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Cvetlična svatba 
Napisala: Maja Monrue 

Nekje v oddaljenem kraju, kjer ni ne avtov ne hiš, je travnik. To je veličasten 

travnik, poln cvetlic in majhnih prebivalcev; od čebelic do mušic, metuljev in 

kobilic. Vsako leto na zadnji aprilski dan se na travniku dogaja prav posebna 

zabava. Cvetlična svatba. To je dan, ko se med seboj poročijo cvetlice iste vrste. 

Marjetice z marjeticami, vijolice z vijolicami, žafrani z žafrani in čudovite 

zlatice z zlaticami. Te svatbe se udeležijo vsi prebivalci travnika in se za to 

priložnost uredijo v svoje najlepše oprave.  

Čebelice in metulji imajo posebno čast, saj so prav oni tisti, ki opravijo svatbeni 

obred, torej sklenejo poroko med marjeticami, vijolicami, žafrani in zlaticami. 

To storijo po starodavnem običaju tako, da najprej pristanejo na cvetovih 

cvetlic ženinov. Ti jim predajo cvetni prah ali z drugimi besedami prah novega 

življenja, ki ga nato čebelice in metulji prenesejo k cvetlicam nevestam. Te 

čakajo z odprtimi cvetovi, na katerih so zarisani zemljevidi v njihove sredice. 

Tam čebelice in metulji odložijo prah novega življenja, cvetlice neveste pa vsak 

delček prahu skrbno shranijo in poimenujejo z unikatnim imenom.  

Nič ne sme iti narobe, zato se čebelice in metulji na ta obred pripravljajo celo 

leto. No, nekateri izkušeni metulji in čebelice že vse vedo in zato poučujejo 

mlajše metulje in čebelice o tem, kako poročiti dve cvetlici. To leto je še posebej 

veliko novih učencev in tako je na travniku slišati brenčanje in frfotanje, da je 

kar veselje.  

Tudi kobilice imajo svojo vlogo. Skačejo med cvetlicami in zbirajo ljubezenska 

sporočila. Cvetlice se med seboj snubijo in si pošiljajo čudovita ljubezenska 

sporočila, kobilice pa jih prenašajo. Tukaj pa so tudi mušice. Mušice skrbijo za 

informacije in podatke o tem, kdo se poroči s kom. Pridno zbirajo imena cvetlic 

in jih zapisujejo v svoje drobne beležke. Vse je potrebno zabeležiti. Prav vse.  

Mušica Berta je že izkušena mušica in danes, samo nekaj dni pred veliko 

svatbo, na severnem delu travnika zapisuje informacije o porokah zlatic. 

»Pozdravljeni zlatica št. triintrideset. Kako Vam je ime?« vljudno vpraša 

mušica Berta. »Zlatka,« odgovori triintrideseta zlatica. Berta vestno zapiše v 

beležko in postavi naslednje vprašanje: »Dobro. S kom se boste poročili, 

Zlatka?« Zlatica Zlatka se nasmehne: »Z Zlatkom.« Mušica Berta sumničavo 

pogleda zlatico, nekoliko postoji s svojim pisalom in nato reče: »Veste Zlatka, 

Vi pa niste edini, ki se boste poročili z Zlatkom. Tudi zlatica številka 

štiriindvajset je povedala, da se namerava poročiti z Zlatkom.« Zlatica Zlatka 

se začudi in zmedeno vpraša: »Kako je to mogoče? Saj mi je vendar obljubil, 

da se bo poročil z menoj. Še včeraj mi je kobilica prinesla njegovo lepo 

sporočilo. Tako se je glasilo:  
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»Draga moja najlepša zlatica, 

ki daleč naokoli ji ni enake, 

sončni žarek zmeraj nate pronica, 

zaradi tebe odrine vse sive oblake. 

Zlatka je tvoje prelepo ime, 

jaz sanjam o tebi, 

počakal bom še. 

Vse tja do večera in noč še celo, 

jutri boš moja 

in moje srce bo zapelo. 

Komaj že čakam, moja kraljica ti, 

da cvetlična se svatba končno zgodi! 

