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Smrečica  
na vrtu

Kraj vasi se je ob pritlični hišici 
razprostiral vrt. Sredi njega je rasla 
smrečica in njene srebrnozelene, 
košate veje so se iskrile v sončnih 
žarkih. Smrečica je od pomladi pa 
do pozne jeseni veselo klepetala s 
hruškami, jablanami in češnjami, ki 
so tudi rasle na vrtu. Jeseni pa so se 
jablane, hruške in češnje druga za 
drugo pogreznile v zimsko spanje 
in tako je naša smrečica vso dolgo 
zimo samevala sredi vrta. Družbo 
ji je delal le stari kos, ki je včasih 
priletel mimo, in pa vrabci, ki so se 
od časa do časa vrešče pripodili na 
vrt. 

Nekega dne, bilo je pred boži
čem, se je na vrtu prikazal hišni 
gospodar. Pogladil je smrečico po 
košatih vejah, da se je raz njih osul 
sneg, in zadovoljno pokimal. Smre
čica se je nezaupno zazrla vanj. Le 
kaj namerava gospodar? Menda je 
ne misli posekati in prodati? V srce 
se ji je prikradla skrb, ki je niti na
slednje dni ni zapustila.

Ko je nekega jutra spet priletel 
mimo kos, mu je to svojo skrb po
tožila. 

»Ne boj se!« jo je miril kos. »Veš, 
gospodarjevi otroci mi zdaj pozimi 
vsako jutro natrosijo zrnja in drob
tinic, zato gotovo tudi gospodar ni 
hudoben.«

Smrečico so te besede potolažile, 
umirile pa je niso. Plašno se je zdaj 
dan za dnem ozirala proti hiši in 
čakala, kdaj bo iz nje stopil gospo
dar. In res se je ta nekega dne spet 
prikazal. Stopil je k smrečici ter jo 
skrbno ovil z dolgo zeleno žico, na 
kateri so bile pritrjene živopisane 
kroglice.

»Ojoj, kaj je zdaj to?« se je pre
strašila smrečica. »In kako me vse 
tišči!«

Skušala se je otresti sitne zelene 
žice, toda ta je bila trdno pripeta in 
se ni premaknila niti za las.

Medtem se je zvečerilo in na 
nebu so se prižgale zvezde. Tedaj 
pa – ojoj! 

Smrečica je onemela od začu
denja, kajti tudi v njenih vejah so 
nenadoma zažarele zvezde, rdeče, 
rumene, modre.

V vejah male smrečice so odtlej 
vsak zvečer zažarele lučke, male 
zvezdice. In ko so božični prazniki 
minili in je smrekine srebrnozelene 
veje prekril sneg, je smrečica sanja
la o lepih dneh, ki jih je preživela, 
ter se že veselila pomladi, ko bo o 
čudovitem doživetju pripovedo
vala svojim tovarišicam jablanam, 
hruškam in češnjam, ko se bodo to 
pomlad spet prebudile.


