
Stane Peček

ŠUŠTARČEK,

KROJAČEK

IN MOKRONOŽCI

Narisala

Jelka Godec Schmidt





Mokronoški otro ča ji
se več krat pre re ka jo 

o tem, ali imajo 
Mokronožci

bele ali rdeče brade.
Morda 

na glavi ple te ne kape s cofi,
nem ara pa

lepo zaob lje ne ple ši ce.
Nekateri so pre pri ča ni, da imajo 

škra tje Mokronožci
na rokah poseb ne prste, 

s kate ri mi ure ja jo svojo deže li co.
Drugi vedo pove da ti, da so 
takš ni kot ljud je, le da so 

veli ko manj ši, nevi dni
in

devet krat bolj pame tni
in da imajo čarob no moč.

To pa!
Brez čarob ne moči
bi težko poma ga li,

ko se člo ve ku zaple te!





ŠUŠTARČEK
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Kdaj in od kod je pri ro mal v nji hov kraj, so ljud je poza-
bi li. Kar tu je bil, kot v ljud ski pesmi ci: 

En  šuštar je pri šel
iz vna njih dežel,
je dreto nas mo lil
pa šivat’ začel.

Takrat je bilo tako v nava di. Šuštar, se pravi čev ljar, je 
pri šel v vas in kar pri prvih durih vpra šal za delo. Potem se 
je  zadržal od hiše do hiše,  dokler mu niso pri zad nji rekli: 
„Mojster, boglo naj za vse. Drugo leto, če bo zdrav je slu ži lo, 
se pa spet vidi mo!”

Ker je tak potu jo či moj ster imel nava dno kje tudi svojo 
doma čo vas, v tej vasi svoj dom in v tem domu kakih pol 
duca ta lač nih ust, je naj prej tja odne sel zaslu žek, kaj male-
ga posto ril okrog hiše, zago dr njal, da nihče tako grdo ne 
ravna s čev lji kot ravno čev lja rje vi otro ci, in se spet podal 
s tre bu hom za kru hom ozi ro ma s kop iti za čev lji.

Z našim čev lja rjem ni bilo dru ga če. Podplatal je iz doli-
ne v doli no, s hriba na hrib, od stu denč ka do stu denč ka, 
od telo ha do maka in kri zan te me, a nika mor se ni vra čal, 
da bi odne sel svoj zaslu žek. Že vrsto let tako.   

Tokrat ga je pol etno jutro dohi te lo ob pot oč ku, ki se je 
pred vasjo naen krat nave li čal vloge sprem lje val ca praš ne 
poti in jo je raje sam ubral čez trav ni ke. 

“Ne zame ri, siva gospa,” je poto ček rekel cesti, “zate je 
že prav, da greš skozi vas, zame pa je bolj zdra vo, če se 
nase lju izo gnem. Včasih ljud je v nase ljih poza bi jo, da me 
potre bu je jo zdra ve ga. Vame zme če jo vse, kar jim je odveč. 
Takrat post ane moje živ lje nje gro zno kalno in dolgo dolgo 
časa potem potre bu jem, da se zbis trim.”
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Ob slo ve su je poto ček ravno toli ko  postal, da si je 
pri slu žil ime Stajnik,  čeprav malo tudi po zaslu gi petih 
 deklet, ki so tam obsta le, ker se niso mogle dome ni ti, ali 
bi poto ček pre bre dle, pre sko či le ali pa morda poča ka le, da 
bodo pri šli fan tje in nare di li brv. Fantov ni bilo in dekli ce 
so posta le žalos tne, tako žalos tne, da so raz ple tle kite in 
obra ze skri le za lasmi. Ko so fan tje le pri šli, je bilo že pre-
po zno. Deklice so med tem ole se ne le. 

“Hvala za stre ho, žalos tne vrbe,” se jim je to jutro zahva-
lje val čev ljar, sle kel sraj co in kar rezge tal, ko je z vodo 
izga njal pre ostan ke noči iz tele sa. Potem se je use del na 
peril ni kamen ter zalu čal  pogled proti vasi. Ujeli sta ga 
prvi hiši, ki sta prav kar pre se ne če no meži ka li v zarjo, kot 
bi ta pri šla naj manj tri ure pre zgo daj.

“Kakopak,” se je zasme jal popo tnik, “ko pa bosta pete-
li na šele sedaj zape la!”

Napihnila sta se vsak na svo jem plotu, eden na eni 
strani ceste, drugi na nas pro tni in zaki ki ri ka la v isti sonč ni 

8



pra men, tako da čev ljar ni mogel uga ni ti, ali se je naj prej 
ogla sil levi ali desni pevec. Ampak tega nista vede la niti 
njuna gos po da rja, ki sta isto ča sno v spod nji cah sto pi la 
vsak na svoj hišni na prag.

“Naš je bil prej!” sta hkra ti spo ro či la drug dru ge mu čez 
cesto. 

Besede so pohi te le, ven dar samo do pol poti.  Tam so 
si hudo muš no pome ži kni le in se obr ni le nazaj. Lastnika 
sploh nista opa zi la, da so se jima v ušesa vrni li las tni stav-
ki. Nekaj časa sta še vztra ja la v zma go slav ni drži, nakar sta 
se zasme ja la. Levi je rekel, da bo danes goto vo lep dan. 
Desni mu je dal prav in dodal, da bo jutri nje gov pete lin 
zago to vo prvi zapel in zbu dil sonce. Potem sta oba izgi ni la 
v notra njost, pete li na pa sta še  enkrat zape la. 

Čevljar se je zasme jal in začel poz or no opa zo va ti dim-
ni ka na obeh hišah. Zdelo se mu je, da je iz tis te ga na levi 
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hiši za tre nu tek prej pri suk ljal dim, zato se je odpra vil  tja. 

Bog daj zdrav ja, gospo dar!
Po pods treš ju se ozri te,

stare čev lje vkup zne si te,
 z uži tkom več jim, ne tajim,

pa vam nove nare dim!

“Dobrodošel, moj ster. Že dve leti ni bilo nobe ne ga 
tvoje sorte nao ko li.”

“Bom pa sedaj bolj pohi tel,” je odvr nil čev ljar. “Če dovo-
li te, bom delal kar v vaši kol ni ci, vam vsaj smole ne bom 
v hišo zane sel.”

“Če je tebi prav,  je meni tudi,” je rekel gospo dar in mu 
za zače tek pri ne sel pet parov čev ljev. Pri tem je mojs tra 
paz lji vo opa zo val, kako se bo nakrem žil. Prinešena obu va-
la so nam reč le z ime nom še spo mi nja la na tisto, za kar so 
bila nare je na. 

“Skrajni čas, da sem se ogla sil!” je živah no ugo to vil moj-
ster, ko si je ogle dal pošve dran ce in se takoj lotil dela.

“Hja, prav rado ve den sem, koli ko časa bo še dobre 
volje?” je gospo dar pomen lji vo pome ži knil ženi, kajti čev lja-
rju je dal vso tisto obu tev, ki jo je pre dlan ski moj ster samo 
od daleč pogle dal in dejal, da tudi čev lji  enkrat pri de jo na 
konec svoje poti.  Vendar so iz kol ni ce, ki jo je moj ster 
en dva tri pre ure dil v delav ni co, kar nap rej pri ha ja le viže. 
Nekatere je moj ster žvi žgal, druge pel, neka te re je sple tal 
z bese da mi, dru gim je odme rjal ritem s kla di vom, vse pa 
so bile vese lo nako dra ne. 

Vesela je bila tudi gospo di nja, ko je moj ster h kosi lu 
pri ne sel njene poprav lje ne šolen ce.
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“Ne bojo ravno za ples, za vsak dan pa še,” je skro mno 
menil moj ster in zra ven s pol očesa opa zo val gos po da rja, 
ki si je ravno  takrat  nalašč dal oprav ka z navi ja njem žepne 
ure.

“Še dobro, da jih nisem vrgla v peč, kot je sve to val 
predlan ski čev ljar!” se je zago vo ri la gospo di nja in zato 
malo zarde la, ko jo je mož s pomen lji vim kaš lja njem usta-
vil. Njeno žlo bu dra nje bi mu ute gni lo hod iti naro be, ko se 
bosta z mojs trom na koncu poga ja la za pla či lo. Mojstra ne 
smeš niko li pre več hva li ti, kajti takoj lahko pomi sli, da je 
veli ko več vre den. Rekel ni seve da nič, še manj pohva lil. 
Pohvalil je šele potem, v gos til ni, ko čev lja rja ni bilo zra-
ven. 
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“Vam povem, sosed je, da take ga mojs tra še ni bilo v 
naši vasi! Vam povem, da zna iz sta re ga novo nare di ti! Vam 
povem, da ima zlate roke!”

“Zakaj pa si mu potem odme ril pro stor pod šupo?! Kot 
kakš ne mu nebo di ga tre ba!” je pri sku tno zaro bil Zidarjev 
Tonč, ki je bil lju bo su men, ker se čev ljar ni naj prej ogla sil 
v nje go vi hiši. 

“Sam je tako želel! Zakaj bi v hiši smrde lo po smoli, je 
rekel. Meni je bilo prav! Saj bi bilo vam tudi!” 

Po hišah se je hitro raz ho di lo, kako zlate roke ima moj-
ster. “Hja,” so modro va li vašča ni, “če zna iz sta rih čev ljev 
nare di ti nove, kako šele ume nare di ti zares nove, iz doma 
ust ro je ne ga usnja?!”

Tako je moj ster delal vse pole tje in že kar pozno v 
jesen. Ljudje so bili zado volj ni, zato mu dela ni zmanj ka lo. 
Ko se je raz ve de lo, da zna tudi kurja očesa odpra vi ti, pa 
sploh! Te nje go ve ume tel no sti je bil poseb no vesel žen-
ski svet. Dekleta že od Pepelkinih časov misli jo, da se le 
z majh ni mi čevelj ci pride do prin ca, zato naj ra je obu je jo 
take, ki jih kom aj da spra vi jo na noge. Prav, če jim dobro 
dene! Nerodno pa je, da kurja očesa naj ra je spre gle da jo 
v pre te snem čevelj cu. In ko spre gle da jo, ja,  takrat pa ne 
dene več dobro! 

Čevljarja se je že prve dni pri je lo ime Šuštarček. Malo 
zato, ker je bil mlad in košče ne posta ve, malo pa zato, ker 
je bil vedno dobre volje. In dobro voljč ka res ne gre kli ca-
ti dru ga če, kot da k nje go ve mu imenu dodaš ‘ček’.  Tako 
iz Boštjana nasta ne Boštjanček, iz Gašperja Gašperček, iz 
šušta rja šuštar ček in Šuštarček.  Že res, da bi mojs tra lahko 
kdo vpra šal tudi po imenu, saj ga je goto vo imel, ampak 
to zares ne bi bilo tako pri roč no. Kajti bese da Šuštarček je 
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pove da la vse: da je člo ve ku tako ime, da je čev ljar in da ni 
niti pre ve lik niti pre de bel. Torej, zelo natanč no. Natančnost 
pa je pri upo ra bi imen sila pomemb na reč. Denimo, da bi 
moj ster imel kakš no ime ni tni ško ime, na pri mer Teodozij. 
Ljudje bi mor ali potem ves čas raz la ga ti, da ne misli jo na 
nji ho vo gnado, ple me ni te ga gos po da Teodozija, tem več 
na potu jo če ga čev ljar ske ga mojs tra Teodozija in da jim niti 
na kraj poni žne pame ti ne pade, da bi nji ho vo gnado na 
kakr šen ko li način pove zo va li z dreto in maza li s čev ljar sko 
smolo. Ravno zara di takih peri pe tij, ki bi ute gni le nas ta ti, 
ni mojs tra nihče vpra šal po pra vem imenu. Šuštarček ni 
ner gal. Enkrat je sicer vaške ga vel ja ka Volka vpra šal, zakaj 
ga raje ne kli če jo Čevljarček, če že dela in poprav lja čev lje, 
ven dar ga je Volk tako topo umno pogle dal, da je osta lo 
kar pri Šuštarčku.

Zadnjo nede ljo v vin o to ku, ki je še pre mo gla toli ko 
sonca, da so možje lahko pomo že va li pod krčma rje vo lipo, 
so Šuštarčku posta vi li nekaj pomemb nih vpra šanj.

“Zima se bliža,” je začel ata Sova.
“Če se prav spo mnim, ata Sova, sem vam dva para 

čev ljev popra vil in enega nove ga nare dil,” se je vzne mi ril 
Šuštarček, ko je videl, da je ata Sova prav njemu name nil 
tisto o bli ža jo či se zimi.

Ata Sova se ni dal moti ti. 
“V tisti šupi, ki ji neka te ri reče jo tudi kol ni ca, je sedaj 

že pre cej hla dno.”
“Ni še sile. Ni še sile.”
“Pa bo kmalu. Pa bo kmalu!”
Šuštarček se je s pogle dom spre ho dil po obra zih. 

Spominjali so ga na čebul ni venec, ki ga je gospo di nja obe-
si la pod strop v shram bi, kjer bo čakal na zim ska kosi la.
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“Me podi te?”
“Bog ne daj!” so vsi pohi te li. “Samo skrbi nas.”
Potem so nekaj časa vsak zase žve či li bese de, ki se nika-

kor niso hote le prav posta vi ti.
“Torej  mislim, kako naj rečem,” je nada lje val ata Sova, 

“saj ne boš zame ril, Šuštarček, če rečem, da nimaš  nikjer 
svo je ga doma ...”

“Kakor se vzame,” je pre vi dno poti pal Šuštarček.
“Da nimaš svoje dru ži ne,  mislim?”
“Svoje dru ži ne pa še nimam. Za to sem še  dovolj 

mlad.”
Možakarjem je vidno odle glo. V pomemb nem loku so 

dvi gni li kozar ce in popla kni li kar je osta lo od zadre ge. 
Nato so s hrb tno stra njo dlani obri sa li še tisto, kar je osta lo 
na ustni cah.  Ata Sova pa je nada lje val:

“Pogovarjali smo se, da bi morda ostal pri nas? Dober 
moj ster si, mi pa tudi nismo slabi ljud je. Kaj bi hodil po 
svetu in čev lje trgal!”

Slednje, o trga nju čev ljev, se je moža ka rjem zdelo tako 
posre če no, da so mor ali še  enkrat popla kni ti.

“Saj, saj,” je še vedno neo dloč no pri ki ma val Šuštarček. 
“Kaj pa zima?”

“Ravno to! Zima je pred vrati! Kaj če bi vzel v najem 
Krmajčkovo bajto? Ko boš imel denar, jo lahko tudi kupiš. 
Pa se nič ne mudi. Počasi boš že. Kaj pra viš?”

“Dogovorjeno!” je rekel Šuštarček in se še isti dan pre-
se lil.

Krmajčkova bajta je stala tri luča je od vasi. S hrb tom 
naslo nje na na hrib je s tremi oken ci meži ka la v vaško gmaj-
no, z dvema pa se je na vso moč dobri ka la Šuštarčku, ko 
se ji je s šili in kop iti bli žal iz vasi. Končno! si je nem ara 
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misli la bajta, kajti že od  takrat, ko je v njej izdih nil stari 
Krmajček, ni bilo niko gar blizu. Še otro ci so se nave li ča li 
po njej brska ti za skri ti mi zakla di in zače li verje ti sta rej šim, 
da je pokoj nik zapu stil temu svetu le dve kozi. Prav ljub ki 
beli žival ci z veli ki ma vime no ma sta bili. Od prve tra vi ce 
do prve ga snega sta se pasli na hribu za hišo, pozi mi pa 
je Krmajček dro benc ljal od kmeta do kmeta: “Mi boš ja 
dal malo krme!” Zaradi te krme se ga je tudi pri je lo ime 
Krmajček.

Bajta je imela dva pro storč ka. V manj šem si je novi 
sta no va lec pos tlal leži šče, v več jem pa ure dil delav ni co. 
Najprej se je lotil zida ne ga ognji šča, ki je kar dva krat kih-
ni lo, pre den se je spo mni lo, da mora dim usme ri ti skozi 
dim nik. 
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„Mi bo novi gospo dar že opro stil, saj ve, da se že dolgo 
nisem uba da lo z  ognjem.”

„Nič manj kot jaz,” je iz kota zaner ga la mev tr ga, „pa še 
vedno vem, kako se v mojem tre bu hu mesi kruh!”

„Prask, prask, to bomo šele vide li!” 
Ognjišče je pore dno zapra ske ta lo in pome ži kni lo petro-

lej ki, češ, ali ni malo pre več domiš lja va tale mev tr ga pod 
tabo!

„Lahko vama,” je zaše pe ta la petro lej ka, „ dokler se 
sonce šopi ri po sobi, še misli ti ne morem!”

„Ne tar naj, boš pa zve čer glav na!”
„Če le ne bo novi gospo dar poza bil dol iti petro le ja!”
„Ampak, poglej te si no, kaj je novi sta no va lec pri ne sel 

s seboj,” je ob steni sko raj uža lje no zaš kri pa la klop, „stol-
ček na treh nogah! Ježeštana, kakš na pohab lje na moda!”

S klina na vra tih se je zakro ho tal ogu ljen klo buk: 
„Se vidi, da nisi niko li pre st o pi la hiš ne ga praga! Jaz sem 
svet ogle do val z vrha gospo da rje ve glave. Ej, kaj vse sem 
videl!”

„Tudi tri no žen stol ček?”
“Pa ne enega! To je čisto nava den čev ljar ski stol ček, ki 

na vsa kih tleh trdno stoji.”
“Tudi, če niso ravna?”
“Saj zato ima samo tri noge!”
“Hm, hm,” se je zami sli la klop. “Ampak jaz sem vse eno 

bolj ša. Na mojem hrbtu lahko sedi pet ljudi hkra ti.”
„To je pa res.”
„Kaj je pa sedaj posta vil? Klobuk, samo da ne boš rekel, 

da je to pa čev ljar ska mizi ca!”
„Seveda bom rekel. Nizka je zato, da ima moj ster vse 

pri roki, kadar dela. Na mizi ci ima kla di vo, kle šče, okro gle 
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in plo ske rašpe, ravna in ukriv lje na šila, veli ke in majh ne 
šiv an ke, jekle ne in les ene žeb ljič ke, dreto, smolo. Vse, kar 
rabi.”

“Sem kar vese la, da ima že vse zase de no,” je s skle dni-
ka zaš kle pe ta la lon če na skle da, “kajti, če bi mene posta vil 
na to mizi co, bi se poču ti la prav nesreč no.  Je pa že lepše 
na mev tr gi,  čeprav ni prava miza.”

“Seveda nisem prava miza. Je kdo rekel kaj take ga? 
Jaz sem več kot  prava miza! Skleda, kar zapo mni si to. V 
meni zame si jo testo in ga pusti jo, da lepo nara ste, pre den 
ga dajo v pekač ...”

“Hvala, ker si se me spo mni la!” je zasto ka lo od 
nekod. 

„Ja, za božjo voljo, kje pa si?”
„Pod mev tr go!” 
„Kaj pa delaš tam?”
„Čakam, na dobro dušo, da me bo pobra la.”
„Kako si pa pri šel tja?”
„Tisti pote pu ški maček me je brc nil s poli ce, ko je veče-

rjo lovil.”
“Od  takrat je pa že kar nekaj časa. Pekač, ni čudno, da 

smo vsi poza bi li nate. Še dobro, da se nisi raz bil na ko-
ščke, ko si padel.” 

„Jej, jej, tudi to ste poza bi li, da sem nare jen iz naj bolj še 
gline!” 

Šuštarček je ob steni posta vil še pre pro ste les ene poli ce 
in nanje zlo žil čev ljar ska kopi ta, lepo po vrsti, od naj manj-
ših do naj več jih. 

Čez nekaj dni je že spre jel prvi obisk.
“Lepo, Šuštarček, lepo! Sedaj moraš dob iti še kakš no 

žen sko, da ti bo gospo di nji la v hiši in v srcu.”
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“To se pa pri ja zno sliši,” je rekel Šuštarček in tudi  mislil 
tako. Že več krat jih je zalo til, misli, kako so sanja le o žen-
ski. Precej žensk si je tudi že ogle dal. Marsikatera mu je 
bila všeč. Kaj mar si ka te ra, sko raj vse! Le da je neka te re 
takoj odmi slil, ker je vedel, da jedo za pre bo ga to oblo že no 
mizo. Veliko jih je bilo že odda nih, neka te re pa ... neka te-
re pa so čaka le, da bi jim kaj rekel. Pa tega ne moreš kar 
reči! Za to mora jo priti prave pri lo žno sti.  Toda, ko so pri lo-
žno sti pri šle, je bil vedno tako cagav, da so prav nemar no 
odta va le mimo. 

Nekega zim ske ga veče ra pa se je zgo di lo.
Burja je že opol dne ušla iz jarma in bez lja la po pokra-

ji ni kot kakš na hudob na buša, ki je bila pre dol go pri ve-
za na. S svo jim objes tnim gob cem je hla sta la po kroš njah 
dre ves, da bi nji ho va tele sa spra vi la na kol ena. Uboge 
žalos tne dekli ne na Stajniku je hote la pri si li ti, da bi pre-
sko či le potok. Samotarskemu kozol cu na vrhu hriba pa je 
ušla pod klo buk in mu odne sla šop,  čeprav ga je krče vi to 
bra nil s svo ji mi les eni mi prsti. Šop je odlo ži la na vaško pot 
in ga takoj, kot prava ropa ri ca, zasu la s sne gom. Potem je 
žvi žga la po vasi in med hiša mi iska la, kaj bi lahko raz de ja-
la. Ljudje so v stra hu čaka li, ali jim bo pri za ne sla. 

Medtem pa je bilo Šuštarčku prav pri je tno toplo pri 
srcu ob misli, da lahko v svoji baj ti ci mirno šiva ško renj ce 
za Bercetovega pobi ča z Belega Griča. Ko je burja zajo dla-
la pod oken ci, ji je Šuštarček takoj odgo vo ril:

“Ej, burja! Ne  tekmuj z menoj, naro be si ugla še na! Jaz 
lepše jod lam!”

In tako ves večer. Bolj je bila burja jezna, bolj vesel je 
bil Šuštarček. Proti pol no či pa so se vrata v hiško s tre skom 
odpr la. Burja je naj prej vzela luč, prevr ni la čev ljar sko mizi-
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co in bi še čev lja rja, če se ne bi s hrb tom uprl v zid. 
“Nesramnica!” je tedaj zav pil Šuštarček. “Vsaj luč bi 

pusti la, če si že pri šla na obisk!” Burja pa je že s tre skom 
zapr la vrata za seboj.