Tvoj Zlatko.« 

Mušica Berta je zasanjano poslušala, saj je ljubezensko sporočilo bilo tako lepo, 

da je ob poslušanju pričela razmišljati o lepoti ljubezni. Iz sanjavosti jo je 

prekinil glas zlatice Zlatke, ki je prestrašeno dejala: 

»Tako je rekla kobilica … kako ji je že bilo ime? Aha, kobilica Rudi. Ja, Rudi mi 

je prinesel to sporočilo.« Berta je še enkrat pregledala svojo beležko in se 

ponovno prepričala, da je ženin z imenom Zlatko bil zapisan že pri zlatici 

številka štiriindvajset. Kaj storiti? Po cvetličnem zakonu se lahko vsaka cvetlica 

poroči zgolj z eno cvetlico in glede na njene zapiske v drobni beležki, je Zlatko 

bil zaročen že z zlatico številka štiriindvajset, ki ji je bilo ime, kot je pisalo v 

drobni beležnici, Zlatinka. Odločila se je, da bo zadevo raziskala. Najprej je 

poletela do Zlatinke, da bi še enkrat preverila, če je njen zaročenec res Zlatko. 

»Pozdravljena, Zlatinka. Vračam se z vprašanjem,« je prijazno pozdravila 

mušica Berta, ko je priletela do Zlatinke. Zlatinka se je ozrla kvišku in se 

nasmehnila: »Pozdravljena Berta. Preden zastaviš svoje vprašanje, poslušaj, 

kakšno sporočilo sem prejela od svojega zaročenca:  

»Draga moja najlepša zlatica, 

ki daleč naokoli ji ni enake, 

sončni žarek zmeraj nate pronica, 

zaradi tebe odrine vse sive oblake. 

Zlatinka je tvoje prelepo ime, 

jaz sanjam o tebi, 

počakal bom še. 

Vse tja do večera in noč še celo, 



Publikacija Modri Zajec, april 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

5 
Izdelavo publikacije sofinancira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

jutri boš moja 

in moje srce bo zapelo. 

Komaj že čakam, moja kraljica ti, 

da cvetlična se svatba končno zgodi! 

Tvoj Zlatko.« 

Mušica Berta je debelo pogledala, nato pa se brez besed dvignila v zrak in z 

razjarjenim izrazom na obrazu poletela, da bi poiskala kobilico Rudija. Po 

mislih ji je jezno švigalo. Kako je mogel Zlatko ljubezensko sporočilo poslati 

dvema zlaticama hkrati?! Sedaj sta obe prepričani, da se bosta jutri poročili, a 

bo v resnici ena ostala brez ženina in poroke. To jo bo vendar povsem potrlo. 

In kako je mogel Rudi prenesti isto sporočilo dvema zlaticama?! Nič ni bil 

pozoren. Malomarno je opravil svoje delo. To je vendar kršitev cvetličnega 

zakona! 

Mušica Berta je švigala sem ter tja nad travniškimi cvetlicami in iskala kobilico 

Rudija, da bi ga oštela za njegovo malomarnost. Iskala je in iskala, a o Rudiju 

ni bilo ne duha ne sluha. Zagledala je kobilico Biljano in se spustila k tlom. 

Kobilica Biljana jo je pogledala in takoj stegnila ročico proti njej v znak, da naj 

počaka, da si najprej zapomni ljubezensko sporočilo marjetice št. dvanajst, ki 

jo bo prenesla marjetici številka sto štiri. To je izgledalo tako, da so se kobiličine 

tipalke vrtele v smeri urinega kazalca, podobno kot kavboj vihti laso. Nato je 

trikrat pomežiknila in dejala: »Tako, sporočilo je shranjeno in pripravljeno za 

prenos do marjetice številka sto štiri. Kaj želiš, mušica Berta?« Berta se ni 

obirala z vprašanjem: »Pozdravljena, Biljana, ali si morda videla kje Rudija? 

Ves travnik sem preletela, pa ga nikjer nisem našla.« »Vem, kje je,« je ponosno 

rekla Biljana. »Počakaj, da prebrskam po spominu in ti dam točno 

informacijo.« Nato je pričela vrteti tipalke v nasprotni smeri urinega kazalca, 

kar je trajalo kar nekaj časa. Nato se je nenadoma ustavila in spet trikrat 

pomežiknila. Odprla je oči in rekla: »Rudija sem srečala danes na južnem robu 

travnika, tam kjer rastejo zlatice in beli žafrani. Rekel mi je, da je srečal najbolj 

