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ZGODBA O SONČKU
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Pred davnimi leti je prišel na svet sonček. Pa ni prišel
na nebo, ampak v temno, mrzlo votlino globoko pod
zemljo. Bila je tako temna, da niti sonček ni videl kje je.
Niti ni mogel videti, kaj je v njej. Kaj šele, da bi videl,
kaj je zunaj. Pa tudi od zunaj se ni videlo v votlino niti
se kaj slišalo iz nje. Dolga dolga dolga leta je živel v tej
votlini, črni kot noč brez lune in zvezd. Le tu pa tam je
posijal iz votline žarek svetlobe ali se zaslišal glas, in
spet ugasnil in vse je potihnilo. Nikogar ni bilo, ki bi te
žarke videl ali slišal te glasove izpod zemlje.
Zunaj je podnevi sijalo sonce, ponoči svetila luna,
menjavali so se dnevi in letni časi, v globoki črni votlini
pa je bilo vedno vse enako. Nihče ne ve, kaj je bilo v
tisti votlini, kaj vse se je pajcalo in kuhalo, se mešalo,
spajalo in razdvajalo, pregorevalo in se topilo, gorelo in
zmrzovalo, niti jaz ne. Tako, ne da bi kdo kaj vedel, so
minila stoletja in stoletja in stoletja in sekunde bivanja
sončka pod zemljo.
Kdo bi vedel kako in zakaj, toda nekega dne se je strop
votline sesul in pokopal sončka pod seboj v najglobljo
grapo v votlini in ga zasul z grmado ruševin. Stisnilo ga
je z vso silo ob tla grape, da ni mogel niti dihati, kaj šele
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migniti. Že tako je bil shiran, da ni imel moči, potem pa
še pritiskanje nanj cele gore ruševin! Ni mogel živeti,
samo bil je tam, ne da bi mogel karkoli storiti. Ni vedel,
ali je živ ali mrtev, vsekakor ni živel, ker ni mogel živeti.
Ko je odprl oči, je bila tema, ko je zaprl oči, je bila tema.
Čez nekaj časa je počasi začel migati s trebuščkom
in polagoma dihati. Zavedal se je, da je okoli in okoli
njega samo tema. In počasi, zelo počasi je začel z
rokami in nogami plavati skozi temo in ruševine proti
površju tako, da je nad sabo odgrinjal ruševine in jih
potiskal pod noge. Moral je uporabiti vse svoje moči in
sposobnosti, da je kamenje, zemljo in skale nad sabo
topil, da jih je lahko premaknil navzdol in jih pod nogami
spet strdil, da se je pomikal navzgor. In z dna grape se
je počasi premikal proti površju. Ko ga je dosegel, je
pokukal iz teme na dan. Zagledal je čisto drugačen svet,
kot je bil globoko pod zemljo v temi. Tako drugačen,
tako lep, da se je z vlogo za dopolnilno osebno delo
dejansko odločil, da bo živel v njem, ker tako hoče. Kajti
zagledal je pokrajino, kjer lahko hodi in celo teka in
plava, kjer lahko skače in kjer lahko sije in sveti sebi in
drugim v veselje, kjer lahko živi kot nikoli prej ni mogel.
To ni pravljica, ampak zgodba, ki se pravkar dogaja.
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ZGODBA O
ČOKOLADNI DEKLICI
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Čudovito lepa deklica je našla košček čokolade. Že
njena črna barva ji je bila všeč. In ko jo je povohala,
mmmmmmmmmm... Uživala in uživala je njen vonj.
Ovohavala jo je in ovohavala čisto od blizu, da se jo je
dotaknila s svojimi krasnimi ustnicami. In si jih obliznila.
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmm. Odlomila je čisto majhen košček čokolade, si
ga položila na jezik, da se je čokolada lepo stopila in si
jo valjala po ustih, da je božansko orgazmično uživala in
uživala in uživala v njenem božanskem okusu.
Naslednji dan je čokolado spet z užitkom ovohavala,
spet odlomila majhen košček čokolade, si jo topila na
jeziku v ustih in mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm uživala v njej.
In tako je mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
uživala v njej, dokler ni čokolade zmanjkalo.
Odločila se je, da najde čokolado in bo še naprej
božansko uživala v njej. Odpravila se je po svetu
in dolgo dolgo dolgo potovala. Srce jo je vodilo in
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usmerjalo na poti. In naposled je prišla do čudovito
lepega kraja, kamor jo je pripeljalo srce.
Izpod skalovja je izviral potok, ki se je kmalu izlival
v jezero. V potoku in jezeru pa ni bila voda, ampak
dišeča, topla, tekoča črna čokolada. Nekaj časa je stala
na bregu jezera in z zaprtimi očmi uživala v njenem
čudovitem vonju. Potem pa se je spustila vanj, se
potopila in zaplavala v njem. Preplavala ga je podolgič
in počez spet in spet. Sedla je na breg, zajela čokolado
v dlan in jo počasi z največjim užitkom srkala in lizala, jo
valjala na jeziku po ustih in jo počasi požirala. Potem je
legla na breg in zaspala. Ko se je zbudila, si je na bregu
jezera čokolade postavila hišico in božansko mmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm orgazmično
uživala vse dolgo, čudovito življenje.
To ni pravljica, ampak zgodba, ki se pravkar dogaja.
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ZGODBA O
ORIENTALSKI PLESALKI
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Zelo lepa orientalska plesalka je krasno odplesala
čudovit orientalski ples in navdušila fanta, ki jo je
gledal. Dolgo časa je v njem navdušenje ostalo in se
poglabljalo. Vse do takrat, ko jo je spet srečal kot staro,
grdo in hudobno čarovnico, ki ji je iz navdušenja nad
njenim plesom podaril vrtnico, ona pa je razkrila svoj
grdi obraz in ga zastrupila s smrtnim strupom, da je
bruhal in padel po tleh, ona pa je odletela naprej.
Dolgo dolgo časa je tako ležal v nezavesti in se s smrtjo
boril za življenje. Dolga in huda je bila bitka med smrtjo
in življenjem, enkrat je zmagovala smrt, drugič življenje,
pa spet smrt in to se je vleklo in vleklo do neznosnosti.
V nezavestnih sanjah jo je obiskal in se naselil v njeni
duši kot vampir. Toda njena kri ga ni oživila, ampak
ga je zastrupila še bolj in tako nista mogla živeti ne en
in ne drug. V sanjah se mu je prikazala in ga prosila
odpuščanja. On pa je pri tem ostal gluh in slep. Ni ji
ne mogel in ne hotel odpustiti. In agonija obeh se je
nadaljevala, dokler se ni prekletstvo izteklo.
Fant je odprl oči, ker je hotel živeti. Zaslišal je glas, ki
mu je rekel: »Če ona ne bo preživela, tudi ti ne boš«. In
fant se je odločil za življenje obeh s tem, da je poiskal
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belo vrtnico in jo izročil plesalki. V tistem trenutku se je
hkrati zgodilo dvoje: plesalka je odgrnila svoj lepi obraz
in fant je ozdravel.
To ni pravljica, ampak zgodba, ki se pravkar dogaja.
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