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MOJSTER VIŠNJA NAJDE KOS LESA,
KI SE JOČE IN SMEJE KAKOR OTROK

Nekoč je bil ...
»Kralj!« porečejo brž moji mali bralci. Ne, otroci, motite se! Nekoč je bil – 
kos lesa.
Ni bil kdove kako dragocen les, ampak čisto navadno poleno, kot jih 
nalagamo pozimi v peči in na ognjišča, da z njimi kurimo in grejemo 
sobe.
Kako je prišlo do tega, ne vem, a lepega dne se je ta kos lesa pač znašel v 
delavnici starega mizarja, ki mu je bilo ime Tone, čeprav so mu pravili 
vsi le mojster Višnja, in sicer zaradi nosu, ki se mu je vedno svetil v 
višnjevi barvi kakor zrela višnja.
Komaj je mojster Višnja zagledal tisti kos lesa, se je močno razveselil, si 
zadovoljno pomel roke in polglasno zamomljal: 
»Kakor zanalašč mi je prišlo zdaj to poleno pod roke; iz njega si stešem 
nogo za mizico.«
Rečeno – storjeno. Brž je vzel nabrušeno sekiro, da bi odstranil skorjo in 
poleno otesal. Ko pa je hotel prvič zamahniti, je naenkrat obstal z 
dvignejeno sekiro. Zaslišal je namreč tanek tanek glasek, ki ga je prosil: 
»Nikar me ne bij tako močno!«
Lahko si mislite, kako je naš dobri stari mojster Višnja ostrmel! Začuden 
se je ozrl po sobi, da bi dognal, od kod ta glas, a videl ni nikogar. Pogledal 
je pod klop: nič; pogledal je v omaro, ki je bila vedno zaprta: nič; odprl je 
celό vrata delavnice in pogledal na cesto: zaman. Torej...?



»Razumem,« je menil in se smehljaje popraskal po lasulji, »le dozdevalo se 
mi je, da nekaj slišim. Lotimo se spet dela!«
Vzel je spet sekiro in v silnem zamahu močno zasekal v les.
»Ojoj, kako si me lopnil!« je kriknil očitajoči glas. Mojster Višnja je kar 
odrevenel, tako se je ustrašil. Z izbuljenimi očmi, s široko odprtimi usti 
in jezikom, ki mu je molel skoraj do brade, je bil prava podoba tatrmana.
Ko je prišel do sape, je ves drhtečod strahu začudeno zajecljal: 
»Od kod za vraga ta glas? Saj vendar ni žive duše tu. Mar ta les res joče 
in stoče kot otrok? Tega ne morem verjeti. Ta razkolek tu je navadno 
poleno, prav takšno, kakršna so vsa druga. In če ga vržeš v ogenj, si 
lahko skuhaš z njim lonec fižola ...  Torej? Kaj pa, če je kdo skrit v 
polenu? No, če je v njem res kdo skrit, tem slabše zanj. Zdaj mu pošteno 
prerahljam kosti!«
To je rekel in že je z obema rokama zgrabil poleno ter začel z njim na vso 
moč razbijati po steni.
Potem je prisluhnil, ali tudi zdaj ne stoče kdo. Poslušal je dve minuti: nič, 
poslušal je pet minut: nič, deset minut: nič.
»Razumem,« je rekel s prisiljenim nasmehom mršeč z lasuljo. »Ta tožeči 
glas je le plod moje domišljije. No, kar krepko spet na delo!«
Da bi pregnal strah in se malce opogumil, je skušal zapeti.
Potem je odložil sekiro in vzel oblič, da bi ostružil in zgladil les. Toda ko 
je potegnil nekajkrat z obličem po lesu sem in tja, je spet zaslišal glas, ki 
mu je hihitaje dejal: 
»Nehaj že vendar! Strašno me žgečkaš po vsem telesu!«
Mojster Višnja se je sesedel kakor od strele zadet. Ko je odprl oči, se je 
znašel na tleh. Obraz mu je bil čisto spremenjen in celό nos, ki je bil 
zmeraj višnjev, mu je od strahu kar posinjel.

MOJSTER VIŠNJA PODARI KOS LESA PEPETU.
TA GA VZAME, DA NAPRAVI IZ NJEGA ČUDOVITO
LUTKO, KI SE BO ZNALA BORITI,
ZNALA PLESATI IN DELATI VRATOLOMNE SKOKE

Tedaj je nekdo potrkal na vrata.
»Naprej!« je rekel mizar, ki ni imel dovolj moči, da bi se postavi na noge.



V delavnico je stopil še dokaj čil starec, ki mu je bilo ime Pepe, otroci 
bližnje okolice pa so ga zmerjali s »Polento«, kadar so ga hoteli dražiti. 
Zmerjali pa so ga tako zaradi njegove rumene lasulje, ki je po barvi 
spominjala na polento.
Pepe je bil nagle jeze. Gorje, če mu je kdo rekel »Polenta«! Takoj je 
pobesnel in se ni dal zlepa pomiriti.
»Dober dan , mojster Tone!« je pozdravil Pepe. »Kaj pa počenjate na tleh?«
»Mravlje učim poštevanke.«
»Obilo uspeha!«
»Kaj vas je pa prineslo k meni, boter Pepe?«
»Noge menda. Pa šalo na stran. Mojster Tone, prihajam k vam z majhno 
prošnjo.«
»Na voljo sem vam,« je odvrnil mizar in se spravil na kolena.
»Davi mi je šinila v glavo srečna misel.«
»Kakšna pa?«
»Sklenil sem narediti lepo leseno lutko, ki bo znala plesati, ki se bo znala 
boriti in delati vratolomne skoke. Z njo bi hodil po svetu in si služil kruh 
in kak kozarček vina. Kaj se vam zdi?«
»Imenitno, Polenta!« je vzkliknil od nekod skrivnostni glas.
Ko je slišal ime »Polenta«, je boter Pepe od jeze pordel kakor kuhan rak. 
Ošinil je z jeznim pogledom mizarja in mu rekel ves besen: 
»Zakaj me žalite?«
»Kdo vas pa žali?«
»Rekli ste mi Polenta!«
»Jaz že ne.«
»Glej, glej, nemara sem se žalil sam. Vi ste me žalili, pravim!«
»Ne!«
»Da!«
»Ne!«
»Da!«
In ko sta se tako čedalje bolj razvnemala, sta prišla kmalu od besed k 
dejanjem. Skočila sta si v lase, se praskala, grizla in mikastila. Ko je bil 
boj končan, se je rumena Pepetova lasulja znašla v opraskanih rokah 
mojstra Toneta, Pepe pa je opazil, da drži med zobmi razmršeno 
Tonetovo lasuljo.
»Vrni mi lasuljo!« je rekel mojster Tone.
»Ti pa mi vrni mojo, pa naj bo med nama spet mir.«



In ko sta starca dobila nazaj vsak svojo lasuljo, sta si segla v roke in 
prisegla, da si ostaneta dobra prijatelja do smrti.
»Torej boter Pepe;« je rekel mizar v znamenju sprave, »kaj pravzaprav 
želite od mene?«
»Rad bi imel kos lesa, da bi si stesal lutko. Saj mi ga daste?«
Mojster Tone je ves vesel pograbil z mize tisti kos lesa, ki mu je 
prizadejal toliko strahu. Ko pa je hotel izročiti poleno prijatelju, se mu je 
sunkoma iztrgalo iz rok in se na vso moč zaletelo v mršava bedra 
ubogega Pepeta.
»Torej tako ljubeznivo mi izročate svoj dar? Saj ste mi skoraj pohabili 
nogo!«
»Prisežem, da tega nisem storil jaz:«
»Torej sem storil to sam!«
»Krivo je samo poleno:«
»Poleno – vem, toda v nogo ste mi ga zalučali vi!«
»Nisem!«
»Lažnjivec!«
»Pepe, ne žalite me, sicer vam porečem Polenta!«
»Osel!«
»Polenta!«
»Tepec!«
»Polenta!«
»Opica!«
»Polenta!«
Ko je slišal psovko »Polenta« tretjič, se je Pepetu kar stemnilo pred očmi 
in planil je na mizarja. In naložila sta se jih drug drugemu za polno vrečo 
in za cel koš povrh.
Po spopadu je imel Tone dve praski več na nosu, Pepe pa dva gumba 
manj na suknji. Ko sta poravnala račune, sta si spet segla v roke in si 
prisegla večno prijateljstvo.
Potem je vzel Pepe tisto vražje poleno, se zahvalil mojstru Tonetu in 
odšel proti domu.

DOMA ZAČNE PEPE TAKOJ DELATI LUTKO
IN JI DA IME OSTRŽEK. PRVE LUTKINE VRAGOLIJE



Pepetov dom je bila pritlična sobica, kamor je prodirala le medla svetloba 
s stopnišča. Oprava ni mogla biti bolj skromna: polomljen stol, 
razdrapana postelja in vegasta mizica. Ob zadnji steni je stalo majhno 
ognjišče, kjer je gorel ogenj, toda bil je samo naslikan. Pri ognju je bil 
narisan lonec in v njem je vrelo in kipelo, tako da se dvigal iz njega oblak 
pare, ki je bila videti kar resnična.
Komaj je Pepe stopil v hišo, že je segel po orodju in začel rezljati in 
izdelovati lessenega možička.
»Kakšno ime pa naj mu dam?« je ugibal sam pri sebi.
»Ostržek naj bo! To ime mu prinese srečo. Poznal sem vso družino 
Ostržkovih: očeta Ostržka, Ostržkovo mater in Ostržke otroke, pa vsem 
se je dobro godilo; najbogatejši med njimi je beračil.«
Ko je dal svoji lutki ime, se je z vso vnemo lotil dela. Brž ji je izdelal lase, 
čelo in oči.
Mislite pa si njegovo začudenje, ko so se začele oči gibati in buljiti vanj.
Ko je Pepe začutil poglede lesenih oči, mu je postalo kar tesno pri srcu. S 
karajočim glasom je rekel: 
»Grde oči, zakaj pa tako bolščite vame?«
Odgovora ni bilo.
Za očmi je prišel na vrsto nos. Komaj pa je bil narejen, že je začel rasti, 
dokler ni v nekaj trenutkih zrasel v gromozanski kljun, brez kraja in 
konca.
Ubogi Pepe se je trudil in ga tesal in rezal, a bolj ko ga je rezal in krajšal, 
daljši je bil ta preklemanski nos.
Ko je izrezljal nos, se je lotil ust.
Niso bila še docela izdelana, že so se mu jela muzati in rogati.
»Ne smej se!« se je užaljeno jezil Pepe. Toda usta se niso zmenila zanj, ko 
da govori steni.
»Nehaj se režati, ti pravim!« je kriknil s pretečim glasom.
Usta so se res nehala režati, toda iz njih se je prikazal jezik v vsej svoji 
veličini.
Da bi se preveč ne zamotil, se je Pepe delal, kakor da tega sploh ne vidi, 
in se je zopet lotil dela. Izdelal je še brado trup in roke.
Komaj so bile roke narejene, je Pepetu odletela lasulja z glave.
Pogledal je kvišku in kaj je videl? Videl je svojo rumeno lasuljo v lutkinih 
rokah.
»Ostržek ... Takoj mi vrni lasuljo!«



Ostržek pa mu lasulje ni vrnil, poveznil si jo je rajši sam na glavo, da se je 
kar dušil pod njo.
Ob tem dokazu nehvaležnosti je postal pepe otožen in žalosten. Pogledal 
je Ostržka in mu dejal: 
»Preklicani smrkavec! Niti narejen še nisi pošteno, pa že tako 
nehvaležno ravnaš z očetom. Grdo je to, otro moj, grdo!«
In obrisal si je solzo.
Lutko so manjkale še noge.
A komaj jih je Pepe izdelal, že je dobil brco v nos.
»Zaslužil sem jo,« je rekel sam pri sebi. »Saj bi moral to vnaprej vedeti. 
Zdaj je prepozno.«
Nato je vzel lutko v roke in jo položil v sobi na tla, da bi shodila. Ostržek 
pa je imel nekam hrome noge in se ni znal premikati; zato ga je Pepe 
držal za roke in ga učil prestopati. Ko so se ostržku noge nekoliko 
razmajale in razgibale, je začel kar sam hoditi in tekati po sobi. Naenkrat 
pa je smuknil skozi vežna vrata, planil na cesto in se spustil v beg.Ubogi 
Pepe je tekel za njim in ga zaman skušal ujeti, kajti Ostržek, ta 
poniglavec, je dirjal kakor zajec in, kopitajoč z lesenimi nogami po 
cestnem tlaku, delal tak ropot, da bi dvajset gorjanskih coklarjev ne 
moglo delati večjega.
»Držite ga! Zgrabite ga!« je vpil Pepe.
Ko pa so ljudje na cesti opazili leseno lutko, ki je dirjala kakor pravi 
dirkalni konj, so se ustavljali in kar zijali. Še misliti si ne morete, kako so 
se režali in krohotali.
Naposled se je na srečo pojavil orožnik. Slišal je vrišč in hrup in se, 
meneč, da gre za splašeno žrebe, ki se je iztrgalo gospodarju iz rok, 
pogumno razkoraćil sredi ceste, trdno odločen, da ga ustavi in tako 
prepreči hujše nesreče.
Ostržek je že od daleč zagledal orožnika, ki mu je široko razkoračen 
zapiral pot. Brž mu je šinilo v glavo, da bi ga prelisičil tako, da bi mu 
nepričakovano smuknil med nogami i zdirjal naprej. A urezal se je. 
Orožnik se niti premaknil ni in že ga je zgrabil prav za nos (za tisti dolgi 
nos, ki je bil videti narejen nalašč za to, da ga lahko orožniki zgrabijo 
zanj). Ostržka je izročil v roke prev Pepetu, ki mu je hotel v svarilo 
pošteno naviti ušesa. Ali lahko si mislite, kako je obstal, ko je iskal ušesa, 
pa jih ni in ni mogel najti. In veste, zakaj ne? Zato, ker mu jih je v veliki 
vnemi pri delu pozabil izrezljati.



Tedaj ga je zgrabil za vrat, in ko ga je vlekel nazaj, je preteče zmajal z 
glavo, rekoč: 
»Pojdiva domov, pa nikar ne dvomi, doma te že naučim kozjih molitvic!«
Ob teh besedah, ki niso obetale nič dobrega, se je vrgel Ostržek na tla in 
ni maral in ni maral naprej.
Kmalu so se začeli ustavljati okoli mjiju radovedneži in postopači. 
Hipoma se jih je zbrala cela gruča.Dejali so to in dejali ono.
»Uboga lutka!« so modrovali nekateri. »Čisto prav ima, če ne mara domov. 
Kdove, kako bi jo premikastil ta Pepe!«
Drugi so še dodali strupeno: »Ta Pepe je na videz dobričina, z otroki pa je 
pravi okrutnež. Gorje, če prepustimo to ubogo lutko njegovim rokam; 
utegnil bi jo zdrobiti na kose.«
Tako so modrovali, tako so razvnemali, da je orožnik naposled ispustil 
Ostržka in namesto njega odgnal v zapor ubogega Pepeta. Slednji ni 
mogel niti do besede, da bi se branil, in je le vekal kakor teliček. Na poti v 
zapor je hlipanje jecljal: 
»Nesrečni sinko! Jaz pa sem si tako prizadeval, da bi napravil iz njega 
pošteno lutko! Sicer pa, prav mi je. Prej bi bil moral premisliti!«
Kar se je zgodilo potem, je neverjetna zgodba. Pripovedoval vam jo bom v 
naslednjih poglavjih.

OSTRŽKOVA ZGODBA Z MURNOM MODRECEM,
KI NAM POVE, KAKO IMAJO OTROCI
GLUHA UŠESA ZA PAMETNE NASVETE

Naj vam zdaj povem, otoci, kako je bilo z Ostržkom.
Ko so ubogega nedolžnega Pepeta odgnali v zapor in se je paglavi Ostržek 
izmuznil iz orožnikovih krempljev, jo je ucvrl v divjem diru čez drn in 
strn, da bi bil čimprej doma. V silnem diru je plezal čez strme stene, se 
plazil skozi grmičevje in bodičevje ter preskakoval jarke, polne vode. 
Dirjal je kakor divji kozliček ali zajček, ki ga preganjajo lovci.
Ko je prišel pred hišo, je našel vežna vrata priprta. Odrinil jih je in 
vstopil. Komaj jih je zapahnil, že je sédel na tla in se od zadovoljstva 
globoko oddahnil.
Njegovo zadovoljstvo pa ni trajalo dolgo. V sobi je nekdo zacvrčkal: 
»Kri-kri-kri!«



»Kdo me kliče?« je vprašal Ostržek ves preplašen.
»Jaz sem.«
Ostržek se je ozrl in zagledal velikega murna, ki je lezel počasi po zidu.
»Povej mi, muren, kdo si pravzaprav!«
»Jaz sem muren Modrec in živim v tej sobi že nad sto let.«
»Danes pa je ta soba moja,« se je ustil Ostržek, »in če mi hočeš napraviti 
uslugo, glej, da se pobereš od tod in niti ne poškiliš več nazaj!«
»Ne pojdem prej,« je odgovoril muren, »dokler ti ne razodenem velike 
resnice.«
»Kar na dan z njo, pa podvizaj se!«
»Gorje otrokom, ki se upro staršem in svojevoljno zapusté očetov dom! 
Nikdar se jim ne bo dobro godilo na zemlji, prej ali slej se bodo še bridko 
kesali.«
»Le pridigaj, murenček, kakor se ti zdi in te veseli! Jaz pa vem, da jo že 
jutri ob zori popiham od tod. Če ostanem tu, se mi bo godilo kakor vsem 
drugim otrokom, in zlepa ali zgrda se bom moral učiti. Če ti pa po pravici 
povem, učenje mi prav nič ne diši; bolj me veseli poditi se za metulji, 
plezati po drevju in jemati ptičem mladiče iz gnezd.«
»Ubogi bedaček! Kaj ne veš, da boš tako, ko dorasteš, pravi osliček in da 
se bo vse norčevalo iz tebe!«
»Le pomiri se ščurek krivogledi!« je zavpil Ostržek.
Muren, ki je bil potrpežljiv in moder, pa je preslišal posmeh in mirno 
nadaljeval: 
»In če ti šola ne prija, zakaj si pa ne izbereš poklica, ki bi si v njem lahko 
pošteno služil vsakdanji kruh?«
»Hočeš, da ti povem?« je odvrnil Ostržek, ki je že izgubljal potrpljenje. 
»Med vsemi poklici na svetu je eno samo delo, ki me resnično veseli.«
»Katero pa?«
»Jesti, piti, spati, zabavati in potepati se od jutra do noči.«
»Toda,« je rekel muren Modrec mirno kakor prej, »vsi, ki tako delajo, 
končajo skoraj vedno v bolnišnici ali v zaporih.«
»Pazi se, ščurek krivogledi! ... Če me pograbi jeza, gorje ti!«
»Ubogi Ostržek, smiliš se mi!«
»Zakaj se ti smilim?«
»Ker si lutka in, kar je še huje, ker imaš leseno bedico!«
Ob zadnjih besedah je Ostržek srdito planil pokonci, pograbil z mize 
leseno kladivo in ga zagnal v murna Moderca.



Morda ni tega niti nameraval, toda nesreča je hotela, da ga je zadel prav 
v glavo, tako da je komaj še utegnil krikniti kri-kri-kri in že je odvisel 
stlačen in prilepljen na steni.

OSTRŽEK JE LAČEN IN SI POIŠČE JAJCE,
DA SI NAPRAVI JAJČNIK, KAR NA LEPEM
PA MU JAJČNIK SFRČI SKOZI OKNO

Medtem se je jelo nočiti in Ostržek, ki se je spomnil, da ni še nič jedel, da 
mu je začelo kruliti po želodcu. To se pravi: začel se mu je oglašati tek. 
Ali tek pri otrocih napreduje hitro. In res, v nekaj trenutkih je postal tek 
že prava lakota in lakota se je kar na mah izpremenila v strašno volčjo 
požrešnost, da bi jo kar z nožem lahko rezal.
Ubogi Ostržek je brž stekel k ognjišču, kjer je v loncu vrelo in kipelo. 
Hotel je odkriti pokrov in pogledati, kaj se v loncu kuha. Pisker pa je bil 
na steno samo naslikan. Le mislite si, kako je obstal! Nos, ki je bol tako in 
tako že dolg, se mu je pri priči podaljšal še za štiri prste.
Tedaj je začel tekati po sobi in stikati po predalih in kotičkih, da bi našel 
košček kruha, čeprav starega, ali vsaj suho skorjico, morda kako kost, ki 
je ostala psu, ali vsaj malo plesnjive polente, kako ribjo koščico in 
češnjevo pečko, skratka, kakorkoli že, samo da bi bilo kaj za pod zob.
Našel pa ni nič, prav nič, kratko in malo nič. Lakota pa je bila čedalje 
hujša in Ostržku ni preostalo nič drugega kakor zdehanje. In zdehal je 
tako strašno, da so se mu včasih usta raztegnila prav do ušes. Ko se je 
nazdehal, je začel pljuvati. Čutil je, da se mu želodec punta. Ves objokan 
in obupan je govoril: 
»Murenček Moderc je imel prav. Nespametno sem ravnal, da sem se uprl 
očetu in zbežal z doma. Če bi bil moj očka tu, ne bi umiral ob samem 
zdehanju. O, kako grda bolezen je lakota!«
Hipoma pa se mu je zazdelo, da vidi na kupu smeti nekaj okroglega in 
belega, kokošjemu jajcu podobnega. En sam skok – in že je bil tam. Bilo je 
zares jajce.
Njegovega veselja ni mogoče popisati, težko si ga je celό misliti. V strahu, 
da so te le sanje, je obračal jajce v rokah. Dotikal se ga je, ga poljubljal in 
med poljubljanjem govoril:



»In sedaj, kako naj si ga pripravim? Bi mogoče jajčnik? Kaj pa, če bi bilo 
ocvrto v kozici bolj okusno? Pa če si ga skuham v mehko? Ne! Najbolje 
bo, da si ga kar brž ocvrem v ponvici, preveč sem že neučakan!«
Rečeno – storjeno. Položil je ponvico na ogrevalnico z živo žerjavico, 
namesto olja ali masla je vlil v ponvo malo vode in, ko je skoraj že vrela, 
tak! ... je prelomil jajčno lupino in hotel izliti jajce. Namesto beljaka in 
rumenjaka pa je skočilo iz lupine veselo ljubeznivo pišče in se mu 
prijazno priklonilo, rekoč: 
»Hvala lepa, gospod Ostržek, da ste mi prihranili trud in mi sami strli 
lupino! Na svidenje, pa zdravi ostanite in pozdravite vse doma!«
Tako je reklo, tako dejalo, razprostrlo perutničke, zletelo skoz okno in 
mu jadrno izginilo izpred oči.
Ostržek je ostal z izgubljenimi očmi, z odprtimi usti in z jajčno lupino v 
rokah kakor lipov bog.
Ko si je malce opomogel od silnega presenečenja, je začel obupno tuliti in 
cepetati z nogami. Hlipaje je govoril: 
»In vendar je imel murenček Moderc prav! Ko bi ne bil zbežal z doma in 
ko bi bil moj očka tu, bi mi ne bilo treba umirati od gladu. O, kako grda 
bolezen je lakota!«
In ker se mu je začel želodec zopet oglašati, in sicer še huje kakor prej, se 
je namenil stopiti iz hiše in skočiti v vas v upanju, da bo srečal 
usmiljenega človeka, ki mu bo dal za vbogajme vsaj košček kruha.

OSTRŽEK ZASPI OB OGREVAČI
IN SE DRUGO JUTRO ZBUDI Z OŽGANIMI NOGAMI

Zunaj je bila viharna zimska noč. Močno je grmelo. Bliskalo pa se je, 
kakor da bi gorelo nebo. V mrzlem, silnem vetru, ki je besno žvižgal in 
vzdihoval velik oblak prahu, so šumela in ječala vsa drevesa naokrog.
Grmenja in bliskanja se je Ostržek silno bal, toda lakota je bila hujša od 
strahu.Prav zato je odprl hišna vrata, se spustil v dir in v nekaj sto 
skokih prispel v vas z jezikom, visečim mu iz ust, in sopihajoč kakor 
lovski pes.
V vasi je bilo vse tiho in zapuščeno. Prodajalne so bile zaprte, zaprta so 
bila vežna vrata, zaprta okna in na cesti ni bilo žive duše: prava 
pokrajina smrti.



Ves obupan je lačni Ostržek potegnil za zvonec na prvi hiši in začel 
zvoniti in zvoniti, misleč sam pri sebi: »Morda pa se le kdo prikaže.«
In res se je prikazal na oknu starec z nočno čepico na glavi.
»Kaj pa hočeš ob tej uri?« je zarohnel jezno.
»Bodite, prosim, tako dobri in mi dajte košček kruha!«
»Počakaj, takoj se vrnem!« je rekel starček, misleč, da ima opravka s 
članom družbe podivjanih pobalinov, ki zgolj iz razposajenosti zvonijo 
ponoči po hišah in nadlegujejo poštene ljudi v spanju.
Kmalu se je okno zopet odprlo in starček je dejal: 
»Stopi bliže in nastavi klobuk!«
Ostržek, ki ni imel klobuka, se je približal, nenadoma pa se je ulila nanj iz 
ogromne golide prava pravcata povodenj in ga vsega premočila od glave 
do nog kot velo cvetico v lončku.
Moker kakor miš, utrujen in od lakote na pol mrtev se je vrnil domov. 
Ker ni mogel več stati na nogah, je sédel in položil premočene in blatne 
noge na ogrevačo z žerjavico. Tako je zaspal. V spanju pa so se mu lesene 
noge vnele in se mu počasi spreminjale v oglje in pepel.
Ostržek pa je kar naprej spal in smrčal, kakor da noge niso njegove, 
temveč nekoga drugega. Ko se je že danilo, se je končno prebudil. Nekdo 
je potrkal na vrata.
»Kdo je?« je vprašal in si zdehaje pomencal zaspane oči.
»Jaz,« je odgovoril glas.
Bil je Pepetov glas.

PEPE SE VRNE DOMOV IN DA OSTRŽKU ZAJTRK,
KI GA JE REVEŽ PRINESEL ZASE

Ubogi Ostržek, ki je imel zaspane oči, niti opazil ni, da so mu noge 
zgorele. Brž ko je zaslišal očetov glas, je planil s stola, da bi odrinil zapah. 
Namesto tega pa se je dvakrat, trikrat močno opotekel, nato pa telebnil 
na pod, kakor je dil dolg in širok. Zaropotalo je tako, ko da bi bila treščila 
vreča suhe robe iz petega nadstropja na tla.
»Odpri!« je medtem vpil Pepe na cesti.
»Očka moj, ne morem.« je odgovarjal Ostržek, ki se je jokaje plazil po tleh.
»Kako da ne moreš?«



»Ker so mi požrli noge.«
»Kdo ti jih je požrl?«
»Maček,« je odgovoril Ostržek, ki je videl mačka, kako se je zabaval, tako 
da je vrtel s sprednjimi tačkami lesene ostružke po podu.
»Odpri, ti pravim,« mu je grozil Pepe, »sicer ti že pokažem mačka, ko 
pridem v hišo!«
»Ne morem stati pokonci, verjemite mi. O, jaz ubožec, jaz ubožec, vse 
življenje se bom moral plaziti po kolenih!«
Misleč, da se hudomušna lutka samo spakuje, je hotel Pepe priti stvari do 
dna. Naglo je splezal po zidu in v hišo zlezel skozi okno.
Sprva je bil ko huda ura, ko pa je videl svojega Ostržka zlekljenega na 
tleh in zares brez nog, ga je prevzela žalost. Brž ga je vzel v naročje, ga 
začel ljubkovati, poljubljati in božati in ves v solzah mu je rekel: 
»Ostržek moj! Kako si si le mogel tako ožgati noge?«
»Ne vem, očka, ali verjemite mi, da je bila peklenska noč, in spominjal se 
je bom, dokler bom živ. Bliskalo se je in grmelo, bil sem strastno lačen, 
muren Modrec pa mi je rekel:,Prav ti je, hudoben si in zaslužiš si to!' Jaz 
pa sem mu rekel: Pazi se, ščurek ...! In on meni nato:,Ti si lutka in imaš 
leseno betico!' In jaz sem zagnal vanj leseno kladivo in on je umrl, a kriv 
je sam, saj ga nisem hotel ubiti. In dal sem ponvico na ogrevačo z 
žerjavico, a pišče je zbežalo ven in mi reklo:,Na svidenje in lepo pozdravi 
doma!' In lakota je bila večja in večja ... In tisti starček z nočno čepico se 
je prikazal na oknu in mi rekel:, Stopi bliže in nastavi klobuk,' in jaz sem 
dobil polno golido vode na glavo. Prositi vbogaime ... košček kruha, ni 
sramota, kajne? ... Hitro sem se vrnil domov in, ker sem bil še vedno 
lačen, sem položil noge na ogrevačo, da bi si jih posušil ... in vi ste se 
vrnili ... in našel sem jih ožgane ... in lakota mi je ostala, nog pa nimam 
več! Ojoj ... joj! ... joj! ... joj! ...«
In ubogi Ostržek je začel tako strašno vekati in se dreti, da so ga slišali 
pet kilometrov daleč.
Iz vsega zmedenega pripovedovanja je razumel Pepe samo to, da Ostržek 
kar umira od lakote. Iz žepa je privlekel tri hruške in mu jih dal.
»Te tri hruške sem hranil pravzaprav zase, za zajtrk, pa ti jih rad dam. 
Kar po njih in dober tek!«
»Če hočete, da jih pojem, mi storite uslugo in mi jih olupite.«
»Olupim naj ti jih?« se je začudil Pepe. »Nikoli si ne bi bil mislil, otrok moj, 
da si tako izbirčrn. To ne bo dobro. Na tem svetu se je treba že zmlada 



naučiti jesti vse od kraja, zakaj nikdar ne vemo, kaj vse se nam lahko 
primeri. Dogaja pa se mersikaj ...«
»Saj imate morda prav,« je odvrnil Ostržek, »toda jaz se ne dotaknem 
sadja, če ni olupljeno. Olupkov ne morem trpeti.«
In dobri mož je potegnil iz žepa nožič, se oborožil s sveto potrpežljivostjo, 
olupil vse tri hruške in spravil olupke na rob mize.
Ko je Ostržek v dveh grižljajih pojedel prvo hruško, je hotel vreči ogrizek 
skoz okno, toda Pepe ga je prijel za roko, rekoč: 
»Nikar, na svetu lahko še vse prav pride!«
»Ne, ne, ogrizkov pa res ne bom žrl!« je vzrojil Ostržek kot gad.
»Kdove! Marsikaj se lahko zgodi,« je ponovil Pepe mirno.
In tako se je zgodilo, da so trije ogrizki, namesto da bi bili zleteli skoz 
okno, obležali na robu mize zraven olupkov.
Ko je pojedel ali, bolje rečeno, zmlel vse tri hruške, je Ostržek široko 
zazdehal s cmeravim glasom: 
»Še sem lačen.«
»Saj nimam ničesar več, otrok moj.«
»Res ne? Ničesar več?«
»Samo še olupke in ogrizke.«
»Naj bo,« je rekel Ostržek, »če ni drugega, pojem pa še te olupke.«
Začel je gristi. Sprva se je sicer nekam zmrdoval, potem pa je urno 
pojedel vse olupke in za olupki še ogrizke. Ko je tako vse lepo pospravil, 
se je zadovoljno potrepljal po trebuhu in veselo zabrundal: 
»Zdaj se pa res dobro počutim!«
»No, vidiš,« je menil Pepe, »da sem imel prav, ko sem dejal, da ne smemo 
biti preveč razvajeni in izbirčni. Nikdar ne vemo, dragi moj, kaj nas na 
svetu še čaka. Marsikaj se nam lahko primeri!«

PEPE NAPRAVI OSTRŽKU NOVE NOGE
IN PRODA SVOJO SUKNJO, DA MU KUPI ABECEDNIK

Komaj si je Ostržek potolažil lakoto, že je začel sitnariti in se cmeriti, ker 
je hotel imeti par novih nog.
Da bi ga kaznoval za njegove vragolije, ga je Pepe kar pustil, da se je pol 
dneva kisal in kujal, potem pa mu je rekel: 



»Počemu neki naj ti naredim noge? Ma rzato, da jo spet popihaš od 
doma?«
»Obljubljam vam,« je hlipal Ostržek, »da bom odslej priden.«
»Kadar kaj prosijo, govorijo vsi otroci tako.«
»Obljubljam vam, da bom pridno hodil v šolo in se učil, da boste 
zadovoljni z menoj.«
»Kadar bi kaj radi, imajo vsi otroci polna usta takih obljub.«
»Jaz pa že nisem tak, kakor drugi otroci! Jaz sem boljši od njih in 
govorim vedno resnico. Obljubljam vam, očka, da se izučim kake obrti in 
da vam bom na stara leta še v oporo in uteho.«
Čeprav je bil na videz krut, je imel Pepe vendar oči polne solz. Srce se mu 
je trgalo od žalosti, ko je videl svojega ubogega Ostržka tako 
nebogljenega. Nič mu ni odgovoril, le orodje je vzel v roke in dva koščka 
uležanega lesa ter se z vso vnemo lotil dela.
V pičli uri so bile noge narejene. Bile so tanke, vitke in mišičaste, da bi še 
pravi umetnik ne mogel izdelati lepših.
»Zdaj pa zapri oči in zaspi!« je velel Pepe lutki.
In Ostržek je zaprl oči in se delal, kakor da spi. Medtem ko je mižal, pa je 
raztopil Pepe v jajčni lupini malo kleja in mu prilepil noge. Prilepil pa mu 
jih je tako mojstrsko, da se še poznalo ni, kje so prilepljene.
Komaj se je Ostržek zavedel, da ima noge, že je skočil z mize, kjer je ležal, 
in začel noreti po sobi in prevračati kozolce, ko da je od velikega 
zadovoljstva ob pamet.
»Prav rad bi se vam oddolžil za vse, kar ste storili zame,« je rekel očetu, 
»zato pojdem kar brž v šolo.«
»Imenitno, dečko!«
»Toda za šolo moram biti pač oblečen, ne?«
Pepe, ki je bil revež in ni imel v žepu niti počenega groša, mu je naredil 
papirnato oblekico s cvetljičnimi vzorci, par čevljev iz drevesne skorje in 
čepico iz krušne sredice.
Ostržek, ki se je občudoval v umivalniku, napolnjenem z vodo, je bil 
samemu sebi tako všeč, da je bahavo vzkliknil: 
»Saj sem kar pravi gospodič!«
»Res je,« je odvrnil Pepe, »zakaj – in to si dobro zapomni – ni gospod, kdor 
ima lepo, temveč kdor ima čisto obleko.«
»Vendar,« je pripomnil Ostržek, »za šolo mi pa še vedno nekaj manjka, 
pravzaprav glavna stvar.«
»Kaj pa?«



»Manjka mi abecednik.«
»Prav praviš, toda kako priti do njega?«
»Nič lažjega. Kar v knjigarno stopite in mi ga kupite.«
»Kaj pa denar?«
»Jaz ga nimam.«
»Jaz tudi ne,« je vzdihnil starček žalostno.
In čeprav je bil Ostržek veseljak, je postal pri tem še sam žalosten. 
Revščino namreč, če je prava, resnična revščina, občutijo vsi, tudi otoci.
»Potrpi!« je dejal Pepe, planil pokonci, oblekel staro, vso oguljeno in 
zakrpano suknjo in stekel iz hiše. Kmalu se je vrnil. Vrnil se je z 
abecednikom v rokah, toda brez suknje. Ubogi mož je bil skoraj golorok, 
zunaj pa je snežilo.
»In suknja, očka?«
»Prodal sem jo.«
»Zakaj ste jo prodali?«
»Pretopla mi je bila.«
Ostržek je na mah vse razumel. Njegovo dobro srce se je zdaj zganilo. 
Objel je Pepeta okrog vratu in ga kar naprej poljubljal.