nenavadno zlatico, kar jih je kdaj videl, in da se bo popoldan oglasil pri 

Modrem Zajcu, da bi ga povprašal o tem čudu. Glede na to, da je sonce že na 

drugi strani travnika, menim, da bi bilo smiselno, da tudi ti obiščeš Modrega 

Zajca.« »Saj to pa bi res bila pametna poteza. Tudi sama imam zanj vprašanje,« 

je zamišljena odgovorila mušica Berta in se ponovno dvignila v zrak. Čas je, da 

obišče Modrega Zajca, največjega modreca daleč naokoli. On bo zagotovo 

vedel, kako rešiti to neprijetno zagato. In ta najbolj nenavadna zlatica, ki jo je 

srečal Rudi, to je še ena stvar, ki jo mora razčistiti. Zafrfotala je z drobnimi 

krilci in poletela proti gozdu, kjer je prebival Modri Zajec.  

Ko je priletela pred domovanje Modrega Zajca, je ta sedel pred svojo hiško in 

klepetal s kobilico Rudijem. »Pozdravljena, mušica Berta,« ji je pomahal Rudi, 

Modri Zajec pa je smeje pokimal v pozdrav. »Pozdravljen, Rudi, pozdravljen, 

Modri Zajec,« je odzdravila Berta in pristala na majhnem štoru, iz katerega so 

štrlele tri zelene vejice. »Prihajam zaradi zmede z zlaticami na travniku,« je 

povedala Berta in pogledala Rudija, ki je nemudoma prikimal ter dejal: »Tudi 
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jaz Modremu Zajcu razlagam o nenavadni zlatici, ki mi je danes predala 

sporočilo za svojo zaročenko.« Berta ga je z zanimanjem pogledala in takoj 

vprašala: »Kako se je glasilo sporočilo?« Rudi je zavrtel svoje tipalke v 

nasprotni smeri urinega kazalca in trikrat pomežiknil, da bi si v spomin 

priklical sporočilo, ki ga je pri njem pustila nenavadna zlatica. »Takole gre,« je 

končno dejal Rudi.  

»Draga moja najlepša zlatica, 

ki daleč naokoli ji ni enake, 

sončni žarek zmeraj nate pronica, 

zaradi tebe odrine vse sive oblake. 

Zlatka je tvoje prelepo ime, 

jaz sanjam o tebi, 

počakal bom še. 

Vse tja do večera in noč še celo, 

in jutri boš moja 

in moje srce bo zapelo. 

Komaj že čakam, moja kraljica ti, 

da cvetlična se svatba končno zgodi!« 

Berta se je zgrozila: »To je isto sporočilo … « Rudi jo je prekinil, saj mu je v 

spomin prišlo še nekaj: » … enako sporočilo mi je predala tudi zlatica, ki ni bila 

nič kaj nenavadna. Zlatko ji je bilo ime … « nato se je tudi Rudiju naenkrat 

zazdelo, da tukaj nekaj ni v redu, » … prav tako kot nenavadni zlatici. Tudi ona 

je trdila, da je Zlatko!« Berta je zgrožena oznanila: »Kršitev cvetličnega 

zakona! Nekdo se izdaja pod napačnim imenom!« »Res je!« je prav tako 

zgroženo pristavil Rudi. Nato sta se oba zazrla v Modrega Zajca.  

Modri Zajec je ves čas tiho poslušal in premišljeval, nato pa preudarno rekel: 

»Zagotovo obstaja razumna razlaga za ta pripetljaj. Rudi, povej, kako je 

izgledala tista nenavadna zlatica? Rudi je ponovno zavrtel tipalke in povedal: 

»Bila je nižja od drugih zlatic, a je imela cvet velik za pet njihovih cvetov - kakor 

sonce. Cvetni listi so bili enake rumene barve, a so bili čisto tanki in gosti, bilo 

jih je tisoče. Steblo je imela debelo in listi so rasli iz korenine, bili so nazobčani 

in podolgovati.« »To je pa nekaj povsem neobičajnega za naš travnik,« se je 

začudila mušica Berta, Modri Zajec pa je nasmejano povedal: »Ah, seveda. 

Zlatica, o kateri govori Rudi, sploh ni zlatica. To je regrat!« Rudi in Berta sta 

ga debelo pogledala, saj še nikoli nista slišala za rožo, ki bi se ji reklo regrat. 

»Regrat?« je ponovila Berta. »Ja, regrat. Daleč od vašega travnika, dva dni 

hoda vzdolž potoka, v tisti smeri, kamor zahaja sonce, je prav tako travnik. 

