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„Kako pa se pogovarjate z Basimo?“ 
je zanimalo dedka. 

„Na zaËetku je znala samo svoj 
jezik, pa smo se lahko kljub 
temu skupaj igrali, saj smo ji vse 
pokazali. Zdaj pa že zna malo 
slovensko.“ je dejal Samo.

Babica je pristavila: „Vojna je 
huda reË. Lepo, da Basimi tako 
pomagate!“

Dedek pa se je spomnil: „Veš, Samo, 
tudi na Koroškem so se pred davnimi Ëasi 
ljudje veËkrat uprli. Takrat je vladal cesar s svojimi 
plemiËi. Vendar tedaj nihËe ni mogel bežati iz dežele. Prebivalci so 
namreË bili veËinoma revni kmetje, ki so smeli delati in živeti samo 
tam, kjer jim je gospoda dovolila.“

„Kaj res?“ je bil takoj radoveden mali Samo.        

„Zakaj pa so se ljudje uprli?“ ga je zanimalo. 

„Vidva in vajina zgodovina!“ je vzkliknila babica in takoj potem 
obmolknila, saj je dedek zaËel s svojo razlago o uporih kmetov. 

„Gospoda je zahtevala od kmetov tako imenovano ‚pravdo‘, 
neke vrste najemnino,“ je razlagal dedek. „Vsak tlaËan je moral 
pravdo oddati lastnikom posestev, to je plemiËem in cesarju ∑ 
skratka gospodi. Ko pa je gospoda zahtevala vedno veË, so se 
kmetje uprli.“

„Kako pa so plaËevali to pravdo?“ je želel vedeti Samo. 

„Dajati so morali delež od pridelkov na polju in živino, vËasih 
tudi denar,“ je nadaljeval dedek.

„To pa ni pošteno!“ je pripomnil mali Samo. 

Dedek in babica sta se zasmejala. 

Konec tega tedna bo tako lahko spet preživel pri starih starših v hiši 
ob velikem jezeru. 

Komaj je Samo odprl vrata avtomobila, ga je dedek veselo pozdravil 
in vprašal: „No, kako ti je šla pripoved o krilatem konju iz grške 
pravljice?“ 

Dedek, upokojeni zgodovinar, je Sama že od malega navduševal 
za zgodovinske dogodke. Zgodba o konju Pegazu je bila ena prvih, 
ki mu jo je pripovedoval. 

„Zelo dobro!“ je odgovoril Samo. „Otroci še niso poznali zgodbe 
o Pegazu in vzgojiteljica me je pohvalila.“ 

„OdliËno!“ je pristavil dedek. „O svojem domaËem Pegazu pa jim 
nisi povedal?“ 

„Seveda ne!“ je nekoliko nejevoljno odgovoril Samo. „Kdo pa bi 
mi verjel, da imam gugalnega konjiËka s Ëarobnim zrcalcem okoli 
vratu, s katerim lahko potujem skozi Ëas!“ 

Ta stari gugalni konjiËek so našli nekoË med pospravljanjem 
podstrešja. Dedek je nanj Ëisto pozabil. Že on se je kot otrok igral 
z njim in ga je poimenoval po krilatem konju ∑ Pegaz. Samu je 
zaupal, da je Ëarobno zrcalce narejeno iz stekla stare pešËene ure. 
»e posije nanj lunina svetloba in izreËe prave besede, lahko z njim 
odpotuje v preteklost. Tako je Samo s Pegazom že veËkrat potoval 
v stare Ëase. 

Ko je dedek ustavil pred prehodom za pešce, je neka deklica tujega 
videza preËkala cesto in z nasmehom pomahala Samu.

„Kdo pa je ta deklica?“ je vprašala babica, ki je sedela ob dedku. 

„Oh, babi, to je Basima iz moje skupine. S starši je pribežala iz 
TurËije,“ je razložil Samo. „Družina je živela prej v državi, kjer so se 
ljudje uprli oblastnikom. Izbruhnila je vojna in pred njo so morali 
zbežati, nam je pripovedovala vzgojiteljica.“

„Ubogi ljudje, ki morajo zapustiti domovino!“ je zavzdihnila 
babica.
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„Prav imaš, vendar je bilo v tistem Ëasu paË tako urejeno,“ je dedek 
poskušal pomiriti vnuka.

„PlemiËi so stanovali v lepih gradovih in gradiËih, revno prebivalstvo 
pa je bilo prisiljeno delati tudi zanje, da so sploh smeli živeti na 
njihovi zemlji,“ je nekoliko ogorËeno pristavila babica.

„Ni Ëudno, da so se uprli!“ je modroval Samo.

