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POSLANICA, peti zlog in peta vezna nit  
za pripadnice Bralne značke in za teh par spodbudnikov branja na Slovenskem, ki so m. sp.  
 
So pravljice, ki času pristrižejo rep: kot Šeherezada v Tisoč in eni noči; 
in so pravljice, kjer mora junak zdoma in na konec sveta: ko potuje pastir po kačje mleko in se 
potem oženi s kraljično. Pastir celo mora potovati. 
In živa zgodba ukani velikega vezirja, čas. Davno pred izumom Einsteina. 
 
Časa je ta čas na klaftre, ker poti z našega praga ne vodijo več  
čez hrib in dol do devete dežele na obrežju sedmega morja.  
Specifična teža telesa se zato povečuje. Nikar se predajati brezdelju! Skočiti, izskočiti iz strogega 
risa z domišljijo, da te odnese v zračno višavo!  
Tam si privoščiš blazino iz sanj, turški razvrat, arabsko poštevanko,  
celo kozje molitvice in kar je še takega med oblaki.  
To obvladamo, saj beremo knjige in ohranjamo gibčnost v sklepih duše.  
 
A kaj bo s češnjo, kaj bo z rdečimi uhani na njej, ko bo maja njen čas?  
Naj jo s pravljico po spletu zamotim, da odloži čas zorenja in počaka?  
Naj maja naročim srakam in šojam, da mi kak sadež prinesejo?  
Nobena še ni v omrežju - kot je danes že vsak šolar, da bi ji to naročil.  
Vem, same jih bodo pojedle! Ker ptiči ne znajo brati, niti pismena prepoved ne bo zalegla. V 
pesmih in pravljicah res kdaj nastopajo, sami pa se ne z besedo ne s pravljico ne pustijo odvrnit od 
slastnih češenj.  
 
Ah, biti Šeherezada! Se z domišljijo izviti iz krempljev tesnobe ... Bem,  
in potem si - vsaj v sanjah - natrgat češenj, jih hrustat in pljuvat peške daleč daleč. 
 
Medtem mineva čas. Peške besed pljuvam in se imam dobro.  
Bodite dobre volje tudi vi. In ko vam bo čas zrasel prek glave,  
pljuvajte peške še vi. Pomaga.  
Včasih že prvega aprila, včasih šele takrat,  
ko vam sraka prinese v kljunu češnjo v dar.  
 

Težko bo! Kako bom odslej pozdravljal brez stiska rok?  
Kako bom poljubljal, brez stika z ustnicami?  

Kako bom obrnil stran v knjigi, ne da bi si oslinil prsta? 
 

Zlog za zlogom zlagam, da bi urekel zlo, 
ko petelin spet razglaša 

BODITE DOMA, okno odprite soncu, knjigo odprite srcu! 
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