Takšen kot vaš, le da tam raste na tisoče regratovih cvetlic.« Rudi in Berta sta 

ostala brez besed, zato je Modri Zajec nadaljeval z razlago. »Regrat je vrsta 

cvetlic, ki ga poroči veter. Prav tako kot na vašem travniku čebelice in metulji 

poročajo cvetlice, na travniku regrata to opravi veter. Veter vzame regratove 
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semenke, vsaki posebej dodeli edinstveno ime, in jih nato raztrosi po svetu.« 

»Ampak, zakaj je potem regrat na našem travniku? Kako je prišel sem?« je bil 

radoveden Rudi, vendar mu je, še preden bi Modri Zajec uspel odgovoriti, 

odgovorila Berta: »Veter, Rudi. Veter ga je prinesel!« »Tako je,« je pritrdil 

Modri Zajec. »In kaj naj zdaj naredimo? Regrat in zlatica se vendar ne moreta 

poročiti! In zakaj je regrat poslal sporočilo zlatici Zlatki?« je bila zmedena 

Berta. »Najbolje, da ga vprašata,« je dejal Modri Zajec in se pogladil po dolgih 

srebrnih brkih. Mušica Berta in kobilica Rudi sta nemudoma poletela nazaj 

proti travniku, tja, na južni del, kjer rastejo zlatice in beli žafrani. Ko sta 

prispela, je mušica Berta že na daleč zagledala regrat in se napotila proti njemu. 

Rudi ji je sledil. »Pozdravljen, regrat,« je pozdravila Berta. Regrat se je ozrl 

proti mušici in ji pomežiknil: »Pozdravljeni, gospa … « » … Berta mi je ime in 

sem mušica, ki beleži podatke o ženinih in nevestah za cvetlično svatbo. Z 

menoj je kobilica Rudi, ki si mu zjutraj predal lažno sporočilo,« je povedala 

Berta in obsojajoče nakremžila svoj mušičji obraz. Regrat je sklonil glavo in 

tiho dejal: »Sporočilo ni bilo lažno.« »Kako da ne?« se je pogovoru pridružil še 

Rudi. »Predal si mi ga pod pretvezo, da si zlatica z imenom Zlatko in namenil 

si ga zlatici Zlatki, je tako?« »Res je,« je tiho nadaljeval regrat, »toda sporočilo 

ni bilo niti malo lažno. Res mi je ime Zlatko, regrat Zlatko. Tako me je 

poimenoval veter. Sporočilo pa sem namenil najlepši zlatici na zemlji. Domislil 

sem se ga že, ko me je lani kot drobno semenko nosil veter in sem preletel 

mnoge travnike in gozdove, videl premnoge cvetlice, a nobena ni bila tako lepa 

kot zlatica Zlatka, ki raste na severni strani tega travnika. Zato sem prosil veter, 

naj me spusti in zaseje na tem travniku. Veter mi je rekel, da na tem travniku 

ni regrata in da se zato nikoli ne bom mogel poročiti. Ampak jaz verjamem v 

to, da ljubezen premaga vse ovire.« »Ampak, ti se ne moreš poročiti z zlatico, 

saj si vendar regrat. Modri Zajec nama je povedal, da prihajaš z drugega 

travnika. Tam bi si moral poiskati svojo nevesto,« se je nekoliko omehčala 

mušica Berta. Regrat je zdaj dvignil glavo in rekel: »Vem, da se po cvetličnem 

zakonu ne morem poročiti s cvetlico druge vrste, a se nočem poročiti z nobeno 

drugo. Odkar sem ugledal zlatico Zlatko, vem, da je ona edina, s katero se želim 

poročiti.« »Ampak to ni mogoče!« je še enkrat zatrdila Berta. »Potem bom 

obsojen na večno neizpolnjeno željo,« je rekel regrat Zlatko, Berta pa se je 

čudila njegovi vztrajnosti. Vsi trije so bili nekaj trenutkov tiho, nato pa se je 

Rudi spomnil na sporočilo: »Praviš, da si se sporočila domislil že takrat, ko te 

je veter nosil čez naš travnik? Kako to, da je potem sporočilo drugega Zlatka, 

torej zlatice Zlatka, enako?« Regrat je pogledal v desno in rekel: »Moj sosed, 

zlatica, ki mu je tudi ime Zlatko, me je vprašal, kdo sem in kaj nameravam. 

