
»Aleks v resnici ni… ni tvoj… tvoj oči...«, je rekla 

mami. Bilo mi je, kot da bi me na vso moč boksnila v 

želodec.  

 

Reči, ki jih ne razumem 
Aleks in mami sta se močno sprla, zato se mora Aleks takoj odseliti 
nazaj v svoje stanovanje. Oto je zelo žalosten, mami pa je tako jezna, 
da sklene Aleksa povsem izbrisati tudi iz sinovega življenja. Saj Aleks 
navsezadnje ni njegov oči! Toda Oto ima Aleksa zelo rad in tudi 
Aleks zatrjuje, da ga ima rad. Rad bi bil več z Otom, a kaj, ko mami 
ne popusti. Razočarani deček sklene zbežati. Prvi dan na begu se, 
bolj po naključju, zateče v sosednje stanovanje, kjer je sama doma 
Alina, čeprav ima komaj sedem let. Otu se razkrije marsikaj čudnega. 
Alinina mamica ni kot druge mame, deklica pa je prepričana, da si 
njene »vzgojne« kazni zasluži. Da je sama kriva za udarce, puljenje 
celih zaplat las, namakanje v ledeni vodi in polivanje z vrelo vodo, 
kričanje in ustrahovanje! Oto je vsemu priča skrit pod Alinino 
posteljo. Kako naj uide od doma, Alino pa pusti samo z njeno 
mamo, ko pa je njegovi mali prijateljici še veliko teže kot njemu? Pa 
se domisli rešitve: Alino bo vzel s seboj. Toda če nimaš doma, so 
noči ledene, dolge in črne. Alina pa je še tako majhna! Kljub težavam 
pa mu uspe, da poskrbi za oba, za povrh pa še najde pot, da se 
njegove in Alinine težave začnejo reševati. Svetla in optimistična 
knjiga Cvetke Sokolov z napeto zgodbo bralca mojstrko vodi po 
čustvenem labirintu družinskih zlorab in nasilja. Otrokom kaže 
možno pot rešitve, odraslim pa nedvoumno pove, da smo vsi dolžni 
pomagati trpinčenim otrokom. Obojim  nazorno pojasni, kako 
ravnati, kadar zlorabo opazimo. Zgodba ne olepšuje rešitve – vse 
vpletene čaka dolga pot notranje preobrazbe, da bo napočilo lepše 
jutro. Toplo priporočam. Predstavitev: Maja Črepinšek 
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