OSTRŽEK PRODA ABECEDNIK,
DA BI SI OGLEDAL LUTKOVNO PREDSTAVO

Ko je prenehalo snežiti, se je Ostržek odpravil z novim abecednikom pod 
pazduho na pot v šolo. Spotoma se mu je porajalo v možganih tisoč 
načrtov in postavljal si je na tisoče gradov v oblakih, enega lepšega od 
drugega.
Kramljajoč sam s seboj, je menil:
»Danes se naučim v šoli brati, jutri pisati, pojutrišnjem pa računati. Tako 
učen bompotem služil lepe denarce in s prvim cvenkom, ki mi prileti v 
žep, dam narediti očetu lepo suknjo iz sunka. Pa kaj pravim iz sunka! 
Narediti mu jo dam iz srebra in zlata pa z gumbi iz samih biserov. Saj 
ubožec to zasluži. Da mi je kupil knjigo za šolo, je ostal tako rekoč v sami 
srajci... In povrh še v mrazu! Samo očetje so zmožni takih žrtev...«



Ko je govoril tako ganjen, se mu je zdelo, da sliši v daljavi glasove piščali 
in bobna: pi-pi-pi, pi-pi-pi... bum, bum, bum! Ustavil se je in prisluhnil. 
Zvoki so se razlegali s konca dolge prečne poti, ki je držala v majhno vas, 
zgrajeno ob morski obali.
»Kaj naj pomeni ta godba? Škoda, da moram v šolo, sicer bi ...«
In ostal je zmeden. Vsekakor se je treba odločiti, ali v šolo ali poslušati 
piščali.
»Danes pojdem poslušat godbo, jutri pa v šolo. Za šolo se ne mudi,« je 
dejal naposled frkolinček in malomarno skomignil z rameni.
Rečeno – storjeno.Odločil se je za prečno pot in se takoj pognal v dir. Čim 
dalje je tekel, tem razločneje je slišal glas piščali in udarce na boben: pi-
pi-pi, pi-pi,pi, pi-pi-pi, bum, bum,bum!
Kmalu se je znašel sredi trga v mravljišču ljudi, ki so se gnetili okrog 
velike lesene lope in pred platnom, porisanim z živimi barvami.
»Kaj pa je ta velika lopa?« je vprašal Ostržek vaškega dečka.
»Preberi lepak, na katerem je vse napisano, pa boš vedel.«
»Rad bi ga prebral, pa prav danes ne znam brati.«
»Imeniten voliček! Ti ga pa jaz preberem. Vedi torej, da je na tem lepaku 
z ognjeno rdečimi črkami zapisano:
VELIKO LUTKOVNO GLEDALIŠČE
»Je že dolgo, kar se je pričela predstava?«
»Vsak hip se prične.«
»In koliko znaša vstopnina?«
»Štiri solde.«
Ostržek, ki ga je zajela prava mrzlična radovednost, je izgubil vsak obzir 
in brez sramu  vprašal dečka:
»Bi mi posodil štiri solde do jutri?«
»Rad bi ti jih posodil, a prav danes ne morem,« je odgovoril deček 
zafrkljivo.
»Za štiri solde ti prodam jopič,« mu je rekel Ostržek.
»Kaj naj počnem z jopičem pisanega papirja? Če ga premoči dež, se sploh 
ne da več sleči.«
»Morda kupiš moje čevlje?«
»Dobri so samo, da podkuriš z njimi ogenj.«
Koliko pa mi daš za kapo?«
»Lepa kupčija! Kapa iz krušne sredice! Snedle bi mi jo miši.«



Ostržek je bil kot na trnju. Že je nameraval tvegati zadnjo ponudbo, pa ni 
imel dovolj poguma.Cincal je, se obotavljal in mučil. Naposlek se je 
odločil:
»Morda pa mi daš štiri solde za ta novi abecednik?«
»Fant sem in od dečkov ničesar ne kupujem,« mu je odvrnil mali, ki je bil 
mnogo pametnejši od Ostržka.
»Za štiri solde kupim abecednik jaz,« se je oglasil tedaj prekupčevalec s 
starimi oblekami, ki je poslušal njun pogovor.
Knjiga je bila na mah prodana. Pomislimo pa, da je ubogi Pepe doma 
golorok trepetal od mraza, samo da je lahko kupil sinu abecednik.

LUTKE SPOZNAJO SVOJEGA BRATCA OSTRŽKA
IN MU PRIREDE SVEČAN SPREJEM.
KAR NA LEPEM PA SE POJAVI LUTKAR OGNJEŽER
IN OSTRŽKU PRETI ŽALOSTEN KONEC

Ko je stopil Ostržek v lutkovno gledališče, se je zgodilo nekaj, kar je 
povzročilo pravi pravcati prevrat.
Zaveso so bili namreč že dvignili in predstava se je bila že začela.
Na odru je videl pavliho in Jurčka, ki sta se prepirala in si kakor po 
navadi grozila, da si bosta zdaj zdaj skočila v lase.
Poslušalci so napeto sledili igri in se kar zvijali od silnega smeha, ko so 
slišali pričkanje dveh lutk, ki sta mahali z rokami in se obkladali s 
psovkami tako, ko da sta prava človeka.
Kar na lepem pa je Pavliha nenadoma prenehal igrati, se obrnil proti 
občinstvu, pokazal na nekoga v zadnjih vrstah in kriknil s slovesnim 
glasom:
»Sveta nebesa! Bedim ali sanjam? In vendar tisti tamle spodaj ni nihče 
drug kakor Ostržek!«
»Zares je Ostržek!« je vzkliknil Jurček.
»Prav on je!« je zavreščala gospa Reglja, ki je pokukala izza ozadja na 
odru.
»Ostržek je, Ostržek!« so v zboru vpile lutke, ki so se skokoma usule izza 
kulis. »Ostržek je! Naš bratec Ostržek! Živel, Ostržek!«
»Ostržek, pridi gor k meni,« je zavpil Pavliha, »pridi v objem svojih lesenih 
bratcev!«



Na ta ljubeznivi poziv je skočil Ostržek iz zadnjih vrst v prve, med 
odlične sedeže, z drugim skokom je bil že na dirigentovi glavi in od ondod 
je kar odprhnil na oder.
Ne morete si misliti objemanja, stiskanja rok, trepljanja, prijateljskega 
ščipanja in vseh mogočih ljubeznivosti resničnega bratstva, ki ga je bil 
Ostržek deležen v tem trušču med igralci in igralkami lutkovne družine.
Prizor je bil ganljiv, ni kaj reči, toda občinstvo, ki je videlo, da se igra ne 
nadaljuje, je postajalo nestrpno in kar naprej vpilo: »Nadaljujte burko, 
hočemo burko!«
Toda vse je bilo zaman! Namesto da bi igrale, so lutke zagnale še večji 
hrup in trušč, dvignile so Ostržka na ramena in ga v slavnostnem 
sprevodu odnesle na rob odra.
Tedaj je prišel na oder lutkar, sila grd mož, ki je že pogled nanj zbujal 
grozo. Brada mu je bila črna ko packa črnila, dolga pa tako, da mu je 
segala prav do tal. Dovolj je, če povemo, da je med hojo kar stopal po njej. 
Usta so mu bila široka kakor ćekno krušne peči, oči pa kakor svetilke z 
rdečim stekom in z lučjo v sredini. Divje je pokal z debelim bičem, 
spletenimiz kač in lisičjih repov.
Ob njegovem nepričakovanem prihodu je vsem zastal dih. Lahko bi slišali 
muho v zraku. Uboge lutke, moške in ženske, so vztrepetale kakor listi 
trepetlike.
»Zakaj si zanesel zmedo v moje gledališče?« je vprešal lutkar Ostržka s 
strašnim glasom prehlajene pošasti.
»Verjemite, blagorodje, da nisem kriv jaz!«
»Dovolj za zdaj! Zvečer bova pa obračunala.«
In res, ko se je igra končala, je lutkar odšel v kuhinjo ter si za večerjo 
pripravil rejenega koštruna, ki ga je počasi vrtel na ražnju. In ker mu je 
zmanjkalo drv, da bi ga docela spekel in spražil, je poklical Pavliho in 
Jurčka ter jima velel:
»Prinesita mi tisto lutko, ki visi tam na žeblju. Če prav vidim, je narejena 
iz suhega lesa. Gorela bo, da bo veselje, in koštrun bo kaj hitro pečen.«
Pavliha in Jurček sta se sprva obotavljala, ko ju je pa gospodar ošinil s 
strašnim pogledom, sta urno ubogala. Kmalu sta se vrnila v kuhinjo in 
prinesla ubogega Ostržka. Revček se je otepal in zvijal kakor jegulja, ko 
jo vzameš iz vode, in obupno vpil:
»Očka moj, rešite me! Nočem umreti, nočem umreti!«



OGNJEŽER KIHNE IN ODPUSTI OSTRŽKU,
TA PA REŠI SMRTI SVOJEGA PRIJATELJA PAVLIHO

Lutkar Ognježer (tako mu je bilo ime) je bil videti strašen mož, posebno 
še spričo dolge črne brade, ki mu je kakor predpasnik pokrivala trup in 
noge. Drugače pa ni bil slab človek. Ko so prinesli predenj ubogega 
ostržka, ki se je na vse pretege otepal in vpil: »Nočem umreti, nočem 
umreti!« sta se koj oglasila v njem sočutje in usmiljenje. Precej časa se je 
premagoval, končno pa le ni mogel več in je grozotno kihnil.
Pavliha, ki se je držal dotlej kislo in skrušeno kakor vrba žalujka, je od 
veselja ves zažarel. Sklonil se je k Ostržku in mu pošepnil:
»Dobro znamenje , bratec. Lutkar je kihnil, kar pomeni, da ga je prevzelo 
sočutje do tebe. Rešen si!«
Kadar drugi ljudje sočustvujejo s kom, jočejo ali se vsaj delajo, kakor da 
si brišejo oči. Kadar pa je bil Ognježer res ganjen, je imel čudno navado, 
da je kihal. Naj bo že kakorkoli, mož je pač tako razodeval svoje mehko 
srce.
Ko je kihnil, je bil Ognježer še vedno na videz hud in je rohnel nad 
Ostržkom.
»Nehaj se že cmeriti! Tvoje stokanje mi povzroča želodčne krče in skoraj 
skoraj... e-či! e-či!« in znova je dvakrat kihnil.
»Bog pomagaj!« je rekel Ostržek.
»Hvala. Ali tvoj oče in mama še živita?«
»Oče pač, mame pa sploh nisem poznal.«
»Kdove, kakšno bridkost bi povzročil tvojemu sivolasemu očetu, če bi te 
zdajle vrgel na žareče oglje. Ubogi starček! Kar smili se mi.«
E-či, e-či, e-či! – in kihnil je trikrat zapored.
»Bog pomagaj!« je rekel spet Ostržek.
»Hvala. Sicer pa je treba pomilovati tudi mene, zakaj, kakor vidiš, nimam 
več drv, da bi lahko dodobra spekel koštruna. Ti bi mi prišel, po pravici 
povedano, v tem primeru presneto prav! Toda zdaj se mi že smiliš. Treba 
bo potrpeti. Namesto tebe vržem pod raženj kako drugo lutko iz svojega 
gledališča ... Hej, orožnika!«
Na njegov ukaz sta brž prihitela dva lesena orožnika, oba dolga dolga in 
suha suha, vsak s svojim klobukom na glavi v obliki leščerbe ter z dolgo 
sabljo v roki.
Tedaj jima je velel lutkar s hropečim glasom:



»Zgrabita Pavliho, dobro ga zvežita in vrzita v plamen, da zgori. Želim, da 
bo moj koštrun dobro pečen!«
Zdaj pa si mislite ubogega Pavliho! Njegov strah je bil tolikšen, da so mu 
noge klecnile in je kar na lepem padel na obraz.
Ob pogledu na ta pretresljivi prizor se je vrgel Ostržek lutkarju k nogam 
in, ko mu je ves objokan s solzami preemočil še zadnjo dlako strašansko 
dolge brade, je dejal proseče:
»Milost, gospod Ognježer!«
»Tu ni nobenega gospoda!« je odvrnil lutkar trdo.
»Milost, gospod vitez!«
»Tu ni vitezov!«
»Milost, gospod svétnik!«
»Tu ni svétnikov!«
»Milost, visokorodje!«
Ko ga je imenoval visokorodje, so se Ognježerju usta od zadovoljstva 
zaokrožila v nasmeh in postal je bolj človeški, bolj dostopen. Rekel je 
Ostržku:
"No, kaj hočeš od mene?«
»Prosim vas milosti za ubogega Pavliho.«
»Usmiljenje tu ni na mestu. Če sem prizanesel tebi, mora na ogenj on, 
kajti moj koštrun mora biti dobro pečen.«
»Če je tako,« je pogumno vzkliknil Ostržek, planil pokonci in zalučal svojo 
kapo iz krušne sredice v kot, »če je tako, vem, kaj je moja dolžnost. 
Naprej, gospoda orožnika!... Zvežita me in vrzita na ogenj. Ne bilo bi 
prav, če bi moral Pavliha, moj dobri prijatelj, umreti zavoljo mene!«
Te besede, izrečene z vzvišenim glasom in z junaškim zanosom, so do 
solz ganile vse lutke, priče tega ganljivega prizora. Še orožnika, čeprav 
lesena, sta vekala kakor nebogljena janjčka.
Ognježer je ostal skraja trd in neizprosen ko led, potem pa ga je počasi 
premagalo sočutje, da je začel spet kihati. Ko je četrtič kihnil, je 
razprostrl roke in rekel Ostržku:
»Vidim, da si fant od fare. Stopi k meni in poljubi me.«
Ostržek je planil k njemu, splezal kakor veverica lutkarju po bradi in ga 
poljubil na konec nosu.
»Prošnja je torej uslišana?« je vprašal ubogi Pavliha s plahim, komaj 
slišnim glasom.



»Uslišana,« je potrdil Ognježer. Zmajal je z glavo, globoko vzdihnil in 
nadaljeval: »Naj bo! Za nocoj se bom pač zadovoljil z na pol pečenim 
koštrunom, drugič pa, gorje mu, kdor mi pride v roke!«
Ko so lutke zvedele za izprošeno milost, so stekle na oder ter prižgale 
vse luči in lestence kakor za slavnostno predstavo. In začelo se je veselo 
rajanje, ki je trajalo do belega dne.

LUTKAR OGNJEŽER PODARI OSTRŽKU
PET ZLATNIKOV ZA OČETA PEPETA,
OSTRŽKA PA PREMOTITA ZVITOREPKA IN BRLJAV,
DA GRE Z NJIMA

Naslednjega dne je poklical Ognježer Ostržka na stran in ga vprašal:
»Kako je ime tvojemu očetu?«
»Pepe.«
»Kaj je po poklicu?«
»Siromak.«
»Ali kaj prida zasluži?«
»Toliko, da nima okroglega v žepu. Pomislite samo: da mi je lahko kupil 
abecednik za šolo, je moral prodati edino suknjo, pa še ta je bila vsa 
zakrpana, tako da je bila podobna eni sami veliki rani.«
»Ubožec! Smili se mi. Na, tu imaš pet zlatnikov, brž mu jih nesi in 
pozdravi ga tudi v mojem imenu.«
Ostržek si je – to si lahko mislimo – lutkarju lepo zahvalil, objel vse lutke 
drugo za drugo, tudi orožnika, in se ves blažen od zadovoljstva odpravil 
na pot proti domu.
Ni prehodil še pol kilometra, ko je na cesti srečal lisico Zvitorepko, 
šepajočo na eno nogo, in mačka Brljava, slepega na obe očesi.
Stopala sta počasi in pomagala drug drugemu, kakor si pač pomagajo 
dobri prijatelji v nesreči. Kruljava Zvitorepka se je opirala na mačka, 
slepega Brljava pa je vodila lisica.
»Dober dan, Ostržek!« ga je prijazno pozdravila Zvitorepka.
»Kako, da me poznaš po imenu?«je vprašal Ostržek.
»Poznam tudi dobro tvojega očeta.«
»Kje si ga videla?«
»Včeraj sem ga videla na hišnem pragu.«



»In kaj je delal?«
»Bil je golorok in se je tresel od mraza.«
»Ubogi očka! Toda odslej se ne bo več tresel!«
»Zakaj pa ne?«
»Ker sem postal velik gospod.«
»Ti – velik gospod?« se je porogljivo zarežala Zvitorepka.Tudi Brljav se je 
posmehljivo muzal; da bi tega ne pokazal, si je s prednjimi tačkami gladil 
brke.
»Le kaj se tako neumno muzata?« je rekel Ostržek nejevoljno. »Prav žal 
mi je, da bosta cedila sline,tole tu je, če se vsaj malo spoznata na denar, 
pet prelepih zlatih novcev.«
In potegnil je iz žepa zlatnike, ki mu jih je bil podaril Ognježer.
Ob prijetnem zvenku zlatnikov se je Zvitorepki noga, ki je bila videti 
okrnjena, kar na lepem podaljšala, Brljavu pa so se oči na široko odprle 
in zažarele kakor zelene svetilke;brž pa je spet zamižal, tko da Ostržek 
tega niti opazil ni.
»Kaj pa nameravaš zdaj s temi novci?« je vprašala lisica.
»Predvsem,« je odgovoril Ostržek, »nameravam kupiti očetu lepo novo 
suknjo, vso iz zlata in srebra in z gumbi iz biserov. Zase pa kupim 
abecednik.«
»Zase?«
»Zares, v šolo nameravam hoditi in se resno lotiti učenja.«
»Poglej mene!« je rekla Zvitorepka, »iz same divje strasti po učenju sem si 
zlomila nogo.«
»Poglej mene!« se je oglasil še Brljav, »iz same divje strasti po učenju sem 
oslepel.«
Tedaj je zapel v grmu ob cesti beli kos in rekel:
»Ostržek, nikar ne poslušaj nasvetov slabih tovarišev, sicer se boš kesal!«
Ubogi kos! Da bi tega nikdar ne bil zinil! Brljav se je v silnem skoku 
pognal nanj. Ni mu dal niti toliko časa, da bi bil rekel »joj«, in že ga je s 
kostmi in perjem vred pogoltnil.
Ko ga je požrl in si oblizoval gobček, je brž zamižal in se zopet delal 
slepca.
»Ubogi kos!« je dejal Ostržek mačku, »zakaj si ravnal tako kruto z nijm?«
»Moral sem ga kaznovati. V prihodnje bo vsaj vedel, da ni dobro vtikati 
se v tuje pogovore.«
Prehodili so že nad pol poti, ko se je Zvitorepka nenadoma ustavila in 
dejala Ostržku:



»Ali bi hotel podvojiti svoje zlatnike?«
»Rad, toda kako?«
»Nič lažjega! Namesto da se vrneš domov, bi moral z nama.«
»In kam me peljeta?«
»V drželo Pegaste sove.«
Ostržek je nekoliko pomislil, nato pa odločno odvrnil:
»Ne, ne grem. Zdaj sem blizu doma. Moram domov, kjer me čaka očka. 
Kdove, kako je včeraj vzdihoval ubogi starček, ko me ni bilo nazaj. Prav 
zares, bil sem hudoben sin in muren Modrec je imel prav, ko je 
dejal: ,Neubogljivim otrokom se ne bo dobro godilo na zemlji.' In občutil 
sem to na lastni koži, zakaj preganjale so me mnogotere nesreče. Zudi 
včeraj pri Ognježeru mi je pretila nevarnost ... Brrr! Kar kurja polt me 
spreleti, če samo pomislim na to!«
»No da,« je rekla Zvitorepka, »če hočeš domov, kar pojdi, tem slabše zate.«
»Slabše zate!« je ponovil maček Brljav.
»Le dobro premisli, Ostržek, sreči obračaš hrbet!«
»Hrbet,« je ponovil maček.
»Iz tvojih petih cekinov bi jih postalo dva tisoč.«
»Dva tisoč!« je ponovil Brljav.
»Kako je pa mogoče, da jih postane toliko?« se je začudil Ostržek.
»Takoj ti razložim,« je rekla Zvitorepka. »Vedi, da je v deželi Pegaste sove 
blagoslovljeno polje. Pravijo mu Polje čudežev. Na tistem polju skoplješ 
jamico in položiš vanjo na primer zlatnik. Zasuješ ga s prstjo, zaliješ z 
dvema vrčema vode iz vodnjaka, vržeš na vrh še ščepec soli in zvečer 
greš lahko mirno počivat. Ponoči cekin vzklije in se razcvete. In veš, kaj 
najdeš drugo jutro zarana, ko se vrneš na polje? Najdeš lepo drevo, 
obloženo s toliko zlatimi cekini, kolikor je v juniju v polnem klasu zrn.«
»Tako torej,« je rekel Ostržek čekalje bolj začuden, »če bi zagrebel na 
tistem polju svojih pet cekinov, koliko bi jih našel drugo jutro?«
»Prav lahek račun,« je odgovorila Zvitorepka, »število, ki ga lahko 
izračunaš tako rekoč na prste. Če ti da vsak cekin grozd s petsto cekini, 
pomnoži s pet in drugo jutro imaš lepo v žepu nič manj kot dva tisoč 
petsto svetlih in zvenečih zlatnikov.«
»Imenitno!« je vzkliknil Ostržek in od veselja kar zaplesal.
»Takoj ko poberem tiste cekine, jih vzamem sam dva tisoč, ostalih petsto 
pa prepustim vama.«
»Prepustiš nama?« se je namrdnila lisica užaljeno. »Nikar!«
»Nikar!« je ponovil Brljav.



»Midva,« je nadaljevala Zvitorepka, »ne delava iz umazane sebičnosti, 
temveč skrbiva le za blaginjo drugih.«
»Za blaginjo drugih,« je pritrdil maček.
»Kako blagi duši,« je pomislil Ostržek sam pri sebi. Na mah je pozabil na 
očeta, na novo suknjo, na abecednik in na vse svoje sklepe in rekel 
Zvitorepki in Brljavu:
»Kar brž pojdimo! Z vama grem!«

GOSTILNA PRI RDEČEM RAKU

Hodili so, hodili in hodili ter prišli končno zvečer na smrt utrujeni do 
gostilne Pri rdečem raku.
»Ustavimo se nekoliko tu,« je menila Zvitorepka, »da malce prigriznemo 
in se za kako urco odpočijemo. Opolnoči odrinemo naprej, da bomo lahko 
že jutri ob zori na Polju čudežev.«
Ko so prišli v gostilno, so sedli za mizo, pa nobeden ni imel pravega teka.
Ubogi Brljav, ki mu je želodec močno nagajal, ni mogel pojesti drugega 
kakor petintrideset morskih barbonov v paradižnikovi omaki in štiri 
porcije vampov s parmezanom. Ker se mu je pa zdelo, da vampi le niso 
dovolj zabeljeni, je naročil posebej še tri porcije surovega maslain 
nastrganega sira.
Tudi Zvitorepka bi bila rada kaj prigriznila. Ker pa ji je zdravnik 
predpisal strog post, se je morala zadovoljiti z navadnim, močno 
začinjenimzajcem s prav skromno oblogo pitanih pišč in 
piščancev.Zaradi boljšega teka je naročila še prepeličjo, jerebičjo, kunčjo, 
žabjo in martinčkovo obaro in povrh še nekaj rajskega grozdja. Nato pa 
ni marala nič drugega več. Tako se ji je jed upirala, je rekla, da še videti 
ni smela nobene več pred seboj.
Najmanj je jedel Ostržek. Naročil je orehov rogljiček in krajec kruha, pa 
še to je pustil na krožniku. Ubogemu sinčku, ki je bil v mislih ves čas na 
Polju čudežev, so zlatniki že težko legali na želodec.
Po večerji je rekla lisica krčmarju:
»Dajte mi dve lepi sobi, eno za gospoda Ostržka, eno pa zame in mojega 
tovariša. Preden odpotujemo, bomo skušali malo zadremati.«



»Že prev,« je odvrnil gostilničar in skrivaj pomežiknil Zvitorepki in 
Brljavu, kot bi hotel reči: ,Kar ociganite ga, butca neumnega, še pomagal 
vama bom!'
Ko je Ostržek legel v posteljo, je na mah zaspal in začel sanjati. V sanjah 
se mu je zdelo, da je na livadi, kjer raste nešteto drevesc, polnih grozdov. 
Grozdi so bili polni zlatih cekinov, ki so se zibali v vetru in cvenketali cin, 
cin, cin, kakor bi hoteli reči: ,Kdor nas želi, kar po nas!' Kar na lepem, ko 
je Ostržek že stegoval roko, da bi zajel polno prgišče lepih novcev in si 
napolnil z njimi žepe,pa se je nenadoma prebudil, ker je nekdo trikrat 
močno potrkal na vrata. Bil je krčmar, ki mu je povedal, da je ura že 
odbila polnoč.
»Sta moja tovariša že pripravljena?« je vprašal Ostržek.
»Še več. Odšla sta že pred dvema urama.«
»Zakaj pa tako naglo?«
»Ker je Brljav zvedel, da umira njegov starejši mucek, ki je bolehal za 
ozeblinami na nogah.«
»Ali sta večerjo plačala?«
»Kaj pa mislite, preveč sta olikana, da bi mogla tako žaliti vaše 
blagorodje.«
»Škoda! Taka žalitev bi mi bila v največje veselje,« je rekel Ostržek in se 
popraskal za ušesi. Potem je še vprašal:
»In kje sta rekla, da me bosta počakala?«
»Na Polju čudežev, jutri ob zari.«
Ostržek je plačal cekin za svojo in za večerjo svojih tovarišev in odšel.
Lahko bi rekli, da je potoval tipaje, kajti zunaj je bila tako trda tema, da 
nisi videl za ped pred nosom. Vse naokrog tišina, da se še list ni ganil. Le 
neznane nočne ptice, ki so, plahutajoč z grma na grm, preletavale cesto, 
so zdaj pa zdaj oplazile Ostržka s perutnicami po nosu. Ostržek je 
vsakikrat v strahu odskočil in kriknil: »Kdo je tam?« In odmev z bližnjih 
gričev je ponavljal v daljavi: »Kdo je tam? Kdo tam? Kdo tam?«
Ko je tako hodil, je opazil na drevesu žialico, ki je žarela v medli svetlobi 
ko nočna leščerba v svetilki iz prosojnega porcelana.
»Kdo si?« je vprašal Ostržek.
»Senca murna Modreca,« je odgovorila živalica s tihim glasom, ko da 
govori iz onstranstva.
»Kaj hočeš od mene?« je vprašal Ostržek.
»Želim ti dati nasvet. Vrni se in odnesi še štiri zadnje cekine ubogemu 
očetu, ki joče in obupuje, ker te več ne vidi.«



»Jutri bo moj očka velik gospod, kajti iz štirih cekinov jih bo zraslo dva 
tisoč.«
»Ne zaupaj, otrok moj, ljudem, ki ti obetajo gradove v oblakih. Takšni 
ljudje so goljufi in norci. Ubogaj me in vrni se!«
»Jaz pa hočem naprej!«
»Ura je pozna!«
»Hočem naprej!«
»Noč je temna ...«
»Hočem naprej!«
»Pot je nevarna ...«
»Hočem naprej!«
»Zapomni si, da se otroci, svojeglavi in trmasti otroci, prej ali slej 
pokesajo.«
»Nauki za med staro šaro! ... Lahko noč, Modrec!«
»Lahko noč, Ostržek, pa nebo naj te varuje dežja in roparjev!«
Komaj je spregovoril muren Modrec te besede, je na mah ugasnil, kakor 
ufasne luč, če pihneš vanjo. Cesta pa je bila še temnejša kot prej.

