
Vesela druščina se je tiho usedla ob taborni ogenj, ki je pokajoče lizal polena. 
Melodije travniškega orkestra čričkov, ki je ravno končal prvi del koncerta, so 

potihnile, ko je iz lesene koče stopil sivobradi gospod z majhno veverico na rami.

»Dober večer otroci,« jih je prijazno pozdravil in položil svojo zadnjico na veliko 
hrastovo deblo. »Danes vam bom povedal čisto drugačno zgodbo, kot včeraj!« se je 
zadovoljno pogladil po dolgi sivi bradi, iz katere je kukala še ena veverica. »Saj že 
poznate moji prijateljici veverici, mar ne?« jih je vprašujoče pogledal in se široko 
nasmejal. »To sta Miša in Tiša. Dvojčici. Mama veverica je šla nabirat lešnike in me 
prosila, naj ju popazim. No,« se je ozrl po začudenih obrazih, »vidim, da smo prip-
ravljeni za našo prav posebno zgodbo!«

Papir so pobirali v eno vrečko, plastenke in konzerve v drugo in tako naprej. Na 
pomoč so jim priskočili tudi jazbeci, ki so živeli blizu medveda, pa zajčki, ptički, 
polhi ... In nered je bil kmalu pospravljen. Po končanem delu so vsi glasno zaploska-
li, medved Polde pa je bil presrečen, da ima take prijatelje. Vse skupaj je povabil v 
brlog na zdravilen lipov čaj in piškote s slivovo marmelado, ki jo je skuhal sam.

»Kaj pa konec zgodbe?« je Mihec vprašujoče pogledal Sivobradega.

»Naša zgodbica se konča srečno in poučno. Lahko bi celo rekli: ‘In živeli so sreč-
no do konca svojih dni,’ kot se za pravljice spodobi. Nauči nas, da smeti nikakor ne 
sodijo v gozd. Nauči nas, da je lepo imeti prijatelje, ki nam v nesreči priskočijo na 
pomoč in nenazadnje nas opozarja, da moramo lepo skrbeti za našo preljubo Zem-
ljo. Samo eno imamo. In to zgodbo, ki smo jo danes iz žalostne skupaj spremenili v 
lepo, boste lahko ponosno pripovedovali svojim vnukom. Lahko jim boste pokazali 
najdebelejšo smreko v gozdu, lahko jim boste pokazali, kje živi medved Polde in lah-
ko boste občudovali dišeče ciklame na njegovem vrtu.« Prijetna tišina je napolnila 
brlog. Utrujene, a vesele oči so se počasi odpravljale proti deželi sanj. Mezinčki so že 
zdavnaj zaspali, večina otrok in živali prav tako, le še radovedna Nuša se je stiskala 
ob brado Sivobradega.

»Zdaj mi je ta zgodba zelo všeč,” je dejala. »Boš jutri povedal še kakšno?«

Sivobradi se je nasmehnil. »Seveda moja mala Nuša. Še veliko poučnih zgodbic 
poznam. Tudi tisto, ki pripoveduje, kako so rečni Palčki reševali utapljajočo srnico, 
kako sta se zaljubila lisjak in volkulja ...«

»Komaj čakam na jutri,« je zazehala Nuša in se tudi sama odpravila za svojo dru-
ščino v svet sanj.
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»Nekoč bodo živeli otroci vaših otrok,« je začel svojo zgodbo Sivobradi. »Rodili 
se bodo v svet, kakršnega jim bomo pustili mi. Vsi imamo radi lepe stvari, čiste stva-
ri. Tudi vi niste veseli, če vam sestrica ali bratec razmečeta sobo in potem ne najdete 
svoje najljubše igrače in barvic, mar ne?«

Otroci so prikimali. Mihec, ki je bil med druščino najstarejši, je previdno dodal še 
eno poleno na ogenj. Ognjene iskre so se dvigale v nebo in zdelo se je, da so tam ob-
visele kot zvezde. Čarobna zvezdna noč. V daljavi se je začel drugi del koncerta črič-
kov in Sivobradi je nadaljeval: »Si predstavljate, kako žalostni bi bili, če bi vam kateri 
od pobalinov v sobo vrgel polno vrečo smeti? Papirčke od čokolad, lizik, steklenice 
od soka ... No, prav to se je včeraj zgodilo mojemu prijatelju, medvedu Poldetu. Saj 
poznate medveda Poldeta, ki živi dve uri hoda od tod? Pod najdebelejšo smreko v 
gozdu ima svoj lepo urejen brlog. Ravno se je spravljal k počitku po zvrhani skledi 
kaše z rozinami in medom, ki jo je snedel za kosilo, ko je zaslišal ropot avtomobil-
skega motorja. Pokukal je skozi kukalo v vratih in kaj je zagledal? Velik kup smeti 
pred svojimi vrati.« Sivobradi je zmajeval z glavo. 

»Kdo bi storil kaj takega?!« so v en glas rekli začudeni otroci. 

