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Leni sokol
—

Veliki kralj je v dar prejel dva sokolova mladička in 
ju hitro odnesel vaditelju sokolov, da bi ju izuril. Čez 
kakšen mesec mu je vaditelj sporočil, da je eden od 
sokolov odlično izurjen.
»Kaj pa oni drugi?« je vprašal kralj.
»Žal mi je, gospod, a drugi sokol se čudno obnaša. 
Mogoče ima kakšno bolezen, ki je ne znamo pozdra-
viti. Nihče ga ne more premakniti z veje drevesa, na 
katero smo ga položili prvi dan. Tudi hrano mu vsak 
dan nosijo na drevo.«
Veliki kralj je sklical vse veterinarje in zdravilce ter 
strokovnjake vseh vrst, a nihče ni pripravil sokola do 
letenja.
Z okna svoje sobe je kralj lahko noč in dan opazoval 
negibnega sokola. Nekega dne je objavil razglas, v ka-
terem je svoje podložnike prosil, da bi mu pomagali 
razrešiti ta problem.
Naslednje jutro je odprl okno in z velikim začudenjem 
zagledal sokola, ki je odlično letal med drevesi vrta.
»Pripeljite mi tistega čudodelnika,« je velel.
Čez nekaj časa so preden pripeljali mladega kmeta.
»Ti si naučil leteti mojega sokola? Kako ti je uspelo? Si 
morda čarovnik?« ga je vprašal kralj.
Preplašen in srečen je mladenič razložil:
»Ni bilo težko, visokost. Samo vejo sem odsekal. Tedaj 
se je sokol zavedel, da ima krila in je začel leteti.«
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Včasih si Bog dovoli, da komu odseka vejo, ki se je 
vztrajno oklepa. Tako se lahko končno zave, da ima 
krila tudi on.

… Nedavno je Bog ustvaril golobico, ki pa se 
je vedno samo pritoževala. Dobri Bog jo je 
sprejel v svojem čudovitem vrtu.

 »Gospod vesolja, maček me neprenehoma 
zasleduje. Gotovo me hoče ubiti in požreti. 
Zato moram vse dni brezupno tekati naokrog 
s temi zanikrnimi nožicami, ki si mi jih ti 
naredil!«

 Stvarnik se je usmilil golobice in ji podaril 
dvoje lepih, močnih, urnih kril.

 Čez nekaj dni se je golobica jokaje vrnila pred 
dobrega Boga.

 »Gospod vesolja, maček me še vedno 
zasleduje. S temi krili na hrbtu mi je zdaj še 
težje in boleče bežati. Težka so in v napoto 
so mi, z mojimi kratkimi in šibkimi nožicami je 
vedno slabše!«

 Stvarnik se ji je nasmehnil in ji rekel: 
»Golobica moja, kril ti nisem dal zato, da 
bi jih nosila na hrbtu, ampak zato, da bi te 
ponesla v nebo.«
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