KER JE GLUH ZA DOBRE NASVETE MURNA 
MODRECA, NALETI OSTRŽEK NA ROPARJE

»Zares,« je govoril sam pri sebi Ostržek, gredoč naprej, »kako nesrečni 
smo ubogi otroci. Vsi nas zmerjajo, vsi nas karajo, vsi nam dajejo 
nasvete.Če bi jih pustili govoriti, bi si vsi že vtepli v glavo, da so naši 
očetje, naši učitelji, in to prav vsi, tudi murni Modreci. Pomislite, samo 
zato, ker nisem poslušal tega zoprnega murna, naj bi se mi pripetila ne 
vem kakšna nesreča! Moral bi celό naleteti na roparje. Dobro, da ne 
verjamem in da sploh nikoli nisem verjel, da so na svetu roparji. Roparje 
so si izmislili očetje, zato da plašijo otroke, ki silijo ponoči iz hiše. In če bi 
tudi srečal roparje na cesti, ali naj bi se za to vznemirjal? Še malo ne! Šel 
bi jim nasproti in bi jim rekel: ,Gospodje roparji, kaj pa hočete od mene? 
Vedite, da ni varno šaliti se z mano. Pojdite torej po svojih opravkih, pa 
jezik za zobe!' Po tej kratki, resno izgovorjeni grožnji, bi se ubogi roparji 
– zdi se mi, da jih kar vidim – razbežali na vse vertove. Če pa bi bili tako 
neolikani, da ne bi hoteli zbežati, tedaj, no, tedaj bi jo popihal sam ...«



Ostržek še ni utegnil dokončati svojega modrovanja, ko se mu je zazdelo, 
da sliši za sabo rahlo šuštenje listja.
Ozrl se je in zagledal v temi v dveh oglarskih vrečah dve črni postavi, ki 
sta po prstih skokoma leteli za njim kakor dve prikazni.
»Glej jih res!« je vzkliknil sam pri sebi. Ker pa ni vedel, kam naj skrije 
svoje štiri cekine, jih je vtaknil v usta pod jezik. Potem pa je skušal 
zbežati. Pa še koraka ni napravil in že ga je nekaj zgrabilo za roke; hkrati 
se je oglasilo še dvoje strašnih, zamolklih glasov:
»Denar ali življenje!«
Zaradi novcev v ustih Ostržek ni mogel odgovoriti z besedami. Zato si je 
pomagal na vse mogoče načine z glavo in rokami, da bi dopovedal 
roparjema, ki so se jima videle skozi luknje v vrešah le oči, da je samo 
uboga lutka in da nima v žepu niti prebite pare.
»Dovolj! Manj spakovanja pa ven z denarjem!« sta vpila preteče.
Ostržek pa je z glavo in rokami dopovedoval, da ga nima.
»Denar ven, sicer pogineš!« je rekel ropar večje postave.
»Pogineš!« je ponnovil drugi.
»In ko spraviva s sveta tebe, ubijeva še tvojega očeta.«
»Ne, ne, ne, mojega ubogega očeta pa ne!« je kriknil Ostržek v obupu. 
Toda ko je tako vpil, so mu v ustih zažvenketali cekini.
»Ah, capin! Novce si torej skril pod jezik. Kar brž jih izpljuni!«
Ostržek pa se ni vdal.
»A, tako, gluhega se delaš? Le čakaj, bova že midva poskrbela, da jih 
izpljuneš!«
In res, eden ga je zgrabil za konec nosu, drugi pa za štrlečo brado in 
začela sta ga surovo vleči eden sem, drugi tja, da bi mu nasilno odprla 
usta. Toda vse zaman.Usta so bila ko zabita in zakovičena.
Tedaj je razbojnik manjše postave potegnil iz žepa dolg nož in ga skušal 
ko dleto poriniti med zobe. Ostržek pa ga je bliskovito z zobmi zgrabil za 
roko, mu jo odgriznih in izpljunil. Toda mislite si njegovo začudenje, ko je 
opazil, da je izpljunil namesto roke mačjo tačko! Opogumljen po tej prvi 
zmagi, se je z nohti otresel roparjev, preskočil obcestno grmičevje in jo v 
divjem diru ucvrl čez travnike. Roparja pa za njim, kakor dva psa za 
zajcem. Tisti, ki je izgubil tačko, je tekel – vrag si ga vedi kako – po eni 
sami nogi.
Ko je predirkal kakih petnajst kilometrov, ni mogel več teči. Že je mislil, 
da je izgubljen, ko je splezal po deblu zelo visoke pinje in sedel na koned 



vej. Tudi roparja sta skušala splezati za njim. Ko pa sta priplezala do 
sredine, sta zdrknila nazaj, treščila na tla in si odrgnila roke in noge.
Kljub temu nista odnehala, pač pa sta nagrmadila ob drevesu kup 
suhljadi in zanetila ogenj. Na mah se je drevo vnelo in vzplamtelo kakor 
nemiren plamen sveče v vetru.
Ostržek, ki je videl, kako se dviga plamen više in više, in ni hotel, da bi ga 
doletela usoda praženega goloba, se je pognal v lahnem skoku z vrha vej 
na tla – pa hajdi v dir čez polje in vinograde! Roparja pa za njim, 
neutrudno za njim.
Medtem se je začelo daniti, a gonja se je še vedno nadaljevala. Mahoma 
pa je Ostržku zastavil pot širok in zelo globok jarek, pol umazane, mlečni 
kavi podobne vode. Kaj naj stori?
»Ena, dve, tri!« je zavpil Ostržek in se s silnim zaletom pognal na drugo 
stran. Tudi roparja sta skočila. Ker pa nista dobro premerila širina, sta – 
štrbunk! – čofnila v sredino jarka. Ostržek, ki je slišal pljusk in čofot, 
jima je kar med tekom smeje še zaklical:
»Prijetno kopel, gospoda roparja!«
Mislil je že, da sta utonila. Ko se je ozrl, pa j opazil, da sta mu spet za 
petami. Oba sta tičala še vedno v vrečah in od pbeh je curljalo kakor iz 
dveh krušnih košaric brez dna.

ROPARJA LOVITA OSTRŽKA, IN KO GA UJAMETA,
GA OBESITA NA VEJO MOGOČNEGA HRASTA

Tedaj je Ostržek skorajda obupal. Že se je nameraval vreči na tla in se 
vdati. Ko se je oziral okrog, je zagledal sredi temno zelenega drevja 
snežno belo hišico, ki se je bleščala v daljavi.
»Če bi imel le še toliko sape, da bi lahko pritekel do hiše,bi bil morda 
rešen,« je menil sam pri sebi.
Brez obotavljanja se je spustil po dolgi poti spet v dir skozi gozd. Roparja 
pa za njim.
Po dveurnem obupnem begu je končno pritekel ves zasopel do hišice in 
potrkal na vrata.
Nihče se ni oglasil.
Ker je že slišsl za sabo bližajoče se korake in težko sopenje 
zasledovalcev, je potrkal močneje. Spet vse tiho.



Videč, da je vse trkanje zaman, je začel kar z glavo in nogami obupno 
razbijati po vratih. Tedaj pa se je prikazala pri oknu prelepa plavolasa 
deklica. Njen obraz je bil bled ko sveča, oči zaprte, roke pa prekrižane na 
prsih. Ne da bi se ji ustnice sploh zganile, je spregovorila s tihim glasom, 
ko da prihaja z drugega sveta:
»V tej hiši ni nikogar, vse je pomrlo.«
»Odpri mi vsaj ti!« je prosil Ostržek ihteč.
»Tudi jaz sem umrla.«
»Umrla? Kaj pa delaš potem pri oknu?«
»Čakam na krsto, da me odnesejo v njej.«
Komaj je to izgovorila, že je izginila in okno se je tiho zaprlo.
»O, lepa Plavolaska,« je prosil Ostržek, »odpri, odpri mi! Usmili se otroka, 
ki ga preganjajo rop...«
Ni utegnil izgovoriti besede do kraja, že je začutil, da ga je nekdo zgrabil 
za vrat; obenem je zaslišal dva osorna grozeča klica:
»Zdaj nama ne uideš več!«
Ostržek je tako trepetal, da so mu šklepetali sklepi lesenih nog in 
žvenketali cekini pod jezikom.
»No,« sta vprašala razbojnika, »boš odprl usta ali ne? Oh, ne odgovoriš? 
Le čakaj, koj ti jih odpreva!«
Iz žepov sta privlekla dva dolga in kakor britvi nabrušena noža in – caf! 
– sta ga na vso moč zabodla v hrbet.
Lutka pa je bila na srečo izdelana iz zelo trdega lesa in noževi konici sta 
se zlomili in se razleteli na drobne koščke. Roparja, ki sta jima ostala v 
rokah le nožna ročaja, sta se spogledala.
»Že vidim,« je rekel prvi, »obesiti ga bo treba. Obesiva ga!«
Rečeno – storjeno. Zvezala sta mu roke na hrbtu, mu vrgla zanko okrog 
vratu in ga obesila na vejo belega drevesa, ki so mu pravili Mogočni 
hrast. Potem sta sedla v travo in čakala, da bi še poslednjič brcnil. Po 
treh urah pa je imel Ostržek oči še vedno odprte, usta zaprta, brcal pa je 
bolj ko kadarkoli prej.
Ko sta se naposled naveličala čakati, sta se ozrla na Ostržka in mu 
hihitaje rekla:
»Na svidenje! Upava, da nama jutri, ko se vrneva, le storiš uslugo, da te 
najdeva mrtvega s široko odprtimi usti.«
In sta odšla.



Medtem je privihrala silna burja, ki je besno žvižgala, tulila in 
premetavala ubogega obešenca sem in tja, da se je zibal ko camelj zvona 
ko potrkava. To zibanje mu je povzročilo strašne bolečine, zanka,
 Ki se je zajedala bolj in bolj v grlo, pa mu je zapirala dih.
Počasi so se mu oči zameglile in, čeprav je čutil, da se mu bliža smrt, je še 
vedno upal, da se bo zdaj zdaj prikazala usmiljena duša in mu priskočila 
na pomoč. In ko je čakal in čakal in ko ni bilo nikogar, se je spomnil 
ubogega očeta. Umirajoč je Ostržek zastokal:
»Oh, ubohi oče!! Ko bi bil vsaj ti tu!«
Ni imel več sape, da bi še kaj rekel. Zaprl je oči in odprl usta, stegnil noge, 
se močno stresel in oblisel naposled ko odrvenel.

LEPA PLAVOLASKA POŠLJE PO OSTRŽKA,
POLOŽI GA V POSTELJO IN POKLIČE TRI ZDRAVNIKE, 
DA BI POVEDALI, ALI JE ŽIV ALI MRTEV

Medtem ko je bil videti Ostržek, ki sta ga razbojnika obesila na vejo 
Mogočnega hrasta, bolj mrtev kot živ, je Plavolaska spet stopila k oknu. 
Ob pogledu na nesrečneža, ki ji, obešen za vrat, med žvižganjeam burje 
plesal pravo kmečko poskočnico, jo je zabolelo srce. Plosknila je trikrat z 
rokami, da so se razlegali trije rahli udarci.
Na ta znak so močno završale perutnice, bližajoče se z vrtoglavo naglico. 
In že je obsedel velik sokol na okenski polici.
»Kaj ukazuje moja vila?« je vprašal sokol in povesil kljun v pozdrav. 
(Treba je namreč vedeti,da ni bila plavolasa deklica pravzaprav nihče 
drug kakor predobra vila, ki je že nad tisoč let živela v bližini gozda.)
»Vidiš tamle lesenega možica, visečega na veji Mogočnega hrasta?«
»Vidim.«
»Prav. Brž zleti tja, odveži z močnimkljunom zanko, na kateri visi, in 
položi ga nežno v travo pod hrast.«
Sokol je odletel. In že se je vrnil, rekoč:
»Storil sem, kar si mi velela.«
»In kaj je z njim? Je živ ali mrtev?«



»Na videz je mrtev, v resnici pa še ne povsem. Ko sem mu snel zanko, ki 
ga je tiščala za grlo, je namreč polglasno zavzdihnil: ,Zdaj se počutim 
bolje!'«
Tedaj je Plavolaska plosknila z rokami in prikazal se je veličasten Koder, 
ki je hodil pokonci po zadnjih nogah kakor pravi pravcati človek.
Koder je bil oblečen kot kočijaž v slavnostno obleko. Glavo mu je 
pokrivalo trioglato, z zlatom obšito pokrivalo, nosi je plavo lasuljo s 
kodri, ki so mu padali po vratu, čokoladasto rjavo suknjo z bisernimi 
gumbi, v dva velika žepa pa je spravljal kosti, ki mu jih je dajala 
gospodinja za kosilo. Nosil je kratke hlače iz živo rdečega žameta, svilene 
nogavice, nizke čeveljčke in tulec za dežnike, ves iz sinje svile, kamor je 
spravljal ob deževnem dnevu rep.
»Pohiti, Koder!« je velela vila psu. »Brž daj zapreči najlepšo kočijo moje 
kolarnice in poženi proti gozdu! Ko prideš pod Mogočni hrast, najdeš v 
travi na pol mrtvo lutko – lesenega možica. Previdno ga vzdigni, položi 
prav narahlo v voz na mehke blazine in ga pripelji sem. Si razumel?«
V znak, da je razumel, je trikrat pomahnil z repom in odbrzel ko dirkalni 
konj.
Kmalu je pridirjala iz kolarnice prelepa kočija sinje barve, vsa obložena s 
kanarčjim puhom, znotraj prevlečena s spenjeno smetano, kremo in 
piškotnimi zavitki. Kočijo je vleklo dvesto parov belih miši. Koder pa, ki 
je sedel na kozlu,je vneto pokal z bičem na desno in levo kakor voznik, ki 
se boji zamude.
Ni minilo pol ure, že se je kočija vrnila. Vila, ki je čakala na hišnem 
pragu, je vzela Ostržka v naročje, ga odnesla v sobico s stenami iz 
bisernine in brž poslala po najslovitejše zdravnike v soseščini.
Kmalu so jeli prihajati drug za drugim. Prišel je vran, prišel je čuk in 
murem Modrec.
»Rada bi zvedela,« je rekla vila, ko se je obrnila do vseh treh zdravnikov, 
zbranih okrog Ostržkove postelje, »rada bi zvedela od vas, gospodje, ali je 
ubogi leseni možic živ ali mrtev,«
Na poziv je prvi stopil naprej vran, potipal Ostržkovo žilo, potipal nos in 
mezinec na nogi in, ko je vse dobro pretipal, je slovesno spregovoril:
»Po mojem mnenju je leseni možic mrtev. Če pa na srečo ne bi bil mrtev, 
bi bilo to zanesljivo znamenje, da je še živ.«
»Prav žal mi je,« je rekel čuk, »da moram ugovarjati svojemu slovečemu 
prijatelju in tovarišu. Po mojem je namreč leseni možic še vedno živ. Če 
pa na nesrečo ne bi bil več živ, bi bil to jasen dokaz, da je zares mrtev.«



»In vi nič ne rečete?« je vprašala vila murna Modreca.
»Jaz pa pravim, da je za pametnega zdravnika, kadar ne ve kaj povedati, 
najbolje, da molči. Sicer pa mi ta leseni možic ni tuj, poznam ga že dolgo!«
Ostržek, doslej negiben kakor pravi kos lesa, se je hipoma tako krčevito 
stresel, da je postelja kar zaškripala.
»Ta leseni možic,« je nadaljeval muren Modrec, » je nabit frkolin.«
Ostržek je odprl oči, a jih je brž spet zaprl.
»Paglavec je, lenzh in potepuh ...«
Ostržek je skril obraz pod rjuho.
»Ta leseni možic je neposlušen sin, ki spravi svojega očeta še v grob.«
Pri tej priči se je razlegel po sobi pridušen jok in stok. Lahko si mislite, 
kako so vsi ostrmeli, ko so odgrnili odejo in se prepričali, da joka in stoka 
Ostržek sam.
»Mrtmečev jok je znamenje, da se mu zdravje vrača,« je rekel slovesno 
vran.
»Prav žal mi je, da moram ugovarjati svojemu slovečemu prijatelju in  
tovarišu,« je dejal čuk, »toda, če mrtvec joče, je to po mojem znamenje, da 
se mu še ne da umreti!«

OSTRŽEK POHRUSTA SLADKOR, NE MARA PA
PITI ČISTILA. ŠELE KO ZAGLEDA GROBARJE,
KI SO PRIŠLI PONJ, POUŽIJE ZDRAVILO. NATO SE
ZLAŽE, A ZA KAZEN MU ZAČNE RASTI NOS

Komaj so trije zdravniki odšli, že je stopila vila k Ostržku, mu položila 
roko na čelo in ugotovila, da ima hudo mrzlico.
Tedaj je rastopila bel prašek v polovici kozarca vode, ga ponudila 
Ostržku in mu ljubeznivo rekla:
»Izpij zdravilo in v nekaj dneh boš zdrav.«
Ostržek je pogledal kozarec, se nakremžil in vprašal z vekajočim glasom:
»Je sladko ali grenko?«
»Grenko je, ali dobro ti bo storilo:«
»Če je grenko, ga ne maram.«
»Ubogaj me in izpij!«
»Grenkega ne maram.«
»Pij in, ko izpiješ, dobiš kocko sladkorja, da si posladkaš usta.«



»Kje je kocka sladkorja?«
»Tule,« je rekla vila in segla po zlati sladkornici.
»Prej mi daj kocko sladkorja, potem pa popijem to grenko tekočino.«
»Mi obljubiš?«
»Obljubim.«
Vila je dala Ostržku sladkorček in na mah ga je pohrustal in pogoltnil. Ko 
si je oblizoval ustnice, je dejal:
»Kako lepo bi bilo, ko bi bil tudi sladkor zdravilo! Táko čistilo bi jemal iz 
srca rad vsak dan.«
»Zdaj pa ubogaj in izpij nekaj kapljic, da ti vrnejo zdravje!«
Ostržek je le z nejevoljo prijel kozarec v roko in vtaknil vanj konico nosu; 
nato je kozarec nastavij na usta, pa je spet vtaknil konico nosu vanj in 
naposled rekel:
»Pregrenko, pregrenko je! Ne morem piti!«
»Kako moreš to trditi, ko še poskusil nisi?«
»Mislim si to. Že po vonju se mi dozdeva. Poprej hočem še kocko 
sladkorja... in potem izpijem.«
Tedaj mu je vila, potrpežljiva ko dobra mati, položila v usta še košček 
sladkorja, potlej pa mu je zopet ponudila čašo.
»Tako ne morem piti,« je dejal Ostržek in se kisal.
»Zakaj ne?«
»Ker ne morem trpeti blazine tam pri nogah.«
Vila je vzela blazino.
»Vse zaman! Niti takό ne morem piti!«
»Kaj ti je še napoti?«
»Motijo me sobna vrata, ki so na pol odprta.«
Vila jih jw zaprla.
»Nič ne pomaga,« se je cmeril Ostržek, »te grenčice ne maram piti, ne,ne 
in ne ...!«
»Otrok moj, še kesal se boš ...«
»Kaj mi mar!«
»Tvoja bolezen je huda.«
»Kaj mi mar!«
»Se ne bojiš smrti?«
»Ne! Bolje je umreti kakor piti to zoprno zdravilo.«
Tedaj so se vrata na stežaj odprla in vstopili so štirje zajci, črni kakor 
črnilo, z mrtvaško krsto na ramenih.



»Kaj hočete od mene?« je kriknil Ostržek, ki se je, strmeč v krsto, 
preplašeno na pol dvignil na postelji.
»Prišli smo pote,« je odgovoril največji zajec.
»Pome? Saj še nisem mrtev.«
»Še ne, ker pa se braniš zdravila, ki bi ti pregnalo mrzlico, ti ostane le še 
nekaj trenutkov življenja.«
»O, vila moja, vila moja mila!« se je začel dreti Ostržek, »daj mi brž 
kozarec ... Pohiti za božjo voljo! Nočem umreti ... ne, nočem umreti!«
In zgrabil je z obema rokama kozarec in ga v dušku izpraznil.
»Naj bo,« so rekli zajčki, »tokrat smo prišli zaman.« Vzdignili so krsto spet 
na ramena in, nekaj mrmljajoč v brke, godrnjaje odšli.
In zgodilo se je, da je skočil Ostržek čez nekaj minutniz postelje že 
popolnoma zdrav. Lesene lutke imajo namreč to dobro lastnost, da 
poredkoma zbolijo in hitro ozdravijo.
Ko je vila videla, kako je čil in vesel tekal in se petelinil po sobi, mu je 
rekla:
»Moje zdravilo ti je torej pomagalo?«
»Pa še kako! Spravilo me je spet k življenju.«
»Zakaj si se ga pa tako branil?«
»Je pač tako. Otroci smo vsi taki. Bolj se bojimo zdravil kot bolezni.«
»Sram vas bodi! Otroci bi morali vedeti, da jim dobro zdravilo, ki ga 
pravočasno izpijejo, lahko reši hude bolezni in morda celό smrti ...«
»O, saj se drugič ne bom dal več tako prositi. Spomnil se bom le tistih 
črnih zajcev s krsto na ramenih, pa bom zgrabil čašo ...«
»Zdaj pa stopi k meni in mi pripoveduj, kako si prišel razbojnikom v 
roke.«
»Zgodilo se je, da mi je dal lutkar Ognježer pet zlatnikov in rekel: ,Na, 
odnesi ijh svojemu očetu!' In spotoma sem srečal Zvitorepko in Brljava, 
dva poštenjaka, ki sta mi rekla: ,Hočeš, da zraste iz tvojih petih – tisoč ali 
dvatisoč cekinov? Pojdi z nama, popeljeva te na Polje čudežev!' In sem 
rekel: ,Pojdimo.' Onadva pa sta rekla: ,Ustavimo se v gostilni Pri rdečem 
raku in po polnoči odrinemo naprej.' In ko sem se zbudil, ju ni bilo več, 
ker sta bila že krenila na pot. Potem sem odšel sam naprej. Bila je 
preklemanska tema in tako sem našel na cesti dva roparja v oglarskih 
vrečah, ki sta mi rekla: ,Na dan z denarjem!' , Ga nimam,' sem odgovoril. 
Zlatnike sem bil namreč skril v usta. In prvi razbojnik mi je vtaknil roko 
v usta, pa sem mu jo odgriznil in izpljunil, toda bila je mačja tačka. 
Roparja sta tekla za menoj, jaz pa čez drn in strn, dokler me nista 



dohitela in me privezala v gozdu za vrat na drevo. Potem sta rekal: ,Jutri 
se vrneva in tedaj boš mrtev in boš imel odprta usta. Tako ti lahko 
odneseva zlatnike, ki jih imaš skrite pod jezikom.'«
»Kam pa si spravil štiri zlatnike?« ga je vprašala vila.
»Izgubil sem jih,« je odvrnil Ostržek in se že tudi zlagal, kajti imel jih je v 
žepu.
Toda komaj se je zlagal, se mu je nos, ke je bil tako in tako že dovolj dolg, 
podaljšal še za dva prsta.
»In kje si jih zgubil?«
»V bližnjem gozdu.«
Ob tej laži mu je rastel nos kar naprej.
»Če si jih izgubil v bližnjem gozdu,« je rekla vila, »jih pojiščemo in 
najdemo, kajti vse, kar se zgubi v bližnjem gozdu, vselej najdemo.«
»Oh, šele sedaj sem se spomnil,« je mencal Ostržek v zadregi, »novcev 
nisem izgubil, pač pa sem jih nevede požrl, ko sem pil vaše zdravilo.«
Po tretji laži se mu je nos tako strašno podaljšal, da se ubogi Ostržek 
sploh ni mogel več obračati. Če se je obrnil na to stran, je zadel z nosom v 
posteljo ali ob okno, če se je obrnil na drugo stran, je zadel z njim ob 
stene ali ob sobna vrata, če je le nekoliko privzdignil glavo, pa je grozila 
nevarnost, da ga zapiči vili v oko.
Vila ga je gledala in se smejala.
»Zakaj se smeješ?« je vprašal Ostržek ves zbegan in v skrbeh zaradi nosu, 
ki mu je vidno rasel.
»Smejem se tvojim lažem.«
»Kako veš, da lažem?«
»Laži, otrok moj, je lahko spoznati. Imamo jih dvoje vrst: laži, ki imajo 
kratke noge, in laži, ki imajo dolg nos. Tvoja laž sodi med tiste z dolgim 
nosom.«
Ostržek, ki ni vedel, kam naj bi se skril od sramu, je hotel pobegniti iz 
sobe, pa se mu ni posrečilo. Nos mu je namreč medtem tako strašno 
zrasel, da ni mogel več skozi vrata.

OSTRŽEK SREČA ZOPET ZVITOREPKO
IN BRLJAVA TER GRE Z NJIMA SEJAT ZLATNIKE



Ostržek se je vsajal in tulil zaradi svojega nosu, ki ni šel več skozi vrata, 
in kakor si lahko mislite, ga je vila za kazen kar pustila, naj se pol ure 
dere.
Hotela je, da se odvadi lagati, zakaj laž je v otroških ustih naglavni greh. 
Ko pa ga je gledala tako vsega izpremenjenega, z zabuhlimi očmi od 
obupa, je zaploskala z rokami. Na ta znak je priletelo skozi okno na tisoče 
velikih detlov. Sedli so Ostržku na nos in ga začeli kljuvati in tesati. V 
nekaj minutah se je gromozanski nos skrčil, da je bil spet tak kakor prej.
»O, kako si dobra, moja vila, in kako te imam rad!« je rekel Ostržek in si 
brisal oči.
»Tudi jaz imam rada tebe,« je dejala vila. »Kar pri meni ostani, moj ljubi 
bratec mi boš, jaz pa tvoja sestrica.«
»Prav rad bi ostal ... ali kaj bo z mojim ubogim očkom?«
»Na vse sem že mislila. Tvoj oče je obveščen in, preden se znoči, bo tu.«
»Zares?« je vzkliknil Ostržek in kar poskočil od veselja. »Tedaj, moja vila, 
če ti je prav, mu kar pohitim naproti.Komaj čakam, da poljubim ubogega 
starčka, ki je toliko pretrpel zavoljo mene.«
»Le pojdi, toda pazi, da ne zajdeš! Kar gozdne poti se drži, pa ga gotovo 
srečaš.«
Ostržek je odšel.Komaj pa je stopil v gozd, že je zdirjal ko srna. Nekje v 
bližini Mogočnega hrasta pa je nenadoma obstal. Zdelo se mu je, da sliši 
med vejevjem glasove. In res! Na cesti zagleda Zvitorepko in Brljava, 
svoja popotna tovariša, s katerima je večerjal v gostilni Pri rdečem raku.
»Glejte našega dragega Ostržka!« je vzkliknila Zvitorepka in ga že 
objemala in poljubovala. »Pa kako, da si tu?«
»Kako, da si tu?« je ponovil Brljav.
»Dolga zgodba je to,« je rekel Ostržek, »povem vama jo o priliki. Vedita pa, 
da sem tisto noč, ko sta me pustila samega, naletel na cesti na dva 
roparja.«
»Na roparja? Revček! In kaj sta hotela?«
»Hotela sta mi vzeti zlatnike.«
»Podleža!« je vzkliknila Zvitorepka.
»Nesramna podleža!« je ponovil Brljav.
»Bežal sem,« je nadaljeval Ostržek, »onadva pa za mano, dokler me nista 
dohitela in obesila na vejo tegale hrasta.« In Ostržek je pokazal na 
Mogočni hrast v bližini.



»Je kaj takega sploh mogoče?« se je vprašala Zvitorepka. »Joj, med 
kakšno sodrgo moramo živeti! Kje, le kje je še kak varen kotiček za nas 
poštenjake?«
Ko so se tako pomenovali, je Ostržek opazil, da Brljav šepa, ker mu 
manjka na desni sprednji nogi vsa tačka s kremplij.
»Kaj pa je s tvojo tačko?« ga je vprašal.
Maček je hotel nekaj odgovoriti, pa se je zmedel. Tedj mu je priskočila na 
pomoč Zvitorepka:
»Moj prijatelj je preskromen, da bi se hvalil. Naj povem jaz. Pred eno uro, 
veš, sva srečala na cesti starega volka, ki je skoraj umiral od lakote. 
Prosil naju je vbogajme. Midva pa nisva imela pri sebi ničesar, še ribje 
koščice ne, da bi mu jo dala. In veš, kaj je storil moj prijatelj, ta zlata 
duša? Z zobmi si je odtrgal sprednjo tačko in jo vrgel ubogi živali, da se je 
odteščala.«
Tako je rekla Zvitorepka in si obrisala solzo.
Tudi Ostržek je bil ganjen. Stopil je k Brljavu in mu zašepetal:
»Srečne miši, ko bi bile vse mačke take!«
»Zdaj pa nama povej, čemu se pravzaprav potikaš tod?«
»Čakam očeta, ki mora vsak čas priti.«
»In tvoji zlatniki?«
»Imam jih še vedno v žepu, razen enega seveda, ki sem ga porabil v 
gostilni Pri rdečem raku.«
»Pomisli, da bi imel že jutri namesto štirih, tisoč ali dva tisoč cekinov. 
Zakaj ne poseješ zlatnikov na Polju čudežev?«
»Danes ne morem, to storim kdaj pozneje.«
»Potem bo prepozno,« je rekla Zvitorepka.
»Zakaj?«
»Ker je kupil tisto polje imeniten gospod in od jutri ne be več dovoljeno 
tam sejati denarja.«
»Kako daleč pa je do Polja čudežev?«
»Le dva kilometra. Hočeš z nama? Brž vseješ tiste štiri zlatnike, v nekaj 
minutah jih pobereš dva tisoč in zvečer se že lahko vrneš sem s polnimi 
žepi. Greš z nama?«
Ostržek je omahoval in ni takoj odgovoril. Mislil je na dobro vilo, starega 
Pepeta in svarilo murna Modreca. Končno je storil tisto, kar store vsi 
otroci brez trohice razsodnosti in brez srca: zmajal je z glavo ter rekel 
Zvitorepki in Brljavu:
»Kar pojdimo, z vama grem!«



In odšli so.
Ko so hodili že pol dneva, so prispeli v mesto, ki se je imenovalo 
Trapolovec. Na cesti je videl Ostržek krdela sestradanih psov, ki so kar 
omagovali od gladu; videl je ostrižene ovce, ki so trepetale od mraza, in 
oskubene kure, brez grebena, ki so zaman prosile za koruzno zrno. Veliki 
metulji niso več letali, ker so zapravili prelepa krila; brezperi pavi so se 
od sramu skrivali, fazani pa so klavrno stopicali in objokovali svoje 
bleščeče zlato srebrno perje, zgubljeno za zmeraj.
Mimo množice beračev in sramujočih se revežev je zdaj pa zdaj zdrčala 
gosposka kočija, v kateri je sedela lisica, sraka tatica ali ptica roparica.
»Kje pa je Polje čudežev?« je vprašal Ostržek.
»Tule v bližini.«
Kmalu so pričli skozi mesto na drugo stran obzidja do samotne goljave, 
enake vsem drugim.
»Na mestu smo,« je rekla Zvitorepka. »Skloni se, izgrebi z rokami luknjico 
in položi vanjo zlatnike.«
Ostržek je ubogal. Izgrebel je luknjico, položil vanjo štiri zlatnike, ki so 
mu bili še ostali, in jo spet zagrebel.
»Sedaj pa pojdi do bližnjega mlinskega žleba,« je rekla Zvitorepka, 
»Prinesi vedro vode in namoči zemljo, kjer si sejal.«
Ostržek je šel po vodo in, ker ni imel vedra pri rokah, si je sezul čevelj, ga 
napolnil z vodo in z njo zalil zemljo. Potem pa vprašal:
»Je treba storiti še kaj?«
»Ne, vse je opravljeno,« je odgovorila Zvitorepka, »zdaj lahko gremo. Ti se 
pa vrni čez kakih dvajset minut. Medtem požene iz tal mlado drevesce 
in, ko se vrneš, bodo vse veje polne zlatnikov.«
Ubogi Ostržek je bil od zadovoljstva ves iz sebe. Lepo se je zahvalil 
Zvitorepki in Brljavu in jima obljubil lepo nagrado.
»Nama ni za nagrado,« sta odgovorila malopridneža, »v zadoščenje nama 
je že to, da sva ti razodela, kako lahko brez najmanjšega truda 
obbogatiš.«
To sta rekla, pozdravila Ostržka, mu še želela obilno žetev in odšla svojo 
pot.



