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Ribji pakt 
Napisala: Maja Monrue 

Gladina morja se je počasi zibala v lahnih valovih in jutranji sončni žarki so se od 

nje odbijali kakor močni rumeni reflektorji. Rahel vetrič je šelestel skozi zaspane 

krošnje borovih dreves ter tu in tam dvignil nekaj peska. Na plažo so se z majhnega 

hribčka, z drobnimi koraki, spuščali prvi kopalci. V rokah so nosili hladilne torbe, 

velikanske senčnike ter zložljive stole. Na plaži bodo preživeli ves dan.  

Sladoledarji so odpirali svoje stojnice s sladoledom, enako so počeli sadjarji, 

katerih marelice in breskve so se bohotile v svoji sočnosti in barviti zrelosti. Ni 

trajalo dolgo in že so plažo napolnili kopalci in turisti v pisanih kopalkah. Otroci 

so kričali, peli in se lovili, nekateri so izdelovali potičke in peščene gradove. Tu in 

tam je zalajal kakšen majhen pes ali pa je zaklical prodajalec krofov, katerega so 

se otroci še posebej razveselili, saj so bili njegovi krofi napolnjeni z najboljšo 

tekočo čokolado. Kmalu se je vsesplošnemu kričanju, smehu in petju ljudi na plaži 

pridružil še hrup vodnih skuterjev, ki so mirno gladino morja spremenili v 

razburkano prizorišče akrobacij.  

Toda naša zgodba se ne bo odvijala nad gladino morja ali na živahni plaži, polni 

pisanih kopalk. Ne. Naša zgodba se prične v globini morja, kjer se morsko dno 

prične spuščati in postane skalovito. To je kraj, od plaže oddaljen nekaj minut 

vožnje s čolnom, kjer se rtiča kopnega končata in se morje razprostre v 

neskončnost proti obzorju. Tu so samo morje in bitja, ki bivajo v globinah. Na 

skalnatem morskem dnu je dom mnogih rib in rakcev. Tam živi tudi skupina 

brancinov. To je vrsta ribe, ki živi v manjših skupinah in ima drobne srebrne luske.  

Bina in Baja sta sestrici v skupini brancinov, ki živijo nedaleč od obale, ko se zaliv 

spremeni v odprto morje. Bina je starejša sestra in je bolj pogumna, pa tudi bolj 

priljubljena med prijatelji. Baja je mlajša sestrica in je bolj sramežljiva. Baja se želi 

družiti z Bino, vendar si Bina ne želi družbe mlajše sestre, ki bi ji kvarila zabavo. 

Zato jo mnogokrat odžene iz družbe. Tako se je zgodilo tudi tega dne, ko je Bina s 

prijatelji brancini uganjala norčije v eni izmed skalnih lukenj. Na plano so želeli 

izbezati starega raka Črtomirja, da bi mu izmaknili novo hiško, ki jo je prejšnji dan 

ulovil. Baja jih je sprva opazovala izza skale in občudovala svojo sestro Bino, ki je 

vodilo igro in ukazovala svojim prijateljem, kako naj se ravnajo. Počasi so se 

pritajili okoli in okoli skalne luknje, Bina pa je pretkano odtrgala vejico morske 

trave in jo pomolila v luknjo. Baja je odplavala bližje, da bi bolje videla, kaj se bo 

zgodilo. Priplavala je povsem do repa svoje sestre Bine, v tistem pa so iz luknje 

planile debele klešče in uščipnile proti Bini. Ta se je sunkovito umaknila nazaj in 

se pri tem zaletela v Bajo, ki se je zaradi sunka zavrtela in se ni mogla ustaviti. 

Klešče starega Črtomirja so uščipnile ponovno in pri tem ujele Binino plavutko. 

