
 »…zunaj diši po tisoč stvareh hkrati...« 

 

Lisjaček 
Odkar Lisjaček ni več majhna kepica, ga mama ne krega več, 
kadar se odpravi raziskovat svet okoli domačih sipin. Koliko je 
zanimivega! Povsod so ptice, velike in majhne, dolgokljune in 
dolgonoge, pisane kot fazani in črne kot vranjeki. Če se požene 
mednje, jata zaprhuta, da mu zaigra srce. Nekoč med potepanjem 
zagleda dva vijolična metulja. Zapodi se za njima, nenadoma pa 
mu zmanjka tal pod nogami. In potem pada, pada… Ko trešči na 
sipino, ne odpre več oči. Sedaj Lisjaček sanja najbolj nenavadne 
sanje, kakršnih še ni imel. Spet je puhast mladiček, ki se z bratci in 
sestricami prekopicuje čez mamo. Kako lepo diši po mleku! Že 
čez hip pa je v sanjah starejši. Z bratci in sestricami se veselo 
ravsajo. Ata Lisjak prinese miško in Lisjaček prvič zavoha njen 
slastni vonj. Lepe sanje so! Čez hip je že spet starejši. Samega sebe 
zagleda, kako se prvič splazi iz lisičine. Zunaj je noč. Luna sije in 
vse diši… Nato zgodba preskoči. Zagledamo dečka, ki s kolesom 
raziskuje sipine. Tudi on, enako kot lisjaček, poplesuje s pticami, 
občuduje srne in se veseli, ko mu veter mrši lase. Nenadoma pa 
na sipini zagleda negibnega lisjačka. Bo z njim vse v redu? 
Čarobna zgodba Edwarda van de Vendla in ilustracije Marije 
Tolman si igraje podajajo nit zgodbe, ki  plete vzporedna svetova 
dveh mladičev - človeškega in lisičjega. Oba raziskujeta svet. 
Srečna sta. Toda med srečne dogodke se vrivajo tudi manj srečni. 
Kot pove zgodba, je tedaj pomembno ostati optimističen. In 
dokler je blizu družina, bo nazadnje zagotovo spet vse v redu. 
Tenkočutna slikanica imenitno ujame občutek igrive svobode, 
čudežnost sveta, šum valov, piš vetra in mehkobo sipin. 
Predstavitev: Maja Črepinšek. 
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