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Pravljica o izgubljenem jajcu 
Napisala: Maja Monrue 

Bilo je nekega sivega dne, ko se je mama Zajklja lahkotno skakaje sprehajala 

med visokimi travami jase sredi gozda in si mrmrala tiho pesmico o 

velikonočnih jajcih. Oblaki so se tiho nabirali na nebu, kakor da bi imeli 

'gromski zbor', kot je to poimenoval jež Mirko še jeseni, ko je bilo mogoče 

grmenje z neba bolj pogosto slišati. Mama Zajklja je za ta dan imela prav 

poseben načrt, saj je do velikonočne sobote manjkalo le še nekaj ur, ko bo 

potrebno v vsako hišo v vasi prinesti po eno velikonočno jajce.  

Velikonočna jajca so bila prav posebna jajca. Zvalile so jih čudežne zelene 

kokoši z rožnatimi kljuni, ki so gnezdile v kraljestvu Eostre, boginje 

spomladanskega prebujenja. Eostra jih je krmila s prav posebnimi žiti in tako 

so kokoši, le enkrat v letu, znesle posebna velikonočna jajca, ki so v tistih, ki so 

jih pojedli, vzbudile ljubezen in veselje. Mama Zajklja je bila s svojo zajčjo 

družino vsako leto za velikonočne praznike zadolžena za to, da je pri čudežnih 

kokoših nabrala posebna velikonočna jajca in jih nato prinesla v hiše v bližnji 

vasi. Vaščani so v ta namen pred hišo nastavili košarico, ki so jo dodatno 

okrasili s spomladanskimi cvetlicami in mehkim senom. Včasih so jo celo skrili 

v grmovje, da je jajce ostalo varno pred kradljivimi srakami.  

Mama Zajklja je bila prav ta dan namenjena v deželo boginje Eostre, a je 

najprej morala nabrati nekaj narcis, da bi jih podarila boginji ob ponovnem 

snidenju. Od njunega zadnjega srečanja je minilo kar celo leto! »Ena narcisa, 

dve narcisi … uh, tale je zelo lepa … tri narcise … tri bodo kar dovolj,« je 

mrmrala mama Zajklja.  

Ko je utrgala tri najlepše narcise, se je odpravila v gozd do zajčjega brloga, kjer 

so spali njeni zajčki. To so bili beli, rjavi in črni zajčki, razen enega, ki je bil 

povsem moder. Modri Zajček je bil najmanjši in njegov kožušček je bil nekoliko 

bolj kosmat od kožuščka njegovih bratcev in sestric. »Dajmo otroci, prebudite 

se, čaka nas pomembno delo,« je nežno zapela mama Zajklja in se vsakega 

zajčka dotaknila s svojim mehkim gobčkom, da se je ta veselo prebudil. 

Nazadnje je prišla še do Modrega Zajčka in ga požgečkala s svojimi brkci po 

smrčku. Modri Zajček se je nakremžil, nato pa glasno kihnil. Počasi je odprl 

očke in dvakrat utripnil z zajčjimi trepalnicami. »Kam pa gremo?« je vprašal 

zaspano. Mama Zajklja se je nasmehnila: »V deželo boginje Eostre, kjer bomo 

nabrali letošnja velikonočna jajca.« » … v deželo Eostre?« je debelo pogledal 

Modri Zajček, drugi zajčki pa so se mu muzali izza hrbta mame zajklje. Mama 

Zajklja je zavzdihnila: »Modri Zajček, vse pozabiš. Saj veš, da smo se včeraj 

pogovarjali o boginji Eostri, ki ima čudežne kokoši, ki valijo posebna 

velikonočna jajca … si mar sedel na svojih zajčjih ušesih?« Modri Zajček je 

zmedeno pogledal konice svojih visečih uhljev in pričel razmišljati o tem, kako 

neki naj bi sedel na svojih ušesih, saj so vendar prekratka! Toda še preden je 

uspel razvozlati to skrivnost, je mama Zajklja odskakljala iz brloga in ostali 

zajčki so ji pridno sledili. Tako tudi Modremu Zajčku ni preostalo drugega, 

kakor da odskaklja za svojo zajčjo družino. 
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Skakljali so mimo debelih drevesnih debel, mimo veselih spomladanskih 

zvončkov, ki so se jim prijazno smehljali, in mimo grmovij, na katerih so se 

prebujali zeleni popki. Tako so skakljali kar nekaj časa in gozd je postajal vse 

gostejši in temnejši. Temno pa ni bilo samo zaradi vedno gostejših drevesnih 

krošenj, pač pa tudi zato, ker na nebu ni bilo sonca, ki bi s svojimi zlatimi 

sončnimi žarki osvetljevalo gozdno pot. Na nebu so se še zmeraj vztrajno 

nabirali sivi oblaki in ko je zajčja družina priskakljala mimo brloga ježa Mirka, 

je ta počival pred vhodom v svojo luknjo in godrnjal o vremenu: »Vedno te 

sivine … ahh, kdaj bo posijalo sonce … šment pa takšna pomlad, brez sonca.« 

Mama Zajklja se mu je nasmehnila: »Jež Mirko, pozdravljen! Nikar ne 

godrnjaj, saj veš, da po dežju zmeraj posije sonce … « »Dežju?! A zdaj bo pa še 

deževalo?!« se je zgrozil jež Mirko in se postavil pokonci tako silovito, da so se 

zajčki nemudoma skrili za hrbet mame Zajklje. »Ah, Mirko, saj veš, da 

vremenu ne gre ukazovati … toda, ko se zbirajo takšni oblaki, se kapljice dežja 

zgodijo kar same od sebe.« Jež Mirko se je namrgodil, mama Zajklja pa mu je 

pomežiknila v slovo in skupaj s svojimi zajčki odskakljala naprej v gozd.   

