 
zvijalo od hihitanja. »Dovolj je, nehaj« je zavpila Kodrlajsa, ki je poskakovala zdaj po eni 
zdaj po drugi nogi. »Žgečka me.« Ampak Kuštra je še bolj vneto pihala v pojoči glavnik in se 
ni niti za sekundo ustavila. »Če nehaš, obljubim, da bom spustila Packa in vama prinesla 
treskbum trobento nazaj,« je moledovala Kodrlajsa in cepetala na mestu. »Naj bo,« je rekla 
Štumfa, »vrnila nama boš treskbum trobento in zabrisala vse coprniške metle in krpe 
stran.« »In ne boš zašpecala Packa. Obljubiš?« jo je grozeče pogledala Kuštra. Kodrlajsa je 
pokimala, izpustila Packa iz rok, nato pa stekla za sesalnik in na dan privlekla treskbum 
trobento. Kuštri so se zabliskale oči, Štumfi pa se je od živčnosti začelo kolcati. Globoko je 
zajela zrak in pihnila v trobento, da ji je skoraj pošla sapa. Iz čudežnega glasbila se je oglasilo 
grozeče grmenje, najprej tiho in oddaljeno, nato vedno glasnejše in bližje, dokler ni naenkrat 
strahovito počilo. Treščilo je, kot bi se utrgal oblak, in nad mestom se je razdivjala silovita 
nevihta. »Štumfa, poglej, coprniško packarijo odnaša,« je zavpila Kuštra in napeto opazovala, 
kako se je ulil gost dež, ki je kodrlajsasto in sivo odplavljal naravnost v odtočne kanale. 
Kmalu se je nad mestom razpela pisana mavrica. »Juhu, uspelo nama je,« je zavpila Kuštra in 
dvignila Packa v naročje. »Samo poglej puccopre, kako besno iščejo svoje metle.« Ljudje so 
se ozirali v nebo, dežju nastavljali svoje obraze ter gledali, kako se s hiš, cest in pločnikov 
izpira sivina in se v mesto znova vračajo barve. Samo Kodrlajsa je ostala enaka kot prej: siva 
in kodrlajsasta, kar pa je za špeckahle običajno. 

Zato pa, otroci, pazite, da vam puccopre ne ukradejo barv. Povzdignite glas, če opazite kakšno 
packarijo, ampak nikar ne špecajte za vsako malenkost. Če pa vas kdaj le preveč zasrbi 
gobezdalo, poskusite tole coprnijo: močno se ugriznite v jezik in rajši zaigrajte na glavnik. 



 

 

POJOČI GLAVNIK 

Čez plastični ali roževinasti glavnik prepognite tanek svilen papir tako, da so zobje glavnika 
obrnjeni navzgor. Papir lahko na spodnji rob glavnika pritrdite z elastiko. Približajte ustnice 
papirju in vanj zamrmrajte melodijo, ki ste jo izbrali. Premikajte glavnik tako, kakor da igrate 
na orglice. Če se vam igranje na glavnik ne posreči takoj, ne obupajte: potrebujete samo nekaj 
vaje. 

 