Šuštarček se je spu stil na kol ena in začel tipa ti za svečo. 
Naenkrat je začu til, da v sobi ni sam. Počasi je dvi gnil 
glavo in v čarob ni sve tlo bi, ki se je z odprte ga ognji šča 
poi gra va la s temo, zagle dal žen sko posta vo. Lebdela je 
poleg vrat kot prin ce ska iz prav lji ce in ga gle da la z veli ki-
mi očmi.
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“Podoba, če si živa, povej, kdo si!” je zajec ljal 
Šuštarček.

Podoba ni takoj odgo vo ri la in Šuštarček je bil pre pri-
čan, da se mu spet nekaj doz de va.  To se mu je zad nje čase 
več krat doga ja lo. Odložil je kla di vo, reci mo, na mizi co in 
potem je kla di vo kar samo odgu ga lo na poli co med kopi-
ta. “Saj ne more biti res!” si je dejal Šuštarček, za kla di vom 
pa se je vse eno moral ste gni ti do poli ce. Ali pa je dokon-
ča ne čev lje pri pra vil, da jih bo zju traj še zlo ščil, zju traj pa 
so se tako sve ti li, da je na nji ho vi glad ki koži prav raz loč-
no lahko opa zil svoj začu de ni obraz. Ali pa je pri sta vil k 
ognju lonec s krom pi rjem. Ko se je spet spo mnil nanj, 
bi moral krom pir že zdav naj zogle ne ti. Toda glej šmen ta, 
lonec je bil pra vo ča sno odstav ljen!  Ali pa je na tleh opa zil 
mokre odti se bosih sto pal,  čeprav je za trdno vedel, da ga 
v tis tem času ni obi skal noben boso pe tež. 

Ja, take in podob ne reči so se mu doga ja le. Pa si ni pre-
več belil glave s tem. Dokler se doga ja meni v prid, naj se 
kar! si je rekel in delal nap rej. Toda žen ska, žen ska se je 
 tokrat poja vi la prvič. Izgledala je čisto prava in čisto živa. V 
tre pe ta vih pra me nih sve tlo be z ognji šča še bolj kot živa.

“Krišpina sem”, je tedaj zaš kle pe ta lo od vrat.
Če je Krišpina, je vzva lo va lo v Šuštarčku, potem jo poši-

lja sam sveti Krišpin, zave tnik čev lja rjev. Medtem se mu 
je posre či lo najti svečo in jo pri žga ti. Previdno je sto pi cal 
proti podo bi, ki ga je še vedno gle da la z veli ki mi očmi.

“Saj si res živa,” je rekel, ko se je z bla zi ni ca mi  prstov 
dota knil nje ne ga obra za. “Pa pre mra že na tudi! In čev-
lje imaš tako gospo sko uboge, da ti jih niti jaz ne bom 
mogel popra vi ti,  čeprav pra vi jo, da znam iz sta rih nare di ti 
nove.”
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Potem nista več dosti govo ri la. Šuštarček je sku hal 
lonec bezgo ve ga čaja, odsto pil gos tji svojo poste ljo, sam 
pa se spra vil poči vat na klop.

Živemu člo ve ku se vse pri pe ti, se mu je nasmi ha lo 
skozi glavo, pre den ga je zame tel spa nec. Pa naj še kdo 
reče, da čude žev ni! Kaj pa ..? Ali ni pri vra tih spet opa zil 
odti sov bosih sto pal? Toda kaj bi tuh tal! Naj bo, kakor je! 
Saj je ven dar dobro!

Burja se do jutra ni nave li ča la in je raz gra ja la še ves 
nasled nji dan. Jutro v koči pa se je pre bu di lo v: Kaj sedaj? 
Vprašanje se je use dlo na sre di no sobe kot trmo glav otrok. 
Šuštarček ga je gle dal s klopi, nje go va gos tja pa s poste lje. 
Vprašanje se ni pre ma kni lo nika mor. Niti k Šuštarčku niti 
h Krišpini. Nazadnje je bilo Šuštarčku  dovolj. 

“V takem vre me nu že ne moreš nap rej!” je rekel odloč-
no. “Tudi v takih čev ljih ne! V dveh dneh ti nare dim nove, 
do  takrat se bo pa že zve dri lo. Da ti ne bo dolg čas, se pa 
okrog ognji šča zav rti. Prav, Krišpina?”

“Zakaj pa Krišpina, če sem Kristina?”
“Sinoči se mi je tako sli ša lo.”
“Zato, ker so mi od mraza škle pe ta li zobje.”
“Pa bodi vse eno Krišpina,” je po pre mi sle ku rekel 

Šuštarček, “ čeprav ne  mislim več, da te je  poslal naš zave-
znik Krišpin. Premislil sem in se vpra šal: Le zakaj bi te 
 poslal? In to ravno meni, ki še veren nisem kaj pre več! 
Poleg tega bi mu gos pod Bog goto vo zame ril, če bi čev-
lja rjem punce v bajte poši ljal. Mislim, da ima Krišpin čisto 
druge skrbi, sploh pa v teh dneh, ko se Miklavž odprav lja 
na pot. Kdo ve, koli ko otrok si želi za dari lo nove čev lje?! 
Po moje gara dan in noč, saj moram še jaz, pa sem čisto 
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nava den čev ljar ček! Kar Krišpina te bom kli cal, ker vem, 
da bo to sve tni ku godi lo. Prav?”

“Če je tebi všeč, je meni tudi,” je rekla in se prvič 
nasmeh ni la.

Tako se je zače lo in nada lje va lo.  Tudi potem, ko je že 
imela nove čev lje in ko je burja že popol no ma oma ga la. 
In še potem, ko je pri šla  pomlad in spet  pomlad. Ona je 
kuha la, pome ta la in prala. Za koči co je ure di la vrti ček in 
na oken cih vzgo ji la rože. Take z veli ko drob nih cve tov. In 
Šuštarček je bil nad vse vesel, ko mu je pove da la, da se roži-
ce ime nu je jo čevelj ci. 
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“Sedaj oba dela va čevelj ce. Za tvoje še drete in klin cev 
ni treba, le zali va ti jih moraš.”

Krišpina se je pri ku pi la tudi vašča nom, ker jim je na 
dom pri na ša la poprav lje na in nova obu va la. Pri pla či lu so 
ji radi odri ni li še kaj “za povrh”: deset krom pirč kov, gla vi-
co zelja ali repe, pehar suhe ga sadja, zago zdo prav kar peč-
e ne ga kruha in tudi pri koli nah niso sko pa ri li. Šuštarček 
pa je vle kel dreto, zabi jal les ene in kovin ske žeb ljič ke, in 
pre pe val.

“Kako ti je prav za prav ime?” ga je neke ga dne vpra ša la 
Krišpina.

“Kličejo me Šuštarček.”
“Kako ti je pa zares ime?”
Takrat je Šuštarček  postal žalo sten. Odložil je delo in 

dolgo mol čal. Krišpini je bilo žal vpra ša nja, toda nazaj ga 
ni mogla vzeti.

“Samo to mi je kruš ni oče vedel pove da ti, da me je 
našel, ko se je pon oči vra čal domov. Ležal sem na križ po tju 
ob sta rem pilu, zavit v cunje. Ko je šel mimo, sem zajo kal, 
dru ga če me ne bi opa zil. Kak dan ali dva sem bil star.”

“O jej, kakš na sreča, da si zajo kal!” je zazvo ni la Krišpina 
in se zače la pri prav lja ti, da bo v mev tr gi zame si la kruh.

“Obdržala sta me. Njo sem kli cal Ama, njega pa Oki.  
To sta bili moji prvi bese di in nista dovo li la, da bi ju kasne-
je spre me nil. Drugih otrok nista imela,  čeprav sta bila že 
stara. Imela sta me rada, joj, 
kako sta me imela rada! 
Ama mi je pri po ve do-
va la prav lji ce, pela 
pesmi ce in me nahra-
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ni la do site ga tudi  takrat, ko ni imela kaj dati v lonec.  Oki 
pa je bil čev ljar in me je nau čil vsega, kar znam. Takoj, ko 
sem malo odra stel, me je začel jema ti s seboj po svetu. 
Še danes se spo mnim, kako sta se pogo va rja la pred mojo 
prvo rajžo:

“Počakaj še eno leto, pre na por no bo zanj,” je nago va-
rja la Ama.

“Drugega mu ne morem dati kot svo je ga zna nja,” je 
odgo va rjal Oki. “Čimprej ga bo osvo jil, bolje zanj.”

“Glej, da boš pazil nanj!”
“Le kako mi lahko kaj take ga naro čaš?” se je jezil Oki. 

“Saj ga imam ven dar rad!”
“Nisem tako misli la! Mislila sem, da tak otrok potre bu-

je veli ko mleka in da naj ti ne bo težko reči ...”
“Za otro ka mi ni nič pre tež ko!”
“In da ga ne boš poza bil pon oči pokri va ti! Taki fan tje 

v živo sanja jo in takoj vse zbr ca jo s sebe.”
“Tudi pokri val ga bom.”
Šuštarčka so zagu ga li spo mi ni. Božali so ga po laseh, 

mu poprav lja li ovra tnik, ga posa di li na gugal ni co, obri sa li 
smr kav nos, pocu ka li za ušesa, natre sli poln žep leš ni kov, 
učili žvi žga ti in peti, nare di li mlin ček na poto ku, požu ga li 
z  resnim gla som, ga vzeli v naroč je ...

“Kje sta pa sedaj?” je vpra ša la Krišpina čez čas.
“Na več nih pol ja nah. Že nekaj let. Kočo pa je zažga la 

stre la, ko sem bil po svetu za kru hom. Tako žalos tno je 
bilo vide ti ob vrni tvi, da sem šel kar mimo.”

Nekaj časa sta oba mol ča la. Šuštarček se je zagle dal v 
svoje roke, ki so poči va le na kol enih z nav zgor odprti mi 
dlan mi, kot bi čaka le. Morda na solzi, ki sta obsta li v kotič-
kih oči.
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“Tudi jaz sem šla mimo,” je sklo nje na nad mev tr go tiho 
vzdih ni la Krišpina. Šuštarček je vse eno sli šal. Do sedaj je ni 
še niko li vpra šal po gne zdu, niti po poti, ki jo je pri pe lja la 
k njemu. Ker je osta la pri meni, si je  mislil, ji je goto vo 
bolje, kot ji je bilo tam. Kjerkoli že. 

“Če bi šla domov ... “
Obstala je in tudi Šuštarček je ostal tiho, saj ni hotel 

pra ska ti po kra sti. To mora sto ri ti sama. Če misli, da jo že 
lahko odlu šči, naj jo, če ne, naj poča ka. Sama to naj bo lje 
ve.

“Še kot otro ka so me dali slu žit h gospo ski. Naredili so 
me za soba ri co in ni mi bilo slabo. Hrane mi ni manj ka lo 
in lepo sem bila oble če na. Tudi nji ho ve ga jezi ka sem se 
nau či la. Potem so gos pod opa zi li, da sem odra sla. Tistega 
dne je šla moja gospa k drugi gospe na pome nek. Komaj 
je koči ja odpe lja la, so gos pod sto pi li v sobo, kjer sem lika-
la peri lo. Kar pono re li so in me zače li obje ma ti in poljub lja-
ti. Komaj sem se jim izvi la. Zbežala sem v hlev, sko či la med 
kra va mi v jasli in se pok ri la s senom. Gospod so kmalu 
pri so pli za menoj. Zaprli so vrata in me zače li iska ti. Ujeta 
sem bila kot miška v miš ni ci in bilo me je groza tre nu tka, 
ko me bodo odkri li. Prihajali so vedno bliž je in vedno 
bolj raz loč no sem sli ša la nji ho ve gro ze če bese de: ‚Dobil te 
bom! Dobil te bom!’ 

Takrat pa se je zgo di lo nekaj nepri ča ko va ne ga. 
Najprej sem sli ša la krik, nato pa še top uda rec ob tla. 

Gospodu je spo dr sni lo na krav je ku, da so teleb ni li, sem 
pomi sli la. Da bi vsaj še nogo zlo mi li, potem bi lahko zbe-
ža la! 

Previdno sem poku ka la skozi seno in imela kaj vide ti. 
Gospod so res leža li na tleh in s pri vzdig nje no glavo pre-
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s tra še no opa zo va li, kaj se doga ja. Izgledalo je, kot da jih 
nekdo na silo tišči ob tla. 

V Krišpinin obraz je pla nil smeh in se raz le zel od ušes 
do ušes, kot bi ves čas od dogod ka  dirjal za njo in jo šele 
sedaj dohi tel. 

„Ne morem ti pove da ti, kako gro zno in smeš no je bilo. 
Vse obe nem.”

„To, da je ležal v krav ja ku?” je vpra šal Šuštarček.

„Ja.  Toda še bolj to, da je skozi vrata kar samo pri ko-
ra ka lo razno orod je in se zapo di lo po hlevu za krav ja ki. 
Grablje so gra bi le, metla je pome ta la, lopa ta in vile pa sta 
krav ji gnoj nosi li na gos po da. In to toli ko časa,  dokler niso 
bili gos pod popol no ma oblo že ni. Ven je gle da la le glava. 
Kako naj ti povem? Prava želva iz krav ja kov in člo ve ške 
glave.”

Sedaj se je sme jal tudi Šuštarček. Kar poska ko val je na 
svo jem čev ljar skem stolč ku,  dokler se mu ni smeh zale tel 
v sap nik in ga je mora la Krišpina pošt eno tolči po hrbtu, 
da se je spro stil.

„In potem? Kaj je bilo potem?”
„Kar poza bi la sem, da sem skri ta v jas lih. Ne vem, ali 

me je krava z mav ljem pori ni la ven ali je bilo kaj dru ge-
ga, da sem sko či la k vra tom, jih odpr la in zbe ža la v svojo 
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sobo.  Tam sem se zakle ni la in čaka la,  dokler se ni pod 
noč vrni la koči ja z gospo. Gospe sem takoj vse pove da la, 
razen tis te ga, da so bili gos pod zaki da ni s krav ja ki, saj mi 
tega ne bi verje la. Tega še sama nisem verje la. Mislila sem, 
da sem od same ga stra hu dobi la pri vi de in da se mi je 
pri ka za lo tisto, kar bi rada vide la. Gospa pa mi tudi tis te-
ga, kar sem pove da la, niso verje li. Začeli so vpiti, da sem 
nesra mni ca, da sem gos po da  nalašč zape lje va la, ker da bi 
rada, kaj vem kaj. Nato so me zače li lasa ti in brca ti. Pritekli 
so še gos pod in me vrgli na dvo ri šče. Od tu nap rej so svoje 
opra vi li hlap ci. Ni bilo duše, ki bi se zav ze la zame, kaj šele, 
da bi me skri la. Da bi bilo še huje, se je ravno  takrat zače-
la noč paj da ši ti z nevih to. Vendar nisem čuti la stra hu niti 
mraza, samo beža la sem in beža la. Ne vem, koli ko časa, in 

ne vem, kam. Samo stran, stran! Tudi domov ne. Doma ne 
bi razu me li. Doma bi rekli: Dobro slu žbo si imela. Hrane 
ti ni manj ka lo. Lepo si bila oble če na.  Krov si imela nad 
glavo in poste ljo pos tla no. Za to moraš tudi kaj potr pe ti. 
Tako bi rekli doma.”
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Sedaj se je tudi Krišpina zagle da la v svoje nav zgor obr-
nje ne dlani, ki so obmi ro va le na kol enih, kot bi čaka le. 
Morda na solzi, ki sta obsta li v kotič kih oči.

„In potem te je burja puh ni la v mojo kočo,” se je čez 
čas zasme jal Šuštarček in dnevu vrnil ritem. Roke so pobra-
le nedo kon ča ni  čevelj, ga pol oži le na kol ena in zate gni le 
s knef tro.* Desna roka je iz ška tli ce na mizi ci zgra bi la za 
dober ščep les enih klin cev in jih stre sla v usta, med tem je 
levi ca nava je no pri je la ravno šilo in koni co nasta vi la na 
pod plat. Prosta desni ca je tedaj zgra bi la za kla di vo in pok, 
pok, pok - deset krat za deset  lukenj. Nato je leva roka 
odlo ži la šilo, pobi ra la klin ce, ki jih je jezik spre tno pori val 
iz ust med ustni ci, in jih vti ka la v luk nje na pod pla tu. Vsak 
klin ček je spro ti dobil dva udar ca po zad nji ci. Prvi uda rec 
je bil bolj pre vi den, drugi pa popol no ma spro ščen, da se 
je sli ša lo pik - pok, pik - pok.

„Vleci, vleci dreto,
tolci, tolci klin!”

se je delov ne mu ritmu naga ji vo pri dru ži la Krišpina in se 
spet spo pri je la s  testom za kruh. Spretno ga je zgne tla v 
vesel hleb ček, ga pol oži la na pomo kan prti ček in oboje 
odlo ži la v sla mnat pehar. Potem je testo pok ri la in posta vi-
la bliž je k ognji šču.
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„Če se testo pre hla di, bo kru hek nizek in trd,” je zra-
ven čeb lja la zato, da se pogo vor ne bi usta vil.

Ustavil se ni, je pa zavil v popol no ma drugo smer, tako 
kot potok pred vasjo. 

„Krišpina, spet naga jaš!” 
„Da naga jam?”
„Kam si skri la dreto?”
„Še blizu tvoje mizi ce nisem bila!”
„Krišpina, vrni dreto!”
„Pred nosom jo imaš. Dva klob či ča.”
Šuštarček je na mizi ci pred seboj res zagle dal dva klob-

či ča,  čeprav bi takoj pri se gel, da ju tre nu tek pred tem še 
ni bilo tam. Morda bi bilo prav, da se tudi o tem pome ni-
va, je pomi slil. Že prej, ko je pri po ve do va la, kako so vile, 
lopa ta, metla in grab lje gos po da same zazi da le s krav ja ki, 
je hotel usme ri ti pogo vor v to smer.  Samo kako? Gotovo 
bi pomi sli la, da se mu je kaj pre ma kni lo v glavi, če bi ji 
pove dal kar narav nost.  

„Nekaj bi ti rad pove dal, toda prej oblju bi, da se mi ne 
boš sme ja la.”

„To bo pa težko,” se je zaki ko ta la Krišpina, „ko pa 
vedno tako smeš ne razdi raš.”

„Nič smeš ne ga ne bo, bo pa neve rje tno!” 
 „Potem ti bom verje la.”
Šuštarček je še nekaj časa pomiš ljal in s pogle dom 

 brskal po pro sto ru, kot bi iskal kak trden dokaz za tisto, 
kar je napo ve dal.

„Veš, vča sih se mi doga ja jo čudne reči, ki si jih ne znam 
razlo ži ti. Tako kot tisto prej, z dreto, ali pa ...”

„Odtisi bosih sto pal?” je pohi te la Krišpina.
„Si jih tudi ti opa zi la?” se je oddah ni lo Šuštarčku,  čeprav 
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ni mogel skri ti pre se ne če nja.
„Že več krat sem ti žele la pove da ti, ven dar sem se bala, 

da mi ne boš  verjel. Ko sem razmiš lja la, kako sem se tiste 
straš ne noči reši la v to hiško, si na mar si kaj nisem znala 
odgo vo ri ti. Spominjam se, da me je neu rje ujelo v gmaj ni. 
Nekaj časa sem še hodi la, na Stajniku, pri vrbah žaluj kah, 
pa so mi pošle moči. Objela sem bliž njo vrbo, druge so se 
same sklo ni le k meni.  V nji ho vem naroč ju sem poza bi la 
na vse. Tuljenje burje se je pre to či lo v melo di je pomla dnih 
pišča li, mraz se je razne žil v kri stal ne barve in lak ota se je 
napol ni la z opoj no top lo to. Ne vem, kako dolgo je tra ja lo. 
Spomnim se spet, kako so mi neke nevi dne roke gne tle 
odmr le ude, potem sem iz sko de le, ki se je kar sama  nagi-
ba la na moja usta, pila straš no gren ko teko či no, in iz ste-
kle nič ke, ki je sama sili la v moj nos, sem vdi ha va la ostre 
vonja ve. Občutila sem spet kri v žilah, v želod cu je zače lo 
greti in um se mi je začel bis tri ti. Čez nekaj časa so me te 
nevi dne roke vzdi gni le in pori ni le v tvojo kočo.”

“To so bili Mokronožci!” je pre pri ča no vzkli knil 
Šuštarček. 
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“Kdo?”
“Mokronožci. Dobri škra tje.  Ama mi je veli ko krat pra-

vi la o njih. So nevi dni, le svo jih kora kov ne more jo skri ti, 
saj pušča jo za seboj odti se  mokrih sto pal. Ljudje so jih 
zato krsti li za Mokronožce. Živijo v ločju ob neki reki, 
kate re imena si nisem zapo mnil. Nekoč je Okijev ded pot-
oval po tis tih kra jih in ga je pičil mod ras. Strup je bil tako 
močan, da mu je noga takoj posta la maro ga sta. Ljudje so 
mu posku ša li na vse nači ne poma ga ti, maro ge pa so se 
neza dr žno širi le proti srcu.  Tedaj mu je neka nevi dna 
roka pori ni la v pest majh no ste kle nič ko z zel eno teko či no, 
isto ča sno pa mu je glas iz nevi dnih ust pri še pnil na uho, 
naj se hitro nama že. Storil je tako. Koža je že čez nekaj ur 
dobi la pravo barvo, le tam, kjer je mod ras use kal, sta mu 
do konca živ lje nja ost ali dve modri piki.”

„Misliš, da bi bila lahko naša reka tista, kate re imena si 
nisi zapo mnil?” je vpra ša la Krišpina.

“Morda? Nikoli nisem razmiš ljal o tem.”
Pri tem je osta lo. In kadar sta začu ti la pri so tnost škra-

tov, sta jih ogo va rja la, kakor bi ogo va rja la ljudi, če bi bili 
po kakš nem čude žu nevi dni. Vaščanom o tej skriv no sti 
nista govo ri la, kajti če so se škra tje ogla ša li tudi pri njih, 
so tako in tako vede li zanje, če pa se niso, jima tako in 
tako ne bi verje li.