Bina je kriknila od strahu, nato pa se pričela divje zvijati, da bi se otresla močnih 

klešč. Baja ni vedela, kaj naj stori in je pričela jokati, ostali brancini pa so se v 

strahu razbežali. »Nikoli več ne hodi blizu moje luknje, ti nadloga ribja!« je 

zakričal Črtomir, nato pa spustil Binino plavutko ter se jezen umaknil nazaj v 

luknjo. Bino je zaneslo proti morskim tlom, nato pa je nemudoma preverila, kako 

je z njeno plavutko. Ta je bila nekoliko razcefrana, vendar ni bila odtrgana. Še 

zmeraj bo lahko plavala z njo, toda nikdar več tako hitro in spretno. Bina je takrat 

zagledala Bajo, ki je še zmeraj jokala. »Vsega si ti kriva!« je zakričala Bina in jezno 

zaplavala proti Baji. Baja jo je prestrašeno pogledala, ko se je Bina razjarjeno 
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zaletela vanjo, da jo je odneslo daleč stran in zatulila:  »Izgini Baja! Nočem te več 

videti! Zmeraj mi pokvariš vso zabavo, zdaj pa še plavati več ne bom mogla tako 

kot včasih, ker si molela svoj radovedni nos tja, kamor ti ni bilo treba!«    

Baja je bila vsa pretresena zaradi vseh dogodkov in je žalostno gledala svojo veliko 

sestro in še naprej jokala: »Oprosti Bina, nisem ti želela povzročiti preglavic … res 

ne.« Bina je še zmeraj jezno strmela v Bajo in njen pogled se niti za kanček ni 

razjasnil. »Kaj strmiš vame in jočeš?! Pojdi! Odplavaj daleč stran, tukaj te nihče 

ne želi ob sebi!« je jezno zaključila Bina in odplavala stran.  

Baja je ostala sama. Nihče je ni prišel potolažit. Kakopak, ko pa je nihče ni maral, 

si je žalostno priznala. Odločila se je, da odplava daleč stran, prav tako, kot je 

zahtevala sestra. Tako ne bo nikomur več v napoto. In je odplavala naprej, v temno 

modro odprto morje, ki se je okoli nje razprostiralo do neskončnosti.        

Ko je tako nekaj časa plavala, je naenkrat nad seboj zagledala okroglasto ploskev, 

ob kateri so mahale štiri široke plavuti. Ta ploskev je lebdela na gladini morja in 

je izgledala sila zanimivo. Baja je odplavala navzgor, proti ploskvi. Ko je bila že 

čisto blizu, se je ploskev nehala premikati in od strani je proti Baji pokukala 

velikanska glava. Baja se je na smrt prestrašila. Ko se je že obrnila nazaj proti 

globinam, pa je glava prijazno rekla: »Le brez strahu, mladi brancin. Nikar ne 

odplavaj. Pogovarjaj se z mano, tako sem sama.« Baja je začudeno pogledala, nato 

pa vprašala: »Kdo pa si ti?« Ploskev je odgovorila: »Morska želva. Ali še nikoli nisi 

videl želve, mladi brancin?« »Brancinka sem, Baja mi je ime. In ne, še nikoli nisem 

videla želve,« je pojasnila Baja in zaplavala okoli nje. Želva ji je sledila s pogledom 

in se nasmehnila: »No, me veseli, Baja. Jaz pa sem Leonarda. Kaj počne mlada 

brancinka sama v teh vodah?« Bajo je v trenutku postalo sram, saj ni vedela, kako 

naj popolni tujki pojasni, da je bila izgnana iz svoje skupine. Zato je molčala, želva 

Leonarda pa se je ponovno nasmehnila in rekla: »V redu, naj ostane tvoja zgodba 

skrivnost. Ti bom pa jaz povedala svojo, če boš le dovolj dolgo ostala z menoj in 

poslušala.« Baja je bila radovedna in je prikimala: »Ostanem s tabo, želva 

Leonarda, in morda postaneva prijateljici.« Leonarda je pričela pripovedovati: 

»Bilo je pred stodvaintridesetimi leti. Izvalila sem se iz svojega jajca, ki je ležalo 

globoko pod peskom v luknji, skupaj s še petdesetimi jajci. Moji bratje in sestre so 

lezli iz svojih lupin, zato sem jaz storila enako. S skupnimi močmi smo nato 

izkopali pot na površje, kjer smo slišali petje morja, ki nas je klicalo v svoje globine. 

