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Le kako bi lahko mali, počasni polžek 

pomagal deklici, se sprašujete? 

Povedala vam bom, in to od začetka 

do konca. Na dolgo in široko.

Na našem modrem planetu obstaja 

dežela. Res ni prav velika, a na 

zemljevidu jo boste zlahka našli. Ima 

obliko kokoši, ki hodi v desno. Manjka 

ji oko in zato je videti slepa. Prosim, 

vzemite barvico in ji narišite oko. Blizu 

tam, kjer ste ji ga narisali, se pričenja 

naša zgodba. 

V vasici na ravnici sta Janž in Ajda 

skupaj hodila v šolo. Kar dolgo po 

tem, ko so se njune poti ločile, se je 

zgodilo. Pot je Janža zanesla na vaški 

sejem. Zagledal je Ajdo za stojnico, 

založeno s pridelki, zelišči, pripravki in 

shranki. Srce bi mu od veselja skoraj 
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izskočilo iz prsi. Stopil je zraven.

»Kaj pa so ti rdeči sadeži tukaj?« se je 

pozanimal.

»Glog je. Pomaga za vse srčne 

tegobe!« je rekla in spustila pogled 

od neugodnega ugodja.

»Dvojno merico mi ga natehtaj. 

Ravnokar mi srce hudo nagaja!« je 

pribil in se zvonko zasmejal. 

Tako se je začelo. Sledila je poroka, ki 

ji blizu in daleč ni bilo podobne. 

Zaživela sta skupaj in lahko rečem, da 

jima prav ničesar ni manjkalo. Ob letu 

dni, na dan, ko je sonce najdlje na 

nebu, je Ajda povila deklico. Izbrala 

sta ji ime Čarna. 
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Čarna je rastla, kot je navada pri 

majhnih deklicah. 

»To je štorklja. Štorklja gnezdi. Muca 

mijavka, kuža laja. Buča je velika.« To 

in drugo sta ji govorila. Vse sta ji 

povedala in vse pokazala. Čarnica pa 

… Bila je živahna in radovedna. 

Povsod je vtikala svoj okrogli nosek in 

iztezala svoje tanke ročice. A rekla ni 

nič. Čisto nič.

»Slutim, da nekaj ni prav, ko nič ne 

reče,« je Ajdi nekega dne izletelo iz 

ust.

»Eh, kaj ne bo prav!« je vzkliknil Janž, 

čeprav je Čarnina tišina že nekaj časa 

kot lačna, požrešna gosenica žrla 

njegovo srečo.

5

0

5

25

75

95

100



Svojo skrb in strah sta Janž in Ajda 

zaupala zeliščarici Seni na koncu vasi. 

Strmo ju je pogledala, vzela ogromni 

črni pokrovki z dveh kotlov in treščila 

z njima skupaj. Počilo je, da bi se 

mrtvec prebudil. Čarna pa nič. Še 

naprej je tekla za Senino mačko in jo 

hotela prijeti za rep.

»Ne sliši,« je rekla Sena in se 

popraskala po mastnih laseh. »In nič 

pametnega vama ne znam sveto-

vati.« Obrnila se je na peti in spet 

pokrila svoja lonca. 

»Oh, kakšna nesreča, kakšna grozna 

nesreča!« sta tožila, ko sto se vračala 

proti domu. Le Čarna ni imela 

nobenih skrbi. Vso pot si je v očkovem 

naročju prizadevala, pokvariti mu 

prečko, ki si jo je za obisk pri zeliščarici 

tako lepo zalizal.
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Ajda je odtlej vsako noč točila grenke 

solze. Janž jih je doma zadrževal. 

Odhajal je na polje in na koncu njive 

sedal na ogromen mejnik ter si tudi 

sam s solzami skrivoma lajšal 

bolečino. 

Nekega dne je ostal prav do mraka. 

Mraz je že bil in megla je legla na 

polje, da ni videl do svojih čevljev. 

Ravno se je zasukal, da bi odšel, ko jo 

je zagledal. Kar od nekje se je vzela, 

kot bi bila zrasla iz tal. Z globokim, a 

nežnim glasom je spregovorila: »Ne 

jokaj kot kakšno scrkljano babše.«

Prestrašila ga je in bilo mu je nerodno 

še bolj, kot če bi ga presenetila Ajda. 

Obrisal si je solze v rokav in po vojaško 

poravnal hrbtenico. 