Dedek mu je še pojasnil: „Uprli so se tudi zato, ker je v naše kraje 
prijahala vojska Osmanskega cesarstva ∑ današnje TurËije. Od srede 
15. stoletja so Ëete iz novega glavnega mesta te mogoËne vladavine, 
Istanbula ∑ nekdanjega Konstantinopla ∑ vedno znova napadale 
sosednje dežele. Teh vojakov na konjih se je prebivalstvo zelo balo. 
Vendar gospoda s svojimi vojaki kmetov pogosto ni branila pred 
napadalci!“ 

Dedek je ravno nehal pripovedovati, ko so prispeli do hiše starih 
staršev.

Sama je vse to tako zanimalo, da ni prenehal spraševati. „So tedaj 
napadali tudi naše kraje?“ 

„So,“ je pristavila babica, „in ob tem se je gospoda skrila v gradove, 
ubogo prebivalstvo pa je ostalo brez pomoËi. Tedaj je nastala tudi 
zgodba o Miklovi Zali, dekletu iz Roža, ki so ga turški konjeniki 
odvedli v Osmansko cesarstvo.“ 

„To pa je le zgodba!“ je moral dedek pristaviti. 

„No ja,“ mu je nasprotovala babica, „je pa že res, da napadalci iz 
turške dežele niso vzeli s seboj le naropanega blaga in hrane. Pobrali 
so tudi odrasle ljudi za delovno silo in fante, da so jih vzgojili v krute 
vojake! Tako lahko ima zgodba o Miklovi Zali resniËno ozadje.“

Dedek je prikimal.

„Kdo pa je bila ta Miklova Zala?“ je želel izvedeti Samo.

„To naj ti kar babica razloži, jaz bom pa medtem pripravil malico,“ 
je dejal dedek.
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svoje postelje, ob kateri je stal stari gugalni konjiËek z zrcalcem 
okoli vratu. Samo mu je pomežiknil, ko je babica vstopila v sobo ter 
mu zaželela lahko noË. 

„Kaj pa Miklova Zala?“ je razoËarano vprašal Samo, ko ga je babica 
pokrižala in hotela ugasniti luË.

„Saj res, na to bi pa skoraj pozabila,“ je dejala. „Kje sva že ostala?“

„Rekla si, da so konjeniki odpeljali Zalo v Osmansko cesarstvo,“ ji 
je pomagal Samo.

„Prav, povedala ti bom do konca, toda bolj na kratko, ker je res že 
pozno!“ je dejala babica in zaËela: 

„Zala je bila zaprta v veliki palaËi in je imela hudo domotožje, uiti 

In babica je zaËela Samu v dnevni sobi pripovedovati zgodbo o 
lepem dekletu, ki je dorašËalo v Podkraju blizu ©entjakoba v Rožu. 

„Zala se je želela poroËiti s sosedovim fantom Mirkom, ki jo je 
imel zelo rad. Ravno tedaj pa so napadli deželo turški konjeniki. 
Ženske iz vasi so se skrile v votlino na griËu, ki mu pravijo Tabor, 
moški pa so se napadalcem hrabro uprli,“ je dejala babica. 

Potem je nadaljevala: „Plemstvo jim ni prišlo na pomoË, saj se je 
skrilo v svoje gradove. Proti izurjenim vojakom na konjih kmetje 
žal niso imeli nobene možnosti. Mirka in druge moške so napadalci 
ujeli in zaprli. Ko je Zala to izvedela, jih je hotela rešiti. Vendar jo 
je izdala prijateljica Almira, ki je tudi ljubila Mirka. Tako so Zalo 
vojaki ulovili ter jo odpeljali daleË v svoje cesarstvo.“ 

Preden je lahko babica konËala svojo pripoved, ju je dedek povabil 
k malici. Babica je zato le kratko pristavila: „No, zdaj naj povem le 
še to, da se je vse dobro konËalo. Možje so se rešili iz zapora in Zala 
je lahko po dolgih sedmih letih zbežala in prišla domov. VeË pa ti 
povem, ko boš šel spat!“ 

Samo bi raje poslušal zgodbo do konca, vendar mu je želodec 
že kar zelo krulil od lakote. Vesel je bil odliËne domaËe malice. 
Dedek mu je pripravil tudi velik lonËek kakava. Medtem ko so jedli, 
je dedek povedal še marsikatero zanimivost o kmeËkih uporih in 
turških vpadih pred petsto leti. 

Tako je popoldan pri starih starših zelo hitro minil. Ker je Sama 
zanimal konec zgodbe o Miklovi Zali, se je prav razveselil, ko je 
babica rekla: „Tako, zdaj pa je Ëas za posteljo!“ 

Samu so se oËi še bolj zaiskrile, ko mu je dedek šepnil: „Tvoj 
Pegaz te že Ëaka v spalnici.“ 

Samo je toËno vedel, v kateri Ëas želi tokrat odpotovati s pomoËjo 
Ëarobnega zrcalca. Ko se je umil in preoblekel, je smuknil pod odejo 




