Oliver Scherz
Prijatelj z ostrimi zobmi

Oliver Scherz, rojen leta 1974 v Essnu, piše knjige za otroke in je po poklicu filmski
igralec. Po rojstvu svoje hčerke je odkril ljubezen do pisanja knjig za otroke. Od takrat ga vedno spet preseneča in navdihuje svojski, domišljijski pogled otrok na svet in
življenje. Če v svojih knjigah najde kanček otroškega veselja do življenja in njihove
iskrenosti, ima občutek, da se je vsaj malo približal bistvu.
Oliver Scherz živi s svojo družino v Berlinu.
www.oliverscherz-autor.de

Barbara Scholz, rojena leta 1969 v Herfordu, se je izučila za tiskovno grafičarko. Nato
je študirala grafiko in dizajn s težiščem na ilustraciji v Münstru. Od leta 1999 dela
kot svobodna ilustratorka. Za svojo slikanico »Verf lixt, hier stimmt was nicht« (Ti
presneta reč, tu nekaj ni v redu) je prejela odlikovanje za otroške slikanice »Buxtehuder Kälbchen“, ki jo podeljujejo otroci.
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Tomijeva skrivnost

Tomi je med tekom zasukal glavo. Njegova mama Tima
je visoko vzravnana na vhodu v brlog klicala za svojimi otroki: »Če bo nad vas priletel sokol, se skrijte pod
zemljo. Ste slišali? In pazite, kaj v gozdu šušti in šumi!
Kojot se za hrbet tiho pritaji. Zapišite si to za uho!«
Nato je izginila za visokim grmičevjem.
Pred Tomijem so se v soncu bleščali cvetlice, grmovje
in drevesa, v daljavi pa je videl zeleno preraščene hribe.
»Pridi, teciva do roba gozda,« je predlagal njegov brat
Timo tik za njim. »Jagodni grmički so najdlje od brloga.«
»Kolikokrat sva bila že tam!« je zaklical Tomi. Hotel
je poiskati nove zaklade za svojo skrivno zbirko in teh
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ni bilo na shojenih poteh, na katerih so tekunice vsak
dan brskale za hrano. »Raziščiva raje gozd.«
»Ne smeva,« je šepnil Timo.
»Ampak še nikoli nisem šel v gozd.«
»Zato ker tja ne smeva!«
»Vseeno.« Tomi se je pognal za ptičjim peresom.
V vetru je plesalo zdaj gor zdaj dol. Poletelo je v nebo,
nato naravnost pred Tomija. Ko se je na bregu potočka
končno spustilo na tla, so bili tam še drugi zakladi.

Tomi je dragocenosti drugo za drugo mašil v obustne
mošnjičke.
»Glej, kaj sem nasel,« je sesjal in izbljuval zaklade
pred tačke. »Tule, v tem kamnu je muha, Timo!« Debelo se je zagledal v prosojen zlato rumen kamen in se
ozrl proti svojemu bratu. Ampak Tima ni bilo več za
njim. Izpuhtel je v zrak.
»Timo?!«
Tomi je spustil kamen na tla. Šele zdaj je opazil, da je
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že zdavnaj skrenil z nabiralne poti in se znašel na gozdni jasi.
Kojot se za hrbet tiho pritaji, ga je spreletelo. A ko
je napenjal ušesa, je slišal samo brenčanje hroščev in
žvrgolenje ptic.
Hitro je spravil pisano perje, prazno polžjo hišico,

