
Obiskali smo veliko tržnico. Hodili 
smo med stojnicami, v koloni po dva 
in dva. Spredaj Katja in zadaj Nace. 
Držali smo se tesno skupaj, saj je bilo 
na tržnici tisoč ljudi in nobenemu od 
nas ni bilo do tega, da bi se v gneči 
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izgubil. Ker če se izgubiš, moraš po-
čakati na Katjo ali Naceta, ne smeš 
kar tekati sem in tja ali se začeti dreti 
kot dojenček. In dobro je, če znaš na 
pamet telefonsko številko od očka in 
mamice, da poveš policiji, kam naj 
pokličejo, če se izgubiš. Jaz si telefon-
skih nikakor ne morem zapomniti, 
zato hodim tesno za Katjo in trdno 
držim za roko Blaža, ki sem in tja za-
stoka, da ga preveč stiskam. Pri eni 
od stojnic smo smeli poskusiti suro-
vo kislo zelje. Nekateri so rekli, da je 
nadvse dobro in okusno, drugi smo se 
nakremžili in ugotovili, da je zelo za-
nič in neokusno in skorajda neužitno. 
Katja je vzela na tržnico košaro in na 
stojnicah nakupila sadje in zelenjavo 
za razredno razstavo.
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V šoli smo vse skupaj razstavili po 
klopeh. Nato smo pripravili kartonč-
ke in na vsakega napisali po eno ime: 
CVETAČA, ZELJE, JABOLKO, HRU-
ŠKA, GROZDJE, SLIVA, KIVI, SOLA-
TA, KORENJE, PETERŠILJ …

Jaz sem napisal GROZDEJE in ni 
bilo pravilno, zato sem dobil nov kar-
tonček. Blaž mi je narekoval, katere 
črke naj napišem:

»G-R-O-Z-D-J-E!«
Huh, oddahnil sem si in položil 

kartonček poleg grozdja.

Zdaj je na vrsti sadna solata! Iz je-
dilnice prinesemo pladnje in 

nože, režemo sadje na 
koščke in ga mečemo 
v veliko skledo. Pri tem 
moramo paziti, da med 

sadje ne zaidejo pečke, 
olupki in peclji. Eva 

najde črva v ja-
bolku in vpra-

ša Katjo, ali 
sme dati 

med 
sad-

je t ud i 
črva. »Raje 
ne, potem 

to ne bo več 
sadna, temveč 

sadno-mesna so-
lata,« pojasni Katja. 

Med rezanjem pogledujem 
k Leonu. Vedno si vrta po nosu. Aha. 
Zdaj si ne vrta. Ne bi rad jedel sadne 
solate z dodatki iz Leonovega nosu. 
Sadje je narezano. Katja doda nekaj 
žlic sladkorja in premeša. Od nekod 
privleče električni mešalec in stepe 
smetano.

Iz jedilnice prinesemo skodelice za 
čaj, jih napolnimo s sadno solato in 
smetano, nato pa Katja reče: »Dober 
teeeeeeek!« Vsi se spravimo na sadno 
solato, kot da jo jemo prvič v življenju. 
Tako dobro pa res!
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