Kmalu je zajčja družina prišla do velike skale, ki je stala sredi gozda kot kakšna 

siva gora. Bila je tako visoka, da je s svojim vrhom skoraj dosegala krošnje 

starih hrastov, ki so jo obdajali. In čisto pri tleh, če si zelo zelo dobro pogledal, 

si zagledal majhno odprtino, okoli katere so rasle drobne bele cvetlice. 

Odprtina je bila velika komaj za eno zajčjo šapico in zajčki so začudeno 

pogledali mamo Zajkljo. Niso razumeli, kako bodo lahko prišli skozi tako 

majhno odprtino. Mama Zajklja je opazila njihove začudene obrazke in se 

mirno nasmehnila: »Brez skrbi, Eostra nas pričakuje.« Nato je odskakljala do 

odprtine in vanjo položila cvet ene od narcis, ki jih je nabrala na jasi. Po samo 

nekaj trenutkih čiste tišine se je zaslišal šum, ki je prihajal iz odprtine. Postajal 

je vedno močnejši in močnejši in narcisin cvet se je pričel nekoliko tresti, v 

naslednjem trenutku pa ga je posrkalo v odprtino. Takrat se je skala razprla po 

sredini in iz nje se je zasvetilo v mavričnih barvah s takšno močjo, da so zajčki 

morali zapreti oči. Nato so zaslišali prijazen glas, ki je pel nekakšno nežno, lepo 

melodijo. Odprli so oči in pred seboj zagledali v zraku lebdeč prijazni obraz, ki 

so ga obdajali svetli lasje, prepleteni s cvetovi in jagodami. To je bila boginja 

Eostra, ki jih je prijazno pozdravljala in jih vabila v svoje kraljestvo. Mama 

Zajklja se je boginji priklonila in ji poklonila preostala cvetova narcis. Eostra 

se ji je zahvalila z nasmehom in ji pomežiknila, nato pa je odlebdela v 

notranjost skale in zajčja družina ji je sledila. Ko so vstopili v kraljestvo, se 

zajčki niso mogli načuditi lepotam, ki so jih videli. Tisoče cvetlic se je vzpenjalo 

okoli njih in obletavali so jih rumeni, beli in pisani metulji. Nebo je bilo v 

mavričnih barvah in ves čas je bilo moč slišati prijetno nežno melodijo, ki jo je 

prepevala Eostra. Zajčki niso razumeli, o čem melodija govori, toda mama 

Zajklja je poznala pomen melodije in je zajčkom povedala, da Eostra poje o 

ljubezni in veselju, ki se skriva v vsakem živem bitju. »Tudi v nas?« je 

radovedno vprašal Modri Zajček. »Seveda,« je nadaljevala mama Zajklja, 

»vsako živo bitje se rodi s posebno zlato kroglico v sebi. Ta kroglica leži nekje 

med srcem in trebuščkom in v njej je shranjena brezmejna količina ljubezni in 

veselja.« Modri Zajček se je začudil: »Brezmejna količina ljubezni in veselja?« 

»Ja, to pomeni, da te ljubezni in veselja nikoli ne zmanjka,« je razložila mama 

Zajklja. »Vendar jež Mirko ni prav nič vesel,« je rekel Modri Zajček. Mama 
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Zajklja se je za trenutek ustavila in pomislila, nato pa se je spet nasmehnila: 

»Res je. Nekatera bitja pozabijo na to kroglico v sebi. Preveč se ozirajo na 

stvari, ki so zunaj njih. Na primer na vreme kot jež Mirko, pa na druge stvari 

… na primer na pomanjkanje slastnih želodkov, na preglasne vrane, na hladne 

jesenske noči … pozabijo na kroglico ljubezni in veselja, ki jo nosijo v sebi, in 

zato mislijo, da ljubezen in veselje ne obstajata. To je še posebej značilno za 

ljudi. Ljudje so bitja, ki so večino časa žalostna. Človeški otroci se sicer veliko 

smejejo, toda odrasli ljudje so vedno žalostni in hodijo po svetu otožnih 

obrazov. Prav zato jim mi vsako leto prinesemo posebna velikonočna jajca. Ta 

jajca imajo moč, da jih spomnijo na rojstvo, na pomlad, na ljubezen in veselje, 

ki ju nosijo v sebi že od nekdaj.« Prav v tistem trenutku so prispeli v kokošnjak, 

kjer so bivale čudežne zelene kokoši z rožnatimi kljuni. Te so jih prijazno 

pozdravile in izpod svojih pernatih teles izvlekle vsaka po eno čudovito jajce. 

Modra, rumena, zelena in rdeča jajca so se bleščala s svojimi vzorci; pikčastimi, 

črtastimi, nekatera so bila okrašena celo z majhnimi rožami. Na koncu 

kokošnjaka je bil kup skrbno spletenih košar z naramnicami in mama Zajklja 

je odskakljala tja, da bi košare razdelila svojim zajčkom. Zajčki so si oprtali 

košare in tudi mama Zajklja si je oprtala eno. Pogledala je svojo prisrčno 

družinico zajčkov, od prvega do zadnjega, in ko