Lovro Kekec
BRINA IN NESREČEN DAN

Brina se je nekega jutra prebudila zelo slabe volje v zelo razmetani sobi. Ni si umila rok in ni si umila
zob še počesala se ni. Trmasto je nekaj časa stala sredi sobe potem pa ugotovila da to nikamor ne
pelje. Pograbila je svojega zajčka se napotila proti kuhinji kjer naj bi jo čakal zajtrk. Tam ni bilo
nikogar.

Njuna hiša je bila videti tako kot da bi postala hiša duhov. Nikjer žive duše.

Pa jo je mahnila v mesto. Pri sosedovi pekarni jo je prijazna prodajalka Ronja pozdravila in jo vprašala
kaj si bo kupila. Kupila si je sveže pečen rogljiček iz katerega je kapljala marelična marmelada. No to
jo je vsaj malo razveselilo.

A ne preveč saj jo je rogljiček malo pekel v dlani ker je bil tako vroč. V mestu je vsak hitel v svojo
stran po opravkih. Šla je mimo slaščičarne. Vsi so drveli sem ter tja. Skoraj bi se izgubila!

Sledila je prijetni glasbi ki jo je vodila na mestni trg mesta Ljubljana. Muzikantje so igrali narodno
zabavne pesmi kot je Otoček sredi jezera in podobne.

Obiskala je teto Urško ki ji je vedno podarila cvet saj je bila cvetličarka. Na njenem dvorišču je bilo
ogromno cvetličnih lončkov z raznimi tropskimi in netropskimi rastlinami. Kadar je kakšen cvet
odpadel ga je vedno podarila prijateljem.

Naenkrat je pred sabo zagledala čisto pravi cirkus v parku. Tam so bili akrobati,klovni,dreserji
živali,prodajalka vstopnic in šef. Dišalo je po sladkarijah in kokicah. Smrdelo pa po živalskih iztrebkih.
Saj veste v cirkusu so živali.

Čarodejka s črno mačko ji je pričarala čisto pravega zajčka in ji ga podarila. Medtem je Brina izgubila
svoj cvet. Črna mačka ji ga je prinesla nazaj.

Nikakor ni mogla mimo stojnice s palačinkami. Palačinke so bile kot piščali na katere si lahko igral
pesmi. Brina ni znala igrati nobene cirkuške pesmi zato jo je kar pojedla.

Na poti nazaj proti domu je srečala svojega sošolca Nejca kateremu je podarila čarobnega cirkuškega
zajčka saj svojega nikakor ne bi dala nikomur. Ni mu povedala da zajček govori. To je pustila za
presenečenje. Le kako je Nejc pogledal zvečer ko mu je zajček voščil lahko noč.

Pomahala je vsem na poti domov in videla da se sreča in nasmeh širita in delita iz ust na usta. Polna
lepih dogodivščin je odšla domov saj je vedela da mora še pospraviti svojo sobo in jutri je še šola
naloge pa še nima.

Brina je živela z babico ker staršev ni imela več. Nekoč sta odšla na počitnice in ju je zalil cunami. Od
takrat ju niso več našli. Ampak babica je bila zelo prijazna in skrbna do nje. Brina je delila svoje lepe
dogodivščine tudi z babico. Podarila ji je cvet tropske rastline. Babica je bila ilustratorka Jelka in je
veliko risala. Ta dan sta skupaj ustvarjali in risali. Za kosilo sta imeli brstični ohrovt s cvetačo ,brokoli.
Za glavno jed je bila rižota.

No otroci ste se zdaj naučili da lahko iz slabe volje postaneš dobre. Le delati je treba tisto kar vam je
všeč in odpihnili boste slabo voljo stran. Zdaj ko je pravljice konec in je Brina že povečerjala se ulegla
v posteljo, zaprla oči in šla vesela v sanje pa razmislite kdaj ste vi nazadnje komu polepšali dan…?