* * *

Nekega dne se je pred hiško usta vil konje nik. Ni raz ja-
hal, kar s konja je zav pil:

„Hej! Je kdo doma?”
Krišpini se je zdel glas nepri je tno znan, čet udi mu ni 
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vede la imena. Sama ni vede la, zakaj se je skri la v sobi co.
Šuštarček, ki se je bil v tem času nava dil, da je Krišpina 

spre je ma la pri šle ke, je šele na tre tji konje ni kov klic opa zil, 
da Krišpine ni. Zato je pova bil sam:

„Kar nap rej, pri nas so vrata vedno  odprta!”
„Če raz ja ham in pri ve žem žreb ca za bajto, jo bo s teboj 

vred pote gnil na gmaj no”, se je zakro ho ta lo zunaj.
„Če je tako, pa raje pri dem ven,” je v smehu vrnil 

Šuštarček. „Takega baha ča pa res moram vide ti!”
“Ljudski glas pravi, da si vsaki nogi kos,” ga je že na 

pragu usta vil konje ni kov glas.
“No ja, če ljud je tako pra vi jo, potem bo nekaj že res. 

Vsega pa ne gre niko li verje ti.”
“Poslušaj dobro, kar ti bom pove dal!” je konje nik po 

voja ško narav nal bese de. “Moj gospo dar ti naro ča, da pri-
deš še ta teden v grad!”

Šuštarčku se je nekaj nepri je tne ga poli lo po raz po lo že-
nju. Kakor da bi slana pote gni la s pred pa sni kom po vrtu. 
Previdno je vpra šal:

“Zakaj pa me nji ho va gnada želi jo vide ti v gradu?”
“Drugo sob oto bo tam ples, na kate rem bo mlada gro-

fič na spet izbi ra la ženi na.”
“Vso srečo ji želim!” se je že sko raj oddah nil Šuštarček.
“Še prej pa ji boš nare dil nove ple sne čeveljč ke!”
“Za ple sne čeveljč ke pa jaz ne bom pravi,” se je začel 

izmi ka ti, ker je zaslu til teža ve. “Povej nji ho vi gnadi, da sem 
jaz čev ljar za kmeč ke tace, ki niso tako zah tev ne kot graj-
ske noži ce.”

“Ali si za tace ali za noži ce, mene ne briga! Ponavljam, 
da se moraš do konca tedna poja vi ti v gradu, če ne, bo 
bolj kot hudo!”
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“Do konca tedna ne pri dem, če bi že vče raj šel!” je bil 
že kar obu pan Šuštarček.

“Moj gospo dar je tudi na to  mislil. Pošilja ti moš nji ček s 
ceki ni. Kupi konja, da boš hit re je pot oval in ti ne bo treba 
čev ljar ske krame nos iti čez rame. Pa dobre ga konja kupi, 
ker bo potem ostal v graj ski konjuš ni ci.”

Šuštarček je komaj ujel moš nji ček, tako je bil pre se ne-
čen. Tudi upi ra ti se ni mogel več, kajti konj z jezde cem je 
že odpe ke tal.

“Kaj take ga pa še ne!” je bil čisto zares jezen Šuštarček. 
Z nasr še nje nim obra zom se je vrnil v kočo. Iz roke v roko 
je pre kla dal moš nji ček,  dokler ga ni zalu čal na poli co med 
kopi ta. Šele tedaj je opa zil Krišpino, ki je stala pri oken-
cu in joka la. Jokala je tiho, brez glasu, kot ran je na breza 
spo mla di.

“Tako hudo pa spet ni!” je živah nil Šuštarček. 
“Navsezadnje gra šča ko va hči res ne more v sta rih čev ljih 
izbi ra ti moža. Le to se mi zdi čudno, da so ravno mene 
našli, ko imajo na vsa kem gradu ime ni tne čev lja rje.”

“Nimajo jih več,” je zdaj gla sno zahli pa la Krišpina. “Vsi 
so že izgi ni li v temi.”

“Da so izgi ni li? Kako pa ti veš?”
“Na tem gradu sem slu ži la. Povedala ti bom naj več jo 

graj sko skriv nost,  čeprav vsi vedo zanjo. Graščakova hči 
nima nava dnih nog. Na levi ima tri prste več, na desni pa 
dva. Zato hodi vedno le v poseb nih copa tih. Doslej ji še 
noben čev ljar ni nare dil čev ljev, v kate rih bi lahko hodi la, 
kaj šele ple sa la. Veliko jih je poiz ku ša lo in vsi so kon ča li 
v temi.”

“Kako v temi?”
“Kar izgi ni li so. Graščak jim je vedno oblju bil veli ko 
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nag ra do, če bodo nare di li prave čev lje, obe nem pa jim je 
tudi zagro zil, če jim ne bo uspe lo.”

Šuštarček in Krišpina sta obmol ča la na klopi. Dolgo 
sta sede la. Šele ko je mrak poje del sobo in je tudi v oken-
cih uga snil spo min na dan, je Šuštarček krep ko uda ril po 
pok ro vu mev tr ge in odloč no rekel, da tista gro fič na že ne 
more imeti tako gomo lja stih nog, da se jih ne bi dalo obuti 
za ples. 

Zjutraj se je Šuštaršek odpra vil z denar ci po konja. Po 
vasi se je kmalu raz ve de lo, kakš no naro či lo je pri ne sel graj-
ski sel, in vsi so se tru di li, da bi Šuštarčku poma ga li.

“Veš kaj,” je sve to val ata Sova, “jutri je v Škocjanu konj-
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ski sejem. Oglasi se ob svitu, pa te zape ljem do tja. Sam 
bom malo rado ve dnost napa sel, ti boš pa konja  izbral.”

 Na sejmu mu izbi ra nje ni šlo ravno dobro od rok. 
Živ konj je čisto nekaj dru ge ga kot ust ro je na konj ska koža. 
Kadar je kup o val usnje, ga je samo spu stil med prste in je 
takoj vedel, kako se bo obna ša lo na čev ljar skem kopi tu in 
potem na nogi. Konje pa je ogle do val, jih gla dil, gle dal v 
zobe, in se ni in ni mogel odlo či ti. Z enim pro da jal cem sta 
že sko raj uda ri la v dlani, pa mu je roka kar sama obsta la. 
Najprej je pomi slil, da je roko zgra bil krč. Čez hipec pa je 
začu til, da so jo zadrža le neke nevi dne roke. 

“Lepo, fan tje, da ste mi pri šli poma gat!” je zamr mral 
mimo ustav lje ne roke in pro da ja lec ga je prav pisa no 
pogle dal.

“Kaj pra viš?”
“Včasih se sam s sabo menim,” se je hitro zna šel 

Šuštarček.
“A, tako? Kaj vse člo vek sreča na sejmu! Pa boš konja 

kupil ali ne?”
“Ne bom. Ima pre kra tke noge.”
“Hudiča? Prekratke noge? Da nimaš ti pre kra tke pame-

ti!”
“Tudi lahko,” je  potrdil Šuštarček. “Pa brez zame re!”
Odpravil se je nap rej. Ustavil se je pri vsa kem konju, 

malo poča kal in že je dobil od nevi dnih sprem lje val cev 
zna me nje, rahel sunek v bedro, naj gre nap rej. Pri tri naj-
stem konju je dobil dru gač no zna me nje.

“Ga pro da jaš?” je vpra šal pro da jal ca, ki se mu je že 
po legi klo bu ka vide lo, da je s tre be ljan ske ga hri bov ja. 
Možakarji iz teh kra jev imajo klo bu ke vedno posa je ne na 
“auf biks”, kar je vsem zgo vor no zna me nje, da so silno 
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koraj žni in vedno pri prav lje ni svoj prav bra ni ti tudi kako 
dru ga če kot z bese do.

“Se morda ne vidi?”    
“Jaz bi ga kupil.”
Prodajalec si je kupca zelo poz or no ogle dal, še bolj 

kot Šuštarček konja. Trikrat je pre sta vil klo buk na glavi, 
pre den je rekel:

“Le kaj bo tebi konj! Kmet nisi, to se vidi po tvo jem 
obna ša nju. Gosposki tudi nisi, ker imaš roke ude la ne.”

“Povej, koli ko ga ceniš?”
“Manj, kot je vre den.”
“To pravi vsak pro da ja lec, potem pa žival zvije v prvi 

bra zdi!”
“Pošten bom do tebe. Ta konj ni za plug in bič. Ta 

konj je za lete nje. Poglej, kako viso ke noge ima, kar vidiš 
 hitrost v njih. Ni ga konja na tem sejmu, ki bi bil hitrej ši 
od Bliska. Tudi draž je ga ni.”

Šuštarček je zelo dobro vedel, da v moš njič ku, ki mu 
ga je  poslal gra ščak, ni niti pri bli žno toli ko dena rja, kot bo 
za konja zah te val pro da ja lec. Vseeno je začel šteti. Tudi 
pro da ja lec je štel.

“Ko boš imel dva krat toli ko, se ogla si!”
Šuštarček je žalos tno sprav ljal moš nji ček v žep, toda...

toda, glej šmen ta! Žep je bil poln.
“Hvala, fan tje!” je Šuštarček zamr mral nekam v stran.
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“Kaj pra viš?” se je zrav nal Trebeljan in odloč no popra-
vil klo buk, saj se mu je zdelo, da nepo te še ni kupec nekaj 
zabav lja. To pa nika kor ne gre, da bi zabav ljal. Pri tako 
nasa je nem klo bu ku že ne!

“Nič, nič. Včasih se sam s sabo posve tu jem,” je pohi tel 
Šuštarček in pomi slil, da bi se pro da ja lec prav lahko pisal 
Grebenc, ko mu tako hitro zra ste gre ben. “Konja bi pa 
vse eno rad kupil. Čisto sem poza bil, da imam v žepu še 
nekaj dena rja.”

“Si pa pre cej zme den  patron, če poza biš na denar v 
žepu, ali se pa norca bri ješ iz mene!”

“Kje pa! Mi še na misel ne pride. Kar pre štej va.”
Bilo je natanč no toli ko, koli kor je zah te val pro da ja lec.
“Ne bi  mislil, da si tako zvit!” mu je pro da ja lec na 

koncu iskre no pri znal. “In kako ubogo si se držal!” 
“Malo šale niko li ne škodi!” je Šuštarček na širo ko raz te-

gnil usta. “Veš, če bi ti po pra vi ci pove dal, mi tako in tako 
ne bi  verjel.”

“To pa goto vo ne! Na sejmu ne smeš nik dar niko mur 
verje ti! Ti pa meni le verje mi, da je to naj bolj ši konj. Sam 
sem ga vzgo jil in ne bi ga pro dal, če bi v tvo jih očeh opa zil 
samo kan ček hudo bi je.” 

Preden je Šuštarčku izro čil uzdo, je konja še potrep ljal 
po vratu, vzel nje go vo glavo med dlani in ga polj u bil na 
zgor njo ustni co. Potem se je nag nil k Šuštarčku in mu zaše-
pe tal v uho:

“Vsakokrat, ko ga boš hotel zaja ha ti, mu naj prej v uho 
zaše pe taj DAR MAMI ET JAS.”

“Uf, to je pa tako učeno sli ša ti!” 
“Nikar ne poza bi in zase  obdrži, da ti ga ne bo kdo 

spe ljal!” je še rekel pro da ja lec, popra vil klo buk in se izgu-
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bil v mno ži ci.
Šuštarčku je bilo kar malo hudo ob slo ve su. Tega 

Trebeljana, ki bi se lahko pisal Grebenc, bo moral kdaj 
obi ska ti, je skle nil. Zelo dober člo vek mora biti, če je konja 
ob slo ve su polj u bil.

“Pa poj di va, Blisk,” je rekel, pri jel konja za grivo in se 
zavih tel ...

... narav nost sredi kroga sej ma rjev, ki so se nekaj kora-
kov stran poga ja li za brejo kobi lo.

“Kupuješ ali pro da jaš?” se je med sej ma rji spro žil smeh, 
ko so vide li, da ima še cele kosti in da ga tudi konj pohlev-
no čaka.

“Kako bi rekel?” je Šuštarček komaj pri šel do sape. 
“Meni gre pred vsem za vese lje!”

“Nam tudi! Lahko ta skok še  enkrat pono viš?”
“Danes ne več,” je odgo vo ril Šuštarček in se poč asi 

sesta vil. Korajžno je zako ra čil proti Blisku. Ker je vedel, da 
ga vsi opa zu je jo, je konja, tako kot prejš nji las tnik, pri jel za 
lica in ga polj u bil na ustni co. Ljudem je bilo to tako všeč, 
da so zaplo ska li kot v gle da li šču.

“Ta ima pa res rad živ ali!”
“Morda se bo tudi jaha ti kdaj nau čil!”
Medtem je Šuštarček na hitro zaše pe tal Blisku v uho 

učeni sta vek, se spet pri jel za grivo in se zavih tel na nje gov 
hrbet. Nato je poma hal sej ma rjem in zrav na no odje zdil kot 
kak šen špan ski vitez, da so mu sej ma rji še  enkrat zaplo ska-
li. Resnici na ljubo naj pove mo, da je bil v zrav na no držo 
pri si ljen, kajti pred njim in za njim so pro stor zase dli nje go-
vi nevi dni pri ja teljč ki Mokronožci. Kar nekaj jih je mora lo 
biti, saj je komaj pri ha jal do sape.
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Doma se je  zadržal le toli ko, da je nato vo ril potreb no 
orod je in da je za slovo polj u bil Krišpino. Kar tam, pred 
pri ča mi in pred vsemi ljud mi jo je polj u bil. Tega ni še niko-
li sto ril, kajti iz pra ve ga poljub lja nja ne gre dela ti gle da li-
šča. Vaščani, ki so pri ne sli dobre želje za popo tni co, so ob 
polju bu samo glo bo ko vzdih ni li, saj je pot, na kate ro se je 
nji hov Šuštarček poda jal, še njih sprav lja la v skrb,  čeprav 
bi prav lahko rekli: Kaj nas pa to briga! 
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* * *

Do gradu je pri je zdil nasled nji dan, malo pred sonč nim 
zato nom. Trikrat je močno uda ril s tol ka lom po graj skih 
vra tih, da je zado ne lo, kot bi vrag mrtve duše kli cal. Sonce 
na zaho du se je rado ve dno ozrlo in se še malo zadrža lo na 
zad njem grič ku: morda bo še zabav no!

“Kaj bi rad?” je jezno vpra ša la glava, ki se je pre ri ni la 
skozi lino na vra tih. Glava je imela pod klju na stim nosom 
ogro mne nav zdol zasu ka ne brke, kot jajce veli ke oči, 
name sto las pa žele zno čela do. Drugega se s konja ni dalo 
raz lo či ti. 
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“Jaz nič,” je odgo vo ril Šuštarček.
“Zakaj pa potem razbi jaš po vra tih?” je vpra ša la glava.
“Tvoj gospo dar bi rad govo ril z mano.”
Glava v odprti ni se je zače la vrte ti in si ogle do va ti pri-



šle ka od kopit do glave. Konj še kar ple me ni to izgle da, je 
nem ara oce nje va la, osta lo pa nič ne kaže na kakš no modro 
kri. Kje pa, saj  jezdec še klo bu ka nima!

“Če želi naš grof govo ri ti s teboj, moraš biti pa zelo ime-
ni tna gnada! Da nisi kak šen baron ali vsaj baron ček?” se je 
pre cej zabav lji vo vrte la glava v vra tih. 

“Če bi bil baron ček, potem bi imel ti že nekaj časa čisto 
dru ga čen nos!” je koraj žno zabru sil Šuštarček.

“Hm, hm, že vem, kdo si, ko se tako le pete li niš! Ampak 
za snub lje nje si pri šel pre zgo daj. Grofičin ples bo šele v 
sob oto. Kar za zid se vsedi in poča kaj. Če si  dovolj zaljub-
ljen, ti še dolg čas ne bo!”

“Grem lahko tudi domov!” je bil Šuštarček že malo hud. 
“Ne vem pa, če bo tvoj gospo dar zado vo ljen, ko mu boš 
pove dal, da si  odgnal ubo ge ga čev lja rja.”

Glavo v odprti ni so te bese de neve rje tno pre su ni le. 
Najprej je močno uda ri la v zgor nji rob odprti ne, potem je 
uda ri la v levi in še v desni rob. Čelada je vsa ko krat kovin-
sko zasto ka la. Ko pa je glava use ka la v spod nji rob, ni 
zaje ča la čela da, ampak brada, in to tako bole če, da se je 
Blisk ustra šil in odsko čil za korak. Glava je med tem izgi ni-
la in Šuštarček je sli šal, kako je na drugi str ani vrat reklo: 
Naaasnfuuussss. Če ne bi vedel, da se je sese del stra žar, 
bi pomi slil, da se je sesu la oglar ska kopa, ki je v sre di ni 
izgo re la. Nekaj časa je bilo vse tiho. Naenkrat pa so se 
vrata odpr la in Blisk z jezde cem na hrbtu je bil v tre nu tku 
obkro žen s suli ca mi. Šuštarček se ni prav nič poču til kot 
gost, ki ga pri ča ku je jo na gradu. 

“Kdo si, tujec, ki napa daš stra žo na mojem gradu?!” je 
zagrme lo z bal ko na na drugi str ani dvo ri šča.
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“Če bi vedel, da ste tukaj tako nepri ja zni, ne bi niko li 
pri šel! Raje bi se skril v deve to deže lo, kjer me ne bi niko-
li našli.”

Graščak na bal ko nu je nekaj časa mol čal in tuh tal. 
Počasi je začel dvi go va ti roko,  dokler ni obsta la v drži, ki 
je vabi la in gro zi la obe nem.

“Prebičati in naso li ti te dam kot pole nov ko, če po kakrš-
nem ko li nak ljuč ju nisi čev ljar!”

“Sem.”
Tedaj je gra ščak tako krep ko napol nil meh, da je Blisk 

kljub gro ze čim suli cam še za korak odsko čil.
“Bedaki! Spustite ga! Takoj ga pri pe lji te k meni!”
Suličarska ogr li ca se je takoj pre tr ga la in razgu bi la. 

Privrela je slu žin čad in se ponu di la za sprems tvo.
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“Če smem pro si ti, vaša gnada, bi naj prej pos kr be li za 
konja. Ves dan me je nosil.”

Graščak je bil malce neje vo ljen, ven dar je hlap cem uka-
zal, naj Šuštarčka v vsem ubo ga jo.

“Dajte mu ovsa in sena,” je rekel Šuštarček.
In so mu dali.
“Skrtačite mu dlako.”
In so mu jo skrta či li.
“Peljite me tja, kjer se bom še sam lahko oko pal.”
In so ga pelja li.
“Dajte mi sveže peri lo.”
In so mu dali.
“Sedaj pa me pelji te k svo je mu gospo da rju.”
In so ga pelja li.
Sedel je za prav ljič no oblo že no mizo. Zraven grofa sta 

sede li, vsaka z ene str ani, še nje go va gospa in hči.
“Pa sem tukaj,” je rekel Šuštarček in se use del nas pro ti 

gro fov ske dru ži ne.
“Kakšnih poseb nih manir pa nimaš!” je bila neje volj na 

gospa gro fi ca. “Pri nas nihče ne sede brez pova bi la!”
“Kaj me niste za to kli ca li?” se je začu dil Šuštarček. 

“Veste, lačen sem pa tudi!”
“Poslušaj, čev ljar! Poklical sem te, ker bo moja hči v 

sob oto na plesu izbi ra la ženi na. Naredil ji boš čevelj ce, v 
kate rih bo lahko ple sa la.”

“Že vaš emu slu sem hotel razlo ži ti, da nisem vajen dela-
ti za gospo ske nogi ce. Še poslu ša ti me ni maral!”

“Tudi jaz te ne bom poslu šal! Ti pa mene le! Moja hči 
ima tako nena va dne noge, da tega ne sme nihče zve de ti. 
Ves čas hodi samo v poseb nih copa tih. Ker pa ženi na ne 
more izbi ra ti v copa tih, ji boš ti nare dil čevelj ce.”
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“Pa bi res že rad videl te noge,” je iskre no dejal čev-
ljar.

Hči je naj prej pogle da la očeta in ko ji je dal zna me nje 
z levo obrv jo, je vsta la od mize, malo pri vzdi gni la krilo 
in sto pi la iz copa tov. Šuštarčku se je v dno duše zasmi li-
la, kajti bilo je natanč no tako, kot mu je pri po ve do va la 
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Krišpina: na eni nogi je imela dva prsta več, na drugi tri.
Šuštarček je pokle knil in si odveč ne prste čisto od blizu 

ogle dal. Pa menda ne?! Resda takih še svoj živ dan ni videl 
niti sli šal zanje, so pa vse eno bila le kurja očesa. Ker se 



niko mur do sedaj ni dalo pokle kni ti, da bi si jih pob li že 
ogle dal, so jih vsi imeli za odveč ne prste. Hja, s kurji mi 
očesi pa je Šuštarček znal. Se raz ume, z nava dni mi, toda 
zakaj bi se teh bal! Malo, prav za prav kar veli ko je raču nal 
tudi na pomoč Mokronožcev, ki jih je ves čas čutil ob sebi. 
In ker so tu, goto vo niso samo zara di rado ve dno sti.

“Fantje, saj boste poma ga li?” se je spo za bil in kar gla-
sno rekel v smer, kjer se mu je zdelo, da sto ji jo škra tje.

“O kakš nih fan tih pa govo riš?!” je posko čil gra ščak.
“Vaša gnada naj mi ne zame ri jo, jaz sam sebe tako glo-

bo ko spo štu jem, da se imam vča sih kar v mno ži ni.”
Graščak ni vedel, ali čev ljar norce brije ali kaj. Da bi se 

kdo imel mno žin sko, še ni niko li sli šal, če pa že, potem je 
to lahko samo kralj ali cesar, ne pa nava den čev ljar. 

“Imej se, kakor hočeš,” je napo sled rekel gra ščak, “samo 
to glej, da boš nare dil prave čeveljč ke, če ne ...!”

“Kaj pa, če ja?” se ni ustra šil Šuštarček. “Povejte, vaša 
gnada, kakš no bo pla či lo za delo.” 

“Kaj pa zah te vaš?”
Šuštarček sploh ni pomiš ljal:
“Za pla či lo bi rad konja, na kate rem sem pri je zdil. 

Mimogrede naj vam povem, da sem pla čal zanj dva krat 
toli ko, kot je bil težak vaš moš nji ček.”