OSTRŽKU ODNESEJO ŠTIRI ZLATNIKE
IN MU ZA NAMEČEK NAVRŽEJO ŠE ŠTIRI MESECE JEČE

Ostržek se je vrnil v mesto. Nestrpno je štel minute, in ko se mu je zdelo, 
da je že pravi čas, je odhitel po poti proti Polju čudežev.
Ko je tako na vso moč hitel, mu je srce močno utripalo tik-tak, tik-tak 
kakor stenska ura. Spotoma je premišljeval:
»Kaj, ko bi našel na vejah namesto tisoč – dva tisoč zlatnikov? In ko bi 
našel namesto dveh tisočev – pet tisoč cekinov? In namesto petih tisoč, 
da bi jih bilo kar celih sto tisoč? O, kako imeniten gospod bi tedaj postal! 
Lahko bi imel lepo palačo, tisoč lesenih konjičkov in tisoč kolarn, da bi se 
v njih igral, polno klet medice in sladkih pijač, knjižne omare, do vrha 
polne sladkih sladic, tort, turškega medu in piškotnih cevk s sladko 
smetano.«
Med sanjarjenjem se je približal Polju čudežev. Obstal je in se začel 
ozirati po drevesu s polnimi vejami zlatnikov. Ni ga bilo. Stopil je še sto 
korakov naprej. Vse zaman. Prišel je na polje sámo in celό prav do kraja, 
kjer je zagrebel cekine: drevesa nikjer. Zamislil se je. Pri tem je pozabil 
na vsa pravila olike in lepega vedenja, potegnil je roko iz žepa in se 
zaskrbljeno popraskal za ušesi. Naenkrat mu je zadonel na ušesa 
zasmehljiv krohot. Ozrl se je in zagledal na blišnjem drevesu na pol golo 
papigo, ki si je pipala borno perje.
»Zakaj pa se tako bedasto smeješ?« jo je vprašal Ostržek jezno.
»Smejem se, ker sem se pri čiščenju perja nehote požgečkala pod 
perutnicami.«
Ostržek ni odgovoril. Stopil je k mlinskemu žlebu, si napolnil čevelj z 
vodo in začel zalivati zemljo, ki je pokrivala zlatnike.
In glej – nov smeh, še bolj žaljiv kot prej, je odjeknil v tišino samotnega 
polja.
»Avša avšasta!« se je razjezil Ostržek. »Povej no že, zakaj se tako neumno 
režiš?«
»Smejem se bedakom, ki verjamejo vsako bedarijo, gredo prebrisanim 
sleparjem na limance in se jim dajo voditi za nos.«
»Cikaš morda name?«
»Prav o tebi govorim, ubogi Ostržek, o tebi, ki imaš tako bore malo soli v 
glavi in ne veš, da se denar ne seje in ne pridela na njivi kakor fižol ali 
buče. Tudi jaz sem nekoč to verjela, zato pa zdaj trpim. Zdaj sem se 



prepričala (žal – prepozno), da prideš pošteno do denarja le z delom 
svojih rok ali z umom svoje glave.«
»Ne razumem te,« je rekel Ostržek in v zli slutnji kar vztrepetal.
»Kar potrpi! Razložim ti stvar. Ko si bil v mestu, veš, sta se Zvitorepka in 
Brljav naskrivaj vrnila na polje, pobrala zakopane zlatnike in z njimi 
izginila ko kafra. Zdaj pa jih lovi, če moreš!«
Ostržku je zaprlo sapo. Papigi kar verjeti ni mogel. Z rokami in nohti je 
začel razkopavati namočeno zemljo. Grebel je in grebel, dokler ni bila 
jama že tako globoka, da bi v njo lahko spravil visoko kopico slame – o 
zlatnikih pa ne duha ne sluha.
Ves obupan je odhitel nazaj v mesto naravnost na sodišče, da ovadi 
sodniku lopova, ki sta ga okradla.
Sodnik je bil opica iz plemena goril, star samec, zelo častitljiv že spričo 
visoke starosti in bele brade, posebno pa še spričo zlatih naočnikov brez 
stekel, ki jih je moral vedno nositi, ker ga je že nekaj let mučilo 
neprijetno vnetje oči.
Ostržek je na dolgo in široko pripovedoval sodniku, kako je postal žrtev 
nesramne sleparije, navedel je krstna in rodbinska imena in vse 
potrebne podatke sleparjev ter ga naposled prosil, naj mu pomaga do 
pravice.
Sodnik ga je prav dobrodušno poslušal in z velikim zanimanjem sledil 
pripovedovanju, ki ga je vsega prevzelo, ko pa Ostržek ni imel ničesar 
več pripomniti, je ves ganjen segel po zvoncu in pozvonil.
Na ta znak sta prihitela dva mesarska psa, opravljena kakor orožnika.
Sodnik je pokazal na Ostržka in jima velel:
»Temu revčku so vkradli štiri zlatnike, zgrabite ga torej in vrzite v ječo!«
Tej razsodbi, ki je padla kot strela z jasnega,je hotel osupli Ostržek sicer 
ugovarjati; da pa ne bi po nepotrebnem izgubljali časa, sta mu orožnika 
kar zamašila usta in ga odvlekla v ječo.
V zaporu je ostal štiri mesece, a sedel bi bil še dlje, da ga ni rešilo srečno 
maključje. Mladi cesar, vladar Trapolovca, je namreč izvojeval veliko 
zmago nad sovražniki in v znamenje veselja ukazal prirediti veliko 
ljudsko rajanje s slavnostno razsvetljavo, bengaličnim ognjem, konjskimi 
dirkami in tekmami. Da bi bilo veselje popolno, je dal odpreti še vse ječe 
in izpustiti iz njih vse lopove.
»Če izpustite druge, izpustite še mene!« je rekel Ostržek ječarju.
»Vas ne,« mu je odgovoril ječar, »vi ne sodite mednje.«
»Oprostite, prosim,« je ugovarjal Ostržek, »saj sem tudi jaz lopov.«



»O, če je tako, imate pa vso pravico,« je rekel ječar, se mu spoštljivo 
odkril, ga pozdravil, mu odprl vrata in ga izpustil.

IZ JEČE SE NAPOTI OSTRŽEK NARAVNOST
PROTI DOMU LEPE PLAVOLASKE, NA POTI PA SREČA
STRAŠNO KAČO IN SE KONČNO UJAME V SKOBEC

Lahko si mislite Ostržkovo veselje, ko je bil zopet prost! Niti za hip ni 
pomišljal, brž je zapustil mesto in se napotil naravnost proti domu 
plavolase vile.
Hudi nalivi so bili spremenili cesto v pravo pravcato močvirje, da se je do 
kolen vdiral v blato. Ostržek se za to še zmenil ni. Hrepenenje po očetu in 
plavolasi sestrici ga je priganjalo, da je na vso moč tekel in da mu je 
brizgalo blato kar čez glavo. Spotoma je obujal spomine in premišljeval 
sam pri sebi:
»Koliko nesreč je prihrumelo nadme ...  Zaslužil sem jih, ker sem trmast 
in svojeglav. Vedno delam po svoji neumni pameti in ne poslušam ljudi, ki 
me ljubijo in so tisočkrat razsodnejši od mene. Odslej pa bom pameten in 
ubogljiv otrok. Saj sem že videl, da neubogljivim otrokom vselej spodleti 
in da nikar ne zadenejo prave. Kdove, ali me oče še čaka na domu 
Plavolaske? Kako dolgo ga že nisem videl, revčka! Komaj čakam, da mu 
že planem okrog vratu in ga zasujem s poljubi! In Plavolaska? Mi bo 
odpustila lahkomiselnost? O, če samo pomislim, kako požrtvovalno in 
ljubeznivo mi je stregla! Da sem še živ, se moram zahvaliti samo njej. Je 
sploh mogoče, da je še kje na svetu bolj nehvaležen in bolj brezsrčen 
otrok?«
Nenadoma pa se mu je misel pretrgala in prestrašeno je odskočil štiri 
korake nazaj.
Kaj je bilo?
Na cesti pred seboj je zagledal veliko kačo. Koža je bila zelena, oči živ 
ogenj, iz koničastega repa pa se je kadilo kakor iz dimnika. Ne morete si 
misliti, kako se je Ostržek prestrašil. Stekel je nazaj za dobrega pol 
kilometra, sedel na kupček kamenja in čakal, da se kača umakne s ceste. 
Čakal je eno, čakal je dve, čakal tri ure, toda kača je še vedno ležala na 
cesti. Že od daleč si lahko videl njene žareče oči in oblačke dima, ki so se 
valili iz njenega repa.



Tedaj se je Ostržek ojunačil, se približal kači na nekaj korakov in jo s 
sladkim, milim glasom zaprosil:
»Oprostite, gospa kača, bodite tako dobri in umaknite se, da pojdem 
mimo.«
Kača pa se še zganila ni.
Tedaj je rekel znova:
»Vedite, gospa kača, da moram domov, kjer me čaka očka, ki ga še tako 
dolgo nisem videl. Dovolite mi torej, nadaljevati pot.«
Zaman je čakal na odgovor. Ni ga bilo. Nasprotno, kača, ki je bila videti 
prej čila in polna življenja, se ni več ganila in je skoraj docela otrpnila. 
Zaprla je oči in še iz repa se ji ni več kadilo.
»Morda pa je res poginila,« je pomislil Ostržek in si zadovoljno pomel 
roke. Zdaj ni hotel več tratiti časa. Nameraval se je prekobaliti čeznjo,da 
bi prišel na drugo stran ceste. Ni pa utegnil še prav vydigniti noge, že je 
kača nenadoma šinila kvišku kakor sprožena vzmet. Ostržek se je hotel 
ves prestrašen umakniti, pa se je spotaknil in padel tako nerodno, da je 
obtičal z glavo v cestnem blatu, noge pa je molel kvišku.
Ob pogledu na Ostržka, ki je tičal z glavo v blatu in neverjetno naglo 
motovilil z nogami po zraku, je popadel kačo silen smeh. Smejala se je in 
smejala, dokler ji naposled od krčevitega smeha ni počila prsna žila. In 
potem je zares poginila.
Zdaj se je zopet spustil Ostržek v tek, da bi prišel do doma Plavolaske še 
pred nočjo. Na poti pa ga je začela mučiti strašna lakota in, ker ni mogel 
več vzdržati, je skočil v bližnji vinograd, da bi odtrgal nekaj sadnih 
moškatnih grozdov. O, da bi tega nikdar ne bil storil!
Komaj je prišel pod trto – trek-trak! – se je nekaj sprožilo in že je čutil 
bodeče železje, ki se mu je zajedalo v noge s tako silo, da je videl vse 
zvezde.
Ubogi Ostržek se je ujel v skobec. Nastavili so ga bili kmetje kunam, ki so 
bile za vse kure bližnje okolice prava šiba božja.

KMET ULOVI OSTRŽKA IN GA PRISILI,
DA MU NAMESTO PSA ČUVAJA VARUJE KOKOŠNJAK



Lahko si mislite, kako je začel Ostržek tuliti in se dreti na vse pretege ter 
klicati na pomoč. Toda vse zaman! Daleč naokoli ni bilo nobene hiše in 
tudi na cesti ni bilo žive duše.
Medtem se je znočilo.
Skobec, ki se mu je zajedal v meča, mu je povzročal strašne bolečine. 
Spričo hudih bolečin in strahu, ker je bil tako sam v temi sredi samotnih 
poljan, je Ostržek že skoraj izgubil zavest. Tedaj je zagledal nad glavo 
kresnico. Poklical jo je in rekel:
»Kresnica – sestrica, usmili se me in reši me teh muk, če moreš!«
»Ubogi otrok!« je vzkliknila kresnica, ki je obstala in ga sočutno gledala. 
»Le kako si zašel z nogami v klešče tega ostrega železja?«
»Stopil sem v vinograd, da si odtrgam dva grozda...«
»Mar je grozdje tvoje?«
»Ne...«
»Kje so te pa učili jemati tuje stvari?«
»Bil sem lačen.«
»Lakota, otrok moj, ni opravičilo, da bi smel segati po tujem imetju.«
»Res je, res,« je hlipal Ostržek, »nikdar več ne bom storil kaj takega!«
Njun govor je na mah pretrgalo rahlo stopicanje bližajoših se korakov. Bil 
je lastnik vinograda, ki je prišel gledat, ali se ni morda ujela katera 
izmed kun, ki so mu ponoči davile kokoši.
Ni se mogel dovolj načuditi, ko je potegnil izpod plašča svetilko in 
namesto kune zalotil v skobcu otroka.
»A – tiček,« je zarohnel nad njim kmet, »ti mi torej kradeš kokoši!«
»Jaz ne, jaz ne!« je vpil Ostržek ihteč. »Stopil sem v vinograd le, da si 
utrgam dva grozda.«
»Kdor krade grozdje, krade tudi kokoši! Le počakaj, te že naučim kozjih 
molitvic!«
Razklenil je skobec, zgrabil ubogega Ostržka za vrat in ga odnesel kakor 
mlado jagnje domov.
Ko je prišel do skednja, ga je spustil na tla, mu stopil z nogo na vrat in 
rekel:
»Pozno je že in v posteljo moram. Račune poravnava jutri. Ker mi je pa 
danes poginil pes, ki mi je varoval ponoči hišo, postavim tebe na njegovo 
mesto in mi boš za psa čuvaja.«
In okrog vratu mu je ovil močan usnjen ovratnik, ves okovan z medenimi 
okovi, ter mu ga močno zadrgnil, da bi ga ne mogel sneti. Ovratnika se je 
držala dolga železna veriga, pritrjena k zidu.



»Če bo ponoči deževalo,« je rekel kmet, »se lahko umakneš v leseni pesjak, 
kjer je še vedno nekaj slame, ki je rabila mojemu ubogemu psu štiri leta 
za posteljo. Če pa se prikradejo tatovi, glej, da dobro napneš ušesa in 
zalajaš.«
Po teh navodilih je stopil kmet v hišo in močno zapahnil vrata. Ubogi 
Ostržek pa je obležal pred pesjakom, od mraza, lakote in strahu bolj 
mrtev ko živ. Zdaj pa zdaj si je zataknil prste v ovratnik, ker ga je dušil, 
in zastokal:
»Prav mi je, čisto prav! Hotel sem živeti kot lenuh in potepuh, poslušal 
sem nasvete slabih tovarišev, zato me tepe nadloga. Ko bi bil priden 
otrok, kakor so drugi, ko bi skrbel za šolo in delo pa ko bi bil ostal lepo 
doma pri svojem očetu, se ne bi nikdar znašel tu sredi polj in bi mi ne bilo 
treba biti za psa čuvaja na kmetiji. O, da bi se še enkrat rodil! Toda zdaj 
je prepozno. Treba bo potrpeti.«
Ko si je tako olajšal srce, se je zavlekel v pasjo hišico in zaspal.

OSTRŽEK ODKRIJE TATOVE
IN V ZAHVALO ZA USLUGO SI PRIDOBI PROSTOST

Nad dve uri je Ostržek sladko spal. Okoli polnoči pa se je nenadoma 
prebudil, ker se mu je zdelo, da sliši na dvorišču čudno pritajeno 
mrmranje in šušljanje. Brž je pomolil nos iz hišice in videl, da so se tam 
zbrale na posvet štiri temnodlake, maškam podobne živalce. Pa niso bile 
mačke. Bile so požrešne mesojede kune, ki jim nadvse dišijo kurja jajca 
in mladi piščanci. Ena se je ločila od drugih, stopila do pasje hišice in tiho 
pozdravila:
»Dober večer, Sultan!«
»Nisem Sultan,« je odgovoril Ostržek.
»Kdo pa si?«
»Ostršek.«
»Kaj pa delaš tu?«
»ZA psa čuvaja sem.«
»Kje pa je Sultan, stari pes, ki je bil v tej hišici?«
»Davi je poginil.«
»Poginil? Uboga žival! Tako dober je bil! Toda videti je, da si tudi ti prav 
dobrodušen pes!«



»Oprosti, pes pa nisem!«
»Kaj pa si?«
»Lutka.«
»In si za psa čuvaja?«
»Žal – za kazen.«
»Dobro, predlagam ti sporazum s pogoji, ki jih je sprejel tudi Sultan. Videl 
boš, da boš zadovoljen.«
»In kakšni so ti pogoji?«
»Enkrat na teden bomo prihajale ponoči v kokošnjak in vsakikrat 
odnesemo po osem kokoši. Sedem jih pojemo me, eno pa prepustimo tebi, 
s pogojem seveda, da se potuhneš in da ti ne pride niti na misel, da bi 
lajal in budil kmeta.«
»Pa je Sultan res tako delal?«
»Prav tako. Vedno smo živeli v najlepši slogi. Zdaj pa kar mirno zaspi in 
lahko nam zaupaš, da ti pred odhodom pustimo na pasji hišici prav lepo 
oskubeno kokoš za jutrišnji zajtrk. Drži?«
»Pa še kako!« je rekel Ostržek in pri tem preteče zmajeval s glavo, češ: 
vam že pokažem!
Ko so se kune čutile varne, so se takoj splazile h kokošnjaku v bližini 
pasje hišice. Z zobmi in kremplji so odprle lesena vrata, ki so zapirala 
vhod, in druga za drugo zlezle vanj. Komaj so bile vse v njem, pa so se 
vrata s silnim tleskom zaloputnila. Zaprl jih je Ostržek. Pa še ni bil 
zadovoljen. Iz previdnosti je zaslonil vrata še z velikim kamnom. Potem 
je začel lajati, a lajal je kakor pravi pes čuvaj: hov, hov, hov, hov.
Ko je začul kmet lajanje, je brž skočil iz postelje, pograbil puško, stopil k 
oknu in vprašal:
»Kaj pa je?«
»Tatovi!« je odgovoril Ostržek.
»Kje pa so?«
»V kurniku.«
»Takoj pridem.«
In že je bil kmet v kurniku. Polovil je kune in, ko je vse štiri zavezal v 
vrečo, je zadovoljno zamomljal:
»Končno ste mi le prišle v pest! Lahko bi vas kaznoval, a nisem tako 
krut. Zadovoljim se s tem, da vas jutri odnesem v bližnjo vas krčmarju, 
ki vas odere in pripravi kot zajčjo divjačino. Ne zaslužite sicer take časti, 
toda velikodušni ljudje mojega kova se ne zmenijo za take malenkosti.«
Nato je stopil k Ostržku, ga hvaležno pobožal in vprašal:



»Le kako si odkril to tatinsko zalega, moj Sultan, moj zvesti Sultan, pa ni 
mogel nikdar ničesar izvohati?«
Ostržek bi bil lahko povedal vse, kar je vedel, pripovedoval bi mu lahko o 
zahrbtnem dogovoru med psom in kunami. Spomnil pa se je, da je pes 
mrtev, in sam pri sebi je mislil: kaj pomaga, če obtožim mrtveca? Mrtvi 
so mrtvi in najbolje je, da jih pustimo pri miru!
»Si bedel ali spal, ko so prišle kune na dvorišče?« ga je vprašal kmet.
»Spal,« je odgovoril Ostržek, »toda kune so me s ščebetanjem prebudile. 
Ena je prišla celό do hišice in mi rekla: , Če obljubiš, da ne boš lajal in 
budil gospodarja, ti bomo podarile lepό oskubenega piščanca.' Pomislite! 
Taka nesramnost! Meni ponuditi kaj takega! Res je, da sem lutka, da 
imam morda vse napake na tem božjem svetu, toda nikdar mi ne pride 
na misel, da bi dajal potuho ničvrednežem, kaj šele, da bi jim pomagal!«
»Imeniten dečko!« je vzkliknil kmet in ga potrepljal po rami. »Te vrline so 
ti v čast. Da ti dokažem veliko hvaležnost, te pri priči izpustim in se 
lahko vrneš domov.«
In snel mu je pasji ovratnik.

OSTRŽEK OBJOKUJE SMRT LEPE PLAVOLASKE.
GOLOB GA ODNESE DO MORSKE OBALE,
KJER SE OSTRŽEK VRŽE V VALOVJE, DA BI REŠIL
SVOJEGA OČETA PEPETA

Komaj je Ostržek začutil, da je rešen trdih in ponižujočih spon pasjega 
ovratnika, že je stekel čez polja in se ni ustavil niti za trenutek, samo da 
bi prišel čimprej na veliko cesto, ki je držala do viline hišice.
Na veliki cesti se je ozrl po dolini pod sabo. S prostim očesom je videl 
gozd, kjer je na svojo nesrečo srečal Zvitorepko in Brljava; sredi drevja 
pa zagledal štrleči vrh Mogočnega hrasta, kjer je nekoč bingljal, obešen 
za vrat, le hišice lepe Plavolaske ni opazil nikjer, pa če je še tako napenjal 
oči.
Obšla ga je zla slutnja. Zbral je poslednje moči in stekel naprej. Kmalu je 
pritekel na trato, kjer je stala nekoč bela hišica. Hišice pa ni bilo več. 
Namesto nje je bila tam majhna marmornata plošča, na kateri so bile s 
tiskanimi črkami vklesane tele žalostne besede:
TUKAJ POČIVA



PLAVOLASKA,
STRTA OD ŽALOSTI,
KER JO JE ZAPUSTIL, NJEN
BRATEC OSTRŽEK
Lahko si mislite, kako je zadelo Ostržka, ko je bolj uganil, kakor razbral 
te besede.
Padel je na obraz, poljubljal marmornato ploščo in udaril v strašen jok. 
Jokal je vso noč, vso dolgo noč in drugo jutro ob zori je jokal še vedno, 
čeprav ni imel več solz. Njegove tožke, njegovi srce trgajoči kriki so se 
razlegali daleč naokrog. Takole je tožil:
»O, moja mila vila, zakaj si umrla? Zakaj nisem namesto tebe umrl jaz, 
jaz, ki sem tako hudoben, medtem ko si bila ti tako dobra? Kje pa je moj 
oče? O Plavolaska, kje ga najdem? Pri njem hočem ostati in ga ne 
zapistim nikoli nikoli več! O, vila, samo reci mi, da nisi zares mrtva! Če 
me imaš res rada, če ljubiš svojega bratca, oživi, vrni se spet v življenje! 
Ali ti ni nič hudo, ko me vidiš tako samega, od vseh zapuščenega? Če se 
vrneta roparja, me obesita spet na drevo in tedaj umrem za vedno. Sicer 
pa, kaj naj počnem tako sam na svetu? Kdo mi bo dajal zdaj kruha, ko 
sem izgubil tebe in očeta? Kam naj ponoči ležem?Kdo mi naj naredi nov 
suknjič?O, bojle, stokrat bolje da umrem še sam! Da, umreti hočem, 
umreti! Joj, joj, prejoj!«
In ko je tako obupaval, si je hotel ob prevelike žalosti politi lase, a ker so 
bili leseni, ni mogel niti s prsti mednje.
Tedaj je priletel velik golob.nekajkrat je zakrožil po zraku, nato pa obstal 
z razpetimi perutnicami in zaklical z velike višine:
»Povej mi, otrok, kaj pa delaš tam doli?«
»Kaj ne vidiš – jočem!« je odvrnil Ostržek, ki si je z rokavom brisal solze 
in se oziral navzgor, od koder je prihajal glas.
»Povej mi,« je nadaljeval golob, »ali poznaš slučajno med svojimi tovariši 
lutko z imenom Ostržek?«
»Ostržek si rekel? Ostržek?« je ponovil in planil pokonci. »Ostržek sem 
vendar jaz!«
Na ta odgovor se je golob spustil na zemljo. Bil je večji od purana.
»Potem poznaš tudi Pepeta?« je vprašal Ostržka.
»Pa še kako ga poznam! Saj to je moj očka! Ti je pravil kaj o meni? Me 
popelješ k njemu? Je še živ? Odgovori mi, za božjo voljo, ali je še živ in 
zdrav?«
»Pred tremi dnevi sem ga pustil na morski obali.«



»Kaj pa dela tam?«
»Tesal si je čoln, da bi z njim preplul ocean. Že nad štiri mesece tava 
revež po svetu in te išče in, ker te ni mogel nikjer najti, si je vtepel v 
glavo, da te morda najde v dajlnih krajih Novega sveta.«
»Kako daleč pa je do obale?« je vprašal Ostržek nestrpno.
»Dobrih tispč kilometrov.«
»Tisoč kilometrov? O, golobček moj, kako lepo bi bilo, ko bi imel zdaj tvoja 
krila!«
»Če hočeš, te ponesem kar jaz.«
»Kako pa?«
»Na hrbtu. Si zelo težak?«
»Težak? Kaj še! Ko perce lahak!«
Ne da bi še kaj rekel, je zlezel golobu na hrbet. Kakor jahači je eno nogo 
zavihtel na eno, drugo pa na drugo stran in veselo vzkliknil: »Zdaj pa le 
vzleti, konjiček moj, zakaj hudo se mi mudi in rad bi že bil tam!«
Golob je vzletel in v nekaj minutah povzpel tako visoko, da se je skoraj 
dotikal oblakov. In v tej višini je Ostržka hudo mikalo, da bi pogledal na 
zemljo. Prevzel pa ga je strah in silna vrtoglavost in, ker se je bal, da bi 
treščil na tla, se je z rokami tesno oklenil vratu svojega krilatega 
konjička.
Ves dan sta letela. Zvečer pa je rekel golob: »Hudo sem žejen.«
Ostržek pa: »Strašno sem lačen.«
»Ustaviva se za nekaj minut v golobnjaku. Potem naglo odletiva naprej, 
da bova že ob jutranjem svitu na morski obali.«
Spustila sta se v zapuščen golobnjak, kjer sta stala koritice z vodo in 
posodica, polna grašice, drugega nič.
Svoj živi dan ni mogel Ostržek trpeti grašice. Tako se mu je upirala, da se 
mu je po njej kar želodec obračal. Ta večer pa se je je napokal kakor še 
nikoli. Ko je pojedel skoraj vso, se je obrnil h golobu in mu rekel:
»Nikoli si ne bi mislil, da je grašica tako dobra.«
»Vidiš, otrok moj,« je odvrnil golob, »da je tudi grašica izvrstna, kadar 
pritisne prava lakota in nimaš nič drugega za pod zob. Lakota ni ne 
muhast ne izbirčna.«
Ko sta se tako nekoliko okreepčala, sta odletela naprej.
Drugo jutro sta prispela na morsko obalo.
Golob je položil Ostržka na tla, pa še toliko ni počakal, da bi se mu 
zahvalil, in že je vzletel in izginil.
Obala je bila polna ljudi, ki so vpili in strmeli na morje.



»Kaj se je zgodilo?« je vprašal Ostržek staro ženico.
»Ubogi oče, ki je izgubil sina, se je odpravil s čolnom, da ga poišče onstran 
morja. Morje pa je strašno razburkano in čoln se potaplja.«
»In kje je čoln?«
»Glej tam doli v smeri mojega prsta,« je rekla ženica in mu kazala čoln, ki 
je bil videti v daljavi ko orehova lupina. V čolnu je sedel možicelj. Ostržek 
je pogledal na morje, nekaj časa napeto gledal, nato pa je nenadoma 
glasno vzkliknil:
»Saj to je moj oče! Moj oče!«
Visoki valovi so medtem premetavali čoln, da je zdaj izginil sredi penečih 
se grebenov valov, zdaj se spet prikazal na površju.Ostržek se je povzpel 
na vrh visoke skale ter neprestano klical očeta po imenu, mu mahal z 
rokami, z robcem in celo s kapo, ki jo je snel z glave.
Končno je kazalo, da je Pepe vendarle spoznal sina, čeprav je bil daleč od 
obale. Z znamenji mu je skušal dopovedati, da bi se prav rad vrnil, pa ga 
valovi pri veslanju ovirajo, da ne more priveslati do obale.
Mahoma se je privali strašen val in čoln je izginil. Nestrpno so vsi čakali, 
da bo spet splaval na površje, pa ga ni bilo več.
»Ubogi mož!« so vzkliknili tedaj ribiči, zbrani na obali, in, mrmrajoč tiho 
molitev, so se začeli razhajati.
Zdaj je odjeknil obupen krik. Ozrli so se in videli dečka, ki se je z vrha 
skale pognal v valovje in zavpil:
»Očeta moram rešiti!«
Ker je bil Ostržek ves iz lesa, se je z lahkoto držal na površju in plaval 
kakor riba. V besnečem valovju je za hip izginil pod vodo, pa so ga takoj 
spet videli, kako se je, moleč zdaj noge, zdaj roke kvišku, naglo 
oddaljeval od obale.
Naposled jim je v daljavi izginil izpred oči.
»Ubogi otrok!« so vzkliknili ribiči, ki so ostali še na obali. Zmolili so tiho 
molitev še zanj in se počasi razšli.

OSTRŽEK PRIDE NA OTOK DELAVNIH ČEBEL, 
KJER SPET NAJDE PLAVOLASKO

Ker ga je podžigalo upanje, da še lahko prihiti ubogemu očetu na pomoč, 
je plaval Ostržek vso dolgo noč. O, kakšna strahotna noč je bila to! Lilo je 



kakor iz škafa, toča je sekala, strašno je grmelo in treskalo, da je bilo 
svetlo kakor pri belem dnevu.
Proti jutru je končno zagledal dolg pas suhe zemlje. Bil je otok sredi 
morja. Ostržek se je trudil na vse pretege, da bi splaval na obalo, toda vse 
je bilo zaman. Volivi so butali obnjo in se penili, ga grabili in premetavali 
kakor trščico ali slamnato bilko.
Naposled se je na srečo privalil mogočen val, ki ga je zagrabil in na vso 
moč treščil na peščeno obalo.
Udarec je bil tako hud, da so mu šklepetala rebra in pokali sklepi. Kljub 
temu pa se je brž potolažil, češ: »Tudi to pot sem jo srečno odnesel!«
 Medtem se je začelo počasi jasniti. Kmalu je posijalo topli sonce, morje 
se je počasi umirilo in gladina je bila kakor olje.
Ostržek je položil obleko na sonce, da bi se posušila, potem pa se je začel 
ozirati na vse strani v upanju, da bi vendarle kje na neskončni vodni 
površini opazil očetov čoln. Pa najsi je še tako napenjal oči, pred seboj le 
ni videl drugegakakor nebo, morje in nekaj daljnih jadrnic, ki so bile 
videti kakor drobne mušice.
»Da bi vsaj vedel, kako se imenuje ta otok,« je menil sam pri sebi. »Da bi 
vsaj dognal, ali prebivajo tu prijazni ljudje, to se pravi taki, ki nimajo 
navade obešati otroke na veje. Ali koga naj tu vprašam, koga neki, ko ni 
nikjer žive duše?«
Ob misli, da je sam čisto sam v neobljubljeni neskončni divjini, je Ostržka 
prevzela taka žalost, da bi se bil najraje razjokal. Tedaj pa je zagledal 
nedaleč od obale veliko ribo, ki je molela glavo iz vode in mirno plavala.
Ker ni vedel, kako naj jo kliče, je na ves glas kriknil, da bi ga slišala:
»Hej, gospa riba, ali bi mi dovolili eno sabo besedico?«
»Tudi dve,« je odgovorila riba. Bil je prijazen delfin, kot je malo takih 
naokrog.
»Morda bi bili tako prijazni in bi mi povedali, ali je na tem otoku kraj, kjer 
bi lasho brez strahu kaj požrl, ne da bi pri tem požrli mene?«
»Seveda je,« je odgovoril delfin, »in še prav blizu je tak kraj.«
»In kako pridem tja?«
»Kar po tistile stezi kreni na levo, potem pa naravnost za nosom naprej 
in ne moreš ga zgrešiti.«
»Še nekaj mi povejte. Vi, ki se noč in dan sprehajate po morju, mar niste 
kje srečali čolna mojega očeta?«
»In kdo je tvoj oče?«



»Moj oče je najboljši oče na svetu, kakor sem jaz najslabši sin pod 
zvezdami.«
»V viharju, ki je divjal to noč,« je odgovoril delfin, »se je čoln gotovo 
potopil.«
»In kaj je z mojim očetom?«
»Požrl ga je najbrž strašni morski pes, ki že nekaj dni širi strah in trepet 
po naših vodah.«
»Pa je morski pes velik?« je vprašal Ostržek, ki mu je strah že zlezel v 
pete.
»Velik? Pa še kako!« je potrdil delfin. »Da si ga boš lažje predstavljal, naj ti 
povem samo to, da je večji od petnadstropne hiše in da je njegovo žrelo 
tako široko in obsežno, da v njem lahko stoji cel vlak z lokomotivo vred.«
»Jojmene!« je preplašeno vzkliknil Ostržek, se urno oblekel, se še enkrat 
ozrl po delfinu in mu rekel:
»Na svidenje, gospa riba! Oprostite, da sem vas nadlegoval, pa srčna 
hvala za prijaznost!«
Po teh besedah jo je naglo ubral po stezi. Ne bom trdil, da je ravno tekel, 
toda tako se mu je mudilo, de se je za njim kar kadilo. Ob vsakem 
najmanjšem šumu se je plašno ozrl, ali mu ni že za petami strašni morski 
pes, velik kakor hiša in c celim vlakom v žrelu.
V dobre pol ure je prišel v Vas marljivih čebel.
Po cestah je kar mrgolelo ljudi, ki so hiteli na vse strani po opravkih. Vsi 
so bili zaposleni in vsak je imel polne roke dela. Med njimi ne bi našel 
lenuha ali potepuha, pa če bi ga z lučjo iskal.
»Že vidim,« je rekel Ostržek, ta klada lena, »ta kraj ni zame! Meni delo ne 
diši.«
Medtem se mu je začela oglašati lakota, zakaj že štiriindvajset ur ni 
ničesar zaužil, še skodelice graščice ne. Kaj naj stori? Da pride do jela, 
mu je preostalo samo dvoje: da si poišče delo ali da prosjači in si izprosi 
tako kak novec ali skorjico kruha.
Beračiti se je sramoval. Saj mu je oče često pravil, da imajo pravico 
prositi vbogajme samo stari in betežni ljudje. Podpore in usmiljenja so 
vredni le tisti reveži, ki si zaradi starosti ali bolezni ne morejo služiti 
kruha z delom svojih rok. Vsi drugi so dolžni delati. Če pa nočejo prijeti 
za delo in če zato stradajo, se jim godi prav.
Po poti je prišel tedaj ves poten in zasopel mož, ki je vlekel sam kar dva 
vozička, naložena z ogljem. Sodeč po obrazu, je bil dobričina; Ostržek se 
mu je približal, od sramu pobesil oči in ga prosil potihoma:



»Kar umiram od lakote, dajte mi, prosim, vsaj soldek vbogajme.«
»Ne samo enega, štiri dobiš, če mi pomagaš privlečita dva vozička oglia 
do doma.«
»Kaj pa mislite!« je vzkliknil Ostržek skoraj užaljeno. »Še nikoli nisem bil 
za oslička, še nikdar nisem vlekel vozička!«
»Tem bolje zate,« je odvrnil oglar, »tedaj, otrok moj, če umiraš od gladu, 
použij namesto kruha nekaj lepih rezin svojega napuha, pa glej, da se pri 
tem ne preobješ!«
Čez nekaj minut je prišel po poti zidar s košem apna na rami.
»Ali bi dali, dobri mož, vsaj en soldek ubogemu otroku, ki kar omaguje od 
lakote?«
»Prav rad,« je odgovoril zidar, »le z mano pojdi in mi pomagaj nositi apno, 
pa ti dam ne enega, ampak pet soldov.«
»Apno je težko,« je odvrnil Ostržek, »jaz pa se ne trudim rad.«
»Če pa ti delo smrdi, le naprej pošteno omaguj, pa dober tek!«
Ni minilo pol ure, in po cesti je prišlo kakih dvajset ljudi. Vse je Ostržek 
prosil vbogajme, toda vsi so mu odgovarjali: 
»Sram te bodi, namesto da tako postopaš po cesti, bi rajši prijel za delo in 
se naučil služiti!«
Naposled je prišla dobra ženica z dvema vrčema vode.
»Mi dovoljite, dobra žena, požirek vode iz vrča?« je prosil Ostržek, ki ga je 
mučila žeja.
»Le pij, otrok moj,« je rekla žena in postavila vrča na tla. Ko se je Ostržek 
nažlampal kakor goba in si obrisal ustnice, je zamomljal potihoma:
»Žejo sem si pogasil, oh, da bi si mogel potolažiti še glad!«
Ko je dobra žena slišala te besede, je naglo pripomnila:
»Pomagaj mi nesti vrč do doma, pa ti dam lep kos kruha.«
Ostržek je pogledal vrč in ni črknil besedice.
»Poleg hruha dobiš še velik krožnik zakeljene cvetače,« je rekla žena.
Ostržek je še enkrat poškilil na vrč in ni rekel ne bev ne mev.
»Poleg cvetače dobiš še slaščico s presladko medico.«
Skušnjavi te zadnje poslastice se naš sladkosnednež ni mogel upirati. 
Ojunačil se je in rekel odločno:
»Naj bo, ponesem vam vrč domov.«
Vrč je bil precej težak, in ker Ostržek ni imel dovolj moči v rokah, si ga je 
zadel na glavo.
Doma je žena posadila Ostržka za pogrnjeno mizico in postavila predenj 
kruh, zabeljeno cvetačo in slaščice.