»Gromska strela! Kaj me pa strašiš in 

se mi plaziš za hrbet,« je nejevoljno 

rekel. »Kdo si in kaj delaš tukaj? Noč 
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ima svojo moč in ni varno, da mlada 

dekleta sama …« je razpredal, ko ga je 

prekinila.

»Ime mi je Lučka,

ki se ji fučka,

fučka za vse,

kar slabega je.

Se vedno smejim,

težave lovim

in se borim,

dokler ne dobim.«

»Posmehuješ se, a?« je bil užaljen. Ja, 

saj se meni tudi fučka za tvoje 

probleme. Kaj pa ti veš o …« 

»Ne, ne, ne in še trikrat ne! Prav nič se 

ti ne posmehujem. Hotela sem ti le 

povedati, da vem, kaj se ti je zgodilo 

in da poznam rešitev za tvoje gluho 

dete.«
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»Kako pa veš?«

»Pač vem … Dobro me poslušaj,« je 

rekla, stopila korak bliže k Janžu in 

rahlo priprla velike, skrivnostne oči. 

Nagnila je glavo in njeni dolgi lasje so 

se biserno zableščali, kot bi se nanje 

spustilo zvezdno nebo. Nato je 

nadaljevala:

»Pridi na to mesto, ko bo luna tretjič 

polno zasijala … Opolnoči! Stopi na ta 

kamen in se trikrat zavrti okoli svoje 

osi. Nato ujemi ravnotežje in pomisli 

na število dvaindvajset.«

»Na dvaindvajset?« je vprašujoče 

ponovil Janž.

»Na dvaindvajset, da. Če boš naredil 

vse, kot sem ti naročila, boš lahko 

svojo deklico rešil iz sveta tišine.« 

»Jaz, da bi jo lahko rešil,« je glasno 
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podvomil, »ko je niti zeliščarica Sena 

ni mogla?!«

»Še nekaj je, kar ti moram povedati,« 

je počasi dodala Lučka. »Ko si tako 

objokoval Čarnino nesrečo, si gasil 

svoj srčni ogenj. Moraš ga okrepiti, 

sicer deklici ne boš zmogel prinesti, 

kar potrebuje. Dihaj globoko vsak dan 

in povrnil boš srcu moči, ki si jih 

izjokal.« 

To je rekla in izginila v noč. Ni bil 

prepričan, da se je vse skupaj res 

zgodilo, zato je dogodek doma raje 

zamolčal. Vsak večer pa, ko se je 

odpravljal spat, je opazoval luno, ki se 

je debelila ali tanjšala.

»Prva polna luna, druga polna luna,« 

je v mislih ponavljal … »Dve sta minili, 

naslednja bo tretja!«

10

0

5

25

75

95

100



Bal se je, da bi kaj pomešal, zato je na 

mizo z majhnim nožkom vrezal dve 

črtici. Nestrpno je čakal, da se luna 

tretjič napolni. Vsak dan je tudi 

globoko in dolgo dihal, kot mu je bila 

svetovala Lučka. 

Tiste noči pa bi bil skoraj pozabil. Luna 

je pozno vzšla. Že je slačil hlače, da bi 

legel k počitku, ko jo je zagledal. Tako 

veliko, polno in sijočo kot še nikoli 

poprej. 

»Šmentana nedelja,« se je tiho 

pridušal in pogledal na uro. Že se je 

bližala dvanajst in Ajda je v postelji 

mirno spala. Hitro kot blisk je nazaj 

navlekel hlače in zapustil izbo. Do 

konca jih je zapel šele med tekom. 

Bosonog je dirjal po vlažni travi in 

polglasno sopihal:

»O, samo, da ne pridem prepozno. 
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Oh, da le ne zamudim!« 

Skočil je na skalo ravno v trenutku, ko 

je na vaškem zvoniku začelo biti 

polnoč. Obrnil se je v smeri lune in se 

pričel obračati.

»Prvi obrat, drugi obrat, tretji obrat 

…« Stopala je močno zasidral na 

podlago, da bi ne izgubil ravnotežja in 

pomislil:

»Dvaindvajset.«

Takrat se je zgodilo. Hipoma. Na 

ogromnem kamnu, na katerem je 

stal, je opazil majhno razpoko, ki se je 

naglo večala. Zemlja se je odpirala in 

pred njim se je pojavilo stopnišče. Za 

trenutek se je obotavljal, nato je 

stopil na prvo stopnico in se pognal 

navzdol. Spuščal se je hitro, kolikor so 

ga nesle noge. Oprijemal se je vlažne 
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stene z občutkom, da se spušča v 

brezno, ki ga bo zdaj zdaj pogoltnilo. 