“Prav. Konj bo tvoj.”
“In želim še, da se oba, vi in gro fi ca, opra vi či ta moji 

bodo či ženi.”
“Dragi mož,” se je v pogo vor z viso ki mi toni vme ša la 

gra šča ki nja, “mar ne vidiš, da te ima za norca?”
“Zelo resno  mislim!” je odloč no rekel Šuštarček. “Če ne 

oblju bi ta, da se bosta moji bodo či ženi opra vi či la, se ne 
lotim nobe ne ga dela!” 

45



“Saj tvoje bodo če žene sploh ne pozna va in se ji tudi 
opra vi či ti nima va za kaj!” je zasi ka la gra šča ki nja in misli la, 
da se je tako reši la nemo go če čev lja rje ve zah te ve.

“Ko opra vim delo, jo pri pe ljem na grad in vidva se 
bosta takoj spo mni la, zakaj se ji mora ta opra vi či ti.”

“Jaz se nik dar niko mur ne opra vi ču jem!”
“Potem pa zbo gom!”
“Pozabljaš, rev ček, da si v mojih rokah!” je  zagrmel 

gra ščak. 
“Vi pa pozab lja te, da vaša hči nima čevelj cev in da ne 

bo mogla izbra ti moža.”
Graščaka je kar zvi ja lo od jeze. Zgrabil je koza rec 

in ga zalu čal v steno, da se je raz pr šil v kri stal ni prah. 
Sedemnajstkrat je tako pon ovil, pre den se je še jeza malo 
raz pr ši la.  

“Prav, čev ljar, prav! Vendar si zapo mni, če ne nare diš 
čevelj cev, v kate rih bo moja hči lahko ple sa la, te bom last-
no roč no zazi dal v naj glob jo luk njo na tem gradu!”

Jezno je zapu stil jedil ni co in med potjo v kri stal ni prah 
zalu čal še tri kozar ce. 

Šuštarčku je slu žab nik poka zal, kje bo spal. Če bi ga ta 
potem na skri vaj opa zo val, bi goto vo pomi slil, da se mu 
je zme ša lo. Čisto sam je sedel na robu poste lje, govo ril in 
mahal z roka mi pa je tako kot  župnik na žegna nju. 

“Dragi moji, če me sedaj pusti te na cedi lu, je z mano 
konec. S Krišpino tudi. Saj znam odprav lja ti kurja očesa, 
ampak takih svet še ni videl! Z moji mi roži ca mi jim sploh 
ne bom kos.  Joj, in še v tako kra tkem času! Fantje, naj le p-
še pesmi vam zažvi žgam in zapo jem, če me zju traj pos pre-
mi te na trav ni ke in mi poma ga te nabra ti pra vih ras tlin za 
mazi lo.”
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Odgovora ni dobil, kljub temu pa je pomi rjen  zaspal 
in se zju traj še pred pete li njim pet jem izmu znil iz gradu. 
Vedel je, da mora neka te re ras tli ne nabra ti, še pre den 
bodo z njih spol ze le solze noči. 

“Kje je čev ljar?!” je začel vpiti gra ščak takoj, ko se je 
sredi dopol dne va zbu dil.

“Šel je na spre hod,” je vedel pove da ti eden od stra ža-
rjev pri glav nih vra tih. 

“Na spre hod? Bedak! Kdaj si pa že sli šal, da hodi jo čev-
lja rji na spre hod! Pobrisal jo je!”

“To pa ne,” se je kot naro čen ogla sil Šuštarček in se 
močno pri ku pil stra ža rju, ki je že tre pe tal zara di svoje 
ne-g oto ve usode. Kadar se je gospo dar tako le raz je zil, ni 
nihče mogel uga ni ti, kaj bo pri ne sla nje go va nasled nja 
bese da. Tokrat se je zagle dal v čev lja rja, ki je stal med vrati 
z veli kim naroč jem razno te rih ras tlin. Bile so trave, rože 
in kore ni ni ce. Njihova gnada so mor ali kar tri krat požre ti 
slino, pre den so spet obv la da li svoj glas. 

“Kaj ti bo to šavje?”
“Vaša gnada, vse to rabim za izde la vo ple snih čevelj-

čkov. 
Koreninica jim tale
bo odloč nost dala,

tra vi ca sre br na
jih bo ome hča la,
roži ca, prav tale,

jih za ples bo nav dah ni la,
in ta veji ca češ mi na ...

 “Nehaj, čev ljar!” je zapo ve dal gra ščak. “Nehaj in se 
loti dela!”

 “Takoj, vaša gnada. Vi kar poš lji te gro fič no v sobo, 
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ki ste mi jo dode li li.”
Z gro fič no so pri šle tudi njene sple tič ne. Šuštarček jih 

je takoj odslo vil, ven dar ga niso hote le poslu ša ti, saj jim 
je gro fi ca naro či la, da ne smejo gro fič ne niti za tre nu tek 
izpu st iti iz oči.

“Če se takoj ne pobe re te na hod nik,” jim je zagro zil 
Šuštarček, “vas vse zača ram v koze!” Obenem se je z roka-
mi in tele som naje žil proti njim, da je bil res podo ben 
sej mišč ne mu čarov ni ku, kadar od lahko ver ne žev izvab lja 
denar. 

Spletične so zasto ka le kot proso v stopi in zbe ža le na 
hod nik. 

“Kam pa naj gremo?”
“Na sonce poj di te, da ne boste tako vošče ne!” jim je 
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sve to val Šuštarček in zakle nil vrata. “Grofična, ti mi pa 
poma gaj zaku ri ti v kami nu.”

Takoj se je lotil dela. Suha pol ena, ki so bila vedno 
pri prav lje na ob kami nu, je zlo žil v majh no kopo in spo daj 
pod ta knil nekaj smre ko vih trsk, da bi hitro zago re lo. 

„No, gro fič na, ne obi raj se pre več!”
Prepričan je bil, da je šla odlo žit kak šen kos svoje dra go-

ce ne garde ro be, ki bi jo lahko ovi ral pri delu, kajti gospo-
ske oble ke res niso bile kro je ne za delo. 

“O, ho ho!” se je začu dil, ko jo je uzrl zlek nje no med 
svi le ni mi bla zi na mi na veli kem kavču. “Se morda nisva 
dobro razu me la?”

“Moje roči ce niso ust va rje ne za delo!” je razlo ži la in bila 
tudi pre pri ča na v to. 

“O, ho ho!” se je spet začu dil Šuštarček. “Potem pa tudi 
tvoje nogi ce ne more jo biti ust va rje ne za ples.”

Grofična ni vede la, kaj bi rekla. Ni imela besed za tak 
pogo vor. Če bi bil čev ljar kak ple mič, potem že. Vse sku paj 
bi razu me la kot ne pre več duh ovi to šalo in bi mu že kaj 
pri mer ne ga zabe li la nazaj. 

“Čevljar, si poza bil, kaj ti je oblju bil oče?”
“Briga me!” 
“Mojega očeta se ne bojiš?!” ni mogla verje ti gro fič na. 
“Preveč dru gih skrbi me tare, da bi še nanj  mislil. Če te 

že zani ma, draga gro fič na, me tale tre nu tek naj bolj briga, 
kako bom tiste zlo de je pop u lil s tvo jih nog!” 

„Populil?!” je pre ble de la gro fič na. 
„Imaš kak šen bolj ši  recept?”
„Se ti je zme ša lo?! Ne poza bi, čev ljar: na grad si pokli-

can, da mi nare diš čevelj ce, v kate rih bom lahko ple sa la, 
ne pa da mi puliš prste!” 
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Kljub gospo do val no sti pa se je v gro fi čin glas zažr la 
neob vlad lji va suša in ga dro bi la, da je pri ha jal na plano 
kot saje iz zane ma rje ne ga dim ni ka, ki so se ga loti le dimni-
ka rje ve jekle ne šče tke.

Šuštarček jo je nekaj tre nu tkov molče opa zo val, le toli-
ko, da je s toplo misli jo pobo žal Krišpino in hva le žno ugo-
to vil, kako dru gač na je. Potem je  izbral naj bolj uka zo va len 
glas, ki ga je pre mo gel:

„Poslušaj, gro fič na! Časa imava pre ma lo, da bi ga lahko 
zaprav lja la s čve ka njem! To lahko poč ne va tudi ob delu! 
Tu imaš kre sil ni kamen in kre sil no gobo! Prej bo v kami nu 
zago re lo, prej bo lahko pri prav lje no zdra vi lo!”
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To je delo va lo. Počasi je zdr sni la iz udob no sti in se 
spra vi la h kami nu. Šuštarček je takoj opa zil, da tega ni 
še niko li poče la. Že to, kako je drža la kre si lo in kre sil no 
gobo, je bilo tako zabav no, da je Šuštarčku ušel smeh, 
 čeprav gro fič ne nika kor ni želel zasme ho va ti. Toda zares 
zabav no je posta lo šele v nasled njih tre nu tkih, ko sta kre-
si lo in goba v gro fi či nih rokah naj prej oži ve la, potem pa v 
lokih pre le ta va la preko njene glave. 

„To se res ne zgodi vsak dan!” se je v igri co vklju čil 
Šuštarček in se do solz zaba val ob očar lji vo što ra stem ska-
ka nju gro fič ne, ki je pred me ta na vsak način hote la ujeti. 
To jo je tako zapo slo va lo, da sploh ni opa zi la, kako pri igri 
poleg čev lja rje vih sode lu je še nekaj nevi dnih rok in da jo 
imajo vse sku paj za nava dne ga Pepčka.  Za name ček se je 
- joj, joj! - še spo ta kni la ob las tno nogo in prav nič gospo-
sko teleb ni la po vsej svoji dol ži ni narav nost pred čev lja rje-
ve noge. In - ho ho! - tik pred nje nim nosom sta bila tudi 
kre sil na goba in kre sil ni kamen.

„Pa ti je uspe lo!” je vese lo vzkli knil Šuštarček, da gro-
fič na res ni vede la, pri čem je. Najbolje bo, je pomi sli la, 
če pobe re sebe in netil ni pri bor ter posku si zane ti ti ogenj, 
ker se je že tako nam uči la z lov lje njem.

Toda, šmen ta ni šment! - ogenj v kami nu je že nav du-
še no pra ske tal. Zmedeno je pogle da la čev lja rja, ki pa je 
samo bur ka ško sko mi gnil z ram eni, češ, neka ko je že mora-
lo zago re ti.

Ropot in pra ske ta nje ognja pa sta pov zro či la pravo 
neu rje pred vrati. Grofico so sple tič ne že prej obve sti le, s 
kakš no grož njo jih je čev ljar posta vil na hod nik. Najprej si 
je dala malo duška in so sple tič ne spet milo sto ka le kot 
proso v stopi. Nato je odvi hra la pred čev lja rje va vrata in 
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na klju čav ni co nasta vi la oko. Ker je bil z druge str ani v 
klju čav ni ci ključ, je pri slo ni la uho. 

Zaslišala je topo ta nje nog. 
„Čevljar pes jan zdaj mojo hčer lovi!” je pomi sli la. 
Potem se je nekaj tež ke ga zru ši lo in kora ki so utih ni li.
„Čevljar  koljač zdaj mojo hčer podrl je na tla!” je pomi-

sli la dru gič. 
Skozi klju čav ni co je zapre ske ta lo, kot bi ogenj kuril.
„Morilec bo zdaj, bo mojo hčer  sežgal!” je pomi sli la tre-

tjič in vpra ša la:  
„Čevljar, al’ prav se meni zdi,
da v peči ogenj zdaj gori?” 
„Gori, gori! Za ogenj vaša hči skrbi!” 
“Čevljar, pole tje je, 
potre be prav nobe ne ni!
Mar mojo hči morda mrazi?” 
„O ne! Prav krep ko se ta hip znoji!” 
„Naj vidim, kaj se res godi!
Prav hitro vrata mi odpri!”
„Skrivnosti mi raz kri ti ni!”
„Ukažem hlap cem sneti duri!” 
„Na ples ne pri de mo ob pravi uri!” 

Tedaj se je ogla si la še gro fič na, da se ima prav lepo. 
Graščakinja bi se naj ra je raz po či la od nem oči. Nekajkrat je 
s pes tjo uda ri la po vra tih, dva krat tudi brc ni la in  enkrat 
plju ni la. Mimogrede je opa zi la, kako se ji sple tič ne sme-
je jo, zato je naj bliž jo zgra bi la za lase, da je revi ca gla sno 
zaje ča la. 

Grofičin pogo vor se je hitro raz ho dil po gradu in obre-
del vse kote. Smuknil je celo v gra šča ko vo uho,  čeprav 
ga pri karta nju ni smel nihče moti ti. Toda to, da graj ska 
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hči kuri ogenj, je bilo tako neve rje tno, da je še graj ski 
maček, ki je dan in noč dre mal na usnje ni bla zi ni, odprl 
eno oko.

“Sporočite čev lja rju,” je rekel gra ščak, ko je pri šel k 
sebi, “da ga bom las tno roč no pre de lal v smolo, če mu ne 
bo uspe lo!” 

Šuštarček je med tem pri dno odbi ral ras tli ni ce in jih 
metal v kot li ček, ki je visel nad  ognjem. Delal je neve rje-
tno spre tno in hitro. Kljub temu je gro fič na imela ves čas 
obču tek, da mu poma ga še naj manj pet parov rok. Ker 
je prvič v živ lje nju od blizu opa zo va la neko ga, ki dela, je 
misli la, da pač mora biti tako. Pa kaj to! Prvič v živ lje nju je 
tudi sama nekaj dela la! Skrbela je za ogenj, kot ji je naro-
čil Šuštarček. 
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Noč se je že umi ka la jutru, ko se je tisto, kar je čev ljar 
name tal v kot li ček, zgo sti lo v nekakš no marme la do. 

“Takole, gro fič na,” je tedaj dejal Šuštarček, “če so nama 
moji pri ja teljč ki naklo nje ni, potem bova kmalu oba reše na. 
Sedaj pa sezuj copa te. Najprej bova vzela mero.”

Pred njo je pol ožil dva lista papi rja in gro fič na je mora-
la naj prej sto pi ti na črn prah, ki ga je nas tr gal s poo gle-
ne le ga pol ena, nato pa na papir. Odtisa sta bila natanč na. 
Šuštarček je pre vi dno ods tra nil odti se kur jih očes, da sta 
osta la samo odti sa sto pal. Iz bisa ge je stre sel čev ljar ska 
kopi ta in  izbral tisti par, ki se je naj bolj pri le gal odti su na 
papi rju.

“Boš po tej meri nare dil čev lje?” je zas krb lje no vpra ša la 
gro fič na, kajti Šuštarček se ji je v tem času že pre cej pri lju-
bil in bi ji bilo hudo, če bi ga potem vzela tema.

“Seveda.”
“To so poče li že prav vsi čev lja rji, ven dar ni nobe ne mu 

uspe lo nare di ti čev ljev, ki bi jih lahko obula, kaj šele, da 
bi v njih ple sa la.”

“Vseeno velja poiz ku si ti!” je rekel Šuštarček. Grofični 
je ponu dil stol in ji pod noge posta vil pruč ko. Z mazi lom, 
ki se je med tem že  dovolj ohla di lo, je začel skrb no maza-
ti orja ška kurja očesa. Grofična ga ni več spra še va la, kaj 
počne, niti mu žuga la, da je čev ljar in ne zdrav nik, ven dar 
je bil Šuštarček vse eno malo pre se ne čen, ko je zaspa la na 
stolu. 

„Glej, glej, kako ljud je brez skrb no zaspi jo, če jih delo 
utru di,” se je nasme jal. 

Pred vrati pa je  takrat začel raz gra ja ti gra ščak.
“Čevljar, odre ti te dam, če takoj ne  odpreš!”
“Zakaj si me zbu dil, oče? Že dolgo nisem tako lepo 

54



spala.”
“Spala si? Spala! Kaj dela pa čev ljar?”
“Čeveljce, vaša gnada,” ni hotel pod rob no raz la ga ti 

Šuštarček, kajti ravno  takrat je začel njene noge,  natrte z 
mazi lom, zavi ja ti s tra ko vi. “Če mi ne boste dali miru, ne 
bodo pra vo ča sno nare je ni.”

“Pazi se, čev ljar!”
“Vi tudi, vaša gnada. V vaših letih se ne bi smeli tako 

razbu rja ti. Morate pazi ti na srce. Mimogrede vas prav lepo 
pro sim, če stre žbi naro či te, naj nama pri ne se kaj za pod 
zob.”

“Vrtnar naj nama pos tre že!” je zah te va la gro fič na in 
takoj nato pres tra še no z dla njo pok ri la usta, kot bi ji ušla 
veli ka skriv nost. Šuštarček je to opa zil, ven dar je delal 
nap rej. Bo že pove da la, zakaj ravno  vrtnar. Sicer pa mu je 
bilo prav malo mar, kdo bo pri ne sel hrano, pošt eno je bil 
že lačen.

Grofična ni dolgo zadrže va la poja sni la:
“Vrtnar je edini člo vek na tem gradu, ki ga imam re-

snič no rada.”
“Pa on? Te ima tudi rad?”
“Ne vem. Tudi če bi mi pove dal, kako naj verja mem 

vrtna rju?”
“Zakaj pa ne?”
„Zato, ker še ple me ni tni ke skrbi le za mojo doto!”
Zajtrk je res pri ne sel  vrtnar. Šuštarček je bil nema lo 

pre se ne čen, ko ga je zagle dal. Prav nič ni bil podo ben ka-
kemu vite zu, ki zna vih te ti orož je, kro ti ti konje in ple sa ti 
dvor ne plese. Take izbi ra jo gro fič ne! Tale tu pa je, pa je 
pravi ...

“Tulipanček!” je ušlo Šuštarčku in nero dno mu je bilo 

55



zara di tega. Vendar  vrtnar ni nič zame ril. Bil je tiste vrste 
člo vek, ki zna vse vzeti za prav, dru ga če ne bi rekel, da je 
tuli pan naj le pša roža na svetu.

 “To pa res!” je hitro popri jel Šuštarček, vesel, da se 
zade va s tuli panč kom ni zaple tla, “ čeprav so meni še bolj 
všeč čeveljč ki, ki jih goji Krišpina v oknih naji ne hiške.”

 Grofično bi sko raj zadu ši lo od smeha, ko si je zače-
la pred stav lja ti, da so v oknih Šuštarčkove hiške raz stav lje-
ni čev lji. Največji, teža ški, verje tno sto ji jo na oken ski poli ci 
in kaže jo mimo ido čim svoje dolge jezi ke. Ženski šolen ci so 
pri ve za ni na vrvi cah in lah ko tno bing lja jo z zgor nje str ani-
ce, vmes pa so raz krop lje na raz po sa je na otro ška obu va la. 

“Si pa res pravi šalji vec. Čevlji v oknih!”   
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“Calceolaria Hybrida,” je sku šal  vrtnar raz vo zla ti nespo-
ra zum. 

“Kaj pra viš?” je tedaj Šuštarček čudno pogle dal.
“Tako se učeno reče roži cam, ki jim ljud je pra vi jo 

čeveljč ki. Cvetejo spo mla di v rum enih in rde čih bar vah.
„To bom moral pove da ti Krišpini. Gotovo ne ve, da 

imajo njeni čevelj ci tudi učeno ime. Kako si že rekel?”
Do dru ge ga dne, ko je  vrtnar spet šel po hrano, so 

se spri ja te lji li in ure di li tudi z imeni. Čevljarja sta  poslej 
oba kli ca la Šuštarček, vrtna rja sta oba kli ca la Tulipanček, 
gro fič na pa je osta la kar Grofična: Tako je bilo še naj bolj 
eno stav no. Naredili so načrt, kako bodo v sob oto nas to pi li 
na plesu. Tulipanček bo v petko vi noči na Blisku odje zdil 
po Krišpino. Na grad bosta pri šla v sob oto, natanč no uro 
po sonč nem zaho du, ko se bo ples začel. Takrat bo tudi 
Šuštarček pri pe ljal iz sobe Grofično v novih čevelj cih, če ... 
Tu se je pogo vor zata knil. Zagozdil se je med gla so va Č in 
E in ni in ni zmo gel moči, da bi ju raz kle nil. Preveč trdo-
v ra tno sta se drža la sku paj.  Presneti trdo gla vi ČE!

“Veš, Grofična,” je napo sled rekel Tulipanček, “jaz te 
bom imel rad, tudi ČE ne boš mogla obuti ple snih čeveljč-
kov in ČE boš še nap rej hodi la v copa tih.”

Izgledalo je, da je bil teh besed Šuštarček še bolj vesel 
kot Grofična. Začel je ska ka ti po sobi, kot bi ple sal kak 
zaple ten obre dni ples iz dav nih časov. Krožil in poska ko-
val je okrog njiju in pel:

Klinčkov sto v pod plat zabi ti,
z dreto vse lepo obši ti,
 potlej nogi ce raz vi ti,
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pet kiklo pov izpu li ti
in na ples se napo ti ti.

Grofična ga je zas krb lje no vpra ša la:
“Šuštarček, ti je dobro?”
“Ja, ja, seve da! Kadar sem zelo vesel, me vedno zgra bi 

takle čuden ples.” 
“Mi lahko poveš zakaj, si nena do ma tako vesel?” je zani-

ma lo tudi Tulipančka. 
“Ljubi člo vek, zato ven dar, ker si tako lepo pove dal, da 

imaš Grofično rad! Že zara di tega nam mora načrt uspe ti!”
Šuštarček se je tedaj use del na svoj stol ček ter vle kel 

vle kel dreto in tol kel tol kel klin. Spet se je zdelo, da mu 
poma ga še naj manj pet parov rok in usnje je sko raj sko raj 
en dva tri dobi lo obli ko čevelj cev. Šuštarček jih je še zlo ščil 
in potem so samo še čaka li, kdaj bodo čev ljar ska kopi ta 
zame nja la gro fi či ne noge, gro fi či ne noge pa so čaka le, 
kdaj jim bo Šuštarček snel obve ze.

“Potrpi, Grofična, natanč no v 
petek opol no či se bo to zgo di lo.”

Tulipanček je ves čas pri dno 
pri na šal vse, kar so potre bo va li, da 
se jim želod ci niso dol go ča si li. Prinašal 
je tudi novi ce in grož nje, ki jih bosta grof in gro fi ca ure sni-
či la, če Šuštarček ne bo izpol nil oblju be. 

