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kam založil. Zato ga je pustil kar v 
ključavnici. Glede ključavnice je imel 
kar prav. Je že morala biti dobra. Ti-
sti, ki je odpeljal naša kolesa, jo je 
odnesel s seboj. V bližini je nekaj za-
ropotalo. Videli smo, da se med pra-
protjo nekaj premika, in se zapodili 
tja. Očitno tatovom naših koles še ni 
uspelo zvleči na pot in se odpeljati. 
Stekli smo, kolikor smo mogli. Oni pa 
tudi. Vpili smo, naj se ustavijo. Oni so 
vpili, da jim na misel ne pride. Kmalu 
smo oboji nehali, ker smo tako samo 
zapravljali sapo. Lomastili smo med 
grmovjem in praprotjo, enkrat sem 
padel čez štor, drugič čez Jako. Tudi 
tisti spredaj so imeli težave. Vleči so 
morali težka kolesa in hitro smo jih 
dohitevali.

Ko je že kazalo, da se nam bodo za 
las izmuznili, se je Beno spomnil, da 
ima pod sedežem še pol plastenke ke-

Vsako jesen imamo v šoli tekmovanje 
v krosu.To je tak tek, kjer so ti poleg 
drugih tekačev v napoto tudi veje, 
luže, listje, korenine in še kaj. Čeprav 
zaradi krosa včasih kakšna ura pou-
ka odpade, jih ne maram preveč. Tudi 
Jaka ni navdušen nad krosi. Za Bena 
ni treba poudarjati, da nerad teče. 
Krosi ga zaradi tresenja zelo motijo 
pri jedi. Pri jedi je pa Beno kar na-
prej. Zato smo se zmenili, da bomo 
letos malo pogoljufali.

Že pred poukom smo v bližino 
starta krosa pripeljali svoja kole-
sa. Ko bomo izginili za prvi ovinek, 
se bomo potuhnili v grmovje in od-
plazili do skrivališča. Nato se bomo 
počasi odpeljali skoraj do cilja, par-
kirali in z drugimi pritekli v cilj. Od-
ločili smo se, da bomo prišli nekje na 
sredini. Tako ne bomo sumljivi in še 
čas za počitek nam bo ostal. Vse je 
šlo po načrtih do starta. Stekli smo 
in takoj za ovinkom skočili v grmov-
je. Potem smo nekaj časa sopihali v 
hrib. A na vrhu naših koles ni bilo. 
Jaka je vprašal, če smo na pravem 
mestu. Bili smo. Jaka je zraven odkril 
stopinje. Očitno je nekdo hodil mimo 
naših koles. So bila dovolj dobro za-
klenjena? Oba sva pogledala Bena, ki 
je mirno žvečil. Skomignil je in rekel, 
da je vse skupaj zaklenil z najboljšo 
ključavnico. Prepričan je, da je nih-
če ne bo zlomil. Edino težavo je imel 
s ključem. Bal se je namreč, da bi ga 



 

čapa. Za naslednji sendvič ga bo nuj-
no potreboval. To mu je dalo dodaten 
pospešek in tik pred koncem goščave 
smo se vrgli na lopove in ukradena 
kolesa. Začeli smo se prerivati in mi-
kastiti. Takole na hitro fantov nisem 
prepoznal, a bili so malo večji od nas. 
Potem so tatovi ugotovili, da nas v 
bistvu lahko premagajo, in vrnili so 
nam nekaj dobrih brc. Kakšno minu-
to kasneje je že kazalo, da bomo vsee-
no ostali brez svojih koles in za povrh 
dobili še kakšno buško.

Takrat je največji od nasprotnikov 
zavreščal kot kakšna punca, poka-
zal nekam za naše hrbte in pobegnil. 
Njegova pomagača sta mu sledila.

Potem sem tudi jaz videl, da se v gr-
movju za nami nekaj premika. Nekaj 
velikega in temnega.

Beno je vprašal, če sva tudi midva 
zjutraj pri poročilih slišala, da se na-
okrog potika medved.

Prav pred nami je nekaj začelo raz-
grinjati visoke veje, kot bi bile trava. 
Pograbili smo kolesa in se prestraše-
ni pobrali na pot. Zdelo se nam je, da 
nam medved sledi. Nekaj za nami je 
zelo ropotalo.

Tekli smo, kolikor smo mogli, in 
kmalu spet zapustili pot. Jaki je pr-
vemu zmanjkalo tal, za njim sva se 
še Beno in jaz zakotalila po hribčku 
navzdol. Popolnoma brez sape smo 
se s kolesi vred sesedli v cilj. Potem 
se ne spomnim več natančno, kako je 
bilo. Vem, da nas je eden od sodni-
kov vlekel za ušesa in drugi njega za 
rokav. Razlagal mu je, da nas ne sme 

1. Kdaj imajo tekmovanje v krosu? 
◻◻◻◻◻  ◻◻◻◻•

2. Kaj včasih odpade? ◻◻•  ◻◻◻◻◻
3. Kaj so slišali v poročilih? Da se nokrog 

potika  •◻◻◻◻◻
4. Pri čem je Beno kar naprej?  

◻◻◻  ◻•◻◻
5. Za kaj bo Beno potreboval kečap? 

◻◻  ◻◻◻•◻◻◻
6. Kje so se vrgli na lopove in 

ukradena kolesa?  ◻◻◻  ◻◻◻◻  
◻◻◻◻◻◻  ◻◻•◻◻◻◻

7. Česa na hribu ni bilo več? ◻•◻◻◻
8. S čim je zaklenil kolesa?  

◻  ◻◻◻◻◻•◻◻◻  
◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻

9. Kdo je zarenčal kot kakšna punca? 
◻◻◻◻◻◻◻◻    
◻◻    ◻◻•◻◻◻◻◻◻◻◻◻

10. Kdo jih je vlekel za ušesa?  
◻◻◻◻  ◻◻   ◻◻◻◻◻•◻◻

11. Kakšno pot so pretekli?   
◻◻◻◻◻•  ◻◻  ◻◻◻◻◻

 Geslo ti pove na katero tekmovanje so 
jih prijavili.

 ••  •••••••••

poškodovati. Res je bilo očitno, da 
smo med tekmo uporabljali kolesa. 
A pretekli smo daljšo in težjo pot od 
ostalih in kolesa so nas pri tem samo 
ovirala.

Zato bi nas mogoče vseeno prijavi-
li na medšolsko tekmovanje, kamor 
grejo samo najboljši. Mi smo samo 
prestrašeno kimali. Če nam priskrbi-
jo še tatove in medveda, nam zmaga 
ne uide.