Povedal sem mu svojo zgodbo in povedal sem mu za sporočilo, ki sem ga 

namenil svoji Zlatki. Prosil me je, če si ga lahko izposodi, ker je tako lepo. Rekel 

sem mu, da lahko … zakaj bi držal nekaj tako lepega le zase?« Sedaj se je regrat 

Zlatko Berti in Rudiju zasmilil. Odločila sta se, da mu bosta poskušala 

pomagati. Regratu Zlatku sta obljubila, da bosta naredila načrt in morda se bo 

na cvetlični svatbi lahko poročil z zlatico Zlatko.  

Prišla je noč in mušica Berta ter kobilica Rudi sta vso noč tuhtala, kako bi 

pomagala regratu in nenazadnje tudi zaljubljeni zlatici Zlatki, ki pričakuje, da 

se bo poročila z Zlatkom, saj ji je ta poslal tako lepo sporočilo.  
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Prišlo je jutro in Berta ter Rudi še zmeraj nista imela ideje, kako bi pomagala 

regratu Zlatku in zlatici Zlatki. Sonce se je počasi dvigalo nad zemljo in 

prebivalci travnika so se navdušeno prebujali v dan. Vsi so se veselili svatbe, ki 

se bo pričela takoj, ko bo sonce pokazalo vse svoje žarke in z njimi pobožalo 

cvetove cvetlic. Čebelice in metulji so se pripravljali na obred, kobilice pa so 

prenašale še zadnja sporočila. Cvetlice so odpirale svoje cvetove, kar so le 

mogle, tudi zlatica Zlatka, ki je v upanju, da bo prejela prah novega življenja 

od svojega Zlatka, cvet odpirala proti nebu na vso moč in še bolj.  

Sonce je končno razprostrlo svoje žarke čez travnik in čebelice ter metulji so se 

dvignili v zrak in pričeli poročati travniške cvetlice. Marjetice z marjeticami, 

žafrane z žafrani, zlatice z zlaticami. Na travniku je brenčalo in frfotalo, slišati 

je bilo cvetlični smeh in veselje. Regrat je zrl v nebo in čakal na čudež. Morda 

bo kakšen izmed frfotajočih metuljev pristal na njegovem cvetu. Morda bo 

kakšna brenčeča čebelica prišla po njegov prah novega življenja. Vendar se to 

ni zgodilo. Vse čebelice so brenčale mimo regrata Zlatka in vsi metulji so 

frfotali mimo, ne da bi se zmenili zanj. Nihče se tudi ni zmenil za zlatico Zlatko, 

ki je neumorno čakala na čebelico ali metulja, ki bi ji prinesel Zlatkov prah.  

Sonce se je že pričelo spuščati in brenčanje ter frfotanje je počasi potihnilo. 

Svatbe je bilo konec. Mušica Berta in kobilica Rudi sta bila žalostna, ker se nista 

mogla spomniti nobene rešitve za Zlatka in Zlatko. Napotila sta se do regrata, 

da bi mu povedala grenko resnico. Bila sta zelo žalostna. Žalostna je bila tudi 

zlatica Zlatka, ki je razočarano povesila cvet in jokala. Jokala je in jokala tako 

zelo, da jo je slišal ves travnik, tudi regrat Zlatko. Takrat sta Berta in Rudi prišla 

do njega in nemudoma ju je prosil, da mu pomagata: »Imam idejo. Berta, 

poišči veter in ga pošlji k meni! Rudi, povedal ti bom ljubezensko sporočilo za 

mojo Zlatko, ki ga moraš takoj zdaj odnesti do nje!« Mušica Berta je 

nemudoma poletela v zrak in se napotila iskati veter. Ni vedela, kako ga bo 

našla, a je vedela, da mora pomagati Zlatku in Zlatki. Letela je višje in višje, 

proti soncu in proti oblakom. Medtem je regrat Zlatko Rudiju zašepetal 

sporočilo za zlatico Zlatko: 

»Zlatica moja, ti najlepša roža, 

naj veter te po cvetu boža, 

nežno ti bom prek vetra svojo ljubezen poslal 

in tako ti svoje bom srce predal. 

Nisva tako kot ostale rože, 

a zaljubljena sva in ne moreva iz svoje kože. 

