
 »…Sraka odpira zlatarno, sraka odpira zlatarno, je šlo 

od kljuna do kljuna in od gobčka do gobčka...« 

 

Zojini zakladi  
Sraka Zoja ima rada vse, kar se blešči. Kadar najde prstan, obesek, 
gumb, zaponko, lasnico, sijoče stekelce ali košček blaga z 
bleščečimi nitkami, novi zaklad brž odnese v svoje gnezdo. Tako 
se ji je sčasoma nabralo toliko dragocenosti, da v gnezdu nima niti 
toliko prostora, da bi v njem udobno zaspala.  Dolgo je 
premišljevala, kaj naj stori, pa se ji je posvetilo: odprla bo zlatarno. 
Lepotijo bo za gozdne jagode, gobe in borovnice prodala 
gozdnim živalim! Kar takoj se je odpravila iskat prostorček, ki bo 
dovolj daleč od oči ljudi. Na jasi sredi gozda je našla ravno pravi 
štor, obdan s kamnitim zidcem. Nad njim je urno spletla streho, 
dodala vrata, lepo razstavila dragocenosti in poletela vabit živali, 
naj jutri pridejo na otvoritev nove zlatarne. Toda naslednjega jutra 
mimo ni prišla niti mravljica. Zoja je čakala in čakala, dočakala pa 
je le neznanega sračjega samčka, ki si jo je ogledoval, kot da je 
našel nekaj zelo dragocenega. Zoji je bil sprva odveč, a ko ji je 
pomagal privabiti stranke, jih prepričati, da so si kupile ta trakec, 
ona uhane, in ko ji je zaupal, da si išče ženo… Prikupna zgodba 
Cvetke Sokolov pripoveduje o kopičenju dobrin in o deljenju; pa 
tudi o tem, da tisti, ki nekaj podari ali kako drugače odda, prej ali 
slej tudi nekaj dobi. Pove, da slabo spiš, če si kopičiš preveč 
dragocenosti in pokaže, da sta ljubezen in družina pomembnejši 
od zbiranja bleščečih predmetov. Ker je bleščeče predmete 
mogoče znova pridobiti, tisti, ki jih ljubimo, pa so resnična 
dragocenost. Zgodbo imenitno dopolnjujejo prikupne ilustracije 
Marte Bartolj. Predstavitev: Maja Črepinšek. 
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