
 

Kar naenkrat se leto obrne. Tako člo-
veškim kot pasjim otrokom se zdi, da 
se je šola šele prav začela, pa se že 
bliža koncu! Pomlad se naseli v mla-
de glave in srčke in kdo bi še lahko 
mislil na pouk. Komaj čakajo, da sku-
paj stečejo ven, med mlado zelenje. 
Ne le v park, ampak tudi na bližnji 
hrib. Nekam, kjer ni mestnega hru-
pa, ni avtomobilov, nekam, kjer ni 
treba paziti, da nisi komu napoti, 
kjer ni treba biti tiho, ampak lahko 
vriskaš in lajaš naglas. Kjer ni treba 
biti previden, saj ni cest in ni sema-
forjev.
Aljaževi starši imajo majho hišico 
na bližnjem hribu nad 
mestom. Ob hišici 
je nekaj sadnega 
drevja in gre-
dice, na ka-

12. Kani praznuje 
rojstni dan
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terih raste cvetje in zelenjava. In 
velika ograjena trata! Tja odhajaho 
čez vikende in Mija lahko teka, koli-
kor jo noge nesejo. Ali pa le srečna in 
utrujena od igre leži v senčki in sanja 
sladke pasje sanje. Včasih vzamejo s 
seboj tudi Nika in Kanija. Tisti dnevi 
so za vse otroke najlepši. Aljaž in Nik 
plezata po drevesih, psa pa tekata in 
se skrivata med dolgimi travami.

In tako so sklenili, da tam tudi pra-
znujejo Kanijev rojstni dan.
Maja je pripravila torto, nanjo so po-
stavili eno svečko, ki pa je seveda ni 
upihnil Kani, ampak se je zanj po-
trudil Nik. Tudi večino torte so po-

   



 

jedli Nik, Aljaž in njuni starši. Mija 
in Kani sta je dobila čisto malo, saj 
sladkor škodi njunim zobkom. Ven-
dar sta se potem še dolgo oblizovala, 
za vsak slučaj, če je kaj smetanaste 
kreme ostalo na smrčku ali brkcih.
Seveda sta Nik in Aljaž čisto rojstno-
dnevno uredila prostor za praznova-
nje. Med drevesi sta obesila balone 
in naredila za starše pravi program 
predstavitve pasje šole. Najprej sta 
Kani in Mija hodila ob njiju. Sedala 
in ustavljala sta se brez besednih 
ukazov, ko sta se ustavila Nik in 
Aljaž, čakala in pridno prihite-
la ob gospodarjevo nogo, ko 
sta videla znak za odpo-
klic. Vrhunec proslave 
je bil, ko je slavljenec 
Kani na Nikove znake 
s prsti sedel, zalajal, 
na koncu pa padel 
kot ustreljen, ko je 

Nikov kazalec pomeril vanj kot pi-
štola.
Popoldan je bil zabaven, a je, kot vse 
prijetne stvari, prehitro minil.
Pozno zvečer so vsi utrujeni od sve-
žega zraka in prijetnih vtisov zaspali. 
In sanjali o novih dnevih, o počitni-
cah, ki prihajajo, o tratah in metuljih 
na njih, o pasjih igricah ... in Kani, ta 
je sanjal o morju, o valovih, v katere 
se potaplja in plava med njimi ...


