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Novoletni 
sejem

Tomo Kočar (prir. Nada Malle)

Spotoma sem na tleh opazil banko-
vec in ga pobral. 

Medtem smo našli novo zanimivo 
stojnico. Neki gospod je prodajal pri-
pomočke za čaranje. Imel je palico, ki 
si jo stresel in ven so pogledale rože. 
Nas je zanimal klobuk, iz katerega je 
vlekel rute, cekine in celo prave zaj-
ce.

Jaka je vprašal, ali so v klobuku 
tudi supermani. Gospod je pokimal 
in takoj se je priključil še Beno z nin-
džami. Jaka je rekel, da je superman 
boljši, saj se sveti in stvari v klobu-
ku laže najdeš. Nindže bi ga s svojim 
orožjem še raztrgale! Beseda je dala 
besedo in kmalu smo se spet valjali 
po tleh in udarci so leteli, kamor je 
padlo. Jaka je imel eno oko že črno in 
Benu je manjkal velik šop las.

Jaz sem bil še najmanj tepen, ker 
sem se držal bolj ob strani. Navseza-
dnje sta oba moja prijatelja in glede 
nindž, supermanov ali klobuka pa se 
tudi še nisem odločil.

Spet sem bil jaz tisi, ki je prekinil 
bitko. Tokrat je bilo to zaradi moje 

Vsako leto je novo leto. Takrat je v 
mestu novoletni sejem. Tja ne smem 
sam. Tudi z Benom in Jako ne smem. 
Vsaj en odrasel mora biti zraven. Zato 
sem doma rekel, da bo šla zraven 
Benova mama. Isto je povedal Jaka, 
Beno pa je rekel, da bo šla moja. Po-
tem smo se morali še toplo obleči in 
smo lahko šli. 

Oče mi je dal bankovec, da bi si kaj 
kupil. Na žalost je bil bankovec samo 
eden, na sejmu pa kup stvari, ki so mi 
bile všeč. Že na prvi stojnici so imeli 
plastične nindže in supermane. Nin-
dže so imele nenavadna orožja, su-
permani pa so se svetili v temi. To je 
praktično, če ga nosiš v torbi in hočeš 
ponoči vzeti kaj iz nje.

Beno je rekel, da so nindže boljše. 
Imajo sablje, s katerimi lahko nare-
žeš sirček in podobno. Jaka je navijal 
za supermane. Ko sta nehala našte-
vati prednosti nindž in supermanov, 
sta začela zmerjati drug drugega. 
Kmalu so zapele še pesti. 

Čeprav je Jaka spretnejši in je imel 
s seboj tudi svojo ribiško palico, je 
Beno močnejši in bolje je kazalo 
nindžam. Takrat sem opazil Benovo 
mamo in moral sem skočiti vmes, da 
sem ju ustavil. Dobil sem nekaj bušk, 
a pravočasno smo se umaknili.
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mame, ki se nam je s polnimi rokami 
vrečk bližala od strani. Hitro smo se 
umaknili in spotoma sem našel še en 
bankovec. Čedalje lepše. Bil sem že 
skoraj bogataš

Kmalu smo se ustavili pred stojni-
co, kjer si lahko streljal. Za to si mo-
ral plačati, a če si zadel, si dobil dari-
lo. V glavnem so bila darila trapasta, 
vendar smo vprašali, ali imajo tudi 
nindže ali supermane. Imeli so jih!

Takoj smo izračunali, da lahko s 
streljanjem dobimo oboje in še za klo-
buk bi ostalo. Ampak kdo bo streljal?

Beno je rekel, da on, ker ima naj-
mirnejšo roko. S sendviča mu že dol-
go ni padla niti drobtinica. Jaka je 
rekel, da on. Ker je ribič, je vajen do-
brega merjenja. Jaz sem rekel, da jaz, 
saj je denar moj.

Spet smo se spopadli. Pristopila je 
neka gospa in nas poskusila ločiti. Iz-
kazalo se je, da je to Benova mama. 
Takoj za njo je pristopila še moja.

»A tako pazite na mulce,« je rekla 
Benovi mami. »Saj so vsi potolčeni!« 
»Jaz naj bi jih pazila?!« je zavpila Be-
nova mama.

»Saj smo vendar dogovorjeni, da jih 
vi pazite.« Beseda je dala besedo in 
kmalu sta se že začeli ruvati in mla-
titi s torbicami in vrečkami.

»A jaz pa nisem dobra, da bi jih pa-
zila?« je zavpila še Jakova mama, ki je 
naenkrat prišla zraven in se priklju-
čila pretepu.

Medtem sem našel še en bankovec. 
Ko sem ga tlačil v žep, sem v njem od-
kril luknjo. To pomeni, da sem vsakič 

1. Kaj je vsako leto v mestu? 
◻◻◻◻◻◻◻◻• ◻◻◻◻◻

2. Kdo mora otroke spremljati? 
◻◻◻◻ ◻◻ ◻◻◻◻•◻◻

3. Kako so se oblekli, preden so šli na 
sejem? •◻◻◻◻

4. Kje so imeli plastične nindže in 
supermane? 
◻◻ ◻◻◻◻   ◻◻◻◻◻◻◻•

5. Kaj je dobil fant od očeta? 
•◻◻◻◻◻◻◻

6. Kakšna so bila v glavnem darila? 
◻◻•◻◻◻◻◻

7. Ko so zagledali Benovo mamo, so se 
◻◻◻◻◻◻◻◻•◻ umaknili.

8. Kaj je prodajal nek gospod?  
◻◻◻◻◻◻◻◻•◻ ◻◻ 
◻◻◻◻◻◻◻

9. Kam so padli udarci? 
◻◻◻•◻ ◻◻ ◻◻◻◻◻

10. Čigava mama jih je poskusila ločiti? 
◻◻◻◻•◻

11. Mami sta začeli ruvati in mlatiti s 
torbicami in ◻◻•◻◻◻◻◻.

12. Kaj Benu že dolgo ni padlo s sendviča? 
◻◻◻◻◻◻◻◻•◻ 

 Geslo ti pove, kaj je fant trikrat našel. 

••••    ••••••••

našel samo tisto, kar sem sam izgu-
bil. Prav veliko torej ne bom kupil.

Ampak saj ni nič bolj zanimivega 
od mam, ki obračunavajo med sabo. 
Z Jakom in Benom bomo kmalu zelo 
kaznovani. A vsaj o buškah in pra-
skah nam ne bo treba razlagati.

Me pa zanima, kaj bodo mame oče-
tom povedale o svojih.