To je bilo prečudovito petje, takšno, ki ga je moč slišati samo s kopnega. Prvič smo 

zagledali močno svetlobo, ki se ji reče Sonce. Sonce nas je grelo in vedeli smo, da 

moramo čimprej priti do morja, ki poje pesem. Vedeli smo, ker nas je morje s 

pesmijo klicalo, da zaplavamo med valovi. In smo pohiteli. Toda naenkrat so se 

nad nami pojavile velikanske sence, ki so bliskovito švigale med sončnimi žarki in 

spuščale čudne, kričeče glasove. Nato se je ena od njih spustila pred menoj vse do 

tal in z rumenim kljunom pograbila mojega bratca ter ga odnesla v nebo. Enako 

se je zgodilo tudi z mojo sestrico na levi strani in nato še z bratcema, ki sta hitela 

ob meni na desni. Ničesar nisem mogla storiti, lahko sem samo hitela proti 

valovom, kolikor so me nesle plavuti, medtem ko so se kričeče sence ves čas 

spuščale nad menoj in s tal pobirale moje bratce in sestrice.  

Naposled mi je uspelo in znašla sem se v vodi, ki me je kmalu potegnila k sebi, v 

prostrano gladino. Zaplavala sem in pesem morja je potihnila. V vodi sem 

naenkrat bila sama samcata. Nikogar ni bilo ob meni, ne bratca ne sestrice. Samo 

jaz in tiho, modro morje, ki me je počasi in nežno nosilo s seboj. Tako sem plavala 
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nekaj časa, mislim, da kar nekaj let. Srečevala sem mnoga morska bitja, toda z  

nikomer nisem govorila, ker so vsi plavali veliko globlje kot jaz. Če pa je že katero 

bitje priplavalo bližje, se je ustrašilo moje velike glave in takoj spet odplavalo 

stran. Potem pa se je nekega dne zgodilo, da je proti meni priplavala cela jata 

različnih rib. Nekoliko čudno je vse skupaj izgledalo, saj so se ribe med seboj 

prerivale, se panično prepirale in nekako niso ravno plavale. In bilo je veliko 

različnih rib, zato bi težko rekla, da je šlo za jato. Pa vendar, ta gruča rib se mi je 

naenkrat pričela približevati z izjemno hitrostjo. Najprej sem še čakala in gledala, 

če se mi bodo morebiti izognile, kakor so se mi na svoji poti vsa leta poprej. Pa se 

to ni zgodilo. Plavale so naravnost proti meni in naposled, ko sem se vendarle 

odločila, da se jaz umaknem njim, je bilo prepozno. Ribe so z vso silo treščile vame 

in me ponesle s seboj na pot, kamorkoli že so bile namenjene. Kričanje, prepiranje 

in opletanje s plavutkami je povzročalo hrup, v katerem je bilo nemogoče, da bi od 

kogarkoli dobila pojasnilo, kaj se pravzaprav dogaja. Tudi sama sem pričela 

opletati s plavutkami, da bi splavala proti površju in se odmaknila od panične 

gruče. Ko pa sem želela splavati na površje, so se ribe nagrmadile pod menoj in 

me naenkrat pričele dvigati proti površju. Hrup je postajal še glasnejši in panika 

med ribami še večja. Tudi sama sem postajala panična, saj nisem vedela, kaj se 

dogaja. Še preden sem uspela pogledati okoli sebe, so me ribe dvignile nad morsko 

