
 

Nekega popoldneva, ko je Nik ostal 
dlje v šoli, se je Kani odpravil na 
sprehod z Majo. Nista šla v park kot 
ponavadi ali na bližnji hrib, kamor 
je z njo tudi že večkrat šel. Odpravila 
sta se čisto v drugo smer – proti reki. 
Med hišami ter bloki in preko cest 
sta prišla do potke, ki je od mestnega 
vrveža vodila skozi visoko travo med 
zelenje. Vrbe so se sklanjale nadnjo 
vse do struge reke. Kani je, pripet na 
dolgem povodcu, hitel naprej. Toliko 
novih vonjev!

Naenkrat pa je pred nečim obstal 
kot vkopan. Malce je celo odskočil 
nazaj, kot da se je prestrašil! Potem 
je rahlo pokrčil sprednje tace, 
iztegnil vrat in zelo previ-
dno povohal nekaj, kar je 
ležalo na potki pred njim. 
Nato je glavo spet naglo 
umaknil ... pa spet pribi-
žal smrček.

11. Kani najde 
račko

Maja Hojnik

Ko je Maja prišla do njega, je na pot-
ki videla ležati račko. Majhno, rja-
vo, puhasto, nebogljeno račko, ki se 
je poskušala postaviti na oranžne 
nožice, vendar ji ni uspelo. Videti je 
bila tako krhka in izčrpana, da se je 
Maja spraševala, če je ranjena ali bol-
na. Pogledala je po okolici, nikjer ni 
bilo videti gnezda ali drugih račk. Le 
kako je prišla tja?

 



 

Kaj naj naredi? Ležati na potki je ne 
more pustiti, lahko bi se zgodilo, da 
bi jo kdo celo pohodil. Domov je se-
veda tudi ne more vzeti: mala račka 
zrase v veliko raco, ki bi potem raca-
la po stanovanju in plavala v kopalni 
kadi? Ne, ne bo šlo ...

Nežno jo je privzdignila in si jo ogle-
dala čisto od blizu. Ni bila videti po-
škodovana. Le grozno prestrašena. 
Plavutkaste nožice so se divje premi-
kale po Majini dlani, kot da bi hotela 
odplavati.

To je mogoče rešitev?! Voda! Maja je 
med visoko travo našla stopni-

ce, ki so vodile ob betonskem 
pomolu do vode. Tok reke 

je hitel mimo, med stop
nicami in pomolom pa 
se je umiril v majhnem 
zalivčku. Tja je Maja 
odnesla račko. Takoj ko 

so se nožice dotaknile 
gladine, so še močneje za-

veslale, in ko je račka začu-
tila vodo pod svojim drobnim, 

puhastim telescem, se je počutila kot 
doma! Nič več ni bila nebogljena. Na-
glo je zaplavala, še nekaj trenutkov je 
ostala v zalivčku, potem pa odhitela 
ob obali navzdol. Najbrž iskat mamo 
raco ter bratce in sestrice.

Kani je začudeno gledal majhno bi-
tjece, kako je hitelo stran od Majinih 
dlani. Malce mu je bilo žal, saj bi tudi 
on rad zaplaval za njo, vendar mu 
Maja ni pustila v vodo.