zlato rumen kamen z muho in košček kuščarjevega repa v mošnjičke.
Če je vse dobro stlačil, je bilo prostora še za
dve ali tri čudesa. Ali za nekaj jagod.
Morda bi moral nazaj k Timu in nabirati jagode z
njim, je tuhtal Tomi in radovedno opazoval, kaj mimo
njega prinaša potok. List … drevesno seme … lesketajoče se pero kačjega pastirja. Tomi je takoj planil za njim.
Ko bi imel takega v svoji zbirki! Ponoči bi ga izvlekel
izpod svojega kupčka slame in pogledal, ali se nemara
lesketa tudi v temi.
Tomi je prehitel krilo, za hip počakal na bregu in se
nato stegnil nad potok. Toda naj je še tolikokrat poskušal, iz valoveče vode ni potegnil drugega kot mokro
taco.
Spet je pohitel za krilom, se spotikal čez lastne tačke
in pozabil na vse okrog sebe. Ni ga motilo zamolklo
šumenje, ki ga je imel za šelestenje listov v krošnjah
dreves. Komaj je opazil, da je bilo iz koraka v korak
glasnejše. Vse dokler ni skočil iz bujne goščave in se je
gozd kar na lepem končal.
Malo je manjkalo, pa bi Tomi pogoltnil dragotine, ki
jih je nabral: prav pred njim je bil svet kot odsekan.
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Izruvana drevesa so ležala po strmem melišču.
Velike skale, ki so zgrmele v prepad, so
ležale raztreščene v dolini.
Šumenje je preraslo v bučeč grom. Potok je krilo kačjega pastirja odnesel v široko, deročo reko. Manj kot sto
korakov stran je skupaj z veliko reko zgrmelo v globino.
To je gotovo konec sveta, je prebledel Tomi.
Vse mlade tekunice so poslušale zgodbe o koncu sveta, kjer požrešna pošast samo čaka, da te z gromečim
rjovenjem potegne v globino. »Zato ne smete nikoli zapustiti naših poti. Samo pomislite na pošast!« je mama
Tomiju in njegovim bratcem in sestricam še prevečkrat
zabičala.
Tomi je kljub temu zbral pogum in pokukal čez rob.
Daleč v globini so rečni valovi bobneli v jezero in se
vrtinčili v belo peno. Nad njo je morje vodnih kapelj
lebdelo v zraku in se lesketalo v pisani mavrici.
Slap je bil res strašljivo velik, pošasti pa le ni bil podoben. Za kaj takega je bil veliko prelep. Tomi je dolgo
kot uročen zrl zdaj v belo peno, zdaj v mavrico.
Končno se mu je pogled ustavil na jezeru. Se je na
gladini zalesketalo njegovo krilo?

13

Previdno se je nekajkrat pognal dol po melišču. Nenadoma se je z brega utrgal kamen. Še preden se je
Tomi česa oprijel, je kamen sprožil še druge in Tomi
je zdrsel po pobočju. Spotaknil se je, se prekopicnil in
kotalil naprej in naprej.
Ob vznožju melišča je z vso silo treščil ob mehko
kepo. Še dobro, kajti prav za njo se je v zrak dvigala
orjaška skala.
Opotekel se je nazaj in pred sabo uzrl veliko žival z
gostim črnosivim kožuhom.
Kojota je Tomi že videl. Tudi ta žival je imela
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dolg gobec in košat rep, tako kot kojot. Ampak bila je
veliko večja! Je bila to pošast?!
Bitje je počasi odprlo oči. Bile so bistre in zelene, tako
kot pisan kamenček iz Tomijeve zbirke. Tomi je negibno obstal na zadnjih tačkah. Tudi črnosiva žival se ni
zganila. Čeprav bi lahko le odprla gobec, pa bi ga požrla.
Tomi je od strahu švistnil v zrak. Zapodil se je navzgor
po pobočju. Najprej ritensko, nato po bliskovitem obratu z glavo naprej. Malodane tako hitro, kot se je prej
skotalil po pobočju, je bil tudi zdaj na vrhu strmine.
Planil je v gozd in se šele čez čas zavedel, da sploh
ne ve, kam drvi. Brezglavo je tekal sem ter tja
med orjaškimi drevesi, dokler ni naposled našel potočka, ki ga je prej zvabil
s sabo. Od tam, kjer je našel zlato
rumen kamen z muho, je šel za
svojim nosom in si kmalu oddahnil na nabiralni poti.

Tekunice so že zdavnaj odšle, in ko je Tomi stekel
proti vasi, je sonce že tonilo za obzorje.
Tomijeva mama Tima je visoko vzravnana v skrbeh
čakala pred vhodom v brlog, natanko tako kot že nekaj
ur prej.
Tomi je videl, kako si je najprej močno oddahnila,
nato pa se nič manj močno razjezila. Čim ga je dosegla,
ga je odvlekla v brlog.
»Prav dobro veš, da morate priti domov, še preden za
gozdom zaide sonce.«
Tomi je bil tako vesel, da sliši materin glas, da mu ni
bilo prav nič mar, da ga ošteva.
»Ponoči zunaj preži rosomah. In sove vidijo bolje kot
mi podnevi!« Tima se je podrgnila po skoraj golem zatilju, kjer si je od skrbi za otroke vselej pulila dlako.
Nato je sina odvlekla naprej po hodnikih do spalne votline. Tu je dišalo po toplem senu, varnosti, po bratcih
in sestricah.
Na sredi je čepela Tomijeva sestrica Tilka, ki je s svojo
zimsko tolščo že zdaj zapolnila polovico votline. Grizljala je seno, drugi trije bratci in sestrice pa so se greli
ob njenem trebuhu.
Timo je ob njih nemirno drsal sem ter tja, kakor bi