gladino in takrat sem ugotovila, da smo vsi ujeti v mreži, ki nas dviguje na ribiško 

ladjo. Še bolj divje sem se borila, pa mi ni uspelo narediti ničesar, da bi se rešila iz 

ribiške mreže. Čez nekaj trenutkov se je mreža od spodaj odprla in skupaj z ribami 

me je odneslo na lesena tla ribiške ladje. Ribe so nemočno poskakovale okoli 

mene, jaz pa sem okorno skušala poiskati morje, v katerem bi spet svobodno 

zaplavala. Takrat me je za oklep zagrabil eden izmed ribičev in me položil v sivo 

škatlo. V škatli so bile tri luknje, skozi katere sem lahko opazovala morje v daljavi. 

Mislila sem, da ga ne bom nikoli več videla, potem ko so me odnesli v podpalubje 

in me skupaj s škatlo odložili na polico. Nisem mogla pobegniti, saj je bila škatla 

tesna, moj oklep pa težak. Čeprav sem bila prestrašena, sem od utrujenosti 

zaspala.   

Prebudila sem se, ko me je spet nekdo prijel za oklep in iz škatle položil na 

kovinsko mizo. Poskušala sem premakniti plavuti, a sem bila strašno zaspana. 

Malo se mi je tudi vrtelo in le megleno sem videla obrise ljudi v belih haljah, ki so 

se sklanjali nad menoj in se ves čas pogovarjali. Na oklepu sem začutila nekakšen 

pritisk in rahlo je počilo, nato pa me je nekdo spet dvignil in prestavil v veliko 

korito s peskom in morsko vodo. Voda je oblila moje plavuti, ki so bile že kar malo 

izsušene od opletanja po suhem in spet sem potonila v spanec. Ko sem se drugič 

prebudila, sem opazila, da je korito prozorno in da lahko iz njega vidim ves 

prostor. Pretegnila sem se in skušala zaplavati, a je bilo vode premalo, da bi me 

držala na gladini. Ozrla sem se po prostoru skozi steklo korita in zagledala še dve 

enaki koriti, v katerih sta počivali še dve enaki želvi, kot sem sama. Zaklicala sem 

proti njima, a sta obe spali. Zaklicala sem še enkrat in takrat se je nad mojim 

koritom pojavilo bitje z dolgimi ušesi in modrikastim kožuščkom. Vsekakor ni bilo 

morsko bitje, to je bilo jasno takoj. Toda nisem še videla takšnega bitja. »Zdravo!« 

me je veselo pozdravilo, »jaz sem Modri Zajec in stanujem tukaj v tem 

raziskovalnem centru.« Seveda sem ga začudeno pogledala, toda nisem se obirala 

predstaviti tudi sama: »Jaz sem Leonarda, morska želva.« Zajec, kot si je sam 

rekel, mi je takoj odgovoril: »Vem, da si morska želva. V tem centru jih velikokrat 

vidim. Ljudje, ki skrbijo zame, so morski raziskovalci in so ti namestili poseben 

oddajnik, prek katerega bodo lahko spremljali tvoje potovanje v morju.« »Kaj? 
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Praviš, da bom spet plavala v morju? In o kakšnem oddajniku vendar govoriš?« 

sem bila povsem zmedena. Modri Zajec je nadaljeval: »Poglej tam preko. Tudi 

druge želve imajo nameščen oddajnik. To je ta podolgovata stvar na vaših oklepih. 

Srečo imate, da ste dobile te oddajnike, saj to pomeni, da so vas ribiči prinesli v 

raziskovalni center, namesto da bi vas pustili umreti med ujetimi ribami.« »To 

pomeni, da so vse tiste ribe bile ujete v mrežo in bodo tam poginile?« sem ga 

zgroženo vprašala. »Žal res,« je žalostno dejal zajec, nato pa dodal: »Toda takšno 

je življenje. Ljudje jedo ribe in jih zato lovijo z ribiškimi ladjami in mrežami. K 

sreči jim želve ne teknejo in zato boš ti spet plavala v morju.« Kljub veseli novici 

pa sem bila žalostna za vse tiste ribe iz mreže. Modri Zajec je to opazil in rekel: 

»Poglej, tako deluje življenje. Eni so hrana drugim. Ves svet deluje tako. Spomni 

se svoje prve poti do morja, ko so tvoje bratce in sestrice iz peska odnašali galebi. 

