
»Če si presit, rajši spravljaj hruške za zimo. Nič ne 

vemo, kakšni časi nas še čakajo…« 

 

Polh si sposodi hruško 
Mali puhasti polh je živel na veliki hruški nedaleč od gozda. 
Ahhh, kako razkošno je živeti sredi hruške, ki ti rodi več sladkih 
zlatih sadežev, kot jih lahko poješ! Ko se je polh preobjedel hrušk, 
ki jih ni in ni zmanjkalo, se je pričel dolgočasiti, pa je iznašel igro, 
v kateri je sadežem nagrizel pecelj, da so prezreli cmokotno cepali 
na tla. To ga je tako zabavalo, da se je hihotal od objestnosti. 
Nekega dne je prišel mimo polhov bratranec iz gozda. Razsipneža 
je oštel, a polhu, ki se je valjal v obilju, se je bratrančeva 
pravičniška jeza zdela smešna, pa mu je zabrisal na glavo še 
posebno mehko hruško. Nato je, zadovoljen sam s sabo, sladko 
zaspal. Ko se je prebudil, ga je pričakala mrzla burja, ki je že 
davno odpihnila vse hruške in še listje. Lakota ga je prisilila, da je 
ponižno prosil za hruške iz zimskih zalog gozdnih bratrancev in 
sestričen. Zdaj si je izposodil pri tem, nato pri onem, vsem pa je 
obljubil, da bo hruške vrnil. Toda na obljubo je hitro »pozabil«. 
Jeseni, ko je bilo hrušk na njegovem drevesu spet v obilju, jih je za 
zabavo spet metal z drevesa… Zgodba Svetlane Makarovič 
pripoveduje o času obilja in času pomanjkanja; o cenjenju dobrin 
in objestnosti presitih; o razsipnosti in prihrankih; o 
lahkomiselnosti in premišljenosti; o osredotočenosti nase in o 
deljenju; o izposoji in vračanju dolga; o tem, da je mogoče v vsaki 
življenjski izkušnji najti pravi, pa tudi napačen poduk; da je 
samemu sebi mogoče opravičiti tudi napačna dejanja; predvsem 
pa o tem, da nekatere (polhe) ne izuči prav nič… Večplastno 
zgodbo je z imenitnimi ilustracijami podčrtal Gorazd Vahen. 
Toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek    
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