V petek, takoj po veče rji, je Šuštarček naro čil 
Tulipančku:

“Sedaj se odpra vi. Stražarjem reci, da greš po dreto zame, 
pa te bodo spu sti li. Blisk je v hlevu. Osedlaj ga in...”

“Joj, joj, ves načrt bo pro pa del!” je zajo kal Tulipanček. 
“Pozabil sem pove da ti, da ne znam jezdi ti.”
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“Blisk je tako ple mi ni ta žival, da boš na njem sedel 
kot v mate ri nem naroč ju,” ga je pomi ril Šuštarček. “Če boš 
hitro  jezdil, boš zju traj pri Krišpini. Obleče naj oble ko, ki 
jo ima že dve leti pri prav lje no za por oko. Glej, da bosta 
pra vo ča sno nazaj! Ko bodo v ple sni dvo ra ni zai gra le fan fa-
re, mora ta vsto pi ti. Si razu mel?”

Tulipanček je poki mal in si z roka vom obri sal potno 
čelo. Če ga ne bi Grofična tako vzpod bu dno gle da la, bi se 
kar sese del od bre me na.

“Še nekaj ti moram pove da ti. Preden boš konja zaja hal, 
mu v uho zaše pe taj: dar mami et jas.”

“Kaj pa to pome ni?”
“To so učene bese de, ki poma ga jo, da obsta neš na 

konj skem hrbtu. Nekaj podob ne ga kot tvoje učeno ime za 
roži ce, ki jim nava dni ljud je pra vi mo čeveljč ki.”

“Aja!” je bil zado vo ljen Tulipanček. Nežno je pobo žal 
Grofično po ovi tih nogah, vzdih nil proti Šuštarčku in zaprl 
vrata za seboj.

Do pol no či, ko bo Grofični snel obve ze in videl, ali 
je mazi lo delo va lo, je bilo še nekaj ur. Šuštarček jih je 
name ra val pok u ri ti v spa nju, ki ga je bil pošt eno potre-
ben. Grofični je naro čil, naj ga pra vo ča sno zbudi in že je 
bil v sanj ski deže li, v pre kra snem pole tnem dnevu, ki se 
je vroče raz da jal doma či doli ni. Ležal je na tre bu hu ob 
Stajniku in nastav ljal goli hrbet večno žalu jo čim dekli cam, 
da so se ga lahko doti ka le z vršič ki. Nekje v bli ži ni je sli šal 
Krišpino, kako pri go va rja pika po lo ni ci, naj zleti po srečo. 
Murni so neu tru dno igra li na vio li ne in čaka li, da se bo 
pri dru žil še vetrc s harfo. Vetrc pride vedno proti veče ru, 
ker meni, da je opol dan sko raz koš je sve tlo be pre več utrud-
lji vo za muzi ci ra nje. 
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Naenkrat je začu til, da so se vršič ki  žalujk spre me ni li v 
kremp lje, ki so mu zače li trga ti kožo in ga vleči pred neka 
usta z ogro mni mi zobmi. V grozi je opa zil, da kremp lji 
drži jo tudi Krišpino. Tu sta se zna šla tudi Tulipanček in 
Grofična. Zazdelo se mu je, da so usta podob na gra šča ko-
vim ... toda v tis tem tre nu tku ga je Grofična zbu di la.

“Si kaj hude ga  sanjal?” jo je zas kr be lo. “Tako si ote pal 
z roka mi, da te mora jo sedaj pošt eno bole ti.”

Res so ga bole le. Hitro jih je pre gne tel in se spra vil v 
dobro voljo.

“Fantje, sedaj pa zares, ura je pol no či!”
“Se spet poču tiš mno žin sko?” je poj oče vpra ša la Grofična, 

 čeprav se ni več čudi la. V teh nekaj dneh se je nava di la 
nje go ve ga obna ša nja, ki je bilo vča sih res bur ka sto, kot bi 
imel okrog sebe nevi dno dru šči no.  

“Ah, pove dal sem že, da mi gre vča sih na otroč je,” se je 
zare žal, saj je v tis tem tre nu tku dobil od nevi dnih pri ja teljč-
kov dovo lje nje, da lahko začne z odvi ja njem nog. Skrbelo 
pa ga je vse eno.

“Grofična, kaj pa če ne uspe?”
Grofična je legla na oto man in zapr la oči. 
“Ne bom ti zame ri la. Dober fant si. Iskreno si se tru dil. 

Nekako te bom že spra vi la iz gradu, da te moji star ši ne 
bodo dobi li.”

Šuštarček je začel poč asi odvi ja ti. Trakec za trak cem je 
pola gal na kup ček,  dokler nogi nista bili 
odvi ti. Potem je s tremi prsti krep ko 
zgra bil prvi izra stek, ga zama jal in 
izlu ščil kot želod iz kapi ce. Zgrabil 
je dru ge ga, tre tje ga, četrte ga in... uf, 
uf! Zadnji se je grdo uprl. Šuštarček 
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je v del ov ni vnemi zgra bil za kle šče, s kle šča mi kurje oko 
in... kle šče so odfr ča le v eno smer, Šuštarček v drugo, 
Grofična pa v tre tjo. Med posko kom se je še zaple tla, da je 
po vsej sob ani kot kaka zme de na vešča lovi la rav no tež je 
in se nazad nje usta vi la v kotu na tleh.

“Au! Au! Au!”
Potem je obne me la in se z odprti mi usti zagle da la v 

bole či no na nogah. Vendar je ta med tem že izgi ni la in z 
njo odveč ni prsti. Poskočila je v zrak in se kot vrtav ka za-
v rte la proti sre di ni sobe. Tu je obsta la, z roka mi poka za la 
proti nogam in hote la nekaj pove da ti, ven dar so ji kol ena 
popu sti la. 

“Ah, te žen ske!” je vzdih nil Šuštarček, saj je Grofično 
kom aj da pres tre gel v naroč je. “Od vese lja se sese de jo!”  

Seveda je bil tudi Šuštarček vesel. Ni pa poza bil na 
svoje pomoč ni ke. Brez njih bi ta tre nu tek  piskal dru gač ne 
viže. Na sre di ni sobe se je s pre kri ža ni mi noga mi use del 
na tla in se ogle do val, kot bi jim gle dal v obra ze. “Fantje, 
oblju bil sem vam naj le pše pesmi. In sedaj vas vpra šam: Kje 
se poje jo naj le pše pesmi? Na ohce ti! Zato vas vse vabim 
na ohcet! Mejdun, upam, da me bo Krišpina hote la za 
moža!”

Če bi Šuštarček  takrat pri sluh nil, bi goto vo sli šal, kako 
se je dro ben smeh raz po čil v kozolč ke, ki so se pre ko pi co-
va li po sobi. Vendar je bil pre več raz igran, da bi zmo gel 
tako zbra nost.

Grofična je proti jutru pri šla toli ko k sebi, da je zače la 
poslu ša ti Šuštarčka. Kar malo uža ljen je že bil, saj se za 
čeveljč ke, nje go vo mojs tro vi no nad mojs tro vi na mi, sploh 
ni zme ni la. Da bo ple sa la bosa, je vri ska la, naj vsi vidi jo, 
da ima normal ne noge!
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“Grofična, to lahko nare diš tudi pozne je,” ji je dopo ve-
do val. “Če ne boš pri šla na ples v čeveljč kih, bom jaz takoj 
za glavo kraj ši! Tudi čeveljč ki niso tako grdi!”

“Ne bodi uža ljen! Res sem nehva le žna! To so naj le pši 
ple sni čeveljč ki, ki sem jih kdaj ko li vide la!”

Spletične, ki so mora le ves čas pri slu ško va ti pri vra tih, 
so takoj tekle spo ro čit gra šča ki nji, da se nekaj čud ne ga 
doga ja v sobi. Besed niso razu me le, so pa sli ša le vri ske in 
krike. Slišale so tudi tisto, česar sploh niso sli ša le. 

Graščak in gra šča ki nja sta takoj odhi te la pred vrata.
“Hči, kaj se doga ja?”
“Ringa, ringa raja”, je odpe la Grofična.
“Si od hude ga zno re la?”
“Le od lepe ga vese la!”
“So čev lji nare je ni?”
“S klin ci zabi ti, z dreto obši ti!”
“Zakaj je pa potem čev ljar  poslal vrtna rja po dreto?” je 

 zagrmel gra ščak.  
“Zato, ker moram na levi čevelj ček pri ši ti še okra sni 

gum bek,” se je hitro zna šel Šuštarček.   
“Tako je, samo še gum bek!” je pon ovi la Grofična. “Sedaj 

pa naju nikar ne moti te, ravno vadi va hojo, saj vesta, da 
nisem še niko li hodi la v čev ljih. Povem vam, da ni tako 
eno stav no hod iti z viso ki mi peta mi.”

“Ne imej naju za norca!” je zatu lil gra ščak.
“Pomirita se, star ša! Zvečer se vidi mo na plesu! Glejta, 

da mi ne bosta bra ni la fanta, ki ga bom izbra la!”
“Seveda, če boš izbra la pra ve ga! Saj veš, da vsak ni 

dober zate!” 
“Vem, vem! Zato bom izbra la po svoji volji!”
“Naj bo,” je pri stal gra ščak in pome ži knil gra šča ki nji, 
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češ, bomo že tako nare di li, da bo prav!
“Prisezita!” je zah te va la hči.
“Kaj nama ne verja meš?”
“Ne!”
Šuštarček se je kar stre sal ob tem pogo vo ru. Besede 

so pre ba da le huje kot šilo. Prav nobe ne ga spo što va nja, 
prav nič lju be zni! Kako dru ga če je bilo v nje go vem prvem 
domu z Amo in Okijem in kako dru ga če je v nje go vem 
dru gem domu s Krišpino,  čeprav na ste nah ni slik v zla tih 
okvi rjih in izpod stro pa ne visi jo kri stal ni lesten ci.

“Prav!” je rekla gra šča ki nja. “Naj se takoj spre me ni va v 
kar ko li, če bova nas pro to va la tvoji izbi ri!”

“Hvala,” je rekla Grofična. “Nasvidenje zve čer.”
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* * *

Veliko snub cev se je zve čer zbra lo v dvo ra ni. Prišli so 
od blizu in daleč. Oblečeni in nali če ni so bili po zad nji 
modi graj skih, ven dar se je že od daleč vide lo, da veči na 
oblek pri kri va obu bo ža nost, puder pa sta ros tne gube. 
Seveda so vsi vede li za skriv nost gro fi či nih nog,  čeprav je 
bila to pos tran ska stvar. Z gro fič no bi se poro či li, če bi bila 
kakrš na ko li. Pomembno je le, da ima boga to doto, ki bo 
zace li la nji ho ve rane, kajti ni hujše rev šči ne, kot je graj ska. 
Zato so prav vsi iskre no žele li, da bi se čev lja rju posre či lo. 
Ravno tako je vsak zase vroče pri ča ko val, da bo gro fič na 
prav njega izbra la za ples.

Natančno ob uri so laka ji pri žga li vse luči in v ple sno 
dvo ra no je pri šel gro fov ski par. Pozdravljan s plo ska njem 
snub cev je zdr snil proti vzvi še ne mu čas tne mu mestu, kjer 
sta čaka la dva obla zi nje na stola. Takoj ko sta se gra ščak in 
gra šča ki nja pogre zni la v obla zi nje nost, so se snub ci raz vr-
sti li ob nas pro tni steni in čaka li, da je kom or ni lakaj dobil 
od grofa zna me nje in da je ta dal zna me nje glas be ni kom. 

Fanfare so mogoč no pokli ca le. 
Vsa pri ča ko va nja so se obr ni la proti vra tom, skozi kate-

ra naj bi pri šla gro fič na. 
In je. 
V dvo ra ni je bilo sli ša ti samo vzhi če ni “ah!”, ko so vide-

li, da je v čevelj cih. Šuštarčka, ki je kot pravi vitez držal 
gro fič ni roko v oporo, so opa zi li šele kasne je. Kasneje so 
opa zi li tudi drugi par, ki je vsto pil na nas pro tni str ani. Oba 
para sta z odloč ni mi kora ki pri šla v sre di no dvo ra ne, tu sta 
se drug dru ge mu pri klo ni la in potem sta moška zame nja-
la pro sto ra: Šuštarček je sto pil pred Krišpino, Tulipanček 
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pred Grofično. Takrat so glas be ni ki kar brez komor ni ko ve-
ga znaka zai gra li. 

Najmanj šti ri in šest de set tak tov sta para odple sa la, pre-
den se je grof izko ba cal iz pre se ne če nja in  zagrmel:

“Nehajte! Kdo vam je dovo lil?!”
Nastala je tiši na, da bi jo lahko rezal in delil za popo tni-

co. Grofična pa se ni zme dla. Mirno je pri je la Tulipančka 
pod roko in ga pri pe lja la pred star ša. 

“To bo moj mož!”
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Grof je sko čil in hotel ... Kdo ve, kaj je hotel, kajti v 
tis tem tre nu tku ga je pok ri la slana. Vsem na očeh je v tre-
nu tku popol no ma osi vel. Vendar to ni bilo naj hu je. Vsem 
na očeh se je tudi skr čil, nje go ve noge so posta le vsaj za 
polo vi co kraj še. 

In gro fi ca? 
Grofica je zače la sta vek “Vrtnar ne bo tvoj mooo -oo-

o-o-o...”, ki ga ni niko li dokon ča la. Iz nje ne ga grla so se 
koti li samo še kra tki in vča sih malo dalj ši “i - iii - i”. In kar 
je bilo naj hu je, tudi ona se je skr či la.

Tulipanček se je sese del od stra hu, da ga je Grofična s 
teža vo spet posta vi la na noge. “To je kazen za pre lom lje no 
pri se go!” mu je sku ša la razlo ži ti,  čeprav je bila tudi sama 
pre cej pres tra še na, še bolj pa žalos tna. 

Snubci in gos tje so neve rje tno hitro pri šli k sebi. Nekdo 
je samo odloč no rekel: “Kazen mora biti!” in zah te val, naj 
ven dar že pri ne se jo hrano in pija čo in naj glas ba zai gra, 
saj je gro fič na konč no izbra la ženi na. 

Šuštarček in Krišpina sta se izmu zni la iz dvo ra ne. 
Dogodki in ljud je v dvo ra ni so bili ukro je ni po merah, 
ki so bolj tišča le kot pre majh ni čev lji. Kdo ve, je pomi slil 
Šuštarček, če zara di pre majh ne dobro srč no sti tudi dobiš 
odti skan ce, tako kot zara di pre majh nih čev ljev? In če 
jih, s kakš ni mi tra vi ca mi se jih lahko zne biš? Morda še 
Mokronožci tega ne vedo.

Na dvo ri šču je čakal Blisk. Odjezdila sta, da ju niti stra-
ža ni opa zi la.

Noč je bila topla kot mate ri no gne zdo, le sre br ni ne ni 
pre več raz da ja la, ker je šla luna že zgo daj spat. Ustavili 
so se v nekem logu in pre spa li na pro stem. Zjutraj so 
se osve ži li v stu den cu, vsi trije, konj in jezde ca. Pa tudi 

66



Mokronožci! Pri stu den cu sta opa zi la odti se nji ho vih pod-
pla tov. Tedaj se je Šuštarček spo mnil oblju be. Začel je 
menca ti in men ca ti, saj ni vedel, kako bi Krišpino vpra šal, 
ali bi posta la nje go va žena. Najbolje bo, da zač nem kar 
govo ri ti, si je  mislil, bodo že pri šle prave bese de.

“Dragi moji pri ja teljč ki, nikar ne misli te, da sem poza-
bil. Ohcet bo v nede ljo.”

“O čem pa govo riš?” se je začu di la Krišpina.
“O ohce ti.”
“Čigavi?”
“Najini.”
Krišpina ga je nekaj časa prav neje ver no gle da la. To si 

je sicer že dolgo žele la, ven dar sama ni upala spro ži ti misli. 
Na koncu kon cev, to mora jo sto ri ti moški! No, in sedaj, ko 
je sto ril, pa verje ti ni mogla!

“Ti capin ti! Nehaj me dra ži ti!”
“V nede ljo bo ohcet!” je odloč no pon ovil Šuštarček. 
“Kako, če še prsta nov nima va?” je naen krat posta la za-

s krb lje na Krišpina.
“Kaj to!” je zamah nil z roko Šuštarček. “To bova že ure-

di la. Huje je, da jaz nimam pri im ka.”
Nekaj časa sta oba mol ča la. Zadrega je bila res veli ka. 

Če člo vek nima pri im ka, je tako, kot bi bil brez pre te klo sti, 
kot da ga sploh ni. 

„Pa se piši tako, kot sta se pisa la tvoja kruš na star ša,” 
je pre dla ga la.

„Saj ne vem, kako sta se pisa la. Zame sta bila samo 
Oma in Oki.”

Dolgo sta razmiš lja la, potem se je Šuštarček domi slil.
“Veš kaj, Krišpina, Novak se bova pisa la. Vse sva zače-

la na novo in tudi v Krmajčkovi hiši bova zače la nov rod. 
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Rod Novakov.”
Tako pon osna ni bila Krišpina še niko li. Kar na jok ji 

je šlo. Ej, tale moj Šuštarček, kako lepo zna pove da ti: rod 
Novakov!

Potem sta se odpra vi la. Šuštarček je pokli cal Bliska, ki 
se je pasel ob stu den cu. Prijel ga je za lica, kot bi ga hotel 
polj u bi ti, in mu zaše pe tal v uho.

“Kaj pa si mu zaše pe tal v uho?” je tedaj vpra ša la 
Krišpina.

“Tega ne smem gla sno pove da ti,” se je smeje izmi kal.
“Pa še meni povej na uho!”
In ji je pove dal. Zasmejala se je, kot se otrok nas me je 

pol že vim rožič kom.
“Razumem!”
“Kaj pa je tu razu me ti?” se je malo začu dil Šuštarček. 

“Skrivnostne bese de so čarob ni  prstan, brez kate re ga te 
Blisk ne pusti na svoj hrbet. Tako ga je nau čil prejš nji las-
tnik in konec!”

“Ti kar govo ri,” se je še nap rej sme ja la Krišpina, “natanč-
no razu mem bese de!”

Sprehodila se je po trav ni ku in v krilo hitro nabra la 
cve tja. Potem je pokle kni la zra ven Šuštarčka in s cve to vi 
napi sa la:

DAR MAMI ET JAS
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“Zdaj pa pre be ri z desne proti levi!” je rekla. Toda še 
pre den je pre bral, so se zače li cve to vi pre mi ka ti. Oba sta 
se nasmeh ni la. Vedela sta, da imajo Mokronožci, njuni 
nevi dni sva tje, spet prste vmes. Skrivnostni napis se je 
začel spre mi nja ti. Ko se je umi ril, sta se oba loti la bra nja. 
Z desne proti levi:

! ADAR ATJEMI ES ONDEV
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KROJAČEK





Prav nobe ne ga pome na nima pre re ka nje o tem, zakaj 
so imeli Krojačka bolj radi: ali zato, ker je bil moj ster 
svo je ga pok li ca, ali zato, ker je bil nenad kri ljiv zabav než. 
Zaradi obo je ga, je naj brž naj bolj prav šen odgo vor, kajti 
ime ni tno se je spre ho di ti v pra znič ni oble ki in zdra vil no 
je sli ša ti dobro šalo. Še naj bo lje pa je oboje zdru ži ti in si 
zdrav je nabi ra ti v pra znič ni oble ki.  Je pa res, da se to 
dvoje na pode že lju težko sreča, saj se ljud je praž nje oble-
če jo samo ob nede ljah in pra zni kih. Celo trški župan, ki 
je imel dva hlap ca in tri dekle, je bil ob delav ni kih bolj 
skro mno oble čen. Zato se je še toli ko raje posta vil v pra-
zni-čnih dneh. 

Nekoč si je župan zaže lel, da bi bila nje go va nedelj-
ska oble ka še prav poseb no dru gač na. Ko je željo zau pal 
Krojačku, je ta kar narav nost pove dal, da bi se ljud je še 
njemu sme ja li, če bi mu jo izpol nil.

“Prav;” se je uje zil trški župan, “mi bodo pa mes tni 
kro ja či ustre gli!”

Potem se je neke nede lje pri pe ljal k maši z zaprav ljiv-
č kom. To niti ni bilo pre več čudno,  čeprav je imel do cer-
kve ne ga praga le sto se de min se dem de set par nih kora kov. 
Čudno se je zače lo, ko se je sko ba cal z voza. Ljudje niso 
natanč no vede li, ali bi se sme ja li ali bali. Vse sku paj je še 
naj bolj spo mi nja lo na bojno koči jo, kakrš no nare di pur-
man, kadar se hoče važi ti na doma čem dvo ri šču. Okrog 
župa no ve ga vratu so se kodra le razno bar vne pent lji ce in 
se izpod brade spu šča le proti oho ho oo obil ne mu tre bu hu. 
Tam, kjer je obi čaj no popek, so se pent lji ce sple tle v bre-
zi me no rožo, veli ko kot zelj na ta glava. Spodnji del suk-
nji ča in roka vi so bili obrob lje ni z debe lo vol ne no kito, 
iz ramen pa so kot iz veli ko noč ne buta re pla po la li beli, 
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modri in rdeči tra ko vi. 
Gospod župan se je usta vil sredi cer kve in izpod vek 

opa zo val, kako glo bo ko je nje go va nova oble ka pre su ni la 
vašča ne. 

Prav po nak ljuč ju je sredi cer kve stal tudi ose mle tni 
Mihec in se držal za potno roko svoje mami ce. Kdo ve, 
kaj je pobi ču roji lo po gla vi ci, da jo je začel vedno hit re je 
obra ča ti. Enkrat se je zazrl v tre buh svoje nose če mami-
ce, dru gič v tre buh gos po da župa na. Potem je kar gla sno 
vpra šal, da so se vsi v cer kvi obr ni li proti njemu: 

“Gospod župan, ali tudi ti čakaš dojenč ka?”
V cer kvi je nasta la taka tiši na, da se je sli ša lo, kako je 
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Mihčevi mami ci rde či ca zali la lica, kako je  župnik oka me-
nel in kako se je vaški kle pe tu lji pove si la čel just. Čez čas 
je med ljud mi naj prej zažuž nja lo in se nato tako raz kro ho-
ta lo, da je moral  župnik na pri žni co in tam šti ri krat na vso 
moč zakaš lja ti, pre den je lahko nada lje val mašo.