Bodi potrpežljiva in v ljubezen verjemi, 

prek vetra bom ob tebi, v soncu in temi.« 

Rudi je zavrtel tipalke v smeri urinega kazalca, trikrat pomežiknil in odskakljal 

na severno stran travnika. Tam je bila vsa žalostna in skoraj ovenela Zlatka. Še 

vedno je jokala in povešala svoj cvet prav do zemlje. »Ne joči,« je prisopihal 
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Rudi, »imam sporočilo od tvojega Zlatka. Zlatica Zlatka je dvignila cvet in ga 

pogledala.  

Medtem je mušica Berta letela proti oblakom in tam je zagledala veter. 

Lahkotno je pihal med oblaki in jih pošiljal naprej proti obzorju. »Veter, 

veter!« je zaklicala Berta. Veter je pogledal proti mušici Berti in zapihal v tisto 

smer nekoliko močneje, tako da je Berto zavrtelo naokoli. »Kaj želiš?« je 

vprašal z nežnim glasom. Berta se je spet obrnila v pravo smer, si nekoliko 

oddahnila od vrtenja, nato pa rekla: »Regrat Zlatko, ki si ga prinesel lani na 

naš travnik … se ga spomniš?« »Seveda se ga spomnim,« je dejal veter in se 

vrtinčil okoli mušice Berte, ki je hitela razlagati: »No, regrat Zlatko se je zaljubil 

v zlatico z našega travnika in ker se po cvetličnem zakonu nista mogla poročiti, 

sta zdaj oba zelo nesrečna. Žalostno ju je gledati, kako venita.« »Spomnim se,« 

je rekel veter. »Že takrat, ko sem ga nosil kot drobno semenko, se je regrat 

Zlatko zaljubil v zlatico. Povedal sem mu, da se z njo nikoli ne bo mogel 

poročiti, pa me ni poslušal.« »Prosim, pomagaj mu,« je prosila mušica Berta, 

»zagotovo lahko kaj storiš, ko pa si tako mogočen.« Vetru je prigovarjanje 

mušice Berte laskalo, zato se je odločil, da bo pomagal. Skupaj sta se napotila 

proti travniku.  

Ko sta prispela, se je veter nenadoma spremenil v lepo žensko z dolgimi lasmi 

spletenimi v kito in z modro piščaljo. Ni se obotavljal. Točno je vedel, kaj mora 

storiti. Na vso moč je zapihal proti travniku. Vendar to pihanje ni bilo silno in 

grobo. Bilo je čarobno, saj je prihajalo iz modre vetrove piščali. Božalo je 

cvetlice po njihovih cvetovih in vsaka, ki se je je dotaknilo, je še bolj zacvetela. 

Naposled je veter pripihal tudi do regrata Zlatka. Toda, ko se je pihanje 

dotaknilo Zlatkovega cveta, ta ni še bolj zacvetel, pač pa se je zaprl in stisnil v 

podolgovati snop. Veter je še močneje zapihal skozi modro piščal in ta je 

zaigrala čudovito melodijo o ljubezni, ki nima meja. Takrat se je Zlatkov snop 

ponovno razprl v cvet, toda tokrat je bil svetlikajoč se in srebrn. V trenutku, ko 

je veter še zadnjič in najmočneje pihnil proti Zlatku, se je srebrni cvet razletel 

na tisoče drobnih zvezdic, ki so poletele čez travnik. Ena izmed njih je pristala 

ob zlatici Zlatki in veter ji je prišepnil: »To je Zlatko. Sedaj bo rasel ob tebi in 

tako bosta skupaj do konca svojih dni.« Zlatica Zlatka je pogledala semenko, ki 

je ležala na zemlji ob njej. Ni razumela, kako bi lahko ta semenka bila njen 

Zlatko.  

Minevali so dnevi, tedni in meseci. Prišlo je poletje, prišla je jesen. Zlatka je 

vztrajala in vztrajala v čakanju, čeprav so nekatere druge zlatice že ovenele. 