Bilo je temno kot v rogu in hlad je 

postajal neznosen. Napenjal je oči. 

Strah ga je stiskal v prsih. 

»Joj, koliko stopnic, koliko strmih 

stopnic,« je mrmral. Kolena so se mu 

tresla in počasi je omagoval. Ko se je 

ravno hotel za trenutek ustaviti, se 

mu je zazdelo, da se je zrak za 

malenkost ogrel … 

Takrat pa, nenadoma, se je nad njim 

odprlo modro nebo. Zaslepila ga je 

svetloba, ki je prihajala od majhnega 

sonca. Takoj ko so se njegove oči 

malce privadile, je spoznal, da se je 

znašel v deželi, podobni njegovi. Vse 

je bilo le nekoliko bolj ljubko, manjše, 

in barve so bile bolj bleščeče. Očaran 

je stal in opazoval podobe narave in 

tistega, kar je bilo izdelano za 
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uporabo. Lesene hišice, gospodarska 

poslopja, utice, ograde, plotovi. 

Opazil je tudi živali. Nekatere so bile 

videti prav nenavadne.

»Kutinova drevesa z vijoličnim 

listjem? Le kje sem se znašel?« se je 

spraševal, ko je opazil, da se mu bliža 

gruča ljudi.

Svetlopolti, pegasti, z rdečimi, 

skodranimi, gostimi, daljšimi ali 

krajšimi lasmi. Pravljično ljubki kot 

tudi njihova deželica. Moški so imeli 

brade ali jih tudi niso imeli. Izza 

ženskih kril so kukali otroci. Govorili 

so, a ni jih razumel. Bilo jih je 

ogromno, a se jih ni prav nič ustrašil. 

Iz množice se je počasi izluščila moška 

postava in ga v mislih nagovorila:

»Dobrodošel v naši deželi Bardunji, 

dragi tujec. Smo Bardunjani in zanima 
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nas, kaj te je prineslo k nam?«

»Ime mi je Janž in prihajam po nasvet 

in pomoč … oh, ker moja hči ne sliši in 

ne govori. Lučka, ki se ji fučka, z moje 

ravnice, me pošilja.«

»Res je, na pravo mesto te je 

napotila,« je zazvenel glas skuštra-

nega rdečelasega domačina. »Pri nas 

imamo polžka, s pomočjo katerega 

bo tvoja deklica lahko slišala in se 

naučila govoriti. Dovolj majhna je še 

in nič ni zamujenega. Tri dni boš ostal 

pri nas, da si odpočiješ. Tretje jutro, 

takoj po sončnem vzhodu dobiš 

polžka in natančna navodila.«

»Tri dni? »je pomislil Janž. »Ajdi 

nisem nič povedal …«

Lepo so ga vse dni gostili. Vsak večer 

pa mu namenili mehko, udobno 
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posteljo. V trenutku je vedno zaspal. 

Tretje jutro ga je prebudil glas 

rdečelasega kuštravca:

»Vstani, dragi prijatelj. Čas je, da se 

odpraviš.« V roke mu je položil 

majhnega polžka z rožičkom in rekel: 

»Ko prideš domov, bo tvoja deklica še 

spala. Na njeno uho položi polžka. 

Takoj bo zlezel v notranjost, le njegov 

rožiček bo ostal zunaj. Rožička si 

deklica ne sme odstraniti, ker ji brez 

njega polžek ne more pomagati in … 

ne drži ga premočno, ker je zelo 

občutljiv.« 

Janž je vzel polžka in ga nežno stisnil v 

dlan.

»Hvala hvala hvala …« se je brez 

konca in kraja zahvaljeval.