“Prav mu je!” so po maši pri voš člji vo lič ka li vašča ni, 
“zakaj pa hodi k mes tnim!! Če bi mu nare dil oble ko naš 
Krojaček, bi mu tre buh tako skril, da ga pred ogle da lom 
še sam ne bi opa zil!”

Ja, ja! Ja, ja!
Krojača se po tem spo zna, 
da pod sukno skri ti zna
kar očem ni všeč ne ga!

Krojaček je to res znal. Zato je s svo ji mi mojs tro vi na mi 
še prav poseb no razve se lje val žen ske. Čez teden so bile 
žen ske tako zako pa ne v delo, da jih niti vide ti ni bilo. Ko 
pa so ob nede ljah smu kni le v praž nje oble ke, ki jih je 
skro jil Krojaček, se je zdelo, da se je po nase lju raz gr ni la 
cve tlič na pre pro ga. Moški rod se je takoj razne žil in vsa 
roba tost je takoj izgi ni la sto kla fter glo bo ko. Po vasi je 
bilo sve tlo tudi, če ni bilo sonca. Zato ni osta lo skri to, če 
je na kakš no roži co pri pla hu tal prav kar izle že ni metulj ček, 
in tudi ne, če se je kak gra ni tni moža kar neve de ponov no 
zalju bil v svojo ženo.

Res, pravi pra znik!  
Tudi sicer ni noben dogo dek šel mimo Krojačka, kajti 

v vsa kem je znal poi ska ti kaj vese le ga in še druge pre pri-
ča ti v to. Kadar pa je zai gral na bršli nov list, so noge kar 
same posko či le. Potem je imel nje gov pri ja telj Šuštarček 
vsaj tri dni dela, pre den je spra vil v red vse pošve dra ne 
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pete in odple sa ne pod pla te.
Kdo ve, kako bi se zgod ba odvi ja la nap rej, če Krojačka 

ne bi pre ma mil vin ski škrat. Dolgo se ga je ote pal in bra-
nil. Sčasoma pa mu je  postal domač in še sam ni vedel, 
kdaj sta se tako sprij te lji la, da nista mogla več drug brez 
dru ge ga. Ljudem se je v zače tku zdelo zabav no, ko se je 
Krojaček, naslo njen na vaško lipo, pogo va rjal:

“Škrat, pri ja telj moj, ali nisem 
dober s teboj?”

“Si.”
“Zakaj mi pa potem 

noge jem lješ?”
Res zabav no! Ko pa je 

vse več krat in pre več krat 
oble žal ob poti, ni bilo več. 
Postalo je hudo. Posebno še, kadar 
ni pra vo ča sno nare dil oble ke ali pa kadar je ska zil blago. 
Ljudje so se ga zače li izo gi ba ti. Niso mu več nosi li blaga. 
Niso ga več vabi li na dogod ke.  

Da bi bila mera polna, je Krojačka zapu sti la še žena. 
Ko je neke noči pri kol cal domov, ni na nobe no vpra ša nje 
dobil odgo vo ra. Celo Nenadej, pet le tni sin ček, ni zave kal. 
S seboj ga je vzela.

“Le kaj sem ji sto ril?” je potem v samo tno jutro začu de-
no spra še val Krojaček. “Morda le ni bilo prav,” je pomi slil, 
„da sem ji oči tal otro ko vo grbo. Saj res ni kriva, da se je 
nara va poi gra la z otro kom. Otrok je kriv še manj. Pa tudi 
ni bilo prav,” je s teža vo še pri znal, „da sem jo nekaj krat 
uda ril.”

Trdno je skle nil, da ju bo poi skal, pa če sta odšla na 
konec sveta. Opravičil se jima bo. Pripeljal ju bo nazaj in 
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spet bo začel dela ti ime ni tne oble ke in
in
in
in morda bi se tako tudi zgo di lo, če ne bi spet 
in spet 
in spet
in spet nale tel na vin ske ga škra ta. Tako pri ja zno se mu 

je vedno nasta vil, da res ni zmo gel mimo. Kadar pa škra ta 
ni bilo, ga je sam poi skal.

 * * *
 
Bila je tre tja sob ota v mese cu in trg se je pre bu dil v 

 semenj. Na pro storč kih med hiša mi so se ugne zdi li pro da-
jal ci spo minč kov, kuhinj ske ga pri bo ra, obla čil in peri la, 
orod ja in igrač, semen in čarob nih napi tkov, peru tni ne in 
zaj cev. Na spod njem koncu trga, kjer je hva le žno kot jezik 
žej ne ga psa čaka la trška gmaj na, pa se je sejem napol nil 
z gove jo živi no, konji, pra ši či, pro da jal ci in kupci in rado-
ve dne ži.

Na sejmu je bil tudi živin ski meše tar. Jezik se mu je 
neu tru dno vrtel kot mlin sko kolo in do veče ra je v usnje-
no moš njo  namlel pre cej meše ta ri ne. Ker pa so bili ljud je 
z njim le  takrat, kadar so ga potre bo va li, je zve čer ostal 
sam. Niti pob aha ti se ni mogel, koli ko je zaslu žil! Zato se 
je prav raz ve se lil Krojačka, ko sta vsak z ene str ani pri šla 
do vhoda v gostil no. Povabil ga je na pija čo in zato či lo 
se jima je do konca sejem ske sob ote. Obnemogla sta in 
zaspa la za mizo. 

Krčmar ni vedel, kaj bi počel z njima. Naj ju do jutra 
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pusti za mizo? To že ne! Lahko se zbu di ta in zač ne ta raz-
gra ja ti, pri pijan cu niko li ne veš, kaj bo sto ril nasled nji 
tre nu tek! Naj ju zvle če na svi sli in naj se tam stre zni ta? Še 
manj! Lahko bi eden od njiju pri žgal pipo in vse bi zgo re-
lo. S pijan ce ma vred!

Potem se je krč mar domi slil samo kol ni ce. Pripeljal jo 
je v krčmo in jo posta vil tik ob Krojačku. Telo, suho kot 
fižo lov ka, je zla hka zlo žil vanjo in samo še čez cesto je 
moral zape lja ti, pa je Krojaček ležal v veži svoje hiše.

Zadovoljen se je vrnil po meše ta rja. Vendar se ta ni dal 
kar tako. Njegov trup je bil za tri Krojačkove. Kot kakš na 
ogro mna krva vi ca je napol sedel na stolu, napol pa visel 
na mizi in pravi čudež je bil, da ni že zdav naj  zgrmel na 
tla. Krčmarju je neka ko le uspe lo pod sta vi ti samo kol ni co. 
Pri seli tvi je meše ta rjev suk njič ople tal kot neto pi rje va 
krila in raz tre sal vse, kar je bilo shra nje ne ga po žepih. Iz 
notra nje ga žepa se je izmu zni la debe la moš nja in tre šči la 
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na tla, da so se denar ci vese lo raz be ža li po opeč na tem 
podu. Zvonilo in vabi lo je kot v zvo ni ku pred veli ki mi pra-
zni ki. Za las tni ka piv ske ga hrama je bila to tako čarob na 
glas ba, da je poza bil na vse. Po šti rih je zaple sal pod miza-
mi in pobi ral zlate, sre br ne in bakre ne nov či če. Vmes se 
mu je zame si la misel, da bi denar pos pra vil zase. Misel je 
vzha ja la hit re je kot kva še no testo. “Mešetar je tako pijan”, 
si je dopo ve do val krč mar, “da se jutri ne bo niče sar spo-
mnil in se bo moral spri ja zni ti, da je denar izgu bil. Tudi 
če bo posu mil, da ga je kdo okra del, se bo ta sum usta vil 
pri Krojačku. Potem bodo vsi zavi ja li z očmi in vzdi ho va-
li, kako daleč je Krojačka pri pe lja la pija ča. Rekli bodo, da 
je naj prej izgu bil sebe, potem ženo in otro ka, sedaj pa že 
krade!”

Takrat je meše tar na samo kol ni ci dva krat zasto kal. 
Krčmar je hitro sko čil in skril moš njo s pob ra ni mi denar ci 
za hrbet. 

“Si se le pre bu dil, frda ma na poko ra!” je  zagrmel. 
Mešetar ni odgo vo ril. Enkrat je še zahro pel, kot bi iz 

raz tr ga ne ga meha ušel zrak, in se popol no ma umi ril. Kar 
umrl je.

“Da mi greš tukaj umret!” je zatar nal krč mar. “Falot! 
Uničil me boš! Kdo bo pa še pri šel v mojo krčmo, ko se 
bo raz ve de lo?! ‘Tja, kjer celo meše ta rji umi ra jo, pa že ne 
gremo!’ bodo rekli.  V vežo h Krojačku te bom odpe ljal. 
Saj si z njim pijan če val in si zato nje gov greh, ne moj. Jaz 
moram samo ust re či. Jaz ne morem gle da ti gostu v grlo 
kot v kakš no bar iglo, če je že do vrha nali ta. Ja, h Krojačku 
te bom zape ljal in naj počne s tabo, kar hoče!”

Mošnjo z dena rjem mu je že hotel poti sni ti nazaj v žep, 
pa se je pre mi slil. Sedaj meše tar dena rja tako in tako ne 
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potre bu je več! 
Krčmar se je poma knil proti vra tom in opa zo val, ali 

se meše tar vse eno ne bo ogla sil. Potem je odhla čal na 
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vrt, našel v lopi lopa to in moš njo zako pal. Ko je kon čal, 
se je pre vi dno raz gle dal nao ko li. Nobenih oči ni  odkril v 
noči. Še mesec je raje zave slal v oblak, kot da bi nemoč no 
opa zo val grdo poče tje. Tudi potem se ni poka zal, ko je 
krč mar v samo kol ni ci  peljal mrtve ga meše ta rja čez cesto 
v Krojačkovo vežo.  

Naslednji dan, v nede ljo popol dne, se je Krojaček 
začel pre bu ja ti iz pija no sti. Prav nič čudno se mu ni zdelo, 
da leži v veži, saj ga je več krat kdo spra vil domov, če ga 
je našel pija ne ga. Začudil pa se je, ko je poleg sebe opa zil 
meše ta rja. Poizkušal ga je zbu di ti. Stresal ga je, mu vpil v 



uho in celo zauš ni co mu je pri pe ljal. Mešetar je pa še kar 
vztra jal v svoji drži. Miren je ostal tudi, ko mu je na glavo 
zlil dve vedri led eno mrzle vode.

Tedaj ga je Krojaček začel bolj od blizu ogle do va ti. 
Vzdignil mu je veke, mu poti pal žilo in poslu šal na prsih. 
Povsod mir. 

Mrtev!
Krojaček se je na vse pre te ge sku šal spo mni ti, kako 

je pri šel domov? Zaman! Njegova spo min ska ura je obsta-
la sin oči v krčmi in  takrat je bil meše tar še krep ko živ. 
Pravzaprav kar nasi len, saj se mu je moral Krojaček za 
vsak nov poli ček vina odku pi ti z zgod bi co o meše ta rju in 
konju. Vsakokrat z isto, kajti to je bila edina zgod ba, ki je 
bila meše ta rju všeč.

“Dobro si oglej konja, on tebe ne vidi!” je meše tar iz 
zgod bi ce rekel kupcu.

“Zakaj pa bi konj mene gle dal, saj jaz njega kupu jem, 
ne on mene!” je odgo vo ril kupec in konja kupil.

Šele kasne je, ko sta z meše ta rjem uda ri la v roke in so 
se ceki ni iz kmeč ke ga žepa pre se li li v meše ta rje vo moš njo, 
je kupec ugo to vil, da je konj slep. Prepozno, kajti vsi so 
sli ša li, kako je meše tar raz loč no pove dal, da konj njega 
ne vidi.

Čeprav zgod bi ca ni bila pre več smeš na, se je meše tar 
kro ho tal, da so šipe v oknih ner vo zno škle pe ta le. Krojaček 
jo je ponav ljal, kot bi molil rožni venec v pro ce si ji za dež. 
Pri deve tnaj stem ali morda pri ena in dvaj se tem polič ku pa 
se je vino samo sebi uprlo in to je bil zad nji tre nu tek, ki 
se je ohra nil v Krojačkovem spo mi nu.  Takrat je bil meše-
tar še krep ko živ.

Stopil je med vho dna vrata in prve mu otro ča ju, ki je 
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pri šel mimo, naro čil, naj na vso moč teče pokli cat straž-
mojs tra, ker v veži leži mrlič.

Vest je bli sk ovi to obšla trg. Ljudje so se naj prej nagne-
tli pred hišo, nato pre st o pi li prag in se potru di li, da so že 
pred pri ho dom straž mojs tra vse vede li. 

“Najprej je vso noč pil na nje gov račun, potem ga je 
pa zada vil!”

“Ne, zada vil ga ni. Če bi to sto ril, bi se pokoj ne mu kaj 
na vratu pozna lo,” je ugo to vi tev izni čil  straž moj ster.

“Glavo mu je toli ko časa  tiščal pod vodo, da je nehal 
diha ti!” so takoj spet vede li ljud je. “Kar  poglej, straž moj-
ster, vedro je še tam. In koli ko vode je raz li to! Gotovo se 
mu je močno upi ral.” 

“To je lahko res,” je bil bolj zado vo ljen straž moj ster. 
“Ampak le zakaj bi zapi ti Krojaček hotel uto pi ti meše ta-
rja?”

“Zakaj, zakaj?! To se pa ja ve! Zaradi denar cev! Ali ima 
morda meše tar v kakš nem žepu moš njo z dena rjem? Nima! 
Mešetar pa je imel vedno veli ko moš njo z dena rjem.” 

“Ja, to je pa res,” je bil popol no ma zado vo ljen straž moj-
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ster. “Pa še sema nja sob ota je bila vče raj.”
Krojaček je ves ta čas stal v naj bolj odda lje nem kotu 

in nepre mič no gle dal v še bolj nepre mič ne ga piv ske ga 
tova ri ša. Poslušno se je dal odpe lja ti straž mojs tru; ni sli šal 
ne kle tvic ne žalji vih besed in tudi nekaj kam nov, ki so 
pri le te li, ni čutil. Njegov čas se je usta vil v gos til ni, ko so 
tam šipe škle pe ta le od meše ta rje ve ga smeha.

Ali pa se je usta vil že veli ko prej. Že  takrat, ko je prvič 
sre čal vin ske ga škra ta.

* * *

Potem je dozo re la jesen, se odta ja la zima in vzcve te la 
 pomlad. V petek pred sema njo sob oto je v trg pri bob nal 
gla snik.

“Tram, tram, tram -ta-tram! Posluh! Sodniki so sodi li in 
pre so di li, da je Krojaček kriv, zato bo jutri ob sonč nem 
zaho du na Gavžen hribu obe šen. Tram, tram, tam -ta-
tram!”

Sejem se ni še niko li tako čudno obna šal. Nebo nad 
njim je bilo kot pok rov ka nad kot lom. Čim glob lje je 
tonil dan, bolj je pri ti ska la pok rov ka in več sopa re je bilo 
v kotlu.   

“Kot bi obla ki za dušo meše ta ri li!” se je zgro zi la krčma-
rje va žena in kljub mož evi jezi, da ne more pust iti polno 
gostil no sej ma rjev, odšla molit v cer kev.

 Sprevod je ozna nil boben. “Tram, tram, tam -ta-tram!” 
Krojaček je hodil med stra ža rji. Roke in noge je imel ujete 
v veri ge, glavo pove še no in  pogled uprt v tla. Niti od svoje 
hiše se ni poslo vil, ko je šel mimo, le dve veli ki solzi sta 
mu padli iz oči.
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Sejem se je naj prej raz vr stil v špa lir, ko pa je glava spre-
vo da šla mimo, se je za njo zgri njal v kol ono. 

“Tako je treba z ubi jal ci!” je tuli la veči na.
“Bog daj pokoj nje go vi duši!” je moli la manj ši na.
Toda bolj ko so se bli ža li Gavžen hribu, manj je bilo 

tis tih, ki so vpili. Kot bi se spre vod pre ta kal skozi pešče no 
uro:  dokler so bili ljud je v zgor nji sko de li, so krvo loč no 
tuli li za smrt, spo daj so poni žno moli li za živ lje nje. Le 
boben je vztra jal v svo jem “tram, tram, tam -ta-tram.”

 Tako so pri ro ma li pred nove visli ce na hribu. Rabelj je 
že čakal. Na rokah je imel bele roka vi ce. Ko se je Krojaček 
po sto pni cah povz pel na pod sta vek, mu je  rabelj snel veri-
ge in mu spre tno nata knil zanko okrog vratu. Potem se je 
sklo nil in izpod Krojačkovih nog spod ma knil pod sta vek.  
Toda ...

... vrv se je pre tr ga la.
Krojaček se je  pobral in kakor da ne gre zanj, dvi gnil 

prevr nje ni pod sta vek ter se spet povz pel nanj.
Zbrani sejem se je zdr znil:
“Vrv se je pre tr ga la! Pomiloščen je!”
Rabelj pa je že vzel novo vrv in z roka mi v belih roka-

vi cah nare dil novo zanko.
Vrv ni vzdrža la.
In spet je Krojaček, kakor da ne gre zanj,  pobral pod-

sta vek, ga po les enih sto pni cah pri ne sel na pravo mesto, 
sto pil nanj in  rabelj mu je z roka mi v belih roka vi cah  
spet nata knil zanko okrog vratu. Sunil je v tre tje in vrv se 
je tre tjič pre tr ga la.

Tedaj je Gavžen hrib zaje čal. Rabelj, sod nik, poli caj in 
vsi so zače li beža ti v doli no. Stran, samo stran s tega pre-
kle te ga hriba!

84



Krojačkova usoda se je potem pre se li la v ugi ba nje. 
Nihče ni vedel pove da ti, ali se je tudi v tre tje  pobral in zbe-
žal po drugi str ani hriba ali je morda oble žal in so ga raz-
ne sle lisi ce. Ugibanje se je kot nadle žna jesen ska megla 
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zače lo vla či ti po trgu. Spotoma je srka lo vso nesna go, ki 
je uha ja la skozi vrata, okna in dim ni ke,  dokler ni mora sto 
obti ča lo nad hiša mi in vašča ne sprav lja lo v tesno bo. Zato 
so se zače li izo gi ba ti pogo vo rov o Krojačkovi usodi ali pa 
so jih hitro kon ča li, saj se je v pogo vor takoj vple tel kot 
vrv debel obču tek sokriv de: „Če bi se s Krojačkom pra vo-
ča sno pogo vo ri li, se ne bi zbra til z vin skim škra tom in bi 
nam še vedno šival vese lje.” 

Nekega dne pa je iz krčme pri ko ba ca la resni ca o 
Krojačkovi kriv di. Debelo leto je potre bo va la za to. Najprej 
se je kot  nažrta gose ni ca zapre dla v udo ben kokon in se 
zado volj no zabu bi la. V takem sta nju bi tudi osta la, če je 
ne bi neka neu bran lji va top lo ta zva bi la na plan. Krčmarju 
se je zri ni la pod kožo, da se je kar nap rej kopal v znoju, 
tudi  takrat, ko je na oknih cve te lo led eno cve tje. Potem 
se je zopr na top lo ta neke ga dne kar na lepem ote le si la 
v metuljč ka in zače la pred krčma rje vi mi očmi pla hu ta ti 
s ceki na sti mi krili. Krčmar je takoj 
uma knil  pogled. Vendar ne za 
dolgo, kajti ceki na sti metulj ček 
se je spet posta vil prav v žar-
išče nje go ve ga pogle da. In tako 
se je ponav lja lo,  dokler ni začel 
krčma rjev  pogled kar sam bega ti od 
člo ve ka do člo ve ka, s pred me ta na pred met. Nazadnje ni 
 nikjer več našel obstan ka. Še naj bo lje mu je bilo, kadar 
se je pri le pil na tla. Toda ceki na sti metulj ček ga tudi tam 
ni  pustil pri miru. Včasih se mu je prav domi sel no pod ta-
knil. Usedel se je na koni co čev lja, ki je rav no kar vsto pil 
v krčmo, in ta  čevelj je bil natan ko tak, kot tisti, ki je bil 
uso dno noč na meše ta rje vi nogi. Najraje pa je ceki na sti 
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metulj ček pri le tel na krčma rje vo dlan, ko je ta od kake ga 
gosta spre je ma la denar ce. Takrat je nje go va dlan posko-
či la in izpu sti la kovan ce, kot bi bili žare či. Gostilniškim 
 gostom je bilo ob takih nero dno stih nepri je tno, poseb no 
še, ker se krč mar niti opra vi čil ni. Navadno je kar zbe žal 
iz gos til ne. Potem je pre ne hal še govo ri ti. Nehal se je 
tudi umi va ti, briti in reza ti nohte. Nekega dne mu je žena 
nasta vi la pred obraz ročno oval no ogle da lo, naj se ven dar-
le pogle da. Zgrabil ga je in se z njim uma knil. Od tedaj 
ogle da la ni več izpu stil. Nepremično je ležal na poste lji 
in  strmel v svoj odsev. Kadar se je slika zame gli la, jo je z 
dla njo obri sal in  buljil nap rej.

Ves trg je bila pre pri čan, da je krč mar uro čen. 
Krčmarica, ki v uroke ni kaj dosti verje la, je dolgo odla-
ša la, pre den je dala pokli ca ti Cugljevo Morimento. Slabše 
kot je, tako in tako ne more biti, si je misli la krč ma ri ca.

Cugljeva Morimenta je bila vaška copr ni ca. Rekli so ji 
tudi hudob če va dekla, ven dar samo  takrat, kadar so bili 
 zaprmej pre pri ča ni, da jih ne more sli ša ti, kajti bali so se 
njene mašče val no sti. Prebivala je v bajti, ki je imela naj-
le pše rože na oknih. Če pa si te rože pogle dal od blizu, 
si videl, da niso več žive. Cugljeva Morimenta jih je v 
naj le pšem cvetu poli la s poseb nim vos kom in roži ce so v 
vošče nem okle pu ohro me le. 

Njena bajta je stala na poboč ju hriba, ravno tam, kjer 
se je paš nik sre čal s hosto. Kadar je copr ni ca sto pi la na 
prag, je pod seboj vide la vso vas. Če je stala dolgo, so ljud-
je zače li govo ri ti, da bo spet nekdo hudo zbo lel ali da bo 
komu pogi ni la krava ali da bo vas obi skal rdeči pete lin. 
Slej ko prej se je kaj od tega tudi zgo di lo. 

