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Pljusknilo je in zagledal sem tjul
nja, ki je v zraku naredil obrat in 
takoj zatem izginil pod vodo. Vsi so 
navdušeno zaploskali. Razen seveda 
našega očeta, ki je dobil za celo vedro 
vode na glavo. Enkrat za spremembo 
se ni nič pritoževal. Sem pa videl, da 
premika ustnice. To običajno pome
ni, da bi rad preklinjal, a se zadržuje. 
Mama ga je poskusila potolažiti, da 
mu vsaj vroče ne bo. In takšno smolo 
imaš lahko največ enkrat v življenju. 
Potem je še enkrat pljusknilo. Bila sta 
dva tjulnja, naš oče pa je imel očitno 
smolo dvakrat v življenju.

Počasi smo odšli proti kletkam z 
zvermi. No, šli smo tisti, ki nas ni 
premočilo, oče je bolj capljal. Pri zve
reh je bilo precej dolgočasno. Leva 
sta spala in leopard je ves čas hodil v 
krogu. Oče je ostal na varni razdalji. 
Ker je bila večina njegovih katalogov 
premočenih, jih je razporedil po vo
zičku. Ko se bodo posušili, bodo mo
goče še uporabni.

Nato so bile na vrsti opice. Oče nas 
je opozoril, naj se ne približujemo 

V soboto smo šli v živalski vrt. Malo 
zato, ker letos ne bomo šli na morje 
in je to še vedno bolje kot nič, malo 
zato, ker se bo mulc tako mogoče še 
kaj koristnega naučil. Z »mulc« sem 
bil verjetno mišljen jaz. 

Pred vhodom je bila še kar dolga 
vrsta. Oče si je šel ogledat cenik in ni 
bil navdušen. Je rekel, da mu je zdaj 
žal, ker nas ni raje zadnjič peljal v ti
sto veliko trgovino, kjer so imeli pred 
vhodom razstavo kač. Tisto je bilo za
stonj, tule pa hočejo za par oguljenih 
kamel celo bogastvo.

Oče je na blagajni vseeno vprašal, če 
so vsaj katalogi na policah pri vhodu 
zastonj. Ker so bili, je vzel po nekaj 
primerkov vsakega. Potem smo se 
odpravili proti račkam in domačim 
živalim. Oče se je začel takoj pritože
vati. Kakšen živalski vrt je to? Koze in 
pujske bi lahko šli gledat tudi k babici. 
Tam je ne bi odnesli samo brez vstop
nine, še kosilo bi dobili za povrh.

Premaknili smo se k velikemu ba
zenu z umazano vodo. Zdel se je pra
zen. Okrog se je vseeno gnetlo veliko 
ljudi. Lepa reč, je pripomnil oče. Če 
hočejo gledati umazano vodo, naj 
pridejo k nam, kadar ima naš pralni 
stroj svoje domislice. Mama ga je ho
tela potegniti stran, a je bilo že pre
pozno.



kletkam, ker so opice zelo spretne in 
nam lahko mimogrede kaj ukradejo. 
Tam je bila spet gneča. Ljudje so gle
dali v kletke in opice iz kletk. Skupi
na otrok jim je vpila, naj naredijo kaj 
zanimivega. Opice so nekaj renčale 
nazaj. Mogoče isto.

Oče je naenkrat zavpil, da so mu 
opice ukradle sončna očala. Začel 
je tekati okrog kletk in iskati, kam 
so jih skrile. Seveda jih je imel obe
šena okrog vratu, a ga nismo hoteli 
prekinjati. Je poskrbel za vsaj nekaj 
zabave. Neki otrok je vprašal, zakaj 
nimajo večjih opic. Morale bi biti vsaj 
tako velike kot tisti gospod, ki teka 
okrog kletk.

Naš oče je bil zelo jezen. Rekel je, 
naj večjih opic od njega v tem malem 
živalskem vrtu, kjer se kar naprej do
gajajo nesreče, nikar ne pričakujemo.

Ko je našel očala, se je malo pomi
ril. Ne za dolgo, ker je k nam stopil 
gospod v uniformi in vprašal, če po
grešamo kakšne kataloge. Res jih je 
na vozičku precej manjkalo. Nekateri 
so se že posušili in veter jih je raz
pihal po živalskem vrtu. Nekaj jih je 
viselo na drevju, enega je odneslo k 
opicam in ravno so se prerekale, ka
tera ga bo prežvečila.

Dva ali trije so padli celo k medve
dom. Bili smo zelo okregani in napi
sali so nam kazen. Mama je predlaga
la, da se gremo malo odpočit k igrišču 
pri izhodu. Ampak oče je vztrajal, da 
si bomo živali ogledali do konca. Pla
čali smo vstopnino, in kar se njega 
tiče, nas sem zelo dolgo ne bo več.

1. Kako je imenoval sina? ◻◻◻•
2. Kdaj oče ni bil navdušen?  

Ko si je šel ogledat ◻•◻◻◻.

3. Kaj je bilo pri vhodu zastonj? 
◻◻◻◻•◻◻◻

4. Kdaj so šli v živalski vrt? 
◻ ◻•◻◻◻◻

5.  Kje bi si lahko ogledali koze in pujske?  
◻◻◻ •◻◻◻◻◻

6. Premaknili so se k velikemu bazenu  
◻ ◻◻◻◻◻◻◻ ◻•◻◻

7. Kam je dobil oče celo vedro vode? 
◻◻ •◻◻◻◻

8. Kje je naredil tjulenj obrat? 
◻ ◻◻•◻◻

9. Kako je bilo pri zvereh? 
◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻•◻◻

10. Pri opicah nas je oče opozoril,  
da se naj ne približujemo 
◻◻◻• ◻◻◻

11. Kje je imel oče obešena sončna 
očala? ◻◻◻◻◻ •◻◻◻◻

12. Fant se je zabaval bolj,  
kot bi se na ◻•◻◻◻.

 Geslo ti pove, da so plačali za 
vstopnino

 ••••   ••••

Škoda. Če bi ubogal mamico, ga ti
sta papiga gotovo ne bi ugriznila in 
zdaj ne bi imel povezane roke.

Zase pa lahko rečem, da sem se za
baval bolj, kot bi se na morju. Malo 
bom pobrskal po časopisih, da izvem, 
kam bi še lahko šli. Mogoče nam kje 
celo uspe ujeti tisto razstavo s kača
mi.


