
Maja Hojnik2813   Čukčuk, vila in velikan
Tokrat se je Čukčuku zdelo, da je 

šele zaspal. Strašen preplah ga je 
vrgel pokonci. Zamežikal je zaradi 
svetlobe, ki je ni bil vajen, in se, kar 
napol prebujen, spustil nekoliko 
nižje v bukvino krošnjo, kjer je na 
vse grlo vreščala Šoja. 

„Kaj je narobe, teta Šoja? Zakaj 
tako vpijete? Ali me, nočne živali, 
nimamo pravice spati sredi belega 
dne?“ 

„Čukčuk, nekaj strašnega se do-
gaja. Tebi je verjetno vseeno. Toda 
sonce ugaša. Poglej, nikjer ni niti 

oblačka, sonce pa kar izgublja 
svojo moč!“ 

Vse gozdne živali so trepetale. 
„Ne smejo nam vzeti sonca. Brez 

sonca vendar ne moremo živeti. 
Hladno bo in temno. Kaj se do-
gaja? Zakaj sonce ugaša?“ 

Vedno temneje je postajalo na 
travniku. V gozdu pa je bila že 
prava tema. 

„Čukčuk, kaj naj storimo? Ti se 
znajdeš tudi ponoči. Odleti tja in 
poglej, kaj se dogaja s soncem. 
Morda pa ga kak velikan hoče 
spraviti v črno vrečo in nam ga 
ukrasti.“ 

„Ne vem, teta Šoja, ali lahko po-
magam. Sem le majhen čukec. Kaj 
naj jaz proti velikanu ... Ampak 
odletel bom visoko visoko, najvišje, 
kot zmorem, in bom pogledal, kaj 
se dogaja.“ 

Skrivnostna svetloba je zajela 
travnike. Sence dreves na obronkih 
so najprej vztrepetale, kot bi odse-
vale na vodni gladini. Potem so po-
stale polkrožne in trepetajoče. Kot 
da bi vse lebdelo. In zrak se je ohla-
dil kot ponoči. Vsi ptiči v gozdu so 
potihnili. Niti sapica ni premaknila 
vej. Kot da bi se zaradi nenadne 
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teme ustavilo življenje. Živali so 
otrpnile. Nobena si ni upala ničesar 
reči. Vse so zadrževale dih. 

Čukčuk je vedel, da so prijatelji v 
težavah. In tudi njemu ne bi bilo 
prav, da mu kdo ukrade dan. Kako 
bi potem vedel, kdaj mora iti spat? 
In kako bi vedel, kdaj mora pole-
teti? Vse gozdne živali bi v tem pri-
meru hodile okrog ponoči. Preveč 
bi bilo gneče v zraku, če bi se 
moral izogibati vsem tistim, ki ne 
znajo leteti ponoči, in bi zmedeni 
tavali in se zaletavali. 

Ne, Čukčuku ni bilo vseeno. Ker 
tudi drevje potrebuje sonce, da  
zeleni. In zelenje daje zavetje živa-
lim. Brez sonca ne bi bilo toplote in 
ne bi bilo hrane in ne bi bilo življe-
nja. Vse bi žalostno hiralo in na 
koncu bi ostal prazen, hladen, 
mrtev svet ... 

„Moramo imeti dan, če hočemo 
imeti noč. Če hočemo imeti zelene 
krošnje in svež zrak in življenje, kot 
smo ga navajeni.“ 

Poletel je višje in višje. Bližje kot 
je letel, temnejše je bilo sonce. In 
v trenutku ga ni bilo več. Le čudo-
vit krog okoli njega, kot bi se raz-
tresli vilinski lasje, je valoval okoli 
črne krogle. 

„Vse bo dobro, vse bo spet 
dobro in prav!“ je slišal svoj notra-

nji glas, ko je prestrašen letel v vi-
šave ...  

Počakaj malo: Notranji glas?  
„Hej, moja dobra vila, si ti? Mi ti 

šepečeš te spodbudne besede?“ 
„Kako si vedel?“ 
„Saj si rekla, da ljudje mislijo,       

da sledijo svojemu notranjemu 
glasu ...“ 

„Vidiš, tudi ti se pridno učiš ... Nič 
ne skrbi, s teboj sem ...“ 

Čukčuk si je malo oddahnil. Vse 
je bilo grozljivo in temačno, toda 
občutek, da ni sam, mu je dajal 
moči, da je kar letel in letel. 

„Vrni nam sonce,“ je hrabro zav-
pil Čukčuk. „Daj nam nazaj sve-
tlobo. Tukaj je toliko živali, ki bi bile 
v temi izgubljene. Toliko rastlin, ki 
bi se posušile od žalosti, ker ni 
sonca. Tudi jaz ne bi imel več svoje 
stare smreke ... Prosim, prosim, 
mogočni velikan, daj nam nazaj 
naše sonce!“