Znala pa je tudi odga nja ti uroke, zato so bili vašča ni 
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pre vi dno pri ja zni z njo, poseb no kadar so jo pova bi li. 
Preden se je Cugljeva Morimenta odpra vi la h krčma-

rju, se je skrb no pri pra vi la. V bisa go je pol oži la tri stva ri. 
Na dno je dala žele zen nož, sko van iz žeb ljev, ki jih je 
na-p uli la na sed mih poko pa li ščih iz sed mih sedem let 
sta rih les enih kri žev. Nož je sko va la sama in je imel koni-
co kot iglo. Ko ga je kali la, je v vodo natre sla tri ščep ce 
v prah zdrob lje nih kač jih zob. Nato je v bisa go pol oži la 
veli ko svečo. Naredila jo je iz voska nedo go re lih sveč, ki 
ga je nabra la na otro ških gro bo vih. Nazadnje je dala v 
bisa go še tre bu ša sto lon če no poso do, na vrhu stis nje no v 
kra tek vrat, da se je dala zama ši ti.  To poso do, v kate ro 
je name ra va la ujeti uroke, je še poseb no skrb no pol oži la, 
kajti nare je na je bila iz gline, nako pa ne za poko pa li škim 
zidom, žgana pa v ognju iz treh vrst lesa na “b”: bre zo ve-
ga, bri no ve ga in buko ve ga. 
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Iz bre zo ve ga zato, ker pri gore nju joka kot mlada 
dekli ca. Pri žga nju si je glina ta jok zapo mni la in ga ponav-
lja kadar ko li kdo s sre din cem leve roke potr ka po poso di. 
Uroki imajo ta zvok naj ra je, zato kar sami pohi ti jo v poso-
do, ko ga zasli ši jo. 

Iz bri nje ve ga lesa zato, ker pri gore nju odda ja tako 
oma men vonj, da celo uroke omami. Tudi tega si je glina 
zapo mni la in ga odda ja, kadar jo kdo boža. 

Iz buko ve ga zato, ker je trd in daje veli ko moč. Pri 
žga nju je glina posr ka la to moč in poso da ne bi popu sti-
la, če-t udi bi se ujeti uroki kdaj pre bu di li iz omame in se 
hote li osvo bo di ti. 

Tako oprem lje na je sto pi la v sobo, v kate ri je ležal 
uro če ni krč mar. Brez besed je naj prej posta vi la svečo na 
postelj no konč ni co za krčma rje vo glavo, jo pri žga la in 
zagr ni la zave so na oknu. Bolnik se za to ni zme nil in je 
še nap rej  buljil v ogle da lo,  čeprav je od tre nu tka, ko je 
Cugljeva Morimenta pri žga la svečo, zače la nje go va po-
doba v ogle da lu čudno migo ta ti, da je bilo vide ti samo še 
ceki na sta met ulj eva krila. Morimenta se je obr ni la proti 
vzho du in se devet krat pri klo ni la. Nato je pokle kni la in 
zače la napol peti, napol govo ri ti,  enkrat z viso kim, dru gič 
z niz kim gla som:

Črno sonce, bela noč,
pro si mo te za pomoč,
pro si mo te za pomoč,
črno sonce, bela noč.

Kar telo sedaj mori,
naj se izce di v kri,
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naj se izce di v kri,
kar telo sedaj mori. 

 
Iz bisa ge je vzela poso do in jo pod sta vi la pod  krčma-

rje vo srčno roko. 

Iz gline za zidom
zgne ten je vrč,

v ognju treh lesov
spri jel se je v krč.

Pograbila je nož, ga vzdi gni la viso ko 
nad glavo in se z njim tri krat zav rte la. Medtem je zamol-
klo poj oče govo ri la: 

Iz kri že vih žeb ljev
je nož nare jen,

v prahu mu kač jem
je vrh uka ljen.

Potem je nož nasta vi la na krčma rje vo roko tam, kjer je 
bila pod stav lje na poso da.

Črno sonce, bela noč,
pridi zdaj nam na pomoč,
pridi zdaj nam na pomoč,

črno sonce, bela noč.

Kar v krvi se redi,
naj iz nje se izce di,
naj iz nje se izce di,
kar v krvi se redi.
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S koni co noža je pre dr la žilo na roki. Nekaj časa je 
čaka la, toda vbo dni na je osta la suha. Niti ene same kap-
lje krvi! Hitro je pos pra vi la nož in poso do, svečo pa kar 
pusti la in zbe ža la ven.

Na drugi str ani vrat jo je pres tre gla krč ma ri ca.
“Kaj?”
“Nič!”
“Nič?”
“Tvojemu možu ni pomo či!”
“Ni pomo či?” 
“V nje go vih žilah ni krvi!” 
“Ni krvi?”
“Smrtni greh jo je popil!” 
Takrat je iz krčma rje ve sobe zahre šča lo kot iz groba:
“Žena!”
Cugljeva Morimenta je to izko ri sti la in se urno pobra-

la. Ko je pre st o pi la prag, je tri krat plju ni la,  enkrat nazaj, 
 enkrat nap rej in  enkrat narav nost v tla. Krčmarica pa je 
koraj žno sto pi la, kamor jo je kli cal možev glas.   

“Pokliči župa na in vaške vel ja ke!”
Ko so pri šli, je na postelj ni konč ni ci za krčma rje vo 

glavo še vedno gore la sveča. Možje so obsto pi li poste ljo 
in čaka li, da je krč mar spre go vo ril.

“Povedati vam moram, da je meše tar umrl v moji 
krčmi. Pijanega Krojačka in mrtve ga meše ta rja sem v 
samo kol ni ci sam odpe ljal v Krojačkovo hišo.” 

Potem je krč mar dolgo mol čal. Nekajkrat je odprl usta, 
ven dar je iz notra njo sti samo zagr gra lo, kot bi se iz pre go-
re le ga kotla izce ja la bro zga na žerja vi co. Krčmarjeva žena 
je tedaj opa zi la, da je iz ogle da la pri pla hu tal met ulj in 
posta jal vedno večji. Opazila je tudi, da ima krila nare je na 
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iz zla tih, sre br nih in bakre nih kovan cev, ki so ob vsa kem 
zama hu bolj zacven ke ta li in gro zi li, da se ne bodo usta-
vi li. V stra hu je moža pokli ca la po imenu. Odzval se je s 
 čistim in odloč nim gla som:

“In oro pal sem mrtve ga meše ta rja. Denar je zako pan 
na vrtu.”

Takrat se je pla men na sveči vzpel tako viso ko proti 
stro pu, da se je pre tr gal in uga snil. Nekdo je hitro raz gr nil 
zave so in odprl okno. Svetloba se je pre ko pic ni la v pro-
stor in možje so si pome li oči, kot bi se zbu di li iz tež ke ga 
sna. Metulj, ki ga je vide la samo krčma rje va žena, se je 
skr čil v metuljč ka in lahko kri lo kot raz po sa je ni svat odple-
sal v dan. Tudi krčma rje ve oči ga niso vide le,  čeprav so še 
dolgo gle da le za njim,  dokler jih ni neka roka zapr la.  
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*  *  *

V tem času je Krojačkova žena s sin kom Nenadejem 
bega la po šir nem svetu, iz kraja v kraj. Ljudje niso radi 
spre je ma li na pre no či šče in hrano žen sko z grba vim otro-
kom, ki se brez moža pot epa po svetu. Tudi njeni zgod bi 
niso kaj dosti verje li. Ve se, ha, ha! kako žen ska sta kne 
otro ka, so govo ri li. In tudi grba vost je kazen božja! Ti kar 
pri po ve duj to zgod bi co  tistim, ki so tako neu mni, da ji 



bodo verje li. No, za nocoj naj vama bo, jutri pa se pobe ri-
ta! Še nesre čo nam nakop lje ta nad hišo!

Če je potem uspe la pre go vo ri ti gospo di njo, da ji je 
dovo li la poma ga ti pri kakš nem opra vi lu, si je s pri dni mi 
roka mi hitro pri slu ži la zau pa nje in tudi fan tka niso več 
tako pos tra ni gle da li, poseb no še, ker je bil  bister, da le 
kaj, če je le dobil pri lo žnost, da je to lahko poka zal. 

Včasih je že kaza lo, da sta našla stre ho, ki bi lahko 
posta la njun dom. Tedaj je sinko nepri ča ko va no vpra šal:

“Mama, ali ne bova šla niko li več k očetu?”
To je mamo in sinka spet pogna lo v potja in brez po tja.
In tako sedem let.
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Nekega pole tne ga jutra, ki je kar poka lo od barv in 
je sonce že nav se zgo daj zače lo pri ga nja ti klas je v zore nje, 
sta se pre bu di la na obron ku gozda. Naselje pod njima je 
še spalo. 

“Mama, ali nisva že bila tukaj?”
“Sinko, tukaj si se rodil.  Tisto je bila naša hiša.”
“Mama, morda je še vedno naša hiša.”
Spustila sta se med hiše. 
Že prvi člo vek ju je spo znal. Ljudje so bili pri ja zni z 

njima in kot bi jih pekla vest, so ju vabi li v svoje domo-
ve. Stara krč ma ri ca pa ju je kar pri je la pod pazdu hi in 
odpe lja la. V krčmi jima je pove da la vso žalos tno zgod bo. 
Povedala je tudi, da je dala vse krčma rje vo pre mo že nje 
zapi sa ti na Nenadejevo ime in da bo tudi njeno pre mo že-
nje po njeni smrti dobil Nenadej.

“To pa ne!” je deja la mama.
“To pa ja!” je bila odloč na krč ma ri ca. “Vem, da to ne 

more popra vi ti pre te klo sti, lahko pa poma ga raz ho di ti 
pri ho dnost.”

Nekaj časa so mol ča li. 
“In kaj se je zgo di lo z mojim možem?”
Težko je izpra ska la te bese de iz sebe. Predolgo so bile 

tam pri ra šče ne in sedaj se je z vsako izlu šči lo še nekaj umr-
lih sanj. In ni hujše bole či ne, kot je pepel umr lih sanj.

“Tega ne ve nihče,” je odgo vo ri la krč ma ri ca. “Vsaka 
sled za njim se je izgu bi la.” 

“Eh, mama,” je čez čas vzpod bu dno rekel Nenadej, 
“poj di va ga čakat v našo hišo!”

Nekaj pa je bilo le dobre ga v tem sede mle tnem iska-
nju miru, je pomi sli la mama. Tako srčen in pame ten fant 
je  postal njen Nenadej, da mu ni ena ke ga. Kadar se je 
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nabra lo naj več črnih obla kov, je znal pri kli ca ti sonce. In 
kako je znal z ras tli na mi! Na tis oče jih je  poznal. Iz njih 
je pri prav ljal zdra vil ne napi tke in mazi la. Marsikateremu 
člo ve ku je poma gal, mar si ka te ro žival je rešil nad lo ge. Če 
se bo sedaj njuna bega va pot usta li la, bo goto vo hitro 
dobil med ljud mi toli ko zau pa nja, da bosta oba lahko 
mirno žive la.

“Le kako si pri šel do tega zna nja?” ga je nekoč vpra ša-
la. “Sama ti ga nisem mogla dati, uči te ljev nisi imel, samo 
od sebe pa zna nje ne pride, če si še tako  bister!”

“Boš verje la, če ti povem po pra vi ci?”
“Tebi vse verja mem!”
“No, mama, vča sih tudi kaj dru ga če povem, kot je 

v resni ci, ampak  tokrat mi le verje mi. Učene pri ja te lje 
imam.” 

„Vse tvoje pri ja te lje poz nam.”
„Toda ne teh, ker so nevi dni.”
“Nenadej! Nikar si spet ne izmi sli prav lji ce samo zato, 

da bi me raz ve se lil!”
“Ni prav lji ca! Res imam take pri ja te lje. Sam zase jih 

ime nu jem Mokronožci. Zato, ker imajo vedno mokre 
noge. To vem, ker pušča jo za seboj odti se pod pla tov. 
Pridejo, pokram lja jo z menoj, mi kaj koris tne ga pove jo 
in poka že jo ali posta vi jo kakš no ugan ko, da potem cele 
dneve tuh tam. Ko sem bil še bolj maj hen, so se tudi igra li 
z mano. Ti si  takrat dela la na kakš ni njivi ali v svi nja ku ali 
pome ta la po tuji hiši ali prala poso do. Sploh ti ne morem 
pove da ti, kako dobri škra tje so. In pame tni! O zdra vil nih 
zeli ščih pa vejo prav vse!”

Mama je poslu ša la in poslu ša la in zra ven razmiš lja la in 
razmiš lja la. 
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Nekako je že moral priti do svo je ga zna nja, je nazad-
nje zak lju či la.

“Kako pra viš, da je ime tem tvo jim nevi dnim škra-
tom?”

“Mokronožci.”
Mama je tedaj pokle kni la in raz ši ri la roke, kot bi hote-

la obje ti vso dobro to tega sveta. Po licih so ji pol ze le 
biser ne solze, ko je zaše pe ta la:

“Hvala, dobri škra tje Mokronožci, osta ni te še nap rej z 
Nenadejem. Z nama.”

Tega se je s hva le žnos tjo spo mni la, ko je po sed mih 
letih poč asi sto pa la z otro ko vo dla njo v svoji proti hiši. Bo 
še lahko posta la dom?

*  *  *

Ko so se ljud je raz be ža li z Gavžen hriba, se je izpod 
 vislic  pobral tudi Krojaček. Nekaj časa je hodil, ne da bi 
vedel kam. Noč, ki ga je pri ja zno vzela v objem, je kmalu 
posta la tako gosta, da se je moral usta vi ti. Usedel se je, 
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naslo nil glavo na kol ena in  zaspal.
Zjutraj je začel razmiš lja ti.
Korak za kora kom je pre ho dil pre te klost. Od prvih 

dni, ki jih je spo min dose gel, do tre tje vrvi. Grizel se je 
zara di črnih sto pinj, tudi sve tle je opa žal. Proti veče ru je 
pote gnil črto, kot jo pote gne trgo vec pod mno ži co šte vilk, 
ki jih je treba sešte ti. 

“Pravzaprav bi bilo res bolje, če bi visel na Gavžen 
hribu,” si je na koncu rekel. “Že zara di gorja, ki sem ga 
pri za de jal sinku in ženi. Prav sta imela, da sta zbe ža la od 
mene. Le zakaj bi žive la s pijan cem! Še bolje bi sto ri la, če 
bi me napo di la!”

Naenkrat se mu je zazde lo čudno, da mu tega ni nihče 
niko li oči tal. Kadar se je napil, so se ga ljud je zače li izo gi-
ba ti. Niso več naro ča li oblek. Niso ga več vabi li v dru žbo. 
Niso se več sme ja li nje go vim šalam. V gos til ni so mu raje 
naro či li koza rec žga nja, da le ne bi pri se del. Tudi na sodi-
šču niso tega ome ni li! Kot da trpin če nje žene in otro ka ni 
greh! Na sodi šču so mu hote li samo na vsak način dopo-
ve da ti, da je uto pil in oro pal meše ta rja. Vendar se tega ni 
mogel spo mni ti. Spomnil se je samo do tre nu tka, pre den 
je  zaspal. In  takrat je bil meše tar še živ. Tudi sod ni ki niso 
imeli nobe ne ga pra ve ga doka za. Ko so zasli ša li krčma rja, 
je ta rekel, da sta z meše ta rjem odšla uso dne noči obje ta 
iz gos til ne in da sta bila nali ta do mere in čez, saj da sta 
popi la kar tri in dvaj set polič kov vina. 

“Koliko drži poli ček?”
“Pol litra.” 
Več pa krč mar ni vedel pove da ti. Ja, še to, da je imel 

pokoj ni tisti večer zelo debe lo moš njo. To lahko takoj še 
 enkrat pri se že, kajti moš njo in denar v njej je vsaj tri in dvaj-
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set krat videl.
Potem so mu spet in spet dopo ve do va li, da je uto pil 

meše ta rja, še bolj pa jih je skr be lo, kam je skril denar.
Vse je bilo v temi, zato je bil raje ves čas tiho. Tudi 

kasne je, ko je bil v ječi sam s šti ri mi ste na mi, mišmi in 
pod ga na mi, je bil tiho. Kričati je začel le, kadar so se med 
žive glo dal ce zače le meša ti bele miške iz neke ga dru ge ga 
sveta. Takrat ga je vedno spo dne slo in dolgo se je  valjal 
po tleh. Zvijalo ga je kot usnje v ognju in zel ena pena mu 
je sili la na usta. Zdelo se mu je, da bi ga en sam poži rek 
žga nja rešil vseh peklen skih muk. Ko je pri šel k sebi in so 
bele miške izgi ni le, je spet mol čal. Tudi ko so ga obso di li 
in tudi ko so ga vkle nje ne ga pelja li skozi doma či kraj, je 
mol čal. Še potem je mol čal, ko se je na Gavžen hribu vrv 
tre tjič pre tr ga la in je vsa tista sej mar ska mno ži ca z rab ljem 
in ura dni ki vred vre šča je odbez lja la s pri zo ri šča.

Nekaj čud ne ga pa je ven dar le, je razmiš ljal naslo njen 
na kol ena sredi nezna ne ga gozda. Slišal je že, da kdaj kakš-
na vrv ni vzdrža la teže nesreč ni ka, toda da bi se kar tri krat 
pre tr ga la, to je vse eno pre več za nak ljuč je! In če dobro 
pomi sli, se mu celo zazdi, da je šla v tre tje vrv na dvoje, 
še pre den je  rabelj spod ma knil pod sta vek pod nje go vi mi 
noga mi! Kot bi jo pre re za la nevi dna roka! Tudi roke mu 
je neka nevi dna moč osvo bo di la iz oko vov. Seveda! Že pri 
prvem padcu! Drugače ne bi mogel sam pobra ti pod stav-
ka in se spet posta vi ti nanj. Ali niso, mu je v pra me nih 
pro di ra lo v  meglen spo min, ali niso po tis tem les e nem 
pod stav ku, po sto pni cah in celo po nav pič nem tramu 
 vislic ves čas sto pi ca le neke sto pi nje? Samo mokre sto pi-
nje brez nog in teles. Ampak to že ne more biti res! To se 
mu je goto vo ble dlo od stra hu!
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Kakorkoli že, živ je, čude žno živ in s tem živ lje njem 
mora od tega tre nu tka nap rej nekaj koris tne ga poče ti!

Tako je skle nil.
Seveda je vedel, da nazaj v svoji rojs tni kraj ne more. 

Tam ga imajo za moril ca in rop a rja, pa  čeprav tega ne 
more nihče doka za ti. Žal tudi sam ne more doka za ti na-
spro tne ga. Naprej bo šel. Daleč stran, kjer ga nihče ne 
pozna. Še brado si bo  pustil rasti, da se bo tudi obraz spre-
me nil. Morda bo kje sre čal ženo in Nenadeja. Odpuščanja 
ju bo pro sil in zače li bodo znova.

Tokrat je bil v to pre pri čan!
Pa ni bilo tako eno stav no. Ljudje niso pre več radi 

pusti li v hišo bra da ča, ki se je ponu jal, da bi jim pokr pal 
noga vi ce, peri lo ali pa celo novo oble ko nare dil. Kako, 
če še svo je ga orod ja nima in roke se mu tre se jo kot mlin-
sko sito! Kasneje, ko si je s pri hra nje nim dena rjem ure dil 
videz in naku pil orod je, je bilo lažje. Tudi roke so se mu 
neha le tre sti, da je vta knil nit skozi igli no uho kot pred 
dav ni mi leti. Vrnil se je tudi obču tek za lepo.

Le vese lje se ni vrni lo.
“Ej, kro jač,” ga je vča sih pova bil kak gospo dar, ko je 

pred ogle da lom pome rjal oble ko, “ne drži se tako čem er-
no, saj nisi ježa požrl! Pojdi z nami! Kak liter ga bomo 
podr li, kakš no raz dr li, se  deklet nagle da li in dušo spro-
sti li!”
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“Saj bi, gospo dar, saj bi, ven dar me ravno zdaj le stra-
šan sko daje želo dec,” se je hitro izgo vo ril in se močno 
zavi ja čil v pasu. Tako je vsa ko krat pre pri čal sam sebe in 
druge. Ej, koli ko krat se je moral tako ali na kak šen dru-
ga čen način pre pri ča ti! Posebno težko je bilo, kadar ga je 
obi ska la žal ost. Usedla se mu je za vrat in se kot  jezdec 
v galo pu nag ni la nap rej, da mu je lahko puha la v grlo. 
Takrat je  postal tako žejen, da si vča sih ni vedel več poma-
ga ti. Če je usta zaprl, ga je žal ost pri je la za nos, da je žeja 
posta la še bolj nezno sna, hkra ti pa se je na mizi, na oknu, 
ob leži šču, pač nekje pri roki, sko raj vedno zna šla polna 
ste kle ni ca vina in se mu ponu ja la. Opazil pa je, da so se 
v bli ži ni ste kle ni ce sko raj vedno odti ska va le tudi mokre 
sto pi nje.

„Spet imam pri vi de!” je  takrat zajo kal Krojaček in če 
je le mogel, je ste kel v gozd ali čez polje.  To je vedno 
poma ga lo. Morda tudi zato, ker je na koncu vsa ke ga teka 
vedno ujel misel o Nenadeju in ženi in jo nežno obli ko val 
v sanje.

Tako je hodil iz kraja v kraj, delal, var če val denar in 
vsak dan bolj vroče upal, da bo nekje sre čal svoja dva. 
Morda ju bo sre čal na poti skozi gozd, ko bosta ravno 
nabi ra la jago de. Prišel jima bo za hrbet in rekel: ‘Tu sem! 
Ne išči ta me med jago da mi!’ Še raje pa bi ju sre čal na 
polju, kjer je pše ni ca in je mak in so met ulji in je sonce. 
Zagledali bi se čez zlato morje, spu sti li vse iz rok in zapla-
va li drug proti dru ge mu.

Včasih si je sre ča nja tako močno zaže lel, da je ste kel z 
raz ši rje ni mi roka mi in šele ko je objem ostal pra zen, se je 
pri vid raz bli nil v bole či no.

Dolgo tako. Sedem let tako.
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Neko noč se mu je sanja lo, da so ga obi sk ali čudno 
nevi dni škra tje. Videl jih je in ne. Pravzaprav jih je videl 
nevi dne. Sedeli in čepe li so po ran tah na kozol cu in ga 
nad vse resno gle da li v oči z nevi dno vidni mi očmi. Skoraj 
kot sod ni ki, ki so ga posla li na Gavžen hrib. Potem je 
eden od škra tov rekel:

“Poslušaj, Krojaček. Mislimo, da si spet našel sebe. 
Poberi svoje ška rje in igle in se odpra vi domov. Doma boš 
našel tisto, kar iščeš.”

