






Avtor pravljice Lihardina gostija za pobalina že nekaj let spremlja delo Jožeta Kopeiniga in s tem kulturno dogaja-
nje na avstrijskem Koroškem. Avstrijska Koroška mu je zaradi svoje barvite zgodovine prirasla k srcu. S pravljico želi 
avtor Lihardo približati širšemu občinstvu.

Pravljica je umeščena na območje doline Podjuna in kraja Kamen, kjer je po legendi živela blažena Liharda, nem-
ško Hildegard, ki so jo imenovali tudi usmiljena mati Slovencev. Liharda nosi v pravljici slovensko avbo, okrašeno s 
planikami, ki simbolizirajo Alpe, in tako simbolično povežejo Lihardo s posestvom Bled, ki ga je Henrik II. daroval 
Lihardinemu sinu Albinu.1 Lupa in Peter sta dobila ime po spletkarski dekli in Lihardinem svaku. Spletkarila sta proti 
njenemu možu in se mu zlagala, da mu je bila žena med njegovo odsotnostjo nezvesta, zaradi česar jo je pahnil v pre-
pad. Šele ko so jo pojoči angeli prenesli čez Dravo proti Kamnu,2 se je zavedel, kaj je storil, in se pokesal.  

Ljudsko izročilo o nastanku imena pogorja Dobrač, o katerem so pripovedovali koroški Slovenci, govori, da je to 
poimenovanje okrajšava za oznako dobri oče oziroma je etimološka izpeljanka iz besede dob, ki označuje vrsto hrasta. 
Zato lik Dobrača v pravljici drži v roki hrastovo vejo. Avtor Dobrača označi kot tistega, ki slabo v dobro obrača. Hrast 
pa je v pravljico vpeljan tudi zato, ker je sveto drevo poganskih Germanov.3 Vzgojna povedka o lenčku, ki jo je avtorju 
pripovedoval njegov ded, Franc Rupnik, govori o nedefiniranem bitju, ki je zlezlo otrokom za vrat in jih naredilo lene. 
V pravljici nastopi kot škrat ter Petra in Lupo spremeni v pobalina.   

Vsako leto, prvo nedeljo v februarju, domačini v Kamnu mečejo z balkona – bivšega grajskega majrofa – kržeje, 
štručeje ali kruhčke4 kot spomin na dobroto blažene Liharde. Podjunski hlebčki so v pravljici preoblečeni v medenjake. 

Na nekaterih ilustracijah v slikanici najdemo tudi motive, ki jih je ilustratorka spretno preslikala s prtov vezilje Ane 
Žust iz Hotedršice, avtorjeve prababice. Ris simbolično predstavlja slovenščino na Koroškem, ki je v nekem zgodo-
vinskem trenutku skoraj izumrla. Slovenščina tako odslikava raznovrstnost in je odvisna od vsakodnevnega negovanja. 
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1  Maks Miklavčič in Jože Dolenc, Leto svetnikov: Prva knjiga (januar-marec). Zadruga katoliških duhovnikov SFRJ, Ljubljana 1968, str. 399.
2  Niko Kuret, Praznično leto Slovencev: Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. Družina, Ljubljana 1989, str. 540. 
3  Mateja Šmid Hribar, ‚Kulturni vidiki drevesne dediščine.‘ Glasnik Slovenskega etnološkega društva, let. 51, št. 1˗2, Ljubljana 2011, str. 44˗54.
4  Bojan-Ilija Schnabl, Usmiljena mati Slovencev in njeni podjunski štručeji. Internetni vir <https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2646/
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Pred davnimi časi sta po naši deželi vandrala pobalin in 
pobalinka. Njuna predrznost ni poznala meja! Bila sta tako 
nabrita, da sta celo angeloma kneginje Liharde ukradla krila! 
Mi ne verjamete? Le prisluhnite mi in slišali boste, kaj vse sta 
ušpičila Peter in Lupa.

1  Lenček – za palec velik škrat, ki ti spleza za vrat in poskrbi, da se ti nič ne ljubi; lenček človeka
    zaslepi, da skrene s prave poti
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Nekega sončnega dne sta dva lenčka1 splezala Petru in Lupi za 
vrat. Odtlej se jima ni nič več ljubilo! Nista se hotela ne učiti ne 
delati. Zvita lenčka pa sta poskrbela tudi za to, da so Petru in 
Lupi zrasli dolgi in lepljivi prsti. 
Tako sta otroka postala prava pobalina!
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Cele dneve sta premišljevala, kaj bi ušpičila. Tako se 
jima je porodila ideja in skovala sta prekanjen načrt. 
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V zanko sta ujela risa, 
mu s kožuha pobrala lise in si jih prilepila na oblačila. 
Sedaj sta se lahko neopaženo tihotapila po deželi.
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Na poti sta srečala veverice, ki so v shrambo nosile lešnike. 
Pobalina se nista mogla upreti slastnim lešnikom. Previdno 
sta se pritihotapila izza leske, pregnala veverice in si žepe 
napolnila z lešniki. Nato pa, kakor hitro so jima dopuščali 
polni žepi, sta jo odkurila na jaso, kjer sta se med 
hrustanjem lešnikov domislila nove lumparije.
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