čakal na to, da bo izprašal brata, vendar mama kar ni
nehala lizati Tomijevega razmršenega kožuščka.
Tomi je to pogumno prenesel in ni pokazal, kako zelo
ga bolijo podplutbe.
Na srečo jih njegova mama ni opazila, pa tudi vprašala ni nič.
»Dobro. Pripravljen si za spanje,« je rekla skopo in
Tomi se je olajšan široko zasmejal, da so mu iz mešičkov med zobmi pogledali zakladi.
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Brž je spet zaprl usteca in jih pokril s tačko. Nič mu
ni smelo uiti! Noben kamenček ali kuščarjev rep. Predvsem pa nobena beseda. Skriti je moral še vse kaj večjega kot nabrane zaklade. Mama ni smela izvedeti, da
je bil na koncu sveta, na najbolj prepovedanem kraju,
kamor ne sme noben tekuničji otrok.
Tima ga je porinila na njegov kup sena in mu prinesla cvetno kroglico. »Grižljajček pred spanjem,« je rekla
in vsakemu v tačke položila kroglico. Nato se je malo
pocrkljala s svojimi otroki in jim povedala zgodbo o
zlaticah, ki so jo že zdavnaj slišali in ki je bila tako dolgočasna, da bi lahko od nje kar zaspali.
Toda ko se je mama utrujenih tačk končno odmajala
iz votline, da bi stražila brlog, je Timo bratu neučakano šepnil v uho: »Kje neki si bil?!«
Tomi bi še kako rad govoril o tem, kaj je doživel. Ves
čas je mislil samo na sivočrno pošast.
A kaj ko Timo ni znal prav nič zadržati zase. Tudi če
sta samo polizala kakšno zavreto jagodo, je vsakemu
povedal o tem. Pošast na koncu sveta je moral Tomi
ohraniti zase.
»Samo … S ptičjim peresom sem se igral ob potoku,«
je zašepetal.

»In zakaj si bil potem tak, kot da bi te napadla podlasica?«
»Zaradi … peresa. Z njim sem se valjal po tleh.«
»Ne verjamem,« je zasikal Timo. »Stavim, da je bilo
še kaj drugega.« Še bolj se je privil k bratu. »Me boš
vzel kdaj s sabo k potoku?«
Tomi je s težkim srcem molče strmel v strop.
Tima je takoj spet popadel strah.
»Ali pa vseeno raje ne. Pravzaprav sploh ne smemo
stran od nabiralnih poti.« Hitro se je zaril v toplo seno
in kradoma pogledoval proti Tomiju. »Danes sem bil
pri jagodičevju …« je ponosno zašepetal kot po veliki
pustolovščini.
Kmalu zatem so se mu zaprle oči. Tako kot drugi je
zaspal in Tomi je ostal sam s svojo skrivnostjo.
Tiho je stresel svoje nove zaklade iz mošnjičkov in jih
potisnil k drugim pod svojim kupčkom sena.
Potem se je spet ulegel in tuhtal o pošasti. To je bil
volk, se je z grozo zavedel. Mama jim je nekoč pripovedovala zgodbe o volkovih. Oni so veliki bratje kojotov,
je rekla. Sive sence gozda.
Tomi ni razumel, kako je lahko ušel volku. Kar na-
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ježil se je, ko je pomislil na volčji gobec, na sijoč črn
gobček, bistre oči, sršeč rep, kup grušča na taci …
Planil je pokonci. Nenadoma si je v spomin priklical
volkovo taco, o kateri prej zaradi strahu sploh ni pošteno razmislil: Je bila zakopana pod kamenjem? Pred
sabo je spet jasno videl kup na volkovi zadnji nogi. Volk
se ni samo zleknil tja in zaspal. Bil je zagozden in ujet,
morda celo poškodovan. Zato se ni vrgel nanj.
Tomi se je zdrznil, ko si je predstavljal, da bi bila pod
kupom kamenja zakopana njegova tačka. Jasno je čutil
bolečino, ki jo je moral čutiti volk.
Premetaval se je sem ter tja in se spraševal, ali so bile
zelene oči, ki so se zazrle vanj, jezne ali žalostne. Skoraj prepričan je bil, da je bila v njih žalost. In tega žalostnega pogleda ni mogel več pozabiti. Kaj bo, če ne
bo nihče umaknil kamenja z njegove tace?
Ne more kar večno ležati tam, je zgrožen pomislil
Tomi, tudi če je bil volk volk. Nekdo mu mora pomagati.
Tomi vso noč ni več našel miru. Navsezgodaj zjutraj
mu je srce kar razbijalo. Prešinila ga je nezaslišana misel, da bi bil ta nekdo lahko sam.
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