Rdečelasi dobrotnik je z odločno 
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kretnjo roke ustavil Janževe izraze 

hvaležnosti in mu izročil še majhen 

mošnjiček, rekoč: »Kadar je polžek 

lačen, počasi izgublja svojo moč in 

njegov rožiček rdeče zasveti. Takrat 

mu daj srebrno kroglico in zopet bo 

poln moči lovil zvoke za deklico. V 

mošnjičku bo vsak večer ena srebrna 

kroglica čakala, da z njo nahranite 

polžka. Sedaj pohiti. Pot bo strma in 

naporna. Zbrati boš moral vse svoje 

moči za povratek v tvojo deželo. In 

dobro si zapomni, med potjo ne 

počivaj! Če se ustaviš le za trenutek, 

ne boš opravil svoje naloge in tvoja 

deklica bo živela v tišini do konca 

svojih dni.« Ko je to izgovoril, ga je 

pospremil do stopnišča in mu stisnil 

roko v pozdrav. 
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Janž je hitel in hitel k svoji mali deklici 

in ljubljeni ženi. Nežno je nosil polžka 

in ves čas preverjal, ali ga še ima. S 

težavo je premagoval strmo stop-

nišče. 

»Samo trenutek bi potreboval, da si 

malo odpočijem,« ga je prešinilo. 

Misli na počitek so vedno bolj vsiljivo 

vabile njegovo utrujeno telo. Ko je 

začutil, da ne bo zmogel niti stopnice 

več, se je spomnil na dihanje, ki ga je 

tako dolgo vadil. Zadihal je globoko in 

počasi. Tako se je dokopal do skritih 

zalog svojih telesnih moči in 

nadaljeval pot.
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Stopil je na zadnjo, najvišjo stopnico 

in izstopil na skali. Skočil je na tla in v 

trenutku, ko se je s stopali dotaknil 

tal, se je razpoka zaprla za njim. Hitel 

je vse do svoje hiše in si mislil:

»Ajda mora biti čisto nora od skrbi, ko 

tri dni ni bilo ne duha ne sluha o 

meni.«

Ajda pa je v postelji mirno spala. 

Lahko bi prisegel, da je ležala v istem 

položaju kot takrat, ko je zapustil izbo. 

Ob pogledu na stensko uro se mu je 

razkrilo nekaj nenavadnega. Odkar je 

odšel in se vrnil, je minilo le pol ure. 

Tiste pol ure, ki jo je porabil na poti do 

mejnika in nazaj. Čas iz Bardunje pa – 

kot da ga ni bilo. 
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»Fjjjjuuuhhh,« je glasno izpihnil in se 

rešil občutka, da ga bo zdaj zdaj 

razneslo. Hitro je položil polžka na 

uho speče hčerkice in jo nežno 

pobožal po napetem ličku.

Po tem se je zgodilo vse tako, kot je 

napovedal skuštrani rdečelasec s 

pegastimi lici. Čarna je slišala, to je 

bilo jasno kot beli dan. Nenadnih 

glasnih zvokov in hrupa se je sprva 
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»Zadnjič ti pravim, ne odpiraj vrat s 

tako silo in tiho vstopaj!« je Ajda 

ukazala možu, ko je že tretjič tistega 

dne vlekla Čarno izpod mize, kamor 

se je skrila kot prestrašena mlada 

mačica. A tako je bilo le na začetku, 

samo nekaj dni. Čarna se je zvokom 

privadila. Poslušala je in ponavljala, 

da se je kar kadilo. 

»Be, be. Ti, ti. To, to. Ne, ne. Pa, pa …« 

je čebljala in žlobudrala. Včasih je 

tako vpila, vriskala in se drla, da je šlo 

skozi ušesa. Janž in Ajda pa sta se le 

blaženo smehljala.

»To je muca. Kuža laja. Sonce sije. 

Vrana kraka. Punčka spi …« Vse je 

povedala in vse pokazala. S polžkom 

je živela kot vse ljubke majhne 

deklice. Le rožička ni smela sneti. In 

vsak dan je nahranila polžka s srebrno 

kroglico, vedno takrat, ko se mu je 
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rožiček rdeče zasvetil.

Sedaj pa uganite, kaj je Čarna počela 

najraje. Seveda, najraje na svetu je 

poslušala zgodbe in pravljice. Janž in 

Ajda sta ji jih pripovedovala, da sta 

imela že čisto suha usta. Zgodbo o 

polžku, ki je rešil deklico, je želela 

slišati najmanj stokrat. 
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Še nekaj je, kar bi skoraj pozabila 

povedati. Kadar je plavala v vaškem 

ribniku, je držala svojo črno glavico 

visoko nad vodno gladino. Bala se je, 

da se ji polžek ne utopi.

Od tedaj naprej drobni polžek z enim 

rožičkom neutrudno išče otroke sveta 

tišine in jih vodi v čarobni svet zvoka.
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24 Pobarvaj svojega čarobnega polžka!
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