To so počeli zato, da bi nahranili svoje mladiče. To je krog življenja, ki se mu reče 

tudi prehranjevalna veriga. Toda ne skrbi, včasih kakšnemu bitju uspe tudi ukaniti 

tiste, ki ga želijo pojesti. Tako je uspelo tebi in še mnogim drugim.« »Res?« sem 

postala radovedna. Zajec se je nasmehnil: »Ja, res! Tako so pred enim mesecem 

ribe s skupnimi močmi pretrgale ribiško mrežo in splavale na prostost, še preden 

so jih povlekli iz morja!« Bila sem presunjena in želela sem vedeti več. Modri Zajec 

mi je povedal skrivnost: »V gruči ujetih rib je bilo veliko takih z ostrimi zobmi, kot 

so brancini, barakude, zobatci. Ena izmed barakud je bila že nekajkrat ujeta v 

mrežo in se je zmeraj uspela rešiti s pomočjo svojih zob. Tokrat je zaklicala vsem 

drugim, naj v trenutku, ko se bo mreža pričela dvigati, na vso moč plavajo dol, 

proti morskemu dnu, tiste, ki imajo zobe, pa da naj grizejo v vrvi mreže, kolikor 

zmorejo. In tako so ribe storile. Vse hkrati, kot da imajo pravi ribji pakt. Grizle so 

in plavale in tako ustvarile takšno silo, ki je tudi najmočnejša ribiška mreža ne bi 

vzdržala. Ko so bili že nad morsko gladino, se je mreža pretrgala in ribe so 

popadale nazaj v morje in svobodno odplavale v varne globine.« Pozorno sem ga 

poslušala in bila navdušena nad zgodbo in skrivnostjo. Takrat so v prostor spet 

stopili ljudje z belimi haljami in eden je dvignil Modrega Zajca v naročje. Ti ljudje 

niso bili hudobni. Pravzaprav so izgledali precej prijazni. Modri Zajec je užival v 

naročju tistega človeka. Videti je bilo, da mu nič ne manjka. No, meni pa je vseeno 

manjkalo morje. Toda Modri Zajec je bil zelo prepričljiv, ko je govoril, da bom spet 

plavala v morju in zato sem mirno čakala. Ni bilo potrebno dolgo čakati, saj so me 

že v naslednjem trenutku človeške roke dvignile iz steklenega korita in me položile 

nazaj v sivo škatlo, v kateri sem se znašla na ribiški ladji. Škatlo so pokrili z 

nekakšnim pokrivalom in tako nisem ničesar videla, sem pa veliko slišala. Slišala 

sem govorjenje ljudi, nekakšno bobnenje, podobno tistemu, ki ga proizvajajo 

čolni, nekoliko me je premetavalo v škatli in komaj sem čakala, da bo tega konec. 

In je tudi bilo. Pokrivalo je izginilo iznad moje škatle in spet sem ugledala sonce. 

Spominjalo me je na tisti trenutek, ko sem sonce ugledala prvič. Ko so me človeške 

roke dvignile iz škatle in položile na obalo, sem pod plavutmi začutila pesek. 

Nedaleč stran sem zagledala valove, ki so me spet vabili s tisto svojo lepo melodijo. 