»Je bil Polde hudo žalosten?« je vprašala modrooka Nuša. 

»Seveda je bil žalosten,« je nadaljeval Sivobradi. »Zelo je bil žalosten in jaz prav 
tako, ko mi je pismonoša Belka prinesla njegovo pismo!« 

»Ta zgodbica mi ni preveč všeč!« je potarnala Nuša in pobožala malo veverico 
Tišo, ki se ji je smukala okoli nog.

»Tudi meni ne, draga Nuša, a je resnična in prav je, da pripovedujemo tudi take 
zgodbice, ki nas nekaj naučijo, ki nam dajo misliti. Smeti ne sodijo v gozd. Smeti so 
srečne samo v smetnjakih. Tam je njihov dom. Po gozdovih pa domujejo naše pri-
jateljice živali, ki nam včasih dovolijo, da tudi mi, ljudje, pokukamo v njihov skriv-
nostni svet. Seveda, če si to zaslužimo. Jutri zjutraj gremo z gozdnimi Mezinčki s 
sosednje jase pomagati ubogemu Poldetu. Rešit gremo to zgodbo, da bo lepša, da 
bo konec lep.«

»Tudi mi bi bili radi del te zgodbe!« so skoraj zavpili otroci.

»Potem pa hitro umit zobke in spat. Jutri zgodaj zjutraj bomo našo zgodbico na-
daljevali .«

Prvi jutranji žarki so osvetlili jaso, kjer so se rosne kapljice kot mavrični biseri 
svetile na travnih bilkah. V zraku je dišalo po sveži vroči čokoladi, ki so jo ob ognju 
kuhali Mezinčki. Oh, saj res, moji mali bralci, vi še ne poznate gozdnih Mezinčkov. 
To so prečudovita mala bitja. Bratranci rečnih Palčkov in drevesnih Kazalčkov. Nje-
gove rokice so pridne in urne. Mezinčki so tudi odlični slikarji. Vsakič, ko se poletje 

počasi poslavlja, morajo prebarvati ves gozd v barve jeseni. Vse liste na drevesih, 
grmovju, vse trave in odcvetele rožice ... Si predstavljate koliko dela imajo? Zelo so 
pridni in prijazni, zato so tudi prišli na jaso še preden se je naša druščina prebu-
dila. Zakurili so ogenj in v veliki rdeči posodi mešali čokolado. O, kako okusno je 
dišalo. Sladkast vonj kakava je prebudil najprej Sivobradega in nato še otroke, ki so 
zaspanih lic počasi stopali iz majhnih pisanih lesenih koč. Nadvse so se razveselili 
nasmejanih Mezinčkov, ki so se jim stisnili v topla naročja. 

»Zelo prijazno od vas, dragi moji drobceni prijatelji,« se jim je zahvalil Sivobradi 
in srknil toplo pijačo. Oranžno sonce se je počasi dvigovalo po sinje modrem nebu, 
kjer so se v vetru igrale ptice in s krili pozdravljale jutro. Skozi grmovje se je nero-
dno skobacalo nekaj košut, za njimi pa je prišel mogočni jelen z velikim rogovjem. 

»Pozdravljen, Mogočni. Ravno prav ste prišli.«

Sivobradi je otroke z Mezinčki vred posadil na hrbte košut, sam pa zajahal Mo-
gočnega, se trdno prijel za rogovje in hitro so zakorakali proti najdebelejši smreki 
v gozdu, proti domu nesrečnega medveda Poldeta. Stari medved je bil prav poseb-
na dobričina. Vedno je znal povedati kako dobro šalo ali začarati kovanec, da je 
skrivnostno izginil v njegovi veliki kosmati šapi. Nekaj let je živel v velikem mestu 
Pravljic, kjer sta skupaj z volkom iz Rdeče Kapice po službi ob večerih igrala šah in 
se smejala dolgo v noč. Sedaj upokojeni igralec medved že vrsto let živi v svojem 
razkošnem brlogu pod najdebelejšo smreko. Velika dnevna soba, velika spalnica, 
ja, medvedi so veliki zaspanci. Ima celo bazen, v katerem se je namakal v vročih 
poletnih dneh. Ko je druščina Sivobradega prišla pred vhod, je zagledala pravo raz-
dejanje; povsod je bilo polno raznoraznih smeti. 

»Grozno,« je rekel Sivobradi.

»Žalostno,« so rekli otroci.

»Najbolje bo, da se takoj lotimo dela in poskrbimo, da bo imela naša posebna 
zgodba lep konec.« Mezinčki, otroci, veverici Miša in Tiša so začeli pridno pobirati 
smeti, papirčke, steklenice, plastenke, konzerve ..., ki so ležali vsepovsod naokoli in 
vmes prepevali pesem:

Sonce, sonce, sončece, 
toplo sveti in nas grej, 

mi smo pridni in veseli, 
smet na smet pobiramo, 
vse bo spet lepo, poglej ...


