
Maja Hojnik2814    Kako  je  Čukčuk  živalim 
vrnil sonce

„Prosim, prosim, velikan, daj nam 
nazaj naše sonce!“ je vpil Čukčuk. 

Njegovi klici so odmevali v pra-
zno. V strašni tišini so doneli med 
gozdovi, preko travnikov, do poto-
kov, ki se niso več lesketali. 

Le iz temnega neba je tu in tam 
pokukala drobna zvezda. In nekje 
daleč daleč na obzorju se je kot za 
slovo lesketala odhajajoča sve -
tloba. 
Živali so še vedno nepremično 

gledale v nebo in drevesa so še 
vedno mirovala in še vedno je bilo 
tiho in hladno, kot da se bo zdaj 
zdaj vse končalo. 

„Prosim, prosim, vrni nam son-         
ce ...“ 

In tedaj se je v daljavi začelo sve -
tliti. To je videl le Čukčuk, ki je bil 
dovolj visoko. Grozeča senca se je 
umikala in gore tam daleč so se za-
bleščale v soncu. 
Čisto drobno se je zasvetilo na 

robu črnega kroga. 
Sraka je pomislila: Poglej, kot dia-

mantni prstan! 
In potem ... SONCE! 
Spet je posvetil žarek v prestra-

šene oči, da so morale živali umak-
niti poglede. Vedno bolj svetli so 
postajali travniki in čudne polkro-
žne sence so izginile. Spet se je – 
že drugič ta dan – začelo daniti. 
Zrak se je ogrel in ptički so poleteli 
proti nebu Čukčuku naproti. 

„Živel, Čukčuk. Vrnil si nam dan!“ 
so ga vsevprek pozdravljale živali. 
Čukčuk se je ves zaslepljen od 

močne svetlobe spuščal proti 
gozdu. 

„Živel, Čukčuk, naš junak! Prestrašil 
si velikana!“ so se veselile živali. 

In vse so se zbrale na gozdni jasi 
in pozdravljale malega čuka. Prišli 
so jeleni in srnjaki, veverice in polhi 
in vse ptice, celo lisice in volkovi in 
medvedi, da mu povedo, kako so 
mu hvaležni. Mali čukec pa je le 
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skromno zamahnil s krilci in rekel: 
„Saj nisem nič storil. Le tja sem 
letel in sem prosil, naj nam ne 
vzame dneva ... “ 

In potem so vsi še dolgo v večer 
plesali in peli in se gostili in se ve-
selili. Že zdavnaj bi vsi morali iti 
spat, ko je Čukčuk ugotovil, da je 
tako utrujen, da ne more več pra -
znovati. 

„Lahko noč, prijatelji. Danes bom 
šel spat bolj zgodaj. Imel sem na-
poren dan ...“ 

„Lahko noč, čukec.“ 
Potem je vse potihnilo. Vsi so bili 

utrujeni in vedeli so, da se mora nji-
hov junak naspati in ne morejo več 
vpiti pod njegovo smreko. 

V gosti krošnji je na veji vsa pro-
sojna in žareča sedela vila.  

„Hvala, ker si mi pomagala. Dober 
občutek je imeti svojo dobro vilo 
... Kar strah me je: misliš, da bo še 
sonce jutri, ko bodo živali vstale? 
Kaj, če ga kdo ukrade čez noč?“ 

„Ne boj se, Čukčuk. Nihče ga ne 
bo ukradel. Mnogo mnogo let bo 
minilo, preden se bo velikan spet 
drznil prekriti sonce za nekaj trenu-
tkov. Toda vedno ga bo spet kmalu 
vrnil ...“ 

In tako je minila tudi ta noč, polna 
radosti in sreče. Nad tihim gozdom 
je, kot vsako jutro, vzšlo veliko 
rdeče in žareče sonce. Srna se je 
zleknjena ob svojem srnjačku z 

olajšanjem zazrla proti vzhodu: 
„Oh, malček moj ... sonce! ... Še 
vedno je tukaj ...“ 

Veverička je odskakljala po svoji 
veji, se zadovoljno pretegnila, ob-
žarjena s škrlatno jutranjo zarjo, in 
šla iskat zajtrk. Šoja je še utrujena 
od prejšnjega dne, ko je morala 
oznaniti preplah, dremala v svoji 
krošnji. 

Gozdna vila se je ob potoku grela 
v prvih žarkih, si z zlatim glavnič-
kom česala lase in bila srečna, ker 
se njenemu pogumnemu prijatelju 
ni zgodilo nič hudega ... 

Le nezadovoljni škrat je jezno za-
tarnal na svojem ležišču pod staro 
smreko, ker ga je skozi listje in ko-
renine požgečkal nagajivi sončni 
žarek. 

„Zakaj je sonce sploh potrebno, 
z njim so same težave ...“ si je 
rekel, se pokril čez glavo in spal na-
prej. 