“Domov ne smem!” je kar stre slo Krojačka. “Tam me 
imajo za naj huj še ga razboj ni ka!”

“Resnica je pri šla na dan. Nisi ubi ja lec in tudi ropar 
ne! Mi to vemo ves čas, zato smo te tudi reši li na Gavžen 
hribu.”

Takrat je Krojaček sko čil pokon ci, da se je šti ri krat 
pre ko pic nil po senu in malo je manj ka lo, da ni teleb nil 
s kozol ca.

“Kdo pa ste vi?” je že popol no ma buden vpra šal.
“Mi smo, ha, ha, ha ... Tvoj Nenadej nam pravi Mokronožci.”
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“Vi veste, kje ...”
“Odpravi se domov, Krojaček. Svita se. Tri tedne boš 

potre bo val do cilja, če boš pri dno hodil.”
Potem je Krojaček čisto raz loč no sli šal copo ta nje po 

senu in tudi videl, kako se je seno pod nevi dni mi noga-
mi udi ra lo. Vse živo jih je mora lo biti, teh ... kako že?... 
Mokronožcev. 

Popolnoma zme den je obse del.
“Krojaček,  mislim, da se ti je zače lo ble sti!” se je začel 

pogo va rja ti s seboj. 
“Morda res,” si je odgo va rjal, “ampak prav raz loč no 

sem videl, da se je seno udi ra lo pod sto pa li.”
“Od prev ra ča nja se ti je zav rte lo v glavi!”
“Pri prev ra ča nju sem se šele popol no ma pre dra mil. 

Za tisto prej, ko so sede li na ran tah, bi še rekel, da sem 
 sanjal, potem pa sem bil popol no ma buden.”

“Ampak, pomi sli ven dar, saj si odra sel člo vek! Škratje 
so samo še v prav lji cah!”

“Hm, hm ...”
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Tedaj je Krojaček zagle dal svoje čev lje, kako kar sami 
kora ka jo proti cesti. Levi  čevelj, desni  čevelj, hop, hop.

To pa niso več šale. 
Pograbil je svoje stva ri in jo ucvrl za čev lji, saj bi mu 

še ušli, kakor so resno zasta vi li korak.
Po treh  tednih hite nja je Krojaček zajel sapo pred 

doma čo vasjo. Sonce si je rav no kar umilo noge v več er ni 
rosi in zle zlo spat za zaho dne hribe. Hudo ga je sti sni lo 
v grlu, sko raj bolj kot pred leti na Gavžen hribu, le da je 
 tokrat pri ha jal stisk od zno traj. Toda kora ka ni usta vil. 
Tudi zato ne, ker je čutil -  čeprav ni niko gar videl - da ga 
sprem lja jo nevi dne oči nevi dnih škra tov. Pravzaprav so 
mu ves čas usme rja li korak. Na vsa kem kri ži šču je vedel 
za pravo smer in veli ko bliž njic so noge kar same poi ska-
le. Še za nahrb tnik se ni moral tako pre sne to tru di ti kot 
sicer. V njem je vsa ko krat našel kak koš ček kruha, sla ni ne, 
gla vi co čebu le ali pa sočno jabol ko.

Sedaj je bil tu. Sredi trga. V doma či hiši se je rav no kar 
pri žga la luč. Hudo ga je sti sni lo pri srcu. Ni upal potr ka ti, 
 čeprav je s skr če nim  prstom že polj u bil vrata. Odločil se 
je, da bo naj prej malo poi zve del, kak šen poslu šek  pobral. 
Kdo ve, kakš ni ljud je so v hiši! 

Zavil je v krčmo. Krčmarica ga ni pre po zna la. 
“Rad bi kaj male ga za pod zob. In čez noč bi ostal.”
“Klobaso in kruh lahko dobi te, pre no čišč pa ne odda ja-

mo, odkar se je moj mož odse lil med pokoj ni ke.”
“Da je umrl?”
“Dobro leto po tis tem, ko so nedol žne ga Krojačka 

odpe lja li na Gavžen hrib.”
“Nedolžnega Krojačka?”
“Gospod je pa iz dalj njih kra jev, če ne ve za to hudo 
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usodo.”
“Res sem. Usoda me pa vse eno zani ma.”
“Gospod, ne zame ri te, vam bo zju traj kdo drug vse 

razlo žil. Meni je ob tej zgod bi pre več hudo. Sob res ne 
odda jam več, lahko pa pre spi te na seni ku, če se vam ne 
zdi za malo.”

Med veče rjo mu je vse eno pove da la, da se je žena ti-ste-
ga nesreč ne ga kro ja ča vrni la. Sinek tudi. Kaj sinek! Že kar 
pravi fant je, saj ima dva najst let! Malo je sicer plah, ker 
misli, da vsi bulji jo samo v nje go vo nesreč no grbo. V resni-
ci pa normal ni ljud je nje go ve grbe sploh ne opa zi jo!

“Kaj pa je kriv, če je bila nara va pri njem malo nero-
dna? Mu je pa drug je več dala! V obraz je lep kot angel. 
In pame ten! Kako je pame ten, gos pod popo tnik! Tako 
brih t-ne ga otro ka še nisem sre ča la, čerav no nisem od vče-
raj. Kaj boste pa spili, gos pod popo tnik?”

“En velik koza rec vode.”
“Vode?”
“Ja. Je kaj naro be?”
“V vsem svo jem veku, ki sem ga pre ži ve la v gos til ni, še 

nisem doži ve la, da bi odra sel dedec naro čil koza rec vode. 
Nikar me ne raz u mi te napak, ampak voda res ni v nava di! 
Prinesem vam jo z vsem spo što va njem! Na koncu kon cev 
je voda res naj bolj zdra va pija ča in če vam to pove krč ma-
ri ca, je še dva krat bolj res.”

“Kaj pa tisti fant, Nenadej, počne take ga, da ste tako 
nav du še ni nad njim?” je popo tnik vzpod bu jal krč ma ri co, 
saj je vsaka bese da o fantu posa di la roži co v nje go vem 
srcu.

“Kaj dela? Kar hoče te! Najbolj pa mu gre od rok zdra-
vils tvo. Dober mesec je nao ko li, kar sta se z mamo vrni la, 
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pa je že za celo lekar no zdra vil nih  zelišč  nabral. Ljudje 
smo se že kar nava di li, da hodi mo k njemu. Za vsako 
bole zen ima roži co, cve tek,  listič ali kore ni ni co. Mene že 
od mož eve smrti, Bog mu grehe odpu sti, daje pri srcu. Pa 
mi je fan tič iz sede mnaj stih rožic čaj ček name šal. Poglejte 
me! Bi rekli, da nosim sedem kri žev? Veste, le smeje se 
Nenadej pre ma lo. Tako stra šan sko resne in oto žne oči 
ima, da se ti mora zasmi li ti. Morda pogre ša očeta?”

Krojaček je spal kot že dolgo ne. Krčmarica se je šele 
sredi dopol dne va spo mni la nanj in ga šla budit.

V krčmi je bilo nekaj doma či nov, ki so rado ve dno pre-
me ri li Krojačka, ko je vsto pil. Nihče ga ni pre po znal. 

“Kaj se nam ne bi pri dru žil pri pija či?” so ga pova bi li 
k mizi. 

“Že nekaj časa sem skre gan z vin skim škra tom!”
“Tudi taki so,” je pomo dro val eden.
Ko so tako kram lja li, se je na cesti pred krčmo usta vi-

la poš tna koči ja. Iz hiše na drugi str ani ceste sta pri te kla 
žen ska in grbav deček.

“Saj res,” se je spo mnil eden od gos tov v gos til ni, 
“danes gre Nenadej pre iz ku šat srečo h gospo ski.”

“Če ne zame ri te moji rado ve dno sti, mi lahko pove ste, 
za kaj gre?” je nes tr pno vpra šal Krojaček.

“Naš gra ščak je dal vsej oko li ci vede ti, da na gradu 
potre bu je jo nove ga uprav ljal ca graj skih zakla dov, ker je 
prejš nji umrl. Vsi, ki imajo željo to posta ti, mora jo danes 
opol dne priti na grad. Tam bodo tekmo va li v reše va nju 
ugank in kdor bo zma gal, bo dobil slu žbo.”

 “To je pa tako zani mi vo,” je rekel Krojaček, “da ne 
bom odpo to val nap rej,  dokler ne zvem, kako se je fant 
odre zal.”
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“Ali ga poz na te?” je vpra šal nekdo. 
“Ne, samo krč ma ri ca mi je sin oči toli ko lepe ga pove da-

la o njem, da se mi zdi, kot bi ga  poznal.”
“Saj je res dober fant. Škoda, da se še nje gov oče od 

kod ne vrne! Jaz sem pre pri čan, da je še živ, pa se ne upa 
vrni ti.”

“Zakaj bi se ne upal?” je Krojaček pre vi dno zasta vil 
vpra ša nje.

“Takole je bilo. V tej krčmi sta se na sema nji dan zapi-
la meše tar in Krojaček. Krojaček do neza ve sti, meše tar do 
mrtve ga. Krčmar je potem oba s samo kol ni co zvo zil v 
Krojačkovo hišo, tis to le, ki jo vidi te čez cesto. Še prej pa je 
meše ta rja oro pal. Vse to je pri znal šele na smr tni poste lji, 
ko mu je copr ni ca Cugljeva Morimenta vre za la v žilo tak 
strup, da ni mogel več drža ti skriv no sti.

“Saj ni res,” se je vme šal eden doma či nov, “Miromenta 
sploh ni pri šla do nje go ve krvi, ker se mu je že prej posu-
ši la!”
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“Kakorkoli že, krč mar je za oba pre po zno pri znal. 
Krojačka so že pop rej obso di li in pri pe lja li na Gavžen 
hrib. Tam se je vrv tri krat pre tr ga la. Dvakrat se je ubogi 
Krojaček  pobral. Nihče pa ni videl, kaj je bilo z njim v 
tre tje. Takrat smo nam reč vsi zbe ža li s hriba. Šele čez kak 
teden so si prvi upali tja. Vendar ni bilo kaj vide ti. Še visli-
ce so izgi ni le.” 

“To je pa res žalos tna zgod ba,” je rekel Krojaček in ni 
dosti manj ka lo, da bi se izdal.

“Ja, ja. Krojaček si res ni zaslu žil take usode,  čeprav 
je bil zad nje leto že popol no ma zapit. Celo žena in otrok 
sta mu ušla.” 
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Dan je poč asi mine val in proti veče ru se je pred krčmo 
spet usta vil poštar ski voz. Radovednost je vse goste pogna-
la iz gos til ne, pa tudi dru gih se je nabra lo.

“Kako si se odre zal?” 
„Kar pogo vo ri te se,” je pohi te la mama. „Večerja se ne 

bo sama sku ha la!”
“Kaj dobre ga sku haj, mama. Lačen sem za tri. Kaj ste 

me že vpra ša li?
„Kako si se odre zal na gradu?”
 „Odlično in zanič,” je odgo vo ril Nenadej.
“Malo manj zaple te no povej, če hočeš, da bomo razu-

me li.”
“Z mamo sva pri šla na grad. Tam je bilo že toli ko uče-

nih glav, da me je posta lo pošt eno strah. Tako pame tno 
so se pogo va rja li, da sem kom aj da sle dil pogo vo ru. Potem 
je pri šel gra ščak s svo jim sprems tvom. Eden izmed njih 
je vsa ke ga pose bej vpra šal, kdo je. Mene je pre sko čil in 
z mamo sva mu komaj dopo ve dla, da se tudi jaz pote gu-
jem za slu žbo. Uganko je potem zasta vil graj ski modri jan 
Laharnar.  Jaz sem jo kar hitro rešil.”

“Bravo! Bravo!” so vzkli ka li in plo sk ali ljud je. “To je 
res dobro! Kaj je pa zanič?”

“Zanič je pa to, da mi slu žbe kljub temu niso dali. 
Rekli so, naj pri dem čez kakih šti ri de set let, ker da takih 
zakla dov ne more jo zau pa ti smr kav cu. Rekli so sicer ‘tak-
emu nedo ra sle mu mla de ni ču’, ampak jaz vem, da jih niso 
moti la moja leta, tem več moja grba.”

Vsem je posta lo čudno nero dno in zelo so se oddah ni-
li, ko se je ogla sil bra da ti popo tnik:

“Da si smr ka vec, je res. Da zara di tega taka slu žba 
ni zate, je tudi res. Še zbo lel bi od same ga dol go čas ja. 
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Da imaš grbo, je tudi res. Pa kaj, vsak ima kakš no grbo! 
Enim zra ste zno traj, dru gim zunaj. In če se ti ljubi,  poglej 
v oči tem lju dem okrog sebe. Misliš, da zdrav  pogled res 
opazi tvojo grbo? Daj no mir! V srce te gleda. V srce in v 
roke!”

“Prav govo ri!” so potrdi li ljud je. “Naše bese de govo ri!”
“Veliko ple me ni to sti je v vaših bese dah, gos pod. 

Zapomnil sem si jih. Ko bom malo du šen, bom pil iz njih. 
Mi lahko zau pa te, kdo ste, če nisem pre več pre dr zen?”

Niti tre nu tek ni pomiš ljal Krojaček. Sedem let je čakal 
na to vpra ša nje. Že je odprl usta, ko se je zače lo doga ja ti 
nekaj tako čud ne ga, da je poza bil na bese de in se je krč-
ma ri ca vsaj pet krat pre kri ža la, potem pa se  sese dla na 
stol. Nekateri gos tje so se zače li pra ska ti za ušesi, kot bi 
pri ča ko va li, da se bo od tam kaj pame tne ga odkrh ni lo 
in bodo potem takoj vse razu me li, trije ali šti rje pa so se 
sme ja li, da so komaj kaj vide li skozi solze. Le Nenadej je 
mirno,  čeprav nape to opa zo val. 

Dogajanje je bilo zelo podob no pred sta vi v mari one-
tnem gle da li šču. Najprej se je stol, pri ve zan na nevi dne 
vrvi ce, Krojačku pod sta vil pod zad nji co, da je moral sesti. 
Z ene mize je potem kar sam pla nil prt,  zapla po lal proti 
Krojačku in se mu zave zal okrog vratu. Nato se je kak 
meter viso ko pri ka za la bri tev in na grozo vseh zače la 
skak lja ti proti Krojačku. Krčmarica, ki jo je prva opa zi la, 
je tako pre sun lji vo zacvi li la, da je vse obsta lo: pra ska nje 
za ušesi, smeh, bese de in vsi obra zi. Obstala je tudi bri-
tev. Nekaj časa se je ner vo zno odpi ra la in zapi ra la in se 
pri tem obra ča la v smer, od koder je pri skak lja la, kot bi 
čaka la na pomoč. Skozi vrata se je tedaj  pri zi bal lon ček 
z milom, takoj za njim pa še pravi prav ca ti briv ski čopič. 

109



Prehitela sta bri tev in že med potjo zače la sode lo va ti, da 
se je v lonč ku raz koš no zape ni lo. Naenkrat je čopič švi gnil 
proti Krojačkovim ustom, ki so še vedno  odprta čaka la 
na bese de. Prizor je v pro stor vrnil vese lje, ki je tra ja lo, 
 dokler Krojaček ni bil obrit. Takrat se je spet vse uma kni-
lo tiši ni,  dokler ni Nenadej vese lo kot zbu je ni vrab ček 
pole tel v objem:

„Očka!”
„Kaj take ga!” so potem ljud je zma je va li z gla va mi. „Če 

ne bi vide li, ne bi verje li!”
„Eh, ti Mokronožci!” sta se sme ja la Nenadej in 

Krojaček.
„In pra vi ta, čopič s peno pa naj prej v usta!” se je še 

vedno zaba va la mama, ko sta ji mora la doma že sede-
mnaj stič ali pa sede min dvaj se tič pri po ve do va ti o bri tju v 
krčmi. 
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Potem ko je že nekaj časa pre te klo in ko je Krojaček 
spet neu tru dno delal tako čud o vi te oble ke, da so se možje 
spet vsako nede ljo na novo zaljub lja li v svoje žene, je 
neke ga dne pri šel na obisk sam trški župan.

“Izvolite nap rej, gos pod župan. Bova ume ri la novo 
oble ko?” 

“Prav rad. Ampak danes pri ha jam z ura dno proš njo k 
tvo je mu sinu.” 

“Takoj ga pokli čem,  gos pod župan. Z mamo, se pravi: 
z mojo ženo, odme rja ta ras tli ni ce za čajne meša ni ce. Saj 
veste, zima bo vsak čas tu in z njo pre hla di, trga nja po 
udih, kaš lja nje ... Pa kaj bi vam pra vil, saj sami naj bo lje 
veste!”

“Prihajam ura dno,” je potem trški župan pove dal tudi 
Nenadeju. “Morda se ti bo čudno zdelo, toda vsi bi silno 
radi izve de li, kako je pote ka lo  takrat izpra še va nje na 
gradu.” 

“Ali nisem tega že pove dal?”
“Seveda si, ampak mi bi radi vede li za vse podrob no-

sti. Veš, sala men sko smo vsi pon osni nate in prav radi bi 
vede li, kakš na je bila tista ugan ka, ki si jo samo ti raz vo-
zlal.”

“Veste kaj, gos pod župan,” je pre dla gal Nenadej, “nare-
di mo veli ko zaba vo in zasta vi mo ugan ko vsem trža nom. 
Tistemu, ki jo bo rešil ...”

“... bom jaz nare dil oble ko  zastonj,” je pri lo žil 
Krojaček.

Pod večer, ko se je delo utru di lo, so se zbra li pod lipo 
pri  trškem vod nja ku. Nenadej je sto pil na kamni to mizo, 
da so ga bolje sli ša li:

“Lepo se mi zdi, da smo vsi za take zaba ve,  čeprav 
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za moje ga očka to ne bo zaba va, saj bo moral čisto zares 
nare di ti oble ko tis te mu, ki bo ugan ko rešil.”

“Bravo, Krojaček!” so bili nav du še ni. 
“Torej, ko sem bil  takrat na pre iz kuš nji, je pred nas sto-

pil glav ni graj ski  modrec, sam ple me ni ti gos pod Laharnar. 
Zviška nas je pogle dal in rekel: KLATENJE OREHOV.  To 
je bilo vse. Tudi danes je to vse.”

Ljudje so se nasme ja li.
“Prav, Nenadej. Sedaj pa zasta vi še ugan ko.”
“Saj sem. Uganka je KLATENJE OREHOV. Do jutri zve-

čer imate čas. Dobimo se spet tukaj.”
In so se dobi li.  
“Ugibali smo in ugi ba li, uga ni li smo samo to, da 

KLATENJE OREHOV sploh ne more biti ugan ka. Klatenje 
ore hov je pač kla te nje ore hov. Vzameš lato in tol češ po 
ore hih,  dokler ne pade jo.” 

“Ali lahko jaz odgo vo rim?” se je ogla si la Nenadejeva 
mama.

“Seveda lahko,” je pova bil Nenadej. 
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“Ne velja!” so se ostro uprli neka te ri. “To je ven dar 
tvoja mama.  Ti si ji vse pove dal!”

“Ničesar ji nisem pove dal!” je  zatrdil Nenadej.
“Če tako rečeš, ti verja me mo,” je rekel trški župan. “Naj 

pove, saj ima vse pra vi ce,  čeprav je tvoja mama. Pa tudi 
tržan ka je, a ne?!”

Vsi so se stri nja li.
“Rešitev je ZLATO.” 
Sedaj se je šele zaple tlo, kajti ko so se trža ni temu 

odgo vo ru do solz nasme ja li, se je ogla sil Nenadej.
“Čisto prav, mama.”
“A tako oo oo...?” ni verje la mno ži ca.
“Kaj pa pra viš ti?” je župan vpra šal Krojačka.
“Jaz nič ne pra vim. Jaz bom samo šival oble ko.”
“Ampak veš kaj, gospa Krojačkova, tako lahko pa spet 

ne bo šlo! Najprej boš razlo ži la, kako si do te reši tve pri-
šla!”

“Čisto pre pro sto res ni bilo,” je rekla zma go val ka. 
“Najprej sem si dopo ve da la, da graj ski modri jan Laharnar 
ni kar tako vrgel ravno ta sta vek med kan di da te. Potem 
sem zače la razmiš lja ti, kaj bi sama vpra ša la tiste, ki so se 
javi li, da bi varo va li graj sko zakla dni co. Gotovo bi jih vpra-
ša la, ali vedo, kaj je shra nje no v zakla dni ci. Odgovorili bi: 
zlato. Toda kaj ima zlato sku pne ga s kla te njem ore hov? 
Zdelo se mi je, da prav nobe ne. Potem sem se zače la spra-
še va ti tako le:

“Zakaj kla ti mo orehe?”
“Da bi dol padli,” so odgo vo ri li ljud je.
“S čim kla ti mo orehe?”
“Z lato!”
“Kako ste rekli?”
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“Z laa ato ooo!”
“Tako je! Zdaj pa še ‘Z’ pri le pi te na ‘LATO’.”
“ZLATO!”
“Prmejlavdanfiks, kako je to pre pro sto!” je vzkli knil 

župan in požel buren  aplavz mno ži ce. “Krojaček, zdaj pa 
sešij zma go val ki naj le pšo oble ko! Kdo ti je pa kriv, da 
imaš tako pame tno ženo!”

Ljudje so se zado volj no raz šli in še dolgo kram lja li po 
domo vih, kako je potem vse pre pro sto. Potem, ko veš.

Edino Krojaček se je doma nare dil močno zas krb lje-
ne ga.

“Jejhata, jeha ta! In to ravno sedaj, ko imam naj več 
dela!”
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“Saj se tako ne mudi,” ga je poto la ži la žena. Da bo oble-
ka nare je na le do druge jese ni, vmes bom tako in tako 
mora la nos iti kaj bolj ohla pne ga.”

“Kaj pra viš?” ni dobro sli šal Krojaček.
“Oče, mama pravi, da bo nekaj časa mora la nos iti bolj 

širo ke oble ke,” se je namu znil Nenadej. “Samo nikar mi 
ne reci ta, da zara di štork lje!”
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