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 Maja Hojnik

Kako se je Čukčuk odpravil iskat zvezde
1
Ko se spusti mrak in ko se dol-
go potem gozd pogrezne v temo, 
ko srne ležejo v gosto grmovje 
in veverice odhitijo v svoje du-
pline, ko se medved zavleče v br-
log, še mnogo pozneje, ko ležejo 
k počitku tudi škratje in gozd-
ne vile, takrat se na vrhu stare 
smreke, skrit med krošnjami 
in težkimi vejami, zbudi čukec 
Čukčuk. Najprej odpre eno in 
nato, čez kakšno minuto, še 
drugo zaspano oko. Potem še 
dremavo, a vedno bolj zvedavo 
pomežikne proti stari Luni, ki 
obliva drevesne krošnje s sre-
brno svetlobo. Luna mu odgovo-
ri, kot pač zna: tudi njega odene 
v srebrnino. In veter mu prijazno 
razgrne veje, da Čukčuk lahko 

zleti na svoj nočni izlet.
Seveda je Čukčuk lačen. Kot 

vsako noč. Toda kaj, ko je toli-
ko lepih in zanimivih stvari na 
svetu! Kdo bi lovil nočne me-
tulje in gozdne miške? Mnogo 
bolj zabavno je letati naokoli, 
raziskovati zapuščena dupla, 
skovikati, skrit med vejami, da 
si zaspani zajček maši svoja dol-
ga ušesa, prestrašiti teto Šojo, ki 
drema v svojem gnezdu, in pred 
nosom ukrasti gosenico stari ba-
bici Sovi, ki potem še tri ure sto-
ka, kako je nevzgojena današnja 
mladina ...

In tako je te lepe noči čukec 
Čukčuk spet zletel iz svojega 
skrivališča. Najprej je nekaj krat 
zamahnil s krilci: to je bila vaja 
za ogrevanje. Potem pa je zletel 
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visoko visoko, tako visoko kot še 
nikoli, in se razgledal naokrog.

Noč je bila svetla in nebo jasno 
kot že dolgo ne. Na tisoče zvezd 
se je lesketalo na nebu. Nekatere 
med njimi je poznal: ozvezdje Ve-
likega voza in Malega voza ... In 
tam daleč za potoki, med hribi, 
tam, kamor še nikoli ni letel, se 
je tudi nekaj svetlikalo ... Mno-
go majhnih zvezdic. Kot da so z 
neba padle na travnik.

„Vedno sem si želel videti zvez-
de od blizu,“ se je spomnil.

„In danes se mi bo želja 
uresničila. Odletel bom tja in si 
jih ogledal ... Poglej, koliko jih je! 
Morda so se izgubile in ne najde-
jo nazaj na svoje mesto na nebu 
...“ je razmišljal Čukčuk sam pri 
sebi.

Poletel je proti zvezdicam na 
tleh. In vedno bolj, ko se jim je 
bližal, vedno bolj se je čudil: „Da 
so zvezdice takšne? Vedno sem 

mislil, da so kepice zlata. Toda to 
so samo temne škatlice, v katerih 
stanujejo kresničke ...“

Bil je že utrujen, ko je končno 
prispel do tiste doline. In škatle 
so bile ogromne! In v njih so sve-
tile velike luči, ki niso bile podob-
ne ne zvezdam in ne kresnicam. 
Tudi med škatlami in na njih 
so visele luči. In po širokih po-
teh med škatlami so se luči tudi 
premikale, pritrjene na manjših 
škatlah ... In tam ... Tam daleč ... 
Joj, to je vendar človek!

Videl je že ljudi v gozdu. In 
teta Šoja je vselej svarila vse go-
zdne živali: „Bežite, bežite, človek 
prihaja! Skrijte se, preplah, pre-
plah! Človek, člo vek! ...“

In živali so jo ubogale. Srne in 
zajčki so se skrili v najbolj nepre-
hodno grmovje in ptičje petje je 
potihnilo.