Vztrajala je, ker se je vedno znova spomnila na sporočilo njenega Zlatka. Prišla 

je zima in Zlatka je zaspala pod snegom. Ko se je čez nekaj mesecev prebudila 

ob prvih sončnih žarkih, je ob njej rasel velik rumen cvet, z debelim steblom in 

nazobčanimi podolgovatimi listi. Ni ga takoj videla. Zazehala je in vprašala na 

glas: »Kateri dan pa je danes?« »En dan pred cvetlično svatbo. Dolgo si spala, 

zlatica moja,« je rekel glas in Zlatka je pogledala v njegovi smeri. »Kdo si pa 

ti?« ga je začudeno vprašala. »Jaz sem Zlatko. Tvoj Zlatko,« je odgovoril 

rumeni cvet. Zlatka je debelo pogledala: »Kako to misliš, moj Zlatko? Moj 

Zlatko je zlatica, ti pa si ... ti pa si … « »Regrat,« je odgovoril cvet. Veter me je 

prinesel lansko poletje do tebe. Se spomniš?« Zlatka je pomislila in rekla: 
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»Spomnim se, a ti ne verjamem. Nikoli se ne bi zaljubila v tako veliko rumeno 

glavo!« Regrat se je nasmehnil, nato pa zašepetal:  

 

»Draga moja najlepša zlatica, 

ki daleč naokoli ji ni enake, 

sončni žarek zmeraj nate pronica, 

zaradi tebe odrine vse sive oblake. 

Zlatka je tvoje prelepo ime, 

jaz sanjam o tebi, 

počakal bom še. 

Vse tja do večera in noč še celo, 

jutri boš moja 

in moje srce bo zapelo. 

Komaj že čakam, moja kraljica ti, 

da cvetlična se svatba končno zgodi!« 

 

Takrat je Zlatka spregledala. To je res bil njen Zlatko. Tukaj ob njej, povsem 

drugačen kot si ga je predstavljala, toda bil je on, z vsem srcem in ljubeznijo. 

»Res si ti,« je rekla in ga zaljubljeno pogledala. »Res sem jaz,« se ji je 

nasmehnil Zlatko. »In jutri je svatba, praviš? Kaj bova storila?« je vprašala 

Zlatka. Regrat Zlatko se je sklonil k njenemu cvetu in dejal: »Ničesar nama ni 

potrebno storiti. Tukaj sem ob tebi in ti si ob meni. Ves dan mi boš 

pripovedovala zgodbe in ko bo prišel veter s svojo modro piščaljo in moj cvet 

spremenil v srebrno lučko, bom semenkam povedal tvoje zgodbe. One jih bodo 

nato nosile s seboj, ko bodo potovale po svetu. Kjerkoli bodo padle na tla, se 

bodo slišale tvoje zgodbe. Tako se bova poročila in naju prenesla v nova 

življenja.« »Odlična ideja!« je dejal navdušen glas iz zraka. Pogledala sta 

kvišku in tam je bila mušica. »Berta?« je veselo ugibala Zlatka. »Ne, moje ime 

je Marta. Sem Bertina naslednica,« je povedala mušica in pripravila beležko. 

»Berta mi je povedala za vaju, pravzaprav je zapisala vajino zgodbo v tej 

beležki. Dopolnila jo bom z vajinimi načrti … torej, zlatica številka triintrideset 

in regrat številka ena bosta poskusila z drugačnostjo. Poročila se bosta tako, da 

bosta svojo zgodbo poslala s semenkami po vetru. Pika.« Nato je odletela do 

naslednje cvetlice. Čakalo jo je namreč še ogromno dela. 

Regrat Zlatko in zlatica Zlatka sta izpolnila svoje načrte in se poročila 'malo 

drugače', nato pa sta rasla skupaj v ljubezni do konca svojih dni.    
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POBARVANKA. Pobarvaj spodnje cvetlice v barvah žafrana, marjetic, 

vijolic, zlatic in regrata in občuduj cvetlično svatbo. Ali najdeš mušico 

Berto? Pobarvaj jo z rdečo barvo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZLIČNICA. V pravokotnika zapiši imena vseh barv, ki jih vidiš na sliki 1 in nato 

na sliki 2. Za vsako sliko posebej preštej imena barv, ki si jih zapisal/a. Na kateri 

sliki je več različnih barv?  

Barve, ki so  Barve, ki so  

na Sliki 1:  na Sliki 2: 

  

 

    

  

Več različnih barv je na sliki  ____ 
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KRIŽANKA.Vpiši imena cvetlic v stolpce . Kaj se izpiše v eni izmed vrstic, od leve 

proti desni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešitev: ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Bravo! Uspelo ti je opraviti vse naloge. Pravilne rešitve nalog najdeš v naslednji številki.   