Tako kot prvič. Da me ne bi pograbil kakšen galeb, sem pohitela in kmalu sem 

zaplavala v morju. Za seboj sem slišala vzklike ljudi in nekakšno ploskanje, toda 

nič več me ni zanimalo. Bila sem presrečna, da sem spet v morju. V prostranem 

modrem morju.«  

Želva Leonarda je utihnila in se prepustila mislim, Baja pa je od navdušenja nad 

zgodbo ostala brez besed. Ves čas sta plavali, Leonarda je pripovedovala, Baja pa 

je poslušala. »To je vendar odlična zgodba!« je naposled vzkliknila Baja in veselo 

zaplavala v krogu. Leonarda se je le nasmehnila in leno zamahnila s plavutmi. 
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»Povej mi o sebi, Baja. Kaj te je prineslo v širno morje samo, brez drugih 

brancinov?« je nato vprašala Leonarda. Baja je povesila pogled in se spomnila na 

to, kako jo je sestra pregnala iz skupine, potem ko jo je Bajina nerodnost spravila 

v škripce. Toda nato je vendarle Leonardi povedala svojo zgodbo. Kratko, a ne 

nepomembno. Želva je poslušala in poslušala in poslušala. Med poslušanjem ni 

niti trenila z očesom. Nato je rekla: »Pojdiva poiskat tvojo sestro. Povedati ji 

morava nekaj zelo pomembnega.« Baja je takoj odgovorila: »Raje ne. Rekla je, naj 

jo pustim pri miru, in nazadnje, ko sem se vrtela okoli njenega repa, sem jo 

spravila v težave.« »Baja, nisi ti kriva. Bil je zgolj nesrečen slučaj, da si ravno takrat 

priplavala za Bino, ko je iz luknje planil rak. Toda, če Bina ne bi zganjala norčij, se 

kaj takega tudi ne bi moglo zgoditi,« je pojasnila želva Leonarda in dodala, »nikar 

ne oklevaj, vodi me v zaliv, kjer prebiva tvoja skupina brancinov.« In sta odplavali 

tja, proti zalivu. Baji je bilo težko pri srcu, a se je sprijaznila z idejo želve Leonarde. 

Kaj pa bo sicer počela, sama v oceanu.  

Plavali sta do večera in potem še vso noč. Luna je svetila nad gladino in morje je 

mirno zibalo želvo Leonardo na površju. Tu in tam je ta zamahnila s plavutmi, 

Baja pa ji je vztrajno kazala pot. Počasi je luna potonila v morje in na drugi strani 

se je prikazalo zlato sonce. Dvigalo se je spokojno, a veselo. S svojimi žarki je 

božalo morsko gladino in čez čas so tišino prekinili klici galebov ter zvoki ladijskih 

motorjev. Baja je, utrujena od celonočnega plavanja, na dnu končno zagledala 

znane skale, ki so jo opominjale, da je blizu doma. Ponavadi bi se tukaj lovili 

brancini, sedaj pa ni bilo nikogar. Čudno. Vendar zagotovo uganjajo kakšno 

norčijo kje drugje. Veselo novico je želela sporočiti želvi Leonardi. Ko se je obrnila 

proti njej, je v daljavi, za želvo Leonardo, zagledala velikansko motno temno kepo, 

ki se je počasi dvigala z dna proti morskemu površju. »Leonarda, poglej!« je 

zakričala. Leonarda se je okorno, s celim telesom obrnila in se zgrozila: »Baja, to 

je ribiška mreža!« Baja je prestrašeno pogledala proti črni gmoti, nato pa se je 

opogumila in dejala: »Leonarda, tja morava. Ribam morava povedati za skrivnost 

Modrega Zajca!« »Pojdiva!« se je nemudoma strinjala Leonarda in hitro zaplavala 

proti ribiški mreži. Baja ji je urno sledila.  