Ostržek ni jedel, temveč dobesedno hlastal. Bil je lačen ko sestradan 
volk.
Ko si je potolažil najhujšo lakoto, je dvignil glavo, da bi se zahvalil svoji 
dobrotici. Ni je pa še dobro pogledal v obraz, ko je začudeno kriknil. S 
široko razprtimi očmi, z vilicami, molečimi v zrak, in z usti, še polnimi 
kruha in cvetače, je obstal kakor okamenel.
»Kaj se pa tako čudiš?« ga je smeje se vprašala žena.
»Ker... ker,« je zajecljal Ostržek, »ker ste podobni... ker me spominjate... 
da, da, da, enak glas, enake oči, enaki lasje, da, da, tudi vi ste plavolasi 
kakor ona. O, moja vila, Plavolaska moja, recite mi, da ste vi! Ne 
spravljajte me v jok! Ko bi vedeli, koliko sem že prejokal in pretrpel!«
Ko je tako govoril, je Ostržek neprestano jokal, padel prednjo na kolena 
in dolgo objemal noge te skrivnostne žene.

OSTRŽEK OBLJUBI, DA SE BO POBOLJŠAL
IN SE BO UČIL, KER SE JE NAVELIČAL BITI LUTKA
IN HOČE POSTATI PRAVI OTROK

Sprva se je dobra žena branila priznati, da je vila Plavolaska ona sama, 
potem pa, ko je videla, da jo je zares spoznal, je priznala:
Rekla je Ostržku:
»Navihanec poredni! Rada bi samo izvedela, kako si me mogel 
prepoznati?«
»Razodela mi je to ljubezen, ki jo čutim do vas.«
»Se morda še spominjaš, kaj? Ko si me zapustil, sem bila še mlada 
deklica, zdaj pa sem, kakor vidiš, že žena, taka žena, da bi ti bila lahko 
mamica.«
»In to me veseli. Namesto da vam porečem sestrica, vas bom klical 
mamica. Že dolgo si želim imeti mamico, kot jo imajo vsi drugi otroci. 
Toda, kako ste mogli tako hitro zrasti?« je vpračal Ostržek začudeno.
»To je skrivnost.«
»Razodenite mi jo! Tudi jaz bi rad nekoliko zrastel. Še vedno sem taka 
trlica, kakor sem bil.«
»Ti vendar ne moreš rasti,« je odgovorila Plavolaska.
»Zakaj ne?«



»Ker lutke ne rastejo. Lutke se rodijo kot lutke, kot lutke živé in kot lutke 
umrό.«
»Jaz pa sem se naveličal biti vedno lutka!« je vzkliknil Ostržek jezno in se 
udaril po licu. »Rad bi že postal človek.«
»Saj tudi postaneš, ko boš tega vreden.«
»Zares? In kako pridem do tega?«
»Pravlahko. Postani priden otrok!«
»Mar nisem?«
»Kaj še! Pridni otroci ubogajo, ti pa...«
»Ne ubogam nikdar.«
»Pridni otroci ljubijo učenje in delo, ti pa...«
»Lenarim in se kar naprej potepam.«
»Pridni otroci govoré vselej resnico...«
»Jaz pa sem lažnjivi kljukec.«
»Pridni otroci radi hodijo v šolo...«
»Mene pa grabi krč, če le pomislim nanjo. Toda odslej bom ves drugačen.«
»Ali mi obljubiš?«
»Obljubim. Tudi jaz hočem postati priden otrok. Potolažiti moram očeta ... 
kdove, kod tava zdaj moj ubogi oče?«
»Ne vem.«
»Ali mi bo sreča naklonjena, da ga bom še kdaj srečal in objel?«
»Mislim, da boš, celό prepričana sem o tem.«
Teh besed se je Ostržek nepopisno razveselil. Oklenil se je Plavolaskine 
roke in jo tako vroče poljubljal, ko da je ponorel. Potem se je tesno, prav 
tesno prižel k njej, jo ljubeznjivo pogledal in vprašal:
»Povej mi, povej, zlata moja mamica, potem pa le ni res, da si umrla?«
»Menda res ne,« je smeje se odgovorila.
»O, ko bi vedela, kolikšna žalost me je prevzela in kako me je v grlu 
stiskalo in dušilo, ko sem bral napis na marmornati plošči: ,Tukaj 
počiva...'«
»Vem, vem! In prav zato sem ti odpustila. Tvoja resnična bolest mi je 
razodela, da imaš dobro srce, čeprav so nabriti navihanci in nagnjeni k 
slabemu, še vedno lahko upamo, da se vrnejo na pravo pot. Glej, prav 
zato sem te prišla semkaj iskat. Mati ti bom.«
»Imenitno!« je vzkliknil Ostržek in kar poskočil od sreče.
»In ti me boš lepo poslušal, ubogal in storil vse, kar ti bom ukazala?«
»Rad, rad, pa še kako rad!«
»Z jutrišnjom dnem,« je nadaljevala Plavolaska, »boš začel hoditi v šolo.«



Ostržka je minila vsa razigranost.
»Potem si izbereš delo in poklic po svoji želji.«
Ostržek se je zresnil.
»Kaj pa se kisaš in žužnjaš sebi pod nos?« je vprašala Plavolaska 
nejevoljno.
»Menim,« je zajecljal Ostržek potihoma, »menim, da je za šolanje zame že 
prepozno!«
»Ne, fantič moj! Le dobro si zapomni: za uk in učenje ni nikdar 
prepozno!«
»Poklica pa ne maram nobenega.«
»Zakaj ne?«
»Zato, ker se mi zdi delo prenaporno.«
»Otrok moj,« je rekla Plavolaska, »ljudje, ki tako pravijo, končajo skoraj 
vedno v ječi ali v bolnišnici. Na svetu je že tako, da se mora vsakdo, naj je 
reven ali bogat, z nečim ukvarjati in nekaj delati. Gorje mu, kdor de svda 
lenobi! Lenoba je vseh grdob grdoba in treba jo je zdraviti že v mladosti, 
v rani mladosti, kasneje, ko smo že v letih, je zdravljenje prepozno.«
Te besede so segle Ostržku do srca. Odločno je vzdignil glavo in rekel 
Plavolaski:
»Učil se bom, delal bom in storil vse, kar mi boš ukazala. Življenje lutke 
mi že preseda, naveličal sem se ga in hočem postati pravi deček. Kajne, 
da lahko postanem? Obljubila si mi.«
»Obljubila sem ti, res sem ti obljubila, toda vse je zdaj odvisno od tebe.«

OSTRŽEK GRE S SOŠSLCI NA OBALO,
DA SI OGLEDA STRAŠNEGA MORSKEGA PSA

Drugi dan je šel Ostržek v šolo. Kar mislite si razposejane vaške 
paglavce, ko so zagledali, da prihaja v šolo prava pravcata lutka! 
Zakrohotali so se, da je kar odmevalo v šoli. Ostržku so nagajali na vse 
mogoče načine.Ta mu je trgal čepico iz rok, oni ga je vlekel odzadaj za 
suknjič, tretji mu je hotel napraviti s črnilom velike brke pod 
nosom.nekdo mu je skušal celό pripeti vrvico za roke in noge, da bi ga 
prisilil plesati.



Nekaj časa se je Ostržek umikal in vse potrpežljivo prenašal, potem pa je 
začel izgubljati potrpljenje. Obrnil se je na otroke, ki so ga najbolj zbadali 
in se norčevali iz njega, in jim trdo zabrusil:
»Vedite, otroci, da nisem prišel sem, da bi vam igral burkeža! Ničhudega 
vam nočem in želim, da me pustite tudi vi pri miru!«
»Imenitno, Pavliha! Govoriš kakor tiskana knjiga!« so vpili paglavci in se 
krohotali. Najdrznejši med njimi pa je stegnil roko, da bi Ostrćka potegnil 
za nos. Pa ni utegnil, kajti Ostržek je iztegnil nogo pod klopjo in ga na vso 
moč brcnil v stegno.
»Ojoj! Kako vražje trde binglje!« je zajavkal deček in si tipal podplutbo.
» In kakšne rogovile so ti komolci – za vraga! – še trše od nog!« je 
zastokal drugi, ki jo je zaradi neslanih šal skupil in dobil krepak sunek v 
rebra. S to brco in sunkom v rebra si je Ostržek takoj pridobil ugled in 
spoštovanje vseh šolarjev. Vsi so se mu jeli dobrikati in vsi so ga brž 
vzljubili. Tudi učitelj ga je hvalil spričo pazljivosti, marljivosti in njegove 
bistre glave. Prvi je bil zjutraj v šoli in zadnji je vstal po pouku. Njegova 
edina napaka je bila, da se je rad pajdašil s tovariši, med katerimi je bilo 
nekaj prav razvpitih pobalinov, ki so jim bile knjige in šola deveta briga.
Učitelj ga je dan za dnem oppominjal, pa tudi Plavolaska ga je večkrat 
svarila:
»Pazi se, Ostržek! Ti tvoji pajdaši te spravijo prej ali slej ob vse veselje do 
učenja in te pahnejo še na nesrečo!«
»Nič strahu!« je ugovarjal Ostržek, skomignil z rameni in se pri tem 
potrkal s kazalcem po čelu, češ: »Je pa že še nekaj soli tule notri!«
Nekega dne, ko se je odpravljal v šolo, je srečal gručo sošolcev, ki so mu 
kriče prihajali naproti.
»Ali si že slišal veliko novico?«
»Ne.«
»V bližnji zaliv je pripraval morski pes, velik kakor gora.«
»Zares? Morda je prav tisti, ki se je pojavil takrat, ko je utonil moj oče.«
»Mi gremo na obalo, da si ga ogledamo. Greš z nami?«
»Ne grem. Moram v šolo.«
»Kaj nam mar šola! V šolo pojdemo jutri. Če predelamo v šoli eno vajo več 
ali manj, ostanemo prav taki osli ko prej!«
»In kaj poreče učitelj?«
»Naj reče, kar hoče! Saj je zato plačan, da ves dan godrnja.«
»Kaj pa moja mama?«
»Mame so gluhe in slepe,« so odgovorili paglavci.



»Veste kaj storim?« je rekel Ostržek. »Morskega psa moram videti, že 
vem, zakaj, toda ogledam si ga šele po šoli.«
»Budalo neumno!« mu je ugovarjal najbolj razposajeni šolarček. »Ali res 
misliš, da bo tako velika riba čakala na tvojo milost? Ko se naveliča, 
odplava drugam – pa je.«
»Kako daleč pa je od tod do obale?« je vprašal Ostržek.
»V eni uri smo tam in nazaj.«
In že je razposajena otročad s knjigami pod pazduho zdrvela čez poljane. 
Ostržek je bil ves čas prvi. Tekel je tako, ko da ima krila na nogah. Zdaj 
pa zdaj se je ozrl in se ponorčeval iz pajdašev, ki so precej daleč 
zaostajali za njim. Ko jih je videl tako upehane, prašne in zasople, da so 
jim viseli jeziki iz ust, se jim je prav od srca smejal. Revček tedaj še ni 
vedel, kakšne strahote in nesreče se mu obetajo.

VELIKA BITKA MED OSTRŽKOM
IN TOVARIŠI. HUDO RANJEN TOVARIŠ. 
OSTRŽKA ODPELJEJO OROŽNIKI

Ko je prišel Ostržek na morsko obalo, se je zaman oziral po morju: o 
morskem psu ni bilo ne duha ne sluha. Morje je bilo gladko kakor zrcalo.
»Kje pa je morski pes?« je vprašal tovariše.
»Bržkone je šel zajtrkovat!« je odgovoril eden izmed nijh in se na ves glas 
zarežal.
»Ali pa se je zleknil na posteljo, da malce zadremlje,« se je ponorčeval 
drugi.
Po teh čudnih odgovorih in po sumljivem muzanju otrok je Ostržek koj 
spoznal, da so se ga tovariši hudo potegnili. Bil je užaljen in jim je rekel 
jezno:
»Kaj pa imate od tega, da ste mi natvezili laž o morskem psu?«
»O, nekaj že!« so odgovorili vsi hkrati.
»Kaj pa?«
»To, da smo te odvrnili od pouka in te pripravili, da si šel z nami. Povej 
nam, ali se res ne sramuješ, da si tako vesten v šoli in tako preteto 
priden pri pouku? Te ni prav nič sram, da se tako trapasto ženeš in 
guliš?«
»Kaj pa vam mar, če se učim?«



»Mar, pa še kako! V učiteljevih očeh nas spravljaš s tem v slabo luč.«
»Zakaj?«
»Zato, ker učenci, ki se učijo, zasenčijo vse druge, ki jim je šola deveta 
skrb, kakor nam. Nam pa to ne diši. Tudi mi imamo svoj ponos!«
»Kaj pa naj storim, da boste zadovoljni?«
»Tudi ti moraš sovražiti šolo, pouk in učitelja, te naše tri smrtne 
sovražnike.«
»In če bi se še naprej učil?«
»Ne pogledamo te več in, brž ko bo nanesla prilika, ti jo zagodemo.«
»Prav zares me spravljate v smeh,« je odvrnil Ostržek in zmajal z glavo.
»Pazi se, Ostržek!« je kriknil tedaj največji pobalin in stopil preteče 
predenj. »Ne šopiri se preveč, reva, in nikar se tako ne petelini! Če se ti 
ne bojiš nas, se mi tebe še manj! Ne pozabi, da si sam, nas pa je sedem!«
»Sedem, kakor sedem naglavnih grehov!« se je zlobno zarežal Ostržek.
»Ste slišali? Zasmehuje in ponižuje nas. Primerja nas z naglavnimi 
grehi!«
»Ostržek,« so vpili vsevprek, »takoj nas prosi odpuščanja, če ne, gorje ti!«
»Šlek! Šlek!« je rekel Ostržek in pri tem posmehljivo strgal s kazalcem 
korenček.
»Ostržek, skupil jo boš!«
»Šlek! Šlek!«
»Naložimo ti jih polno rešto kakor oslu!«
»Šlek! Šlek!«
»Privlečeš se domov z razbitim nosom!«
»Šlek! Šlek!«
»Ti že pokažem ta tvoj šlek, šlek!« je zavpil najbolj srboriti paglavec, »ná 
tale mali predujem za zdaj, pa ga še malce prihrani za večerjo!«
In bliskovito je zamahnil inga z vso silo kresnil s pestjo po glavi.
Pravijo, da kdo daje, mu vračajo z obrestmi. Kakor je bilo pričakovati, je 
Ostržek takoj z udarcem odgovoril na udarec in na mah se je vnela 
splošna srdita bitka.
Čeprav je bil Ostržek sam proti vsem, se je vendar branil kakor junak. Z 
nogami iz grčavega lesa je tako spretno otepal okrog sebe, da je držal 
svoje sovražnike ves čas v primerni razdalji.Kogar so njegove noge le 
pobožale, so mu že pustile za spomin grdo maronasto podplutbo.
Otroci, ki jih je močno jezilo, ker mu niso mogli od blizu do živega, so se 
odločili zdaj za boj iz daljave. Brž so razvezali knjige in ga jeli z njimi 
bombardirati. Lučali so vanj abecednike, slovnice, »Pridnega Janezka in 



hudobnega Mihca«, »Sveto Genovefo«, »Blažka in Nežico« in druge 
podobne bukve. Ostržek pa, bistrook in pretkan, kakor je bil, se je 
spretno izmikal in sklanjal, tako da so mu knjige frčale čez glavo in 
padale v morje.
Ribe so mislile, da je to grižljaj zanje, in so kar v tropih priplavale na 
površje. Ko pa so se zagrizle v list ali platnice, so takoj popustile, vse brž 
izpljuvale in se namrdnile, kakor bi hotele reči: »Ne, ta reč nikakor ni za 
nas, vajene smo vse boljše hrane!«
Ko se je bitka bolj in bolj razvnemala, se je prikazal iz vode morski rak, 
počasi je prilezel na obalo in zahreščal z glasom pokvarjene pozavne:
»Nehajte že, paglavci nemarni! Taki pretepi med otročaji se ne končajo 
dobro. Vselej se kaj zgodi...!«
Ubogi rak! Kakor da govori vetru. Še Ostržek, ta repenček, se je ozrl nanj 
s strupenim pogledom in mu rekel vse prej kakor ljubeznivo:
»Kar pomiri se, môra škarjasta! Ali nebi rajši použil zdravila proti 
hripavosti? V posteljo se spravi, prismoda, in glej, da se dobro prepotiš!«
Ko so zmetali pretepači vse svoje knjige v morje, so opazili v bližini še 
zavitek Ostržkovih. Planili so nanje in se jih na mah polastili. Med njimi 
je bila tudi v debelo lepenko vezana knjiga, s hrbtom in robovi iz usnja. 
Bila je računica. Lahko si mislite, da je bila težka.
Neki paglavec jo je pograbil, pomeril znjo Ostržkovo glavo in na vso moč 
zalučal vanj. Toda namesto da bi zadel Ostržka, je knjiga priletela z vso 
težo drugemu šolarčku naravnost v glavo. Bled ko zid je omahnil in 
komaj še utegnil krikniti:
»Mama, mama...! Pomagajte...! Umiram...!«
In že se je zgrudil nezavesten na pesek.
Ob pogledu na mrtveca so se otroci preplašeno razbežali in v nekaj 
trenutkih izginili ko kafra.
Le Ostržek je ostal tam in, čeprav je bil od žalosti in strahu bolj mrtev ko 
živ, je brž stekel, pomočil robec v morsko vodo in z njim zmočil ubogemu 
sočolcu sencá. Medtem je nepretrgoma jokal, ga klical v obupu po imenu 
in hlipal:
»Nejček! Ubogi moj nejček! Odpri oči in poglej me! Zakaj mi ne 
odgovoriš? Nisem jaz, veš, nisem jaz tega storil. Verjemi, nisem te jaz! 
Odpri oči, Nejček! Če boš imel še naprej zaprte oči, umrem še jaz. Moj 
bog, kako naj se zdaj vrnem domov? Kako naj si še drznem stopiti pred 
mamo? Kaj bo z menoj? Kam naj zbežim? Kam naj se skrijem? 
Tisočkrat, tisočkrat bolje bi bilo, da bi šel v šolo! Zakaj sem poslušal 



tovariše, ki me spravljajo v pogubo! Saj me je učitelj opominjal in tudi 
mama me je neštetokrat svarila: ,Ogibaj se slabe druščine!' Ali jaz sem 
trmast, nepobogljiv svojeglavec, pustim jih govoriti, ravnam pa po svoji 
neumni buči. Odkar sem na svetu, nisem imel zato niti trenutka lepega 
življenja. Moj bog, kaj bo, kaj bo z menoj, le kaj bo z menoj?«
Ko je tako jokal in stokal, se obupno bil s pestmi po glavi in ni nehal 
klicati ubogega Nejčka po imenu, je nenadoma začul zamolkel odmev 
naglo bližajočih se korakov. Ozrl se je. Bila sta dva orožnika.
»Kaj pa delaš tam na tleh?« sta vprašala orožnika obupanega Ostržka.
»Pomagam sošolcu.«
»Mu je mar slabo?«
»Menda.«
»Kaj slabo, kaj slabo,« je rekel orožnik, se nagnil in pogledal Nejča od 
blizu: »Ta deček je, kakor vse kaže, ranjen v sencé. Kdo ga je ranil?«
»Jaz ne,« je zajecljal Ostržek ves iz sebe od strahu.
»Če ga nisi ti, kdo ga je tedaj ranil?«
»Jaz ne!« je ponovil Ostržek.
»In s čim je bil ranjen?«
»S tole knjigo.«
In Ostržek je pobral trdo vezano knjigo, da bi jo pokazal orožnikoma.
»Čigava pa je ta knjiga?«
»Moja.«
»Tvoja?«
»Da.«
»Dovolj, to zadostuje. Vstani in hajdi z nama!«
»Saj sem...«
»Takoj z nama!«
»Saj sem nedolžen!« 
»Takoj z nama!«
Preden so odšli, sta orožnika poklicala ribiče, ki so pravkar priveslali s 
čolnom mimo, in jim rekla:
»Izročava vam tega ranjenega dečka. Vzemite ga s seboj domov in 
pomagajte mu! Jutri se vrneva in ga obiščeva.«
Nato sta se obrnila k Ostržku, ga postavila medse in mu velela po 
vojaško:
»Naprej! Pa naglo stopaj, sicer gorje ti!«
Brez obotavljanja se je Ostržek odpravil z nijma po stezi v vas. Revček se 
niti jasno ni zavedal, kaj se pravzaprav dogaja z njim. Zdelo se mu je, da 



sanja hude sanje. Bil je ves prepaden. Njegove oči so videle vse dvojno, 
noge so se mu tresle in jezik se mu je kar prilepil na nebo, da še ziniti ni 
mogel. V tej osuplosti in zbeganosti pa je bilo nekaj, kar mu je kakor 
oster trn prebadalo srce. Bila je strašna misel, da bo moral v družbi 
orožnikov mimo oken vilinega doma. Rajši bi umrl, kakor doživel to.
Prišli so že do vasi, ko je nenadoma močan sunek vetra strgal Ostržku 
kapo z glave in mu jo odnesel po zraku kakih deset korakov daleč.
»Ali mi dovolita,« je vprašal Ostržek orožnika, »da stopim po kapo?«
»Kar pojdi, toda podvizaj se!«
Ostržek je šel in pobral kapo, toda namesto da bi si jo nataknil na glavo, 
jo je stisnil med zobe in v divjem diru stekel proti obali. Odvihral jo je 
strela.
Orožnika sta takoj spoznala, da bi ga sama zaman lovila. Naščuvala sta 
zato nanj velikega ovčarskega psa, ki je odnesel na vseh pasjih tekmah 
prvo nagrado. Ostržek je bil uren, pes še hitrejši. Ljudje, ki so se gnetili 
na oknih in po cesti, so z veliko napetostjo pričakovali, kakšen bo izid te 
divje dirke. Toda zaman, tega užitka niso bili deležni, zakaj ovčarski pes 
in Ostržek sta dvigala na begu po cesti tak oblak prahu, da po nekaj 
trenutkih ni bilo videti ničesar več.

OSTRŽKU PRETI NEVARNOST,
DA GA OCVEREJO V PONVI KOT RIBO

Med obupnim begom je doživel Ostržek strahoten trenutek, trenutek, ko 
je čutil, da je že po nijm. Blisk (tako je bilo ime psu) ga je namreč v 
silnem naletu skorajda ujel.
Ostržek je že slišal tik za sabo težko pasje sopenje in čutil celό vroč puh 
Bliskove sape.
Na serčo pa obala ni bila več daleč in morje je bilo le še nekaj korakov 
pred nijm. Komaj je prisopihal do nje, že se je pognal ko žaba z 
mojstrskim skokom v vodo. Blisk se je hotel sicer na obali ustaviti, spričo 
presilnega zaleta pa se mu to ni posrečilo in čofnil je tudi sam v vodo. 
Nesrečnež pa ni znal plavati. Da bi se obdržal na gladini, je obupno 
čofotal s šapami po vodi, toda bolj ko je čofotal, bolj se je potapljal. Ko je 
pomolil glavo iz vode, je imel revček od strahu kar izbuljene oči. Obupno 
je zalajal:



»Potapljam se, potapljam!«
»Kar gagni!«
»Pomagaj mi, Ostržek moj, reši me smrti!«
Na te obupne klice na pomoč je Ostržka, ki je imel dobro srce, prevzelo 
sočutje. Pogledal je psa in mu rekel:
»Toda če te rešim, mi moraš obljubiti, da me ne boš več zasledoval in 
nadlegoval.«
»Obljubim, vse ti obljubim! Samo podvizaj se, prosim! Če se boš količkaj 
obotavljal, bo prepozno!«
Ostržek je še nekoliko cincal, ko pa se je spomnil, kako mu je oče večkrat 
pravil, da dobro delo nikdar ne škodi, se je odločil. Splaval je do Bliska, ga 
prijel z obema rokama za rep in ga odvlekel na suh pesek na varno.
Ubogi pes se ni mogel več držati na nogah. Proti svoji volji se je tako napil 
slane vode, da je bil podoben napihnjenemu balonu. Kljub vsemu pa 
Ostržek psu le ni preveč zaupal. Iz previdnosti se je pognal spet v vodo 
in, ko se je oddaljeval od obale, je zaklical rešenemu prijatelju:
»Zdravo, Blisk! Srečno pot, pa pozdravi doma!«
»Zdravo, Ostržek!« je odgovoril pes. »Prisrčna ti hvala, da si me rešil 
smrti. Dobrota in sirota. Če le nanese prilika, se ti oddolžim.«
Ostržek je plaval tik ob obali. Naposled se mu je zazdelo, da je na varnem. 
Ko se je ozrl po obali, je zagledal med skalovjem votlino, nekakšno 
podzemsko jamo, iz katere se je valil visok steber dima.
»V tej votlini mora biti ogenj. Imenitno! Osušim se in pogrejem. In potem? 
Potem bo, kar bo.«
Ko se je tako odločil, se je približal skalovju. Že se je nameraval oprijeti 
pečine, da bi splezal nanjo, ko je začutil, da se pod nijm nekaj vzdiguje in 
ga odnaša v zrak. Brž je hotel zbežati, toda bilo je že prepozno. V svoje 
veliko začudenje se je namreč znašel v močni mreži sredi gomazečih rib 
vseh oblik in velikosti, ki so se zvijale, otepale in premetavale kakor 
pogubljene duše. Hkrati je opazil, da prihaja iz votline grd, tako strašno 
grd ribič, da je bil prava pravcata podoba morske pošasti. Namesto las je 
imel na glavi gost šop zelene trave, zelena je bila koža njegovega telesa, 
zelene so bile njegove oči in zelena njegova brada, ki mu je segala do prsi. 
Bil je močno podoben velikemu zelenemu kuščarju, stoječemu na zadnjih 
nogah.
Ko je ribič potegnil mrežo iz morja, je zadovoljno vzkliknil:
»Hvala bogu, tudi danes se bom lahko napokal rib!«



»Še dobro, da nisem riba!« je menil sam pri sebi Ostržek, ki se mu je 
medtem vračal pogum.
Mrežo z ribami je odnesel ribič v temno, zakajeno votlino, sredi katere se 
je cvrlo v veliki ponvi olje, ki je širilo tako zoprn duh po tlečem stenju, da 
je človeku kar sapo jemalo.
»Zdaj pa malo poglejmo, kaj smo danes dobrega ujeli!« je rekel zeleni 
ribič, ko je segel v mrežo z orgomni, pekovskemu loparju podobno roko, 
in privlekel iz nje pest barbonov.
»Dobri so ti barboni!« je momljal, medtem ko jih je ogledoval in vohal, 
nato pa metal v veliko prazno skledo.
To se je ponavljalo in vsakikrat, ko je segel po novih ribah, so se mu kar 
sline pocedile in poželjiva je zabrundal:
»Krasni so ti osliči!
Imenitne te orade!
Slastni ti morski listi!
Izvrstni ti brancini!
Ljubke te sardelce!«
In lahko si mislite, da so zleteli ti osliči, orade,morski list, sardele in 
brancini v skledo in šli kmalu delat družbo barbonom. Ostržek je ostal 
zadnji v mreži.
Komaj pa ga je ribič potegnil iz nje, se je začudeno zastrmel vanj z 
zelenimi očmi in vzkliknil skoraj v strahu:
»Kakšna vražja riba pa je to? Ne pomnim, da bi bil kdaj take jedel.«
Zopet ga je natančno opazovati, in ko si ga je od vseh strani dobro 
ogledal, je rekel:
»Razumem. Najbrž bo morski rak.«
Ves užaljen, da ga je zamenjal z rakom, se je Ostržek jezno zadrl nanj:
»Kakšen rak, za vraga! Le pazite kako boste ravnali z mano! Saj sem 
lutka!«
»Lutka?« je odgovoril ribič. »Gromska strela, lutke med ribami pa še ne 
poznam. Tem bolje! Še z večjo slastjo te pojem!«
»Pojeste? Mar res nočete razumeti, da nisem riba? Kaj ne slišite, da 
govorim, in ne vidite, da sem razumno bitje kakor vi?«
»Prav zares,« je pripomnil ribič, »in ker vidim, da si riba in na srečo znaš 
še govoriti in misliti, bom tudi ravnal s teboj sila obzirno.«
»To se pravi?«



»V znamenje prijateljstva in posebnega spoštovanja do tebe ti prepustim, 
da kar sam izbereš, ali hočeš biti ocvrt v ponvi ali rajši kuhan v kozici v 
paradižnikovi omaki.«
»Po pravici povedano,« je odgovoril Ostržek, »če že lahko izbiram, si želim 
svobodo, rad bi se vrnil domov.«
»Menda se šališ. Mar res misliš, da bom opustil izredno priliko, ki se mi 
ponuja, da okusim tako redko ribo? Na ribo lutko ne naletiš tako zlepa v 
tem morju. To prepusti kar meni. Ocvrem te z vsemi drugimi ribami in 
boš zadovoljen. Biti ocvrt v družbi je vselej tolažilno.«
Ob teh besedah se je Ostržek zjokal; stokal je in rotil ribiča, vekal in 
vzdihoval:
»O, mnogo bolje bi bilo, da bi šel v šolo! Poslušal sem tovariše, malopridne 
pajdaše, zdaj sem jo pa skupil! Joj, joj, prejoj!«
In ker se je otepal in zvijal kakor jegulja in se po vsi sili skušal izmuzniti 
zelenemu ribiču iz krempljev, je vyel ribič in lubja trstike spleteno 
vrvico, in ko ga je z njo dobro povezal čez roke in noge kakor suho 
salamo, ga je vrgel med druge ribe na dno sklede.
Potem je vzel leseno posodo, polno moke, in začel posipati ribe. Ko so bile 
vse dobro posute z moko, jih je zmetal v ponev, da so se cvrle.
Prvi so zaplesali v vrelem olju osliči, za njimi so zacvrčali brancini, nato 
orade, potem morski listi, sardele in nazadnje je prišel na vrsto Ostržek. 
Videč, da se mu bliža smrt (in kako strašna smrt!), ga je prevzel tak 
strah in drget, da ni imel ne glasu ne sape, da bi še lahko prosil milosti.
Samo njegove oči so še prosile. Ne da bi se za to kaj zmenil, ga je zeleni 
ribič petkrat ali šestkrat povaljal v moki, da je bil od pet do glave bel 
kakor lutka iz mavca, nato pa ga je prijel za glavo in ...

OSTRŽEK SE VRNE K PLAVOLASKI.
VILA MU OBLJUBI, DA SE BO SPREMENIL IZ LUTKE
V PRAVEGA DEŠKA.
SLAVNOSTNI ZAJTRK Z MLEČNO KAVO
V PROSLAVO TEGA VELIKEGA DOGODKA

Prav tedaj, ko je ribič hotel spustiti Ostržka v ponev, je prilomastil v 
votlino velik pes, ki ga je privabil duh po ocvrtih ribah.



»Poberi se!« se je grrozeče zadrl nanj ribič, ki je še vedno držal v rokah po 
moki povaljanega Ostržka. Toda sestradani pes je le cvilil in mahal z 
repom, kakor bi hotel reči:
»daj mi nekaj ocvrtih rib, pa te pustim pri miru!«
»Izgini ti pravim!« je ponovil ribič in vzdignil nogo, da bi ga brcnil.
Tedaj se mu je pes, ki lačen ni poznal šale, renčaje postavil po robu ter 
mu pokazal ostre zobe.
Nenadoma se je oglasil v votlini slaboten glasek:
»Reši me, Blisk, če ne, bo po meni!«
Pes je takoj spoznal Ostržkov glas in se hkrati v svoje veliko začudenje 
prepričal, da prihaja ta glas prav iz mokastega osvaljka, ki ga je držal 
ribič v rokah. In kaj je tedaj storil? V mogočnem skoku je popadel ta 
mokasti osvaljek in, držeč ga narahlo med zobmi, bliskovito planil iz 
votline.
Ves besen, da mu je pes iztrgal iz rok ribo, ki bi jo bil tako rad pojedel, se 
je ribič pognal za njim. Po nekaj korakih pa ga je napadel tak kašelj, da se 
ni moral vrniti.
Ko je Blisk prihitel do steze, ki je držala v vas, je obstal in narahlo položil 
prijatelja Ostržka na tla.
»Kako naj se ti oddolžim?« je vprašal Ostržek.
»Ne delaj si skrbi,« je odgovoril pes. »Ti si rešil mene in jaz sem se ti 
oddolžil. Tako je pač, pomagati moramo drug drugemu.«
»Kako pa si zašel v votlino?«
»Ležal sem na morski obali bolj mrtev kot živ. Veter pa mi je prinašal od 
daleč duh po cvrtih ribah. To mi je zbudilo tek in šel sem za vonjem. Ko 
bi bil prišel le minuto pozneje...«
»Molči, samo molči!« je vzkliknil Ostržek, ki je še ves trepetal od 
prestanega strahu. »Nikar mi tega ne pravi! Da si prišel le minuto 
pozneje, bi me bil ribič že ocvrl, požrl in prebavil... Brrrr! Kar zona me 
obhaja, če na to le pomislim!«
Blisk je smehljaje se pomolil desno taco Ostržku in slednji mu jo je v znak 
resničnega prijateljstvakrepko stisnil. Nato sta se ločila. Pes se je vrnil 
domov, Ostržek pa je stopil do bližnje koče in vprašal starčka, ki se je 
sončil pred hišnim pragom:
»Ali vam je kaj znano, očka, o dečku Nejčku, ki je bil ranjen v glavo?«
»Dečka so prinesli ribiči v tole kočo in zdaj...«
»Zdaj je najbrž mrtev!« mu je Ostržek ves prepaden posegel v besedo.
»Ne, živ je in se je že vrnil domov.«



»Res, prav zares?« je vzkliknil Ostržek in kar poskočil od veselja. »Torej 
rana ni bila nevarna?«
»Lahko bi bila prav nevarna in celό smrtna,« je odgovoril starček, »zakaj 
zagnali so vanj debelo, v usnje vezano knjigo.«
»Pa kdo mu jo je vrgel?«
»Njegov sošolec, neki Ostržek.«
»In kdo je ta Ostržek?« je vprašal Ostržek potuhnjeno.
»Pravijo, da je hudoben otrok, potepuh, pravi pobalin.«
»Laži! Same laži!«
»Kaj ga poznaš?«
»Samo na videz,« je odgovoril navihanec.
»In kako sodiš ti o njem?« je vprašal starček.
»Zdi se mi kar dober dečko, ves vnet za šolo, ubogljiv in sila navezan na 
očeta in svojo družino.«
Ko je takole tjavdan stresal te laži, se je nehote dotaknil nosa in spoznal, 
da se mu je podaljšal za célo dlan. Prestrašen je kriknil:
»Nikar ne verjemite, očka, da je Ostržek res tako vzoren otrok, kakor 
sem vam pravkar natvezel. O, poznam ga prav dobro in lahko vam 
zagotovim, da je res slab otrok, neubogljiv in nepoboljšljiv lenuh. 
Namesto da bi hodil v šolo, se rajši pajdaši z malopridnimi tovariši, se 
potepa in rogovili.«
Komaj je spregovoril te besede, se mu je nos spet skrčil, da je bil tak 
kakor prej.
»Zakaj si pa ves tako bel?« ga je vprašal starček nenadoma.
»Povem vam ... veste, nehote sem se obdrgnil ob sveže popleskano steno,« 
je odgovoril Ostržek, ker zaradi sramote ni maral pripovedovati, kako so 
ga kot ribo povaljali po moki, da bi ga ocvrli v ponvi.
»In kako si prišel ob suknjo, hlače in kapo?«
»Naletel sem na tatove, ki so me do golega slekli. Povejte mi, očka, ali 
imate kako staro obleko, da se lahko vrnem domov?«
»Otro moj, z oblekami je križ. Imam samo vrečo za volčji bob. Če hočeš, jo 
lahko vzameš, tamle je.«
Ostržku ni bilo treba dvakrat reči. Takoj je vzel prazno vrečo, napravil s 
škarjami majhno luknjo na dnu in dve ob straneh ter jo oblekel kakor 
srajco. In tako lahno oblečen se je napotil proti vasi.
Po poti pa mu ni bilo nič kaj prijetno pri duši. Obotavljal se je, stopil je 
korak naprej, pa spet nazaj. Sam pri sebi pa je menil:



»Le kako naj se pokažem pred oči dobre vile? Kaj poreče, ko me bo 
zagledala? Mi odpusti to novo nepremišljenost? Stavim, da mi je ne 
odpusti! Oh, ne odpusti mi, prav gotovo da ne. Čisto prav mi je! Zares 
sem hudobnež. Vedno obetam, da se bom poboljšal, pa nikdar ne držim 
besede!«
V vas je prišel, ko je bila že trda noč. Ker je razsajala nevihta in je lilo kot 
iz škafa, je šel kar naravnost proti vilinemu domu, s trdnim namenom, 
da potrka in poprosi, naj mu odprό. Ko je prišel do hiše, pa mu je 
nenadoma upadel pogum. Namesto da bi bil potrkal, je zbežal kakih 
dvajset korakov naprej. Nato se je vrnil k vratom, pa se je zopet 
obotavljal. Vrnil se je tretjič – zaman. Šele četrtič je trepetaje prijel za 
železno trkalo in prav narahlo potrkal.
Čakal je in čakal, a šele čez kake pol ure se je vendarle odprlo okno v 
najvišjem nadstropju (hiša je bila namreč štirinadstropna) in prikazal se 
je polž s prižgano lučko na glavi. Vprašal je:
»Kdo trka ob tej uri?«
»Je vila doma?« je vprašal Ostržek.
»Vila spi in ne mara, da jo kdo budi. Kdo pa si?«
»Jaz.«
»Kdo je ta jaz?«
»Ostržek.«
»Kateri Ostržek?«
»Lutka, ki stanuje v tej hiši z vilo.«
»Oh, razumem,« je rekel polž, »koj pridem dol in ti odprem.«
»Pohiti, prosim te, saj skoro umiram od mraza!«
»Jaz sem polž, otrok moj, in polžem se nikdar ne mudi.«
Minila je ura, minili sta dve, a vrata se še niso odprla. Ostržek, ki je bil 
ves premočen, je kar trepetal od mraza in strahu. Zdaj se je osrčil in 
potrkal še drugič, močneje.
Na trkanje se je odprlo okno eno nadstropje niže in prikazal se je zopet 
polž.
»Lepi polžek,« je vzkliknil Ostržek s ceste, »čakam že dve uri. In dve uri 
sta v tej groyni noči kakor dve dolgi leti. Pohiti, za božjo voljo!«
»Otrok moj,« je odgovorila mirna in spokojna živalica, »otrok moj, jaz sem 
polž in polžu se nikdar ne mudi.«
Nato se je okno zopet zaprlo.
Kmalu je odbilo polnoč, potem eno, nato dve po polnoči, vrata pa so bila 
še vedno zaprta.



Tedaj pa je minilo Ostržka potrpljenje. Besno je zagrabil trkalo na vratih 
in hotel potrkati tako močno, da bi zabobnelo po vsej hiši. Železno trkalo 
pa se je na mah izpremenilo v živo jeguljo, ki se mu je izvila iz rok in 
izginila v mlakuži sredi ceste.
»Tako torej,« je vpil Ostržek čedalje bolj besen. »Če mi je trkalo izginilo, si 
bom pomagal pa z brcami!«
Stopil je nekaj korakov nazaj, nato pa se je zaletel un z vso silo brcnil v 
vežna vrata. Sunek je bil tako močan, da se mu je stopalo do pete zarilo v 
les. Zaman se je trudil, da bi izvlekel nogo. Stopalo mu je tičalo v lesu 
kakor zakovičen žebelj. Zdaj si pa predstavljajte Ostržka! Do jutra je 
moral prebiti z eno nogo na tleh, z drugo pa v zraku.
Zjutraj, ko se je že danilo, so se vrata naposled odprla. Žurna živalica je 
potrebovala za pot iz četrtega nadstropja do praga samo devet ur. Naj 
pripomnim, da se je pri tem še pošteno spotila.
»Kaj pa delaš s to nogo v vratih?« je polž smeje se vprašal Ostržka.
»Zadela me je nesreča. Daj, lepi polžek, pomagaj mi, da se rešim teh 
muk!«
»Tu je, otrok moj, potreben tesar. Tesarstvo pa ni moj poklic.«
»Poprosi v mojem imenu vsaj vilo...«
»Vila spi in ne pusti, da jo kdo budi.«
»Kaj pa naj počnem takole tu ves božji dan pribit k vratom?«
»Za zabavo preštevaj mravlje, ki lezejo po cesti.«
»Daj mi vsaj kaj jesti, kajti moči mi že pešajo.«
»Takoj!« je rekel polž.
In res. Po treh urah in pol se je vrnil s srebrnim krožnikom na glavi. Na 
krožniku je bil kruh, pečena piška in štiri zrele marelice.
»Tu je zajtrk, imeniten zajtrk, ki ti ga pošilja vila,« je rekel polž.
Ob pogledu na vse te dobrote je bil Ostržek kar potolažen. Kako strašno 
pa je bilo njegovo razočaranje, ko je ob prvem grižljaju spoznal, da je 
kruh iz mavca, piška iz lepenke, matelice pa iz alabastra, iz tako lepo 
pobarvanega alabastra, da so bile videti kakor prave. Najrajši bi se bil 
zjokal in se popolnoma predal obupu, najrajši bi bil treščil koržnik z 
vsem po tleh, toda njegova žalost je bila tako huda, oslabelost želodca pa 
tako obupna, da je pri priči omedlel.
Ko se je zopet zavedel, je ležal na zofi in ob njem je stala vila.
»Tudi tokrat ti odpustim,« mu je rekla Plavolaska, »a gorje ti, če mi še 
katero zagodeš.«
Ostržek je prisegel Plavolaski, da se bo pridno učil in vedno lepo vedel.



In res je bil vse leto mož beseda. Ob končnih šolskih izpitih ga je doletela 
celό čast, da je bil razglašen za najboljšega učenca na šoli. Njegovo 
obnašanje je bilo tako hvale vredno in vzorno, da mu je Plavolaska vsa 
zadovoljna rekla:
»Jutri se naposled uresniči tvoja goreča želja.«
»Katera pa?«
»Jutri prenehaš biti lesena lutka in postaneš pravi deček.«
Kdor ni videl Ostržkovega veslja ob tej težko pričakovani novici, si ga 
sploh ne more predstavljati. Da bi proslavili ta veliki dogodek, bi morali 
biti povabljeni naslednjega dne vsi njegovi prijatelji in sošolci na 
slavnostno pojedino v vilino stanovanje.
Obetal se je zares lep in vesel dan, toda...
Na žalost se pojavi v življenju vselej neki »toda«, ki vse pokvari.

NAMESTO DA BI POSTAL OSTRŽEK
PRAVI DEČEK, POTUJE S TOVARIŠEM TRLICO
V DEŽELO IGRAČ

Seveda je Ostržek brž poprosil vilo za dovoljenje, da povabi prijatelje na 
domačo slavnost.
Vila mu je rekla:
»Le pojdi vabit svoje tovariše na jutrišnjo pojedino, pazi pa, da se vrneš 
še pred nočjo. Razumeš?«
»V dobri uri bom že nazaj,« je odgovoril Ostržek.
»Pazi, Ostržek, otroci kaj radi obljubljajo, težko pa obljubo držijo!«
»Ali jaz nisem tak figa mož kot drugi. Če dam besedo, jo tudi držim.«
»Bomo videli. Če ne boš ubogal, tem slabše zate.«
»Zakaj?«
»Ker otroci, ki ne ubogajo pametnejših, vselej zabredejo v nesrečo.«
»Saj to sem že občutil na lastni koži,« je odgovoril Ostržek. »Zdaj ni več 
nevarnosti.«
»Videli bomo, ali boš mož beseda.«



Ostržek ni rekel niti besedice več, poydravil je dobro vilo, ki mu je bila 
hkrati mati, in popevajoč kar odplesal skozi vrata.
V dobri uri je povabil vse prijatelje.
Nekateri so takoj z veseljem sprejeli povabilo, drugi so se v začetku sicer 
branili, ko so pa slišali, da bodo kruhki za kavo obloženi z maslom tudi od 
zunaj, so se vdali in rekli:
»Naj bo, pa pridemo, da ti napravimo veselje.«
Ostržek pa je imel med sošolci tovariša, na katerega je bil najbolj 
navezan in ga je imel od vseh najrajši. Ime mu je bilo Romeo, zaradi suhe 
in vitke postave pa so ga vsi klicali Trlica.
Trlica je bil največji lenuh in potepuh v šoli, a Ostržek ga je imel kljub 
temu rad. Šel ga je vabit na pojedino, toda ni ga našel doma. Vrnil se je 
drugič, a Trlice še vedno ni bilo. Vrnil se je tretjič – zaman.
Kje naj ga najde? Iskal ga je vsepovsod in končno ga je le iztaknil na 
podstenju neke kmečke hiše.
»Kaj pa delaš tu?« ga je vprašal Ostržek, ko se mu je približal.
»Čakam, da odpotujem opolnoči.«
»Kam pa greš?«
»Daleč daleč!«
»Trikrat sem te že iskal doma.«
»Kaj pa bi rad?«
»Še ne veš za véliki dogodek? Ne veš, kakšna sreča me čaka?«
»Kakšna pa?«
»Jutri preneham biti lutka in postanem otrok, kakor ste ti in vsi drugi.«
»Čestitam!«
»Jutri te pričakujem doma na gostiji.«
»Saj ti pravim, da odpotujem še nocoj.«
»Ob kateri uri?«
»Kmalu.«
»Kam si se pa namenil?«
»pojdem v deželo, ki je najlepša na svetu, prava Indija Koromandija.«
»In kako se imenuje?«
»Imenuje se Dežela igrač. Zakaj ne greš tudi ti?«
»Jaz? Ne, zares ne!«
»Ni prav, Ostržek! Še kesal se boš, če ne greš, verjemi mi! Kje najdeš 
lepšo deželo za otroke od te? Tam ni ne šol ne učiteljev ne knjig. Tam se 
ni treba nikoli učiti. Ob četrtkih ni pouka in teden ima šest četrtkov in 
eno nedeljo. Samo pomisli, da se poletne počitnice začno prvega junija in 



končajo zadnjega maja. To ti je dežela kakor nalašč zame. Take bi morale 
biti vse omikane dežele na svetu.«
»Kako pa potekajo dnevi v Deželi igrač?«
»Samo v igri in zabavi od jutra do večera. Zvečer ležeš, zjutraj pa se 
veselo rajanje začenja znova.«
»Hm!« je zamrmral Ostržek in pri tem narahlo pokimal z glavo, kakr bi 
hotel reči: »Ej, tako življenje bi prijalo tudi meni!«
»Torej hočeš z mano? Da ali ne? Odloči se!«
»Ne, ne, zares ne! Obljubil sem vili, da postanem priden otrok, in obljubo 
hočem tudi držati. In ker vidim, da sonce že zahaja, te zapuščam in 
grem. Torej zdravo, pa srečno pot!«
»Kam pa se ti tako strašno mudi?«
»Domov. Dobra vila želi, da sem doma še pred nočjo.«
»Le dve minuti še počakaj!«
»Pozen bom.«
»Dve minuti samo.«
»In če se bo vila jezila?«
»Naj se le jezi! Ko se naveliča, se že pomiri,« je rekel paglavec.
»Kako pa greš, sam ali v družbi?«
»Kaj sam, več kot sto nas bo!«
»Pa pojdete peš?«
»Kmalu pride pome voz in me odpelje do meje tiste presrečne dežele.«
»O, kaj bi dal, da bi prišel voz še sedaj!«
»Zakaj pa?«
»Da bi vas videl, ko se odpeljete.«
»Ostani še malo, pa nas boš videl!«
»Ne, ne! Domov moram.«
»Počakaj vsaj še dve minuti!«
»Kar preveč sem se že zamotil. Vila bov skrbeh zame.«
»Uboga vila! Mra se boji, da te požro netopirji?«
»Ali veš za gotovo,« je vprašal Ostržek, »da v tisti deželi zares ni šol?«
»Niti sencee o kaki šoli!«
»Tudi učiteljev ne?«
»Nobenega!«
»In da se tam sploh ni treba učiti?«
»Nikoli, nikoli, nikoli!«
»Kako krasna dežela!« je vzkliknil Ostržek in kar sline so se mu pocedile. 
»Kako krasna dežela! Še nikar nisem bil tam, živo pa si jo predstavljam.«



»Zakaj ne greš tudi ti?«
»Zaman me skušaš. Zdaj sem že dal besedo dobri vili, da postanem 
radosten otrok, in besedo hočem držati.«
»Torej zdravo in pozdravi mi po vrsti vse šole, gimnazije in liceje, ki jih 
srečaš po poti!«
»Zdravo, Trlica, želim ti prav srečno pot, zabavaj se in se kdaj pa kdaj 
spomni svojih prijateljev!«Po teh besedah je napravil Ostržek dva 
koraka, kakor da gre, pa je obstal, se ozrl po prijatelju in ga spet vprašal: 
»Ali veš prav za gotovo, da se začno počitnice že prvega junija in trajajo 
do zadnjega maja?«
»Seveda!«
»Prekrasna dežela!« je ponovil Ostržek in kar pljunil od navdušenja. 
Potem je odločno pozdravil: »Zdaj pa zares zbogom, pa srečno!«
»Zdravo!«
»Kdaj praviš, da odpotuješ?«
»Kmalu.«
»Škoda. Ko bi ne bilo treba čakati več kot eno uro, bi kar počakal.«
»In vila?«
»Tako in tako sem že pozen. Če pridem kako uro prej ali pozneje, je zdaj 
že vseeno.«
»Ubogi Ostržek! Pa če se bo vila jezila?«
»Naj se kar jezi. Ko se naveliča, se pomiri.«
Medtem je nastala noč, trda, gluha noč. Nenadoma sta zagledala v 
daljavi premikajočo se lučko ter zaslišala zvončkljanje kraguljčkov in 
komaj slišen, komarjevemu brnenju podoben pritajen glas trobente.
»Glej ga!« je vzkliknil Trlica in skočil pokonci.
»Kaj pa je?« je vprašal Ostržek tiho.
»Voz, ki prihaja pome. Torej greš ali ne?«
»Pa je prav res,« je vprašal Ostržek, »da se otrokom v tisti deželi ni treba 
nikoli učiti?«
»Nikdar, nikdar, nikdar!«
»Kako lepa dežela! Kako krasna dežela! Kako čudovita dežela!«

PO PETIH MESECIH VESELJAČENJA
ZAČUTI OSTRŽEK, DA MU RASTEJO OSLOVSKA UŠESA
IN DA POSTAJA PRAVI OSEL Z REPOM



Naposled je voz prispel. Privozil je brez najmanjšega ropota, ker so bila 
kolesa ovita s prelivom in cunjami. Voz je vleklo dvanajst parov osličkov, 
enake velikosti, toda različne barve.
Nekateri so bili sivi, drugi čisto beli, tretji pikčasti kakor mešanica 
pepela in soli, drugi spet lisasti z velikimi rumenimi in svetlo rjavimi 
marogami.
Najbolj čudno je bilo pri vsem tem, da teh dvanajst parov, se pravi 
štiriindvajset osličkov, ni imelo na nogah podkev, kakor jih ima navadna 
vprežna in tovorna živina, temveč so bili vsi obuti v prave čevlje iz 
belega usnja.
Kaj pa voznik?
Mislite si možica, ki je bolj širok kakor dolg, ves mehak, masten in 
zavaljen, prava velika maslena kepa, z obrazom, okroglim kakor jabolko, 
z vedno smehljajočimi se usteci, s priliznjenim, tankim glasom 
mjavkajoče mačke, ko se dobrika gospodinji. Brž ko so otroci zagledali 
voznika, so ga na mah vzljubili in kar tekmovali med seboj, da bi se med 
prvimi prerinili na voz in se odpeljali z nijm v tisto čudežno deželo, 
označeno na zemjlevidu z zapeljivim imenom ,Dežela igrač'.
Voz je bil poln samih otrok, starih od osem do dvanajst let, ki so se tako 
tesno tiščali drug drugega kakor sardele v škatli.
Voyili so se vse prej ko udobno, bili so stlačeni, da se še dihati ni dalo, pa 
nobeden ni vzdihoval, nobeden tožil. Tolažilna misel, da pridejo Ðe v 
nekaj urah v deželo, kjer ne bo ne knjig ne šol ne učiteljev, je vse tako 
prevzela, da so bili razigrani in nasmejani in da niso čutili neugodja in 
naporov ne lakote in žeje ne zaspanosti.
Komaj je voz obstal, se je voznik obrnil do Trlice in ga nadvse ljubeznjivo 
in s priliznjenim smehljajem vprašal:
»Povej mi, lepi dečko, ali hočeš tudi ti v srešno deželo?«
»Seveda hočem.«
»Toda, dragec moj, na vozu ni več prostora. Saj vidiš, da je že zvrhano 
poln.«
»Potrpel bom,« je odgovoril Trlica. »Če ni prostora na vozu, bomsedel kar 
na oje.« In že se je skolehal na oje.
»In ti, ljubček moj,« je Možicelj ljubeznivo vprašal Ostržka, »kaj 
nameravaš? Greš z nami ali ostaneš tu?«
»Ostanem,« je odgovoril Ostržek. »Moram domov, hočem se učiti in se v 
šoli izkazati kakor vsi pridni otroci.«



»Želim ti srečo!«
»Ostržek,« je zaklical tedaj Trlica, »pridi in z nami boš užival srečo!«
»Ne, ne, ne!«
»Pridi z nami v neskonšno veselje!« se je oglasilo nekaj glasov z voza.
»Pridi z nami v neskončno srečo!« je ponovilo kakih sto glasov hkrati.
»Kaj bi pa dejala moja dobra vila, če bi šel z vami?« je rekel Ostržek, ki je 
že popuščal in omahoval.
»Ne bodi taka mila jera! Pomisli samo, da gremo v deželo, kjer bomo po 
mili volji skakaliin se igrali od jutra do večera.«
Ostržek ni odgovoril, samo globoko je vzdihnil. Nato je vzdihnil še enkrat 
in šele po tretjem vzdihu se je naposled odločil:
»Napravite mi malo prostora, z vami grem!«
»Vsa mesta so zasedena,« je rekel Možicelj, »toda, da ti pokažem, kako si 
nam dobrodošel, ti lahko odstopim svoje mesto na kozlu.«
»In vi?«
»Pojdem peš.«
»Ne, tega zares ne morem dopustiti,« se je branil Ostržek, »rajši zajaham 
enega od osličkov.«
To je rekel in že se je približal desnemu osličku prvega para, da ga 
zajaha, toda osliček se je naenkrat obrnil in ga z gobcem tako silovito 
sunil v želodec, da se je kar prekopicnil.
Mislite si škodoželjni, rasposajeni smeh, ki se je razlegel ob tem prizoru. 
Samo Možicelj se ni smejal. Ljubeznivo se je približal upornemu osličku, 
hlinil je poljub, pri tem pa mu je odgriznil polovico desnega ušesa.
Medtem se je Ostržek ves razkačen pobral in se s skokom pognsl na 
hrbet uboge živali. Skočil pa je tako spretno, da so se mu otroci nehali 
smejati in začeli vzklikati: »Živel Ostržek!«
Sledilo je navdušeno ploskanje.
Nepričakovano pa je osliček vzdignil obe zadnji nogi in tako sunkovito 
otresel s sebe nadležno breme, da je ubogi Ostržek omahnil in odletel na 
kup kamenja ob cesti.Izbruhnil je nov smeh. Le Možicelj se ni smejal. 
Ljubezen do nemirnega oslička ga je tako prevzela, da mu je s poljubom 
odgriznil še polovico drugega ušesa. Potem je rekel Ostržku:
»Zdaj pa ga brez strahu zajaši. Osličku so rojile čudne muhe po glavi. 
Toda jaz sem mu zašepetal nekaj v uho in upam, da bo kar krotek in 
pameten.«
Ostržek je zajahal oslička in voz se je premaknil.



Ko so oslički dirjali in je voz veselo poskakoval po kamenju velike ceste, 
se je zdelo Ostržku, da sliši pritajen, komaj slišen glas, ki mu pravi:
»Uboga trapa! Delaš po svoji neumni pameti, pa se boš še britko kesal!«
Skoraj prestrašeno se je oziral Ostržek na vse strani, da bi dognal, od kod 
prihaja ta glas, videl pa ni nikogar. Osliški so dirjali, voz je ropotal, otroci 
na vozu so spali, Trlica je smrčal kakor polh, Možicelj na kozlu pa je 
potihoma popeval:
   »Vsi ponoči spijo,
   Le jaz ne spim nikdar...«
Ko so se peljali še pol kilometra, je zaslišal Ostržek tih, očitajoč glas:
»Kar zapomni si, šema neumna! Otrokom, ki se nočejo učiti in ki se 
požvižhajo na knjige, šolo in učitelje, ki mislijo samo na igre in zabavo, se 
ne obeta v življenju nič dobrega. To vem iz lastne izkušnje in zato ti 
lahko rečem: pride še dan, ko boš jokal tudi ti, kakor jočem jaz, toda tedaj 
bo prepozno!«
Ob teh tihih besedah je Ostržek ves preplašen razjahal in prijel oslička za 
hrbet. Mislite s zdaj, kako je začuden obstal, ko je videl, da osliček res 
joka, joka kakor pravi otrok!
»Hej, gospod Možicelj!« je poklical Ostržek voznika, »glejte no, ta osliček 
pa joka.«
»Naj kar joka, se bo že smejal, ko se oženi!«
»Kaj ste ga mar naučili tudi govoriti?«
»Ne. Sam se je naučil izgovarjati nekaj besed, ko je bil tri leta v družbi 
dresiranih psov.«
»Uboga žival!«
»Brž, brž,« je rekel Možicelj, »ne izgubljajmo časa s tem cmerljavim 
osličkom. Zajahaj ga in pojdimo! Noč je hladna in pot še dolga.«
Ostržek je molče ubogal. Voz je oddrdral in zjutraj ob zori so srečno 
prispeli v Deželo igrač.

Ta dežela ni bila podobna nobni drugi deželi na svetu.Tu so prebivali 
sami otroci. Najstarejšim je bilo štirinajst, najmlajšim komaj osem let.
Po cestah samo hrupno veselje, sam vršič in direndaj, da bi človek kar 
zbežal. Vsepovsod gruče paglavcev, ki so igrali za orehe ali pa za denar. 
Nekateri so brcali žogo, drugi so se vozili na kolesu, tretji so jahali na 
lesenih konjičkih. Tu so se igrali slepe miši, tam so se lovili in podili.
Nekateri so kot burkeži požirali goreče predivo, drugi so deklamirali, 
tretji peli. Nekaj jih je prevračalo kozolce, ta je hodil po rokah, oni se je 



podil za obročem. Nekdo se je sprehajal, oblečen kot general, s papirnato 
čako in sabljo iz lepenke. Tu se je razlegal smeh, ondi tuljenje, tam spet 
klicanje; tu ploskanje, tam žvižganje. Nekdo je celό kokodajsal, 
oponašajoč kokoš, ki je znesla jajce. Povsod hrumeči živžav, trušč in divji 
hrup, da bi oglušel, ko bi si ne zatiskal ušes. Po vseh trgih so igrala 
lutkovna gledališča, kjer so se otroci kar trli od jutra do noči. Vsi zidovi 
so bili počečkani z ogljem in povsod si lahko bral takele napise:
Živijo igrače (namesto živele)! Nočemo šolo, hočemo šalo (namesto 
nočemo šole)! Proč s o-slovnico! Dol s trapastmi učitelji (namesto s 
trapastimi)! Razen teh je bilo še mnogo drugih podobnih duhovitosti.
Ostržek, Trlica in vsi drugi otroci, ki so se pripeljali z Mošicljem, so se 
takoj ob prihodu v mesto pomešali med otročad in se brž spoprijateljili z 
njo. Kdo je bil bolj srečen, kdo bolj zadovoljen! Med neprestanimi šalami 
in pestrimi igrami in zabavami so minevale ure, dnevi in tedni, da sami 
niso vedeli kdaj.
»Kako lepo življenje!« je vzkliknil Ostržek vselej, kadar je slučajno srečal 
Trlico.
»Torej le vidiš, da sem imel prav,« je odgovarjal Trlica, »Ti si pa še okleval 
in nisi hotel z nami. Vtepel si si celo v glavo, da se vrneš domov k svoji 
vili in se boš še naprej trapil in tratil čas z učenjem. Da si se rešil 
dolgočasnih knjig in šole, se moraš zahvaliti samo meni, mojim nasvetom 
in mojemu prizadevanju. Priznavaš to? Samo resnični prijatelji so lahko 
tako uslužni.«
»Res je, Trlica! Zdaj sem zares zadovoljen, in to je tvoja zasluga. Toda, ali 
veš kaj je učitelj rekel, ko je govoril o tebi? Vedno me je svaril: ,Nikar se 
preveč ne pajdaši s tem pobalinom, kajti Trlica je malopriden tovariš in 
ti lahko svetuje samo slabo!'«
»Ubogi učitelj!« je odgovoril Trlica in pomilovalno zmajeval z glavo. »O, 
dobro vem, da me je imel na piki in da me je vedno rad opravljal, pa sem 
velikodušen in mu odpuščam.«
»Plemenita duša!« je vzkliknil Ostržek, objel prijatelja in ga poljubil na 
oči.
Celih pet mesecev je trajalo to veselo, brezskrbno življenje. Med 
zabavami in veseljačenjem so naglo minevali dnevi, ne da bi bilo treba 
kdaj pogledati v knjigo ali iti v šolo. Nekega jutra, ko se je Ostržek zbudil, 
pa ga je – jojme! – čakalo hudo presenečenje in ga spravilo ob vso dobro 
voljo.



OSTRŽEK DOBI OSLOVSKA UŠESA, NATO PA
POSTANE PRAVI PRAVCATI OSEL IN ZAČNE RIGATI

In v čem je bilo presenečenje?
Naj vam, dragi moji mali bralci, kar povem. Do presenečenja je prišlo, ko 
se je Ostržek prebudil in se popraskal po glavi pa je spoznal... Le malo 
ugibajte, kaj je spoznal. V svoje veliko začudenje je spoznal, da so mu 
ušesa zrasla za celo ped.
Saj veste, da je imel Ostržek od rojstva prav majhna ušesa, da jih s 
prostim očesom še videti ni bilo. Zdaj si pa predstavljajte, kako je 
začuden obstal, ko je z roko nenadoma zadel v ušesa, ki so mu čez noč 
tako zrasla, da so bila prava omela. Takoj je začel iskati zrcalo, da bi se 
pogledal, ker pa ga ni mogel najti, je napolnil umivalnik z vodo in se 
pogledal v njej. In videl je, - da bi tega nikdar ne videl! – videl je namreč, 
da je njegov obraz okrašen z veličastnim parom oslovskih ušes.
Prepustim kar vam, da si predstavljate Ostržkovo žalost, sramoto in 
obup!
Bridko se je zjokal in butal z glavo ob zid, toda, bolj ko se je vdajal obupu, 
bolj so mu ušesa rasla in rasla, na konceh pa so mu začele poganjati še 
dlake.
Na njegovo obupno kričanje je stopil v sobo zal svizec, ki je stanoval v 
zgornjem nadstropju. Videč tako obupanega Ostržka, ga je zaskrbljeno 
vprašal:
»Kaj pa ti je, dragi sosed?«
»Bolan sem, dragi moj, hudo bolan. Bolezen, ki me muči, pa me navdaja s 
pravim strahom. Ali se kaj razumeš na utripanje srca?«
»Malo že.«
»potipaj mi žilo in povej, ali imam mrzlico.«
Svizec je vzdignil sprednjo desno taško in, ko je Ostržku otipal žilo, je 
vzkliknil:
»Prav žal mi je, dragi prijatelj, da ti moram razodeti nekaj sila 
neprijetnega.«
»Kaj pa?«
»Prijatelj, prav hudo mrzlico imaš.«
»Kakšno pa?«
»Oslovsko mrzlico!«



»Ne razumem, kaj naj to pomeni,« je odgovoril Ostržek, čeprav je prav 
dobro vedel.
»Ti pa pojasnim,« je rekel svizec. »Vedi torej, da v dveh, treh, urah ne boš 
več lutka ne deček...«
»Kaj pa bom?«
»V dveh, treh urah postaneš pravi pravcati osliček, prav takšen, kakršni 
so tisti, ki vlačijo voziček ali nosijo tovor z zeljem in solato na trg.«
»Jojmene! Jojmene! O, jaz nesrečnež!« je tulil Ostržek, se grabil z rokami 
za ušesa in si jih besno pulil, kakor da niso njegova, temveč nekoga 
drugega.
»Kaj pa hočeš, dragi moj,« ga je tolažil svizec, »ti je že tako sojeno. Saj je že 
v učenih listih zapisano, da se leni otroci, ki se požvižgajo na knjige, šolo 
in učitelje in zapravljajo dragoceni čas v igri in zabavi, prej ali slej 
izpremene v osliške.«
»Pa je res tako?« je vprašal Ostržek ihteč.
»Žal, prav tako! Ves jok in stok je zdaj zaman. Prej bi bil moral pomisliti!«
»Saj nisem sam kriv, verjemite mi, vsega je kriv samo Trlica!«
»Kdo pa je ta Trlica?«
»Moj sošolec. Saj sem se hotel vrniti domov, saj sem se hotel še naprej 
učiti in se izkazati, toda Trlica mi je rekel: ,Kaj bi se trapil z učenjem! 
Čemu bi drgnil šolske klopi? Pojdi rajši z mano v Deželo igrač. Tam se ne 
bo treba učiti, le zabavala se bova od jutra do večera in vedno bova 
vesela.'«
»Zakaj pa si poslušal nasvete tega lažnega prijatelja, tega malopridnega 
tovariša?«
»Zato, sosed moj, ker sem lutka brez pameti in srca! Oh, ko bi imel le 
trohico srca, ne bi bil nikdar zapustil svoje dobre vile, ki me je ljubila 
kakor mati in je storila toliko zame! Zdaj ne bi bil več lutka, marveč 
pameten otrok, kakor je toliko drugih. O, ta Trlica! Če ga le kje iztaknem, 
mu jih nabrenkam, da bo kar zijal!«
In že je hotel ven. Pri vratih se je spomnil, da ima oslovska ušesa. In ker 
se je sramoval, da bi se tak pokazal na cesti, - veste, kaj je napravil? Vzel 
je veliko kapo, si jo posadil na glavo in potegnil čez ušesa.
Potem je odšel in iskal prijatelja vsepovsod. Iskal ga je po cestah, na 
trgih, v gledališčih in drugod, pa ga nikjer ni našel.
Kogarkoli je srečal na cesti, ga je izpraševal po njem, toda nihče ga ni 
videl.
Končno je odšel na njegov dom in tam potrkal.



»Kdo je?« je vprašal Trlica.
»Jaz,« je odgovoril Ostržek.
»Počakaj malo, takoj ti odprem.«
Čez kake pol ure so se vrata odprla. Samo mislite si, kako je Ostržek 
obstal, ko je stopil v sobo in ko je stal pred njim tudi prijatelj Trlica s 
kapo na glavi, s kapo, ki si jo je potisnil prav do nosu.
Ob pogledu na to kapo je bil kar nekam potolažen. Sam pri sebi je menil: 
»Mar muči prijatelja ista bolezen kakor mene? Mar ima tudi on oslovsko 
mrzlico?«
Kot bi ne bil ničesar opazil, ga je smeje se vprašal:
»Kako se pa kaj počutiš, dragi trlica?«
»Imenitno, kakor riba v vodi.«
»Prav zares?«
»Zakaj pa naj bi se hlinil?«
»Počemu, dragi prijatelj, pa imaš potem kapo tako potegnjeno čez ušesa?«
»Predpisal mi jo je zdravnik, ker sem se sunil v koleno. In ti, drago 
Ostržek, zakaj imaš pa ti kapo čez ušesa?«
»Predpisal mi jo je zdravnik zaradi praske na nogi.«
»Ubogi Ostržek!«
»Ubogi Trlica!«
Po teh besedah sta dolgo molčala in se pomilovalno spogledovala.
Naposled je rekel Ostržek tovarišu z milim glasom:
»Daj, dragi Trlica, uteši mi radovednost: te je že kaj trgalo po ušesih?«
»Še nikoli. In tebe?«
»Nikoli. Vsekakornpa moram priznati, da me od davi eno uho 
salamensko skeli.«
»Enake bolečine čutim tudi jaz.«
»Tudi ti? Katero uho te boli?«
»Obe. In tebe?«
Obe. Kaj je to ista bolezen?«
»Bojim se, da je tako.«
»Mi hočeš storiti uslugo, Trlica?«
»Rad, srčno rad.«
»Mi pokažeš svoja ušesa?«
»Zakaj pa ne! Ali prej hočem, dragi Ostržek, videti tvoja.«
»Ne, najprej mi jih pokaži ti.«
»Ne, dragec, prej ti, potem jaz.«
»Potem pa,« je rekel ostržek, »se kar prijateljsko domeniva.«



»Kako pa?«
»Odkrijeva si oba hkrati. Drži?«
»Drži!«
»Torej pozor!«
In Ostržek je začel glasno šteti: »Ena, dva, tri!«
Pri besedici ,tri' sta se oba odkrila in zagnala čepici v zrak. Sledil je 
prizor, neverjeten, toda resničen.
Ko sta Ostržek in Trlica videla, da ju je zadela ista nesreča, nista bila ne 
žalostna ne potrta, temveč sta začela drug drugega zbadati zaradi dolgih 
ušes. Naposled sta prasnila v silen smeh. Smejala sta se, smejala in 
smejala, da bi od smeha skoraj počila. Sredi najhujšega smeha pa je 
Trlica mahoma utihnil, prebledel in otepajoč se zaklical prijatelju:
»Ostržek, na pomoč, na pomoč!«
»Kaj pa ti je?«
»Jojmene! Ne morem več stati pokonci.«
»Saj tudi jaz ne,« je zajokal Ostržek in se jel opotekati.
In pri tem sta se sklonila in že sta začela po vseh štirih krožiti in tekati 
po sobi. Med dirjanjem so se jima začele izpreminjati roke polagoma v 
oslovske noge, obraz se jima je iztegnil v gobec, po hrbtu pa jima je začela 
poganjati svetlo siva dlaka s črnimi lisami.
Pa veste, kateri trenutek je bil za oba nesrečneža najhujši? Najhujši in 
najbolj ponižujoč je bil tisti trenutek, ko sta začutila, da jima je začel 
zadaj rasti rep. Od sramu in žalosti vsa obupana sta hotela ihte 
objokovati svojo usodo. Da bi tega ne bila nkdar storila! Namesto ihtenja 
in tožb se jima je izvilo iz grla pravo oslovsko riganje. Na ves glas sta 
hkrati dvoglasno zarigala; ia – ia – ia!
Takrat je nekdo potrkal na vrata in zavpil:
»Odprita! Možicelj sem, voznik, ki vaju je pripeljal v to deželo. Odprita 
hitro, sicer gorje vama!«

OSLIČKA OSTRŽKA PRODAJAJO NA SEJMU
CIRKUŠKEMU RAVNATELJU. TA GA NAUČI 
PLESATI IN SKAKATI SKOZ OBROČE. NEKI VEČER
SI PRI PADCU POLOMI NOGE IN NEKDO GA KUPI
DA SI NAPRAVI IZ NJEGOVE KOŽE BOBEN



Ker ni nihče odprl, je Možicelj s silovito brco v vrata vdrl v sobo in 
smehljaje se kakor vedno dejal Ostržku in Trlici:
»Vrla dečka! Imenitno rigata. Kar po glasu sem vaju spoznal in že sem 
tu.«
Ob teh besedah sta oslička obstala s sklonjeno glavo, s povešenimi ušesi 
in repom med nogami, docela potrta in poklapána.
Sprva ju je Možicelj gladil, božal in trepljal, potem pa je vzel čokalo in ju 
začel pošteno drgniti.
Ko ju je lepo očohal, da sta se svetila kakor zrcalo, jima je nataknil še 
uzdi in ju odgnal na semenj v upanju, da ju bo tam prodal in pri tem 
nekaj zaslužil.
Na kupce ni bilo treba dolgo čakati. Trlico je kmalu kupil kmet, ki mu je 
pred nekaj dnevi poginil osel. Ostržka pa je kupil ravnatelj neke cirkuške 
družbe klovnov in vrvohodcev; nameraval pa ga je naučiti skakati in 
plesati, kakor je naučil dotlej že nešteto drugih živali svojega cirkusa.
Razumete zdaj, moji mali bralci, kakšen čeden posel je opravljal 
Možicelj? Na vides ves sladek in dober kakor sam med in mleko je ta 
malovrednež kdaj pa kdaj odrinil z vozom pa svetu. Spotoma je zbiral z 
obljubami in sladkim dobrikanjem lene otroke, ki so jim bile knjige in 
šola deveta briga. In ko jih je strpal v svoj voz, jih je odpeljal v Deželo 
igrač, kjer so ves svoj čas zapravljali zgolj v igrah in zabavah. Ko pa so 
ubogi zapeljančki, preziraje učenje ob večnem veseljačenju postali pravi 
oslički, jih je zgrabil in odgnal na trge in sejme. Tako si je v nekaj letih 
nakopičil lep kup denarja in postal milionar.
Kaj se je zgodilo s Trlico, ne vem, znano mi je pa, da je čakalo Ostržka že 
takoj prve dni težko in naporno življenje.
Ko so ga prignali v hlev, mu je napolnil gospodar jasli s slamo. Ostržek jo 
je poskusil, a brž izpljunil. Godrnjaje mu je napolnil tedaj jasli s senom, 
pa tudi seno mu ni šlo.
»Kaj niti seno ti ne diši?« je zarohnel gospodar jezno. »O, dragi osliček, če 
ti roje kake muhe po glavi, kar malo potrpi, ti jih že preženem!«
In pri tem ga je oplazil z bičem po nogah.
Ostržek je kar zastokal od bolečine in zarigal:
»I-a, i-a, slame ne morem prebaviti!«
»Pa jej seno!« je zarentačil gospodar, ki je prav dobro razumel oslovsko 
govorico.
»I-a, i-a, seno mi povzroča krče v želodcu!«



»Mar meniš, da bom pital osla, kakršen si ti, s pečenimi piškami in 
mastnimi kopuni, kaj?« se je vedno huje jezil gospodar na Ostržka in je v 
drugo mahnil z dičem po njem.
Ko ga je vnovič oplazil, je Ostržek iz previdnosti brž utihnil in ni več zinil 
ne bele ne črne.
Vrata hleva so se medtem zaprla in, ker je bil Ostržek že več ur tešč, je 
začel od lakote zdehati. Zdehal pa je tako strašansko, da so mu usta 
široko zazijala kot žekno krušne peči.
Ko ni našel nič drugega v jaslih, se je naposled le lotil sena, Dobro ga je 
prežvečil, nato je zamižal in ga s težavo pogoltnil.
»Saj še ni tako slabo to seno,« je menil sam pri sebi, »toda mnogo bolje bi 
bilo, da bi se učil! Namesto sena bi lahko otepal sedaj krajec svežega 
kruha z debelo rezino salame. Tako je pač!«
Ko se je drugo jutro prebudil, je zaman stikal z gobcem po jaslih za 
ostanki sena. Našel ni niti mrvice več, ker je bil že vse ponoči pohrustal.
Tedaj se je lotil slamnate rezanice. In ko jo je takole žvečil, se je 
prepričal, da po okusu niti malce ne spominja na milansko rižoto ali na 
napolitanske makarone.
»Potrpljenje!« je ponavljal med otepanjem slame. »O, da bi bila moja 
nesreča vsaj opomin neposlušnim otrokom, ki jim učenje smrdi. 
Potrpljenje, potrpljenje!«
»K vragu še potrpljenje!« je rohnel gospodar, ki je pravkar stopil v hlev. 
»Kaj meniš, trapa oslovska, da sem te zato kupil, da mi boš samo žlampal 
in žrl. Kupil sem te, da mi boš delal in mi pomagal služiti lepe denarce. 
Kar pripravi se in pojdi z mano v cirkus. Tam te naučim skakati skoz 
obroče, prebijati z glavo papirnate sode ter plesati valček in polko po 
zadnjih nogah.«
Ubogi Ostržek se je moral kajpada zlepa ali zgrda naučiti vseh teh 
umetnij. Toda za to so bili potrebni trije dolgi meseci vaj, pri katerih je 
bič kaj neusmiljeno cefral njegovo kožo.
Naposled je le napočil dan, ko je njegov gospodar lahko napovedal 
izredno predstavo. Pisani lepaki po vseh cestnih vogalih so naznanjali, 
da nastopi sloviti osliček Ostržek, kralj plesa.
Lahko si mislite, da je bilo gledališče tisti večer že dobro uro pred 
pričetkom predstave nabito polno. Nisi mogel dobiti boljšega mesta – ne 
fotelja ne lože – čeprav bi ga plačal z zlatom.
Na galeriji je kar mrgolelo otrok, dečkov in delkic, ki so z mrzlično 
nestrpnostjo čakali, kdaj nastopi s plesom slavni osliček Ostržek.



Ko se je končal prvi del predstave, se je predstavil številnemu občinstvu 
sam cirkuški ravnatelj. Oblečen v črn frak in v bele tesne hlače, obut pa v 
usnjene škornje, ki so mu segali do kolen, se je globoko priklonil in 
svečano spregovoril:
»Spoštovano občinstvo, cenjeni gospodje in plemenite gospe! Ponižno 
podpisani si čtejem v posebno čast in zadoščenje, da lahko na svoji poti 
skozi to slavno mesto predstavim vrlemu in nadvse uglednemu 
občinstvu slovitega oslička Ostržka, ki ga je doletela čast, da je že plesal 
pred obličji kraljevskih veličanstev na vseh glavnih dvorih Evrope. 
Zahvaljujoč se za vašo udeležbo, ki nam je v veliko spodbudo, vam 
kličem: uživajte in ploskajte!«
Ravnateljeve besede so sprejeli gledalci s smehom in viharnim 
ploskanjem. Ploskanje pa se je še stopnjevalo in spremenilo v pravi vihar 
navdušenja, ko je pristopical v sredino cirkusa osliček Ostržek sam. Bil je 
ves praznično nališpan. Imel je novo uzdo z zaponkami in medenimi 
okraski. Ob ušesih sta se bohotila dva bela kameljina cveta, griva je bila 
razdeljena v same kodre, povezane s pentljami iz rdeče svile, okrog 
života je imel zlat in srebrn pas, rep pa je bil ves prepleten z vijoličastimi 
in sinjimi žametastimi trakovi. Skratka, bil je osliček, da mu ga ni bilo 
para.
Ko ga je ravnatelj predstavil občinstvu, je spregovoril takole:
»Spoštovani poslušalci! Ne bom vam prikrival silnih težav, ki sem jih 
moral premagovati, ko sem učil in krotil tega neugnanca, medtem ko se 
je svobodno pasel od gorovja do gorovja po nižavah vročega zemeljskega 
pasu. Opazujte samo, prosim vas, to strašno divjost, ki žari iz njegovih 
oči! In ker so bili zaman vsi napori, da bi ga udomačil in pripravil do 
tega, da bi začel živeti življenje omikanih četveronožcev, sem se moral 
večkrat po sili začeti k mili govoriti biča. On pa, namesto da bi me za te 
ljubeznivosti vzljubil, se je odvračal od mene s črno nehvaležnostjo. Po 
Galenovem sistemu se mi je pa posrečilo odkriti v njegovi lobanji majhni 
kostni izrastek, ki ga je sama medicejska univerza v Parizu prepoznala 
za obnovitveno kobuljo lasišča in vojnega plesa. Zato semsi zadal nalogo, 
da ga naučim plesati in skakati spozi obroče in sode s papirnato podlogo. 
Občudujte ga in potem presodite sami!
Preden se pa od vas po-oslovim, dovoljite, gospoda moja, da vas še 
povabim za jutri popoldne na večerno predstavo. V primeru, da bi grozilo 
deževno vreme z nalivom, se večerna predstava preloži na jutri zjutraj 
ob enajsti uri pošpoldanskega časa.«



Nato se je ravnatelj še enkrat globoko priklonil, se obrnil k Ostržku in mu 
rekel:
»Pogum, Ostržek! Preden začneš z vajami, pozdravi lepo to spoštovano 
občinstvo, gospode, gospe in otrôke!«
Ostržek je poslušno pripognil sprednje noge in ostal na kolenih, dokler ni 
ravnatelj počil z bičem, rekoč:
»Stopaj korakoma!«
Ostržek je vstal na vse štiri noge in začel krožiti po cirkusu.
Čez nekaj časa je ravnatelj zavpil: »Ostržek, v tek!«
In Ostržek je ubogal in začel teči.
»V galop!« In Ostržek se je pognal v galop.
»V dir!« In Ostržek se je spustil v dir. Ko je tako vihral kakor dirkalni 
konj, je ravnatelj vzdignil roko in ustrelil s pištolo.
Ob strelu se je osliček, kakor zadet, nenadoma zgrudil in obležal sredi 
cirkusa navidezno mrtev.
Ko se je ob gromovitem odobravanju, vpitju in ploskanju, ki se je 
razlegalo do zvezd, pobiral stal, ga je zamikalo, da bi dvignil glavo in 
pogledal navzgor. Tedaj je zagledal v loži lepo gospo, ki je imela okoli 
vratu veliko zlato verižico z obeskom. Na obesku je bila slika lesene 
lutke.
»To je moja slika in ta gospa je vila,« je šinilo Ostržku na misel.
Prevzet od silnega zadovoljstva je hotel vzklikniti:
»O vila, mila moja vila!«
Namesto teh besed pa se mu je izvilo iz grla riganje, tako strašno 
zategnjeno oslovsko riganje, da je prasnilo vse občinstvo in še posebno 
otroci v silen smeh. Da bi ga opomnil in mu dopovedal, kako zelo 
neolikano je tako riganje vpričo občinstva, ga je lopnil ravnatelj z 
bičevnikom po nosu. Meneč, da si olajša tako bolečine, si je ubogi osliček 
z dolgim jezikom vsaj pet minut oblizoval nos. Najrajši bi bil kar umrl. 
Solze so mu zalile oči in začel je bridko jokati, vendar ni tega nihče 
opazil, najmanj pa ravnatelj sam, ki je tedaj, pokajoč z bičem, zavpil:
»Le pogumno, Ostržek! Zdaj pokaži cenjeni gospodi, kako spretno znač 
skakati skoz obroče!«
Ostržek je bil dvakrat trikrat poskusil, toda namesto da bi bil skočil, je 
vsakikrat, ko je pridirjal do obroča, smuknil kar lepo pod njim naprej. 
Naposled se je vendar odločil in se pognal v skok, toda z zadnjimi nogami 
se je tako nerodno zapletel v obroč, da je treščil na drugo stran in obležal 



na tleh kakor kup nesreče. Ko je vstal, je močno šepal in se je ob hudih 
bolečinah le z največjo težavo privlekel do hleva.
»Ostržek, Ostržek!« so vpili otroci, ki jih je osličkova nesreča hudo 
pretresla. »Hočemo oslička! Privedite oslička!«
Osliček se pa tisti večer ni več prikazal.
Ko ga je pogledal drugo jutro živinozdravnik, je izjavil, da bi célo življenje 
šepal. Tedaj je rekel ravnatelj konjskemu hlapcu:
»Kaj pa naj počnem s šepastim oslom? Naj ga mar, požeruha, zastonj 
hranim? Kar na sejem ga odženi in prodaj!«
Na sejmu se je brž oglasil kupec in vprašal hlapca:
»Koliko pa zahtevaš za tega šepastega osla?«
»Dvajset lir.«
»Dvajset soldov ti dam zanj in ne stotinke več. Pa nikar ne misli, da ga 
kupujem zato, da bi mi delal. Kupujem ga samo zaradi njegove kože. 
Vidim, da je dokaj trpežna, in zato nameravam napraviti iz nje boben za 
našo domačo vaško godbo.«
Prepuščam kar vam, otroci, da razmišljate, kako je moralo biti ubogemu 
Ostržku pri srcu, ko je slišal, da postane boben!
Ko je plačal dvajset soldov, je odgnal kupec oslička na skalo na morski 
obali. Na vrat mu je obesil kamen. Vrv, ki jo je držal v rokah, mu je 
privezal na nogo, nato pa ga je nenadoma sunil in pahnil v vodo.
Ostržek se je z utežjo okrog vratu naglo pogreznil. Kupec pa se je 
medtem z vrvjo v roki usedel na skalo in čakal osličkovo smrt, da ga 
potem odere in vzame kožo.

OSLIČKA OSTRŽKA POJEDO RIBE
IN POSTANE ZOPET LUTKA, KO PLAVA, DA SE REŠI, 
GA POŽRE STRAŠNI MORSKI PES

Ko je bil osliček že kakih petdeset minut pod vodo, je začel kupec sam pri 
sebi modrovati:
»Moj šepasti osliček mora biti zdaj že mrtev. Kar ven ga potegnimo, da si 
napravimo iz njegove kože boben.«
Začel je vleči za vrv, s katero je bil privezal sivca za noge. Vlekel je in 
vlekel, dokler se končno ni prikazal na morski gladini – uganite kdo? 



Namesto mrtvega oslička je splavala na površle živa lutka, ki se je zvijala 
kakor jegulja.
Ko je zagledal leseno lutko, je revež menil, da sanja. Obstal je ves zmeden 
in z odprtimi usti buljil vanjo.
Ko se je po prvem presenečenju opomogel, je zajecljal z javkajočim 
glasom:
»Kje pa je osliček, ki sem ga vrgel v morje?«
»Tisti osliček sem jaz!« se je zasmejal Oatržek.
»Ti?«
»Jaz.«
»E, pobalin nesramni! Mar se misliš norčevati z mene?«
»Norčevati se iz vas? Kaj še, dragi gospodar, govorim vam čisto resnico.«
»Saj si bil še pravkar osliček, kako je vendar mogoče, da si se v vodi 
spremenil v leseno lutko?«
»To je pač vpliv morske vode. Morje menda včasih rado zbija take šale.«
»Pazi se, kljukec! Nikar ne misli, da se boš z mano šalil. Gorje ti, če me 
mine potrpljenje!«
»Torej, gospodar, vas nič ne mika ta resnična zgodba? Odvežite mi vev z 
noge, pa vam jo povem.«
Ker ga je močno imelo, da bi slišal zgodbo, mu je radovedni kupec brž 
odvozlal vrv, na katero je bil privezan, Ostržek pa, prost kakor ptiček na 
veji, je začel takole pripovedovati:
»Vedite torej, da sem bil lesena lutka, kakor sem zdaj, manjkalo je le 
malo, pa bi postal pravi otrok, kakor jih je toliko na tem širnem svetu. 
Ker mi pa učenje ni preveč dišalo in sem poslušal nasvete malopridnih 
tovarišev, sem zbežal z doma. Ko sem se nekega dne prebudil, sem 
spoznal, da sem se spremenil v osla z velikimi ušesi in s takimle repom. 
O, kakšna sramota je bila to zame! Daj bog, da bi še vi ne doživeli kdaj 
take! Ko so me odgnali na oslovski sejem, me je kupil cirkuški ravnatelj, 
ki si je vtepel v glavo, da me bo naučil plesati in skakati skoz obroče. Pri 
neki večerni predstavi pa sem tako nerodno padel, de sem si zlomil obe 
sprednji nogi. Tedaj me je ravnatelj, ki ni vedel, kaj naj počne s šepastim 
oslom, zopet prodal in kupili ste me vi.«
»Na zalost, seveda! Dal sem zate dvajset soldov, in kdo mi zdaj povrne 
denar?«
»In čemu ste me kupili? Kupili ste me, da bi napravili iz moje kože 
boben... boben!«
»Seveda. Kje pa naj dobim zdaj drugo kožo?«



»Nikar ne obupujte, gospodar, na svetu je še dosti oslov!«
»Povej mi, paglavec nesramni, ali je tvoja povest že pri kraju?«
»Še ne,« je odvrnil Ostržek, »bo pa kmalu. Ko ste me kupili, ste me 
prignali semkaj, da bi me ubili; iz sočutja, ki vas je prevzelo, ste mi pa 
rajši privezali kamen okoli vratu in me pahnili v morje. Ta rahločutnost 
vam je v veliko čast in zanjo vam bom do smrti hvaležen. Vendar pa, 
dragi gospodar, dozdeva se mi, da ste to pot delali račun brez – vile.«
»Kdo pa je ta vila?«
»Moja mama, ki je prav taka, kakor vse dobre matere, ki srčno ljubijo 
otroke, skrbno pazijo nanje in jim pomagajo iz vsake stiske, čeprav bi 
marsikateri zaradi lahkomiselnosti in razposajenosti zaslužil, da bi ga na 
milost in nemilost prepustile usodi. Komaj je torej dobra vila videla, da 
se potapljam, mi je poslala na pomoč neskončen trop rib, ki so mislile, da 
sem mrtev osel, in so se spravile naddme. In s kakšnim tekom so me 
obirale! Nikdar si ne bi bil mislil, da so ribe celό požrešnejše od otrok.Ta 
mi je pojedla ušesa, ona se je mastila z mojim gobcem, tretja mi je 
obgrizla vrat in grivo, nekatere pa so se lotile kože na nogah, druge spet 
kožuha na hrbtu ... ena je bila tako neznansko ljubezniva, da se je 
spravila celό na moj rep.«
»Prisežem,« se je zgrozil kupec, »da od danes ne bom več pokusil ribjega 
mesa. Nič prijetno bi mi namreč ne bilo, če bi obirajoč ocvrto trljo, 
morskega oslička ali kako drugo ribo, našel v njej oslovski rep.«
»Prav tako menim jaz,« se je zasmejal Ostržek. »Ko so ribe pojedle vso 
oslovsko meso, ki me je kot nekaka skorja pokrivalo od pet do glave, so 
prišle, naravno, do kosti ali, bolje rečeno, do lesa. Kot vidite, sem narejen 
iz zelo trdega lesa. Po prvih grižljajih pa so te požrešne sladkosnedke 
spoznale, da les ni kaj prida grižljaj za njihove zobe. Z gnusom s opustile 
neprebavljivo hrano, se brž razpršile na vse strani in še ozrle se niso 
name, da bi se mi zahvalile... Tako, vidite sem vam razložil, zakaj ste 
potegnili iz vode namesto mrtvega osla živo lutko.«
»Požvižgam se na tvojo zgodbo!« je siknil kupec ves besen. »Vem samo to, 
da sem dal zate dvajset soldov in ta denar hočem nazaj. Že vem, kaj bom 
storil. Ponesem te spet na trg in te prodam kot drva za kurivo!«
»Kar prodajte me, meni je prav!« se je zasmelaj Ostržek. To je rekel in že 
se je pognal v vodo. Ko je veselo plaval in se oddaljeval od obale, je 
zaklical ubogemu kupcu:
»Zdravo, bobnar! Če boste še kdaj potrebovali kožo za boben, se spomnite 
name!«



Zasmejal se je in odplaval naprej. Kmalu pa se je spet ozrl in kriknil še 
glasneje:
»Zbogom, bobnar! Če boste potrebovali kaj suhih drv za ogenj, pomislite 
kar name!«
Kot bi trenil, se je že tako oddaljil od obale, da mu je oko le še s težavo 
sledilo. Na morski gladini si ga videl le še kakor črno pikico. Zdaj pa zdaj 
je pomolil noge iz vode in se je prekucaval in premetaval kakor razigran 
delfin.
Ko je plaval Ostržek tako tjavdan na slepo srečo, je zagledal sredi morja 
skalo, ki je bila kakor iz belega marmora, na vrhu skale pa je stala lepa 
kozica in ljubko meketala ter ga vabila, naj se ji približa.
Najbolj čudno pri tem pa je bilo, da dlaka kozice ni bila ne bela ne črna ne 
marogasta, kakor dlaka drugih koz, temveč plava, da je močno 
spominjala na lase lepe Plavolaske.
Prepuščam kar vam, da si mislite, kako je začelo Ostržku utripati srce! S 
podvojeno močjo in z veliko vnemo je začel plavati proti beli skali. Že je 
bil na pol pota, kar se prikaže in vode in mu pridrvi nasproti strašna 
glava morske pošasti, glava s široko odprtim žrelom, podobnim breznu, s 
tremi vrstami čekanov, ki bi že samo naslikani zbujali grozo.
In veste, kdo je bila ta morska pošast?
Bil je prav tisti strašni morski pes, ki smo ga v tej povesti že večkrat 
omenili in so ga spričo njegove grozovitosti in nenasitnosti imenovali 
tudi »Atila rib in ribičev«.
Zdaj si predstavljajte Ostržkovo grozo ob pogledu na pošast! Skušal se ji 
je izogniti, spremeniti smer, skušal je zbežati, toda vse zaman: tisto 
grozno, neizmerno žrelo se je z bliskovito naglico bližalo.
»Podvizaj se, Ostržek, pohiti!« je meketaje vpila lepa kozica.
In Ostržek je obupno plaval in si pomagal z rokami, nogami in z vsem 
telesom.
»Hiti, Ostržek, pošast ti je že za petami!«
Ostržek je zbral vse moči in podvojil brzino.
»Pazi, Ostržek, pazi! Pošast te bo zdaj zdaaj zgrabila! Glej! Glej jo! Požuri 
se, hiti, če ne, bo po tebi!«
In Ostržek je plaval kot še nikdar, brzel je in švigal po vodi kakor živa 
strela. Že se je približal skali in že se je kozica nagnila čeznjo in mu 
pomolila prednji nogi, da bi mu pomagala iz vode, toda ... bilo je 
prepozno!