Ko sta prispeli do velike mreže, je ta bila napolnjena z različnimi ribami, morskimi 

zvezdami in raki. Baja se je ozrla po gruči paničnih in obupanih rib, ki so kričale 

in se prerivale, da bi se rešile. Takrat je na svojo grozo spoznala, da so med njimi 

tudi njena sestra Bina in vsi njeni prijatelji. »Bina!« je obupano zaklicala. Bina jo 

je prestrašeno pogledala iz mreže. Baja še nikoli ni videla Bine tako prestrašene. 

»Baja! Pomagaj!« je obupano kričala Bina in se zaman zaletavala v mrežo. Baja se 

je pognala proti Bini in zaklicala: »Bina, povej vsem brancinom in drugim zobatim 

ribam v mreži, naj na vso moč zagrizejo v vrvi mreže! Zdaj takoj to stori!« Bina jo 

je začudeno pogledala, vendar se ni predolgo obotavljala. Zaklicala je prijateljem 

brancinom: »Brancini, zagrizite v mrežo, z vsemi močmi, ki jih premorete!« 

Brancini so nemudoma pričeli grizljati mrežo. Medtem je Bina v gruči rib poiskala 

tudi druge zobate ribe in jim naročila enako. Baja je plavala okoli mreže in kričala: 

»Ribe, lahko se rešite. Močno zaplavajte navzdol proti morskim tlom!« Ribe so ji 

prisluhnile in pričele plavati. Zobatci, brancini in barakude so zagrizli v vrvi mreže. 

V vrv je zagrizla tudi želva Leonarda, pa naposled še Baja. Mreža se je pričela 

dvigati in ribe so se prestrašeno prerivale. »Dajte, ribe! Plavajte navzdol! Uspelo 

vam bo!« je klicala Baja in plavala naokoli, da bi spodbujala ribe. Mreža se je že 

pričela dvigati iz vode, nekatere ribe so bile že nad gladino morja na suhem zraku. 

»Grizite!« je zakričala Leonarda, »plavajte navzdol z vsemi močmi!« Ribe so 

mahale s plavutmi in z repi ter grizle z drobnimi ribjimi zobmi, toda mreža se je 
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neusmiljeno dvigala. Takrat pa se je Leonarda zagrizla v spodnji del mreže in 

končno pregriznila vrv. »Tukaj!« je zaklicala, »tukaj sedaj grizite, da bo luknja 

postala večja. Mreža se je že do polovice dvignila iz morja. Takrat je mimo 

priplavala stara barakuda. »Kaj se pa tukaj dogaja? A se ribe poskušajo rešiti?« 

Baja ji je nemudoma odgovorila: »Točno tako! A si ti tista barakuda, ki ji je to že 

večkrat uspelo?« »Sem.« je ponosno dejala barakuda. »Ja, potem pa vendar 

pomagaj!« je panično dejala Baja. Barakuda se ni premaknila. Obstala je na mestu, 

kakor da bi razmišljala. Mreža se je neusmiljeno dvigala iz morja. »Pomagaj!« so 

klicale ribe iz mreže. Barakuda je nalahno zamahnila z repom v levo in desno in 

rekla: »Tega še nikoli nisem počela izven mreže.« Baja je zgroženo priplavala do 

barakude in se postavila naravnost pred barakudin nos. »Poslušaj, ti stara riba. O 

tebi sem slišala veliko zanimivega, tudi to, da si se uspela rešiti iz mnogih ribiških 

mrež. Zdaj je čas, da pomagaš tudi na drugačen način. Izven mreže. In to takoj!« 

je odločno dejala Baja. Bina, ki je bila ujeta v mreži, ni mogla verjeti svojim 

ušesom. Baja ni bila nikoli tako odločna. Barakuda je pogledala mrežo, ki je samo 

še s čisto spodnjim delom visela v vodi. Takrat se je pognala proti mreži in močno 

zagrizla vanjo. Grizle so tudi druge ribe v mreži in ko se je mreža dokončno 

dvignila iz morja, je stara barakuda zagrizla zadnjič. Mreža se je razparala in ribe 

so zgrmele nazaj v morje.  

Gruča rib se je v trenutku razbežala na vse strani prostranega morja, Bina pa je 

zaplavala naravnost proti Baji ter se na vso moč zaletela vanjo. Baja je bila 

presenečena od sunka in je začudeno pogledala Bino, ta pa je nasmejano dejala: 

»Razcefrana plavut mi nekoliko nagaja, pa ne morem nadzorovati ustavljanja.« 

Baja se je nasmehnila, v tistem pa jo je Bina po ribje objela in poljubila: »Draga 

moja sestrica, tako vesela sem, da si se vrnila. Ne bi bila več med živimi, če ne bi 

bilo tebe in tvoje odlične ideje za pobeg.« »Pravzaprav je to ideja želve Leonarde,« 

je dejala Baja in pokazala na Leonardo. »Pravzaprav je to ideja stare barakude,« 

je prijazno dejala Leonarda in se ozrla, da bi pokazala na staro barakudo. Toda 

barakude ni bilo nikjer več. Najbrž je odplavala nazaj v globoko morje in tako s 

seboj odnesla skrivnost o pravilnem grizenju mreže. Njen odhod je bil skrivnosten, 

kakor tudi to, kako se je nenadoma pojavila, ob pravem času na pravem mestu. 

Tako ostaja zgodba o stari barakudi še naprej legenda, ki jo sedaj pozna vedno več 

rib v morju.  

Kaj pa Bina in Baja? Bina se je Baji opravičila, ker jo je zmeraj podila stran. Zdaj 

je želela, da je vedno ob njej. Postali sta najboljši prijateljici, in ne samo to, bili sta 

tudi najboljši sestri. Ustanovili sta ribji pakt, v katerem sta drugim ribam 

pripovedovali o tehnikah pobega iz ribiške mreže. Leonarda pa, Leonarda je 

odplavala na svojo pot z oddajnikom na oklepu. Raziskovalci so zabeležili, da je v 

svojih stopetdesetih letih preplavala več kot petnajst tisoč kilometrov.                
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IZPOLNJEVANKA. Poimenuj morske živali iz pravljice, ki jih vidiš na spodnji sliki.   

 

 MORSKA ŽELVA  _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ BARAKUDA 

 SESTRI _ _ _ _  IN  _ _ _ _  VRSTE BRANCIN 

 MORSKI RAK  _ _ _ _ _ _ _ 

 

KVIZ. Obkroži pravilne odgovore. Nato seštej števila, ki se nahajajo pred 

pravilnimi odgovori in vsoto zapiši v kvadratek spodaj.  

  

 

 

  

  

Morska želva lahko pod vodo zdrži do _____ minut, potem pa mora na površje po zrak.  

a) Brancini živijo … 

 

1] samotarsko življenje. 

4] v parih. 

5] v manjših skupinah.  

 

b) Morske želve živijo …

  

33] manj kot 10 let. 

28] 12 let. 

44] več kot 50 let. 

c) Poleg barakude in brancina ima ostre   

     zobe tudi … 

3] sardina 

1] zobatec 

9] morska zvezda 
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POBARVANKA. Pobarvaj to slikovito risbo plaže.   

Pomisli, kako pa ti preživljaš čas na plaži? 

 

 

 

 

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

pa so rešitve iz prejšnje številke, kjer je bilo govora o ptičji avdiciji. 

 

Rešitve za mesec april: 1. KLJUNOM ; DUPLO ; POLETIJO ; ŽOLNA ; BOBNALA ; PERJU ; ŽOLKO ; ZBORU ; KOS ; Na 

svetu živi več kot 200 različnih vrst žoln.   2. KOS  -> SKUIK – ČIRIRI – FIRIRI – SKUIK – SKUIK 

      ŽOLNA   -> TOK – TOK – TOKTOKTOK 

            VRABEC  -> ČIV – ČIV – ČIV 

            SINICA  -> CI-CI-DOO 