Pošast ga je dohitela. Ko je potegnila sapo vase, je posrkala ubogega 
lesenega možica, kot bi bila izpila kokošje jajce. Pogoltnila ga je s tako silo 
in tako hlastno, da je Ostržek naglo zdrsnil navzdol in takόnezaslišano 
treščil morskemu psu na dno trebuha, da cele četrt ure ni prišel do sape.
Ko se je slednjič le predramil iz otrplosti, si sploh ni mogel misliti, da se 
mu je zdelo, da je vtaknil glavo v poln črnilnik. Prisluhnil je, pa ni slišal 
nobenega šuma. Le kdaj pa kdaj je čutil, kako mu bijejo v obraz močni 
sunki vetra. Spočetka se mu še sanjalo ni, od kod ta veter, potem pa je le 
spoznal, da prihaja iz pljuč morske pošasti. Vedeti moremo, da je imel 
morski pes močno naduho in kadar je dihal, je kazalo, da žvižga prava 
burja.
Skraja se je Ostržek sicer bodril, toda ko se je docela prepričal, da je 
zaprt v trupu morske pošasti, je začel jokati, stokati in vpiti:
»Na pomoč! Na pomoč! O, jaz sirota! Kaj ni nikogar, ki bi me rešil?«
»Kdo naj te reši, nesrečnež?« se je oglasil v temi nekdo z glasom 
rayglašene kitare.
»Kdo tako govori?« je vprašal Ostržek, ves trd od strahu.
»Jaz sem, ubog tun, ki ga je morski pes skupaj s tabo pogoltnil. Kakšna 
riba pa si ti?«
»V nobeni zvezi nisem z ribami,« je odgovoril Ostržek, »jaz sem lutka.«
»Če pa nisi riba, čemu neki si se potem dal pogoltniti morskemu psu?«
»Figo sem se dal pogoltniti! Kar sam me je požrl. Kaj pa naj počneva zdaj 
tu v temi?«
»Vdati se bo treba v usodo in počakati, da naju morski pes lepo prebavi.«
»Ne maram tega, ne maram!« se je cmeril Ostržek.
»Saj tudi meni ni posebno všeč,« je odvrnil tun, »toda dovolj sem pameten, 
pa se tolažim z mislijo, da je za tuna vendarle bolj častno umreti v vodi 
kakor – v olju.«
»Bedarija!« je vzkliknil Ostržek.
»Táko je pač moje mnenje,« je odvrnil tun, »in vsako mnenje – tako vsaj 
pravijo politične jegulje – je treba spoštovati.«
»Jaz hočem vsekakor od tod. Zbežal bom!«
»Kar zbeži, če moreš.«
»Ali je ta morski pes, ki naju je požrl, zelo velik?« je vprašal Ostržek.
»Pomisli samo, da je njegovo telo dolgo cel kilometer in še več in pri tem 
njegov rep še niti ni vštet.«
Medtem ko sta se v temi tako pomenkovala, se je zdelo Ostržku, da vidi 
nekje daleč daleč medlo svetlikanje.



»Kaj pa je tista lučka v daljevi?« je vprašal.
»Bo pač kak najin sotrpin, ki čaka kakor midva, da ga morski pes 
prebavi.«
»Obiščem ga. Morda pa je stara riba, ki mi bo pomagala pri begu.«
»To ti iz srca privoščim, draga lutka.«
»Zdravo tun!«
»Zdravo, lutka! Obilo sreče!«
»In kje se spet snideva?«
»Kdove? – Bolje, da na to sploh ne misliva!«

OSTRŽEK NAJDE V TREBUHU MORSKEGA PSA...
KOGA? KAR TO POGLAVJE PREBERITE, PA ZVESTE VSE!

Ostržek je pozdravil prijatelja tuna in se opotekaje odpravil po temi. 
Oprezno tipanje je stopal po trebuhu morskega psa in se korak za 
korakom previdno pomikal proti medli svetlobi, ki se je svetlikala tam 
daleč daleč.
Po poti je čutil, kako brodi z nogami po mastni spolzki brljuzgi, ki je tako 
ostro dišala po ocvrtih ribah, da se je nehote spomnil na veliki post. Dalje 
ko je stopal, bolj razločna in bolj jasna je postajala svetloba. Hodil je in 
hodil in naposled je le prispel. In veste, kaj je zagledal? Eno proti tisoč 
stavim, da ne uganete. Zagledal je pogrnjeno mizico, na njej pa svečo, 
vtaknjeno v steklenico iz zelenega kristala. Za mizo je sedel starček, ki je 
bil tako bled, kot bi bil narejen iz samega snega ali iz sladke smetane. 
Jedel je žive ribe, zares tako žive, da se mu je med jedjo kdaj pa kdaj 
katera kar izmuznila iz ust.
Ob tem pogledu je prevzelo Ostržka tako silno veselje, da se mu je kar 
zavrtelo. Smejal bi se, jokal bi, rad bi povedal sto stvari hkrati! Namesto 
tega pa je nerazločno izjecljal le nekaj zmedenih besed brez prave zveze. 
Naposled pa se mu je le izvil iz grla krik, krik veselja. Razprostil je roke, 
se vrgel starčku krog vratu in vzkliknil:
»Oh, očka moj zlati! Končno sem vas le našel! Zdaj vas pa nikdar več ne 
zapustim!«
»Oči me torej ne varajo?« je spregovoril starček in si mencal veke, »torej 
si prav ti, moj dragi Ostržek!«



»Da, da, jaz sem, prav jaz! In vi ste mi že vse odpustili, kajne? O, očka 
moj, kako ste dobri... jaz pa... O, da bi vedeli, koliko nesreč se je zgrnilo 
na mojo glavo od tedaj in kako mi je šlo vse narobe! Samo pomislite, da 
sem tisti dan, ko ste vi, dragi očka, prodali svojo suknjo, da ste mi kupili 
abecednik, zbežal in šel gledat lutke, pa me je lutkar hotel vreči v ogenj, 
da bi si z menoj spekel koštruna... in je bil prav tisti, ki mi je dal pet 
zlatih novcev za vas, toda stečal sem Zvitorepko in Brljava, ki sta me 
peljala v gostilno Pri rdečem raku, kjer sta žrla kakor volkova... In ko 
sem odpotoval ponoči sam, sem naletel na dva roparja, lovila sta me... in 
jaz v dir in onadva za mano in jaz v tek in onadva tesno za petami in jaz 
v beg, dokler me nista obesila na vejo Mogočnega hrasta, kamor je 
poslala lepa Plavolaska pome kočijo... In ko so me zdravniki pregledali, 
so brž rekli: , Če ni mrtev, je to znamenje, da je še vedno živ'... In tedaj mi 
je ošla debela laž, pa mi je začel nos rasti in ni šel več skozi vrata.Potem 
sem šel z Zvitorepko in Brljavom sejat štiri zlatnike, ker sem enega 
porabil v gostilni... pa se je papiga režala in, namesto da bi našel dvatisoč 
zlatnikov, sem našel figo in me je sodnik, ko je zvedel, da sem bil 
okraden, hitro še vtaknil v luknjo in dal takό zadoščenje tatovoma... In 
do sem od ondot odšel, sem videl lep gozd, kjer sem se ujel na skobec... In 
kmet mi je nataknil pasji ovratnik, da bi mu čuval kokošnjak... pa je 
spoznal mojo nedolžnost in me je izpustil... In kača z repom, iz katerega 
se je kadilo, se je začela tako smejati, da ji je počila žila na prsih... in tako 
sem se vrnil na dom lepe deklice, ki je umrla... In golob, ki je videl, da 
jočem, mi je rekel: ,Videl sem tvojega očeta, ki je tesal čoln, da te pojišče.' 
Pa mu rečem jaz: O, da imam tudi jaz peruti! Pa mi reče on: ,Hočeš k 
svojemu očetu?' Pa mu rečem jaz: Pa še kako rad, a kdo naj me tja 
popelje? Pa mi reče on: ,Te ponesem jaz!' Pa mu rečem jaz: Kako? Pa mi 
reče on: ,Zlezi name!'
In tako sva letela vso noč... In zjutraj so mi rekli ribiči, ki so gledali na 
morje: ,Glej ubogega moža v čolnu, ki se potaplja.' In jaz sem vas od daleč 
brž spoznal, srce mi je povedalo, in dajal sem vam znamenje, da se vrnite 
k obali...«
»Tudi jaz sem te spoznal,« je rekel Pepe, »in prav rad bi se bil vrnil na 
obalo, ali kako? Morje je bilo razburkano in močen val mi je prevrnil 
čoln. Tam v bližini je prežal strašanski morski pes, in ko me je zagledal v 
vodi, je takoj zaplaval proti meni, stegnil jezik, narahlo narahlo me zajel 
in požrl, kakor požre človek masten ocvirek.«
»Koliko časa pa ste že zaprti tu notri?« je vprašal Ostržek.



»Od tedaj utegneta biti že dve leti; dve leti, Ostržek moj, ki se mi zdita dve 
stoletji.«
»kako ste pa preživeli ta čas? Kje ste našli svečo in kdo vam je dal 
vžigalice, da ste jo prižgali?«
»Takoj ti povem. Ob tisti nevihti, veš, ko se je prevrnil moj čoln, se je 
potopila tudi tovorna ladja. Mornarji so se sicer rešili, ladja pa se je 
pogreznila. Morski pes je imel tiste dni pač sijajen tek. Ko je požrl mene, 
je pogoltnil kmalu nato še ladjo.« 
»Kaj? Vso ladjo je pogoltnil z enim požirkom?« se je začudil Ostržek.
»Vso, z enim samim požirkom! Izplzunil je samo velik jambor, ki se mu je 
bil zataknil med zobe kakor ribja koščica. Na srečo pa ladja ni bila polna 
samo mesnih konzerv v kositrnih škatlah, temveč je bila tudi obilno 
založena s piškoti, prepečencem, z rozinami, sirom, s steklenicami vina, 
kavo, sladkorjem, svečami in škatlicami vžigalic. Z vsemi temi dobrotami 
sem se lahko prebil skozi dve leti, toda prav danes sem pospravil še 
zadnje ostanke in v moji shrambi ni zdaj niti trohice več. Tudi sveča, ki 
tu gori, je poslednja.«
»In kaj bo potem?«
»In potem, dragi moj, ostaneva v temi.«
»Tedaj, očka moj, nikar ne izgubljava več časa in pripraviva se na beg.«
»Na beg? Kako pa?«
»Iz žrela morskega psa se vrževa v morje in odplavava.«
»To ni slaba misel! Toda jaz, dragi Ostržek, sploh ne znam plavati!«
»Nič ne de. Vi mi zlezete na hrbet in jaz - kot dober plavač – odplavam z 
vami do obale in vas rešim.«
»Sanje otrok!« je zmajal Pepe z glavo in se bridko nasmehnil.
»Kaj se ti zdi sploh mogoče, da bi moral komaj meter visok otrok, 
kakršen si ti, plavati s tako težo na hrbtu?«
»Kar poskusiva, pa boste videli! Če nama je pa namenjena smrt, bova 
imela vsaj zadoščenje, da umreva v objemu.«
In molče je Ostržek vzel svečo, da bi svetil na poti. Očetu je le še 
namignil:
»Le stopajte za mano in nikar se ne bojte!«
In tako sta lezla venomer naprej, da sta prehodila vso dolgo pot skozi 
trebuh in ves želodec morskega psa. Ko sta prišla do mesta, kjer se je 
začelo široko grlo pošasti, sta menila, da je najbolje, če se ustavita, se 
nekoliko razgledata in izbereta pravi trenutek za beg.



Ker je bil morski pes – kakor veste – zelo star in je bolehal za naduho in 
srčno hibo, je bil prisiljen spati z odprtim žrelom. Prav zato je Ostržek, ki 
se mu je povzpel po grlu in je pogledal kvišku, lahko videl skozi mogočno 
zevajoče žrelo pošasti velik kos zvezdnatega neba s prekrasno 
mesečnino.
»Zdaj je pravi trenutek,« je zašepetal očetu. »Morski pes spi ko polh, 
morje je mirno in zunaj je svetlo kakor ob belem dnevu. Kar brž za 
menoj, očka, in kmalu bova rešena!«
Počasi sta začela lesti po grlu morske pošasti. Ko sta priplezala v 
ogromno žrelo, sta po prstih začela stopati po jeziku, po širokem in 
dolgem jeziku, kakor bi stopala po širnem sprehajališču v parku. Že sta 
se odločila za usodni skok v morje, toda prav tedaj je morski pes tako 
strašno kihnil in se pri tem tako sunkovito stresel, da sta Ostržek in Pepe 
bliskovito odletela nazaj in znova treščila pošasti na dno želodca. Pri 
silnem padcu je sveča ugasnila in oče in sin sta se znašla v popolni temi.
»Kaj pa zdaj?« je vprašal Ostržek zaskrbljeno.
»Zdaj, otrok moj, sva pač dokončno izgubljena!«
»Zakaj izgubljena? Podajte mi roko, očka, in pazite, da kje ne 
spodrsnete!«
»Kaj pa nameravaš?«
»Poskusiva še enkrat srečo. Kar za mano stopajte in nič se ne bojte.«
Tako je rekel Ostržek in prijel očeta za roko. Lezla sta počasi kvišku, 
skozi grlo sta se tihotapila po prstih, prehodila sta vso dolgo pot čez jezik 
in se naposled prekobalila tudi čez vse tri vrste zob. Preden sta skočila v 
morje, je še rekel Ostržek očetu:
»Zdaj mi pa splezajte lepo na pleča in tesno se me oklenite! Vse drugo 
prepustite meni.«
Komaj se je Pepe na plečih svojega sinčka zravnal, že se je spustil vrli 
Ostržek ves samozavesten v vodo in začel plavati. Morje je bilo mirno 
kakor olje, mesec se je lesketal v vsem svojem sijaju, morski pes pa je 
tako trdno spal, da bi ga še topovski strel ne mogel prebuditi.

OSTRŽEK NAPOSLED PRENEHA BITI LUTKA
IN POSTANE PRAVI DEČEK



Ko je Ostržek kar na moč naglo plaval, da bi čimprej priplaval do obale, je 
začutil, da mu oče, ki je imel noge do kolen v vodi, na hrbtu trepeče, ko 
da ga trese huda mrzlica. Ali se je tresel huda mrzlica. Ali se je tresel od 
mraza ali strahu? Kdo bi to vedel? Najbrž od vsega malo. Ostržek pa, ki 
je menil, da oče drgeta od strahu, ga je začel tolažiti.
»Le pogum, očka, v nekaj minutah doseževa obalo in bova rešena.«
»Kje pa je vendar ta preklicana obala?« je vprašal starček, ki se je čedalje 
bolj vznemirjal in napenjal oči kakor krojač, ko vdeva nit. »Naj še tako 
gledam na vse strani, povsod vidim samo nebo in morje.«
»Jaz pa vidim obalo,« je rekel Ostržek. »Saj vam je znano, da sem ko 
mačka in vidim bolje ponoči kakor podnevi.«
Ubogi Ostržek je bil na videz sicer dobre volje, v resnici pa ga je loteval že 
strah, moči so mu pojemale in bil je že tako zasopel, da je dihal le s 
težavo. Skratka, bil je popolnoma izčrpan, obala pa je bila še daleč.
Plaval je, dokler je le mogel, nato se je ozrl in rekel očetu z drhtečim 
glasom:
»Očka moj, pomagajte... umiram!«
Oče in sin sta se začela skoro že potapljati, ko sta nenadoma začula glas, 
podoben razglašeni kitari:
»Kdo umira?«
»jaz in moj ubogi oče.«
»Ta glas pa poznam. Saj to je vendar Ostržek!«
»Res je, in ti?«
»Jaz sem tun, tvoj sotrpin in jetnik iz trebuha morskega psa.«
»In kako se ti je posrečilo zbežati?«
»Posnemal sem tvoj zgled. Pokazal si mi pot in za teboj sem zbežal še 
sam.«
»Prav o pravem času si prišel, dragi tun, in pri ljubezni, ki jo čutiš do 
svojih sinčkov-tunčkov, te rotim, pomagaj nama, če ne, sva izgubljena!«
»Prav rad! Kar mojega repa se oprimita, pa vaju popeljem. V pičlih štirih 
minutah bosta na obali.«
Lahko si mislite, da sta Pepe in Ostržek z veseljem sprejela prijazno 
povabilo. Namesto da bi se bila oprijela repa, sta pa menila, da bo 
udobneje, če sedeta tunu kar na hrbet.
»Sva morda pretežka?« je vprašal Ostržek.
»Pretežka? Kaj še! Kakor da imam dve prazni školjki na sebi!« je odvrnil 
tun, ki je bil lepo zalit in krepkega telesa kakor mlad junec.



Ko so pripluli do obale, je skočil Ostržek prvi na suho in potem pomagal 
še očetu. Nato se je obrnil k tunu in mu rekel ves ginjen:
»Prijatelj moj, rešil si mi očeta! Ne najdem besed, da bise ti primerno 
zahvalil! Dovoli mi zato, da te v znamenje globoke hvaležnosti vsaj 
poljubim!«
Tun je vzdignil glavo iz vode, Ostržek pa je pokleknil na zemjlo in ga 
poljubil na usta. Takih izrazov prisrčne nežnosti tun ni bil vajen in je bil 
zato ganjen do solz. Ker se je sramoval, da bi ga kdo videl, kako joče 
kakor otrok, je brž skril glavo pod vodo in izginil.
Medten se je zdanilo.
Ostržek je ponudil tedaj roko pepetu, ki je imel le še toliko moči, da je stal 
pokonci, in mu rekel:
»Kar name se naslonite, očka, in pojdiva. Hodila bova počasi, po polževo 
in, ko bova trudna, bova počivala.«
»Kam pa greva?« je vprašal Pepe.
»Poiščeva si kako hićo ali bajto, kjer se naju usmilijo in nama ponudijo 
grižljaj kruha in nekaj slame za posteljo.«
Nista prehodila še sto korakov, ko sta zagledala dva zanemarjena 
berača, ki sta sedela ob cesti in prosila vbogajme. Bila sta Brljav in 
Zvitorepka. Tako sta se spremenila, da ju skoraj ni bilo več spoznati. 
Brljav je igral toliko časa slepca, da je naposled res oslepel. Zvitorepka 
pa se je hudo postarala. Bila je vsa kruljava in oguljena in še repa ni 
imela več. Tako je pač na svetu. Ta grda tatica se je znašla v najhujši bedi 
in je bila nekega dne prisiljena prodati celό svoj krasni rep. Kupil ga je 
neki krojač, da je odganjal z nijm muhe.
»Joj, Ostržek!« je zaklicala z jokajočim glasom Zvitorepka. »Daj nama, ki 
sva tako revna in betežna, kaj miloščine.«
»Miloščine!« je ponovil Brljav.
»Vrag z vama, sleparja!« je odgovoril Ostržek. »Enkrat sta me opeharila, v 
drugo me ne bosta več! Še osel gre samo enkrat na led!«
»Le verjami nama, Ostržek, zdaj sva res bedna in nesrečna!«
»Nesrečna!« je potrdil Brljav.
»Če sta revna, sta sama kriva. Le spomnita se pregovora, ki pravi: 
Ukradeni denar beži kot vihar. Zbogom, sleparja!«
»Imej usmiljenje z nama!«
»Usmiljenje!«
»Zbogom, zmikavta! Spomnita se pregovora, ki pravi: Hudičeva moka se 
kaj rada sprevrže v ništrc.«



»Ne zapusti naju!«
»Ne zapusti!« je ponovil Brljav.
»Zbogom, sleparja! Spomnita se pregovora, ki pravi: V mladosti slepar, v 
starosti berač!«
In Ostržek in Pepe sta mirno nadaljevala svojo pot. Kakih sto korakov 
naprej sta zagledala ob koncu steze sredi polja lepo kočo, vso iz slame, le 
streho je imela pokrito z opeko.
»V tej koči gotovo kdo stanuje,« je rekel Ostržek, »stopiva tja in 
potrkajva.«
Šla sta in potrkala na vrata.
»Kdo je?« je vprašal tih glas.
»Ubogi očka s sinkom brez kruha in krova,« je odgovoril Ostržek.
»Kar obrnita ključ in vrata se vama odprό,« je odgovoril glas.
Ostržek je obrnil ključ in vrata so se odprla. Ko sta vstopila, sta se zaman 
ozirala okrog, videla nista nikogar.
»Kje pa je gospodar?« se je začudil Ostržek.
»Tu zgoraj sem.«
Oče in sin sta brž pogledala kvišku in zagledala na tramu murna 
Modreca.
»O, moj dragi murenček!« je vzkliknil Ostržek in ga vljudno pozdravil.
»Zdaj mi praviš ,dragi murenček,' kajne? Toda ali se spominjaš, kako si 
me nekoč podil iz hiše in zagnal celό leseno kladivo vame?«
»Prav imaš, murenček! Tudi ti me naženi, pa še kladivo zalučaj vame, 
toda mojega ubogega očeta se usmili!«
»Usmilim se očeta, pa tudi sinčka! Hotel sem te samo spomniti na 
storjeno krivico, da bi te poučil, kako moramo biti kar se dá dobri z 
vsakomer, če hočemo, da se nam bo v dneh stiske dobrota vračala z 
dobroto.«
»Prav praviš, murenček, res je! Dobro si bom zapomnil tvoj nauk. Zdaj mi 
pa povej, Kako da si kupil to kočo.«
»To kočo mi je podarila včeraj ljubeznjiva kozica s prelepo plavo dlako.«
»A kam je šla kozica?« je vprašal Ostržek živo.
»Ne vem.«
»In kdaj se vrne?«
»Nikdar več! Včeraj je odšla vsa potrta. Ko je odhajala, pa je tako 
žalostno meketala, kot bi hotela reči: ,Ubogi Ostržek! Nikdar več ga ne 
bom videla! Požrl ga je morski pes!'«



»Ali je rekla prav tako? Torej je bila ona, prav ona, moja draga 
Plavolaska!« je vzkliknil Ostržek in udaril v krčevit jok.
Ko se je dodobra izjokal, si je obrisal oči, potem je pa pripravil za starega 
Pepeta na slami udobno ležišče in vprašal murna Modreca:
»Povej, murenček, kje lahko dobim čašo mleka za ubogega očeta?«
»Tam za tretjo njivo živi vrtnar, ki ima krave. Kar k njemu stopi in ga 
dobiš.«
Ostržek je kar stekel v vrtnarjevo hišo.
»Koliko mleka pa hočeš?« ga je vprašal vrtnar.
»Poln kozarec bi ga rad.«
»Kozarec mleka stane en sold. Pripravi medtem novec!«
»Saj nimam niti prebite pare,« je rekel Ostržek ves žalosten.
»Slabo, sinko,« je odvrnil vrtnar. »Če nimaš niti prebite pare, nimam jaz 
zate niti kapljice mleka. Od samega boglonaja se ne živi.«
»Bo treba pač potrpeti,« je vzkliknil Ostržek in se odpravljal.
»Počakaj,« je rekel vrtnar. »Mogoče pa se kako pogodiva. Ali bi mi hotel 
vrteti vitel?«
»Vitel? Kaj pa je to?«
»To je lesena naprava, s katero vlačimo iz vodnjaka vodo, da zalivamo 
povrtnino.«
»Poskusil bom.«
»Navleci mi torej sto veder vode, pa dobiš za to kozarec mleka.«
»Prav.«
Vrtnar je odpeljal Ostržka na vrt in mu pokazal, kako je treba vrteti 
vitel. Ostržek se je brž lotil dela; preden pa je izvlekel sto veder, je bil ves 
prepoten od nog do glave. Takega napora še svoj živi dan ni prestal.
»Doslej je opravljal to delo moj osliček,« je pripomnil vrtnar, »toda danes 
je ubogi sivček čisto omagal in po njem je!«
»Ali mi ga lahko pokažete?« je vprašal Ostržek.
»Rad.«
Ko je stopil Ostržek v hlev, je zagledal lepega oslička. Ležal je zleknjen na 
slami, od lakote in naporov ves izčrpan in zgaran. Ko si ga je dobro 
ogledal, je menil sampri sebi ves vznemirjen:
»In vendar se mi zdi, da tega oslička poznam. Nekje sem ga že moral 
srečati.«
Sklonil se je k njemu in ga vprašal v oslovskem narečju:
»Kdo pa si?«



Na vprašanje je uprl osliček umirajoči pogled v Ostržka in zajecljal v 
enaki govorici:
»Jaz sem Tr-li-ca.«
Nato je za vedno zatisnil oči in izdihnil.
»O, ubogi moj Trlica!« je vzkliknil Ostržek tiho. Vzel je pest slame in si z 
njo obrisal solzo, ki mu je polzela po licu.
»Tebi je hudo po osličku, ki te nič ne stane,« je rekel vrtnar, »kako hudo bi 
moralo biti šele meni, ki sem ga kupil za drag denar!«
»Veste... bil je moj prijatelj.«
»Tvoj prijatelj?«
»Moj sošolec.«
»Kaj?« se je zahrohotal vrtnar, »za sošolce si imel osle? No, to je morala 
biti pa res lepa šola!«
Te besede so Ostržka hudo zadele. Nič ni rekel, vzel je le kozarec mleka – 
bilo je skoraj toplo – in se vrnil v kočo.
Od tistega dne je vstajal Ostržek celih pet mesecev vsako jutro še pred 
zoro in hodil vrtet vitel, da je dobil mleko, ki je tako prijalo bolehnemu 
očetu. A ni se zadovoljil samo s tem. V prostem časo se je naučil plesti iz 
bičevja košare in krušnice. Z izkupičkom je z veliko preudarnostjo kril 
vsakdanje stroške. Poleg tega je izdelal prav ličen voziček in vozil z njim 
ob lepem vremenu očeta na izprehod, da se je bolnik naužil čistega 
zraka.
Ob večernih urah se je vadil v branju in pisanju. V bližnji vasi je kupil za 
majhen denar debelo knjigo brez platnic in kazala, da jo je prebiral. Pisal 
pa je s trstiko, ki si jo je prikrojil za pero. Ker pa ni imel ne črnilnika ne 
črnila, jo je namakal v stekleničko, napolnjeno s sokom črnih murv in 
češenj.
Tako se je z železno voljo, z iznajdljivostjo in pridnostjo prebijal skozi 
težave. Pri tem pa je vzdrževal na samo betežnega očeta, temveč si je 
prihranil celό štirideset soldov za novo obleko.
Nekega jutra je rekel očetu:
»Na bližnji trg stopim, da si kupim suknjič, kapo in čevlje. Ko se vrnem,« 
je pripomnil smeje se, »bom tako lepo oblečen kakor imeniten gospod.«
Stopil je iz hiše ter ves zadovoljen in vesel stekel po poti. Nenadoma pa je 
zaslišal, da ga nekdo kliče. Ozrl se je in zagledal polža, ki je lezel izpod 
grmovja.
»Me poznaš?« ga je vprašal polž.
»Nekam znan se mi res zdiš.«



»Kaj se ne spominjaš več polža, hišnika pri Plavolaski? Ne pomniš več, 
kako sem ti prišel z lučjo odpirat, ti pa si tičal z nogo v vežnih vratih?«
»Vsega, prav vsega se spominjam!« je vzkliknil Ostržek. »Kar brž mi 
povej, lepi polžek, kje si pustil mojo dobro vilo? Kaj dela? Mi je 
odpustila? Se me še spominja? Me ima še vedno rada? Je daleč? Jo 
lahko kdaj pa kdaj obiščem?«
Na vsa ta vprašanja, izgovorjena v eni sapi, je odgovoril polž mirno in 
počasi kakor vedno:
»Ostržek moj, uboga Plavolaska leži v bolnišnici.«
»V bolnišnici?«
»Tako je. Zavoljo gorja, ki jo je zadelo, je hudo zbolela in revica si ne more 
kupiti niti koščka kruha.«
Ostržka je pretreslo.
»Je to res? Joj, kako žalostna je ta novica! Uboga, uboga moja 
Plavolaska! Ko bi imel milijon, bi takoj stekel k njej in bi ji ga dal. Imam 
pa le štirideset soldov. Glej jih, pravkar sem si nameraval kupiti novo 
obleko. Vzemi in odnesi jih brž moji dobri vili!«
»In tvoja nova obleka?«
»Kaj mi mar nova obleka! Še te cunje, ki jih imam na sebi, bi prodal, samo 
da bi ji pomagal! Podvizaj se, polžek, in vrni se smkaj čez dva dni. Upam, 
da ti bom mogel dati tedaj zopet kak sold. Doslej sem delal, da sem 
preživljal očeta, odslej pa bom delal še pet ur več, da bom mogel 
pomagati še svoji dobri mami. Zbogom, polž! Čez dva dni te spet 
počakam.«
In proti svoji navadi je začel polž teči kakor martinček v pasjih dneh 
toplega avgusta.
Ko se je Ostržek vrnil, ga je oče vprašal:
»In tvoja nova obleka?«
»Nisem mogel najti nobene, ki bi se mi podajala. Kupim si jo kdaj drugič.«
Nato je legel in zaspal. V sanjah se mu je prikazala vila, se ljubeče 
nagnila k njemu, ga poljubila in mu rekla:
»Vrl dečko si, Ostržek! Zaradi tvojrga dobrega srca ti odpustim vse tvoje 
dosedanje vragolije. Otroci, ki s tako ljubeznijo pomagajo staršem v stiski 
in bolezni, so vredni hvale in velike ljubezni, čeprav niso vselej ravno 
vzor poslušnosti in lepega vedenja. Bodi odslej pameten, pa boš srečen.«
Sanje so se razblinile, Ostržek pa se je prebudil in na široko odprl oči.
Toda mislite si, kako se je začudil, ko se je predramil in spoznal, da ni več 
lesena lutka, temveč da je postal pravi deček, kakor so drugi.



Pogledal je naokrog. Namesto prejšnjih slamnatih sten koče je videl lepo 
majhno sobo, opremljeno sicer skromno, vendar okusno. Ko je skočil s 
postelje, je našel pripravljeno novo obleko, novo kapo in usnjene 
čeveljčke z lepimi okraski.
Ko se je oblekel, je seveda takoj segel v žep in potegnil iz njega majhno 
denarnico iz slonovine, na kateri so bile napisane tele besede:
»Plavolaska vrača svojemu dragemu Ostržku štirideset soldov in se mu 
zelo zahvaljuje za njegovo dobro srce.«
Odprl je denarnico. Namesto bakrenih novcev se je lesketalo v njej 
štirideset čisto novih cekinov.
Nato se je pogledal v zrcalo. V njem je zagledal nekoga drugega. Pred 
seboj ni videl več nekdanje lesene lutke, temveč podobo lepega, 
živahnega in bistrega modrookega dečka s kostanjevimi lasmi, vsega 
srečnega in židane volje.
Ob kopici čudežnih presenečenj, ki so se tako naglo vrstila, Ostržek ni 
več vedel, ali zares bedi ali še vedno sanja z odprtimi očmi.
»In kje je moj oče?« se je nenadoma vprašal. Stopil je v sosednjo sobo in 
našel tam starega Pepeta, vsega zdravega, živahnega in razigranega, 
kakršen je bil nekoč. Lotil se je tudi spet svojega nekdanjega poklica in je 
rezljal prelep okvir z listi, s cvetljicami in živalskimi glavami.
»Potolažite mi radovednost, očka, od kod na mah vsa ta čudežna 
sprememba?« je vprašal Ostržek, ko je objel Pepeta okrog vratu in ga kar 
dušil s poljubi.
»Ta čudeÐna sprememba je nastala zgolj po tvoji zaslugi,« je rekel Pepe.
»Kako po moji zaslugi?«
»Zato, ker imajo poredni otroci, ki se poboljšajo in postanejo dobri, 
čudovito moč, da prinesejo v družino žar nove sreče, žarek novega 
sonca.«
»In kje je nekdanji leseni Ostržek, kam se je skril?«
»Glej ga tamle!« je odvrnil Pepe in mu pokazal veliko leseno lutko, 
naslonjeno na stol. Glava ji je bila nagnjena na stran, roke so ji bingljale 
navzdol, noge je imela prekrižane in na pol upognjene, da je le bolj po 
naključju še stala pokonci.
Ostržek se je ozrl nanjo. Ko jo je tako gledal, je menil z živim 
zadovoljstvom sam pri sebi:
»O, kako smešen sem bil, ko sem bil lutka, in kako srečen sem zdaj, da 
sem postal naposled pravi deček, cel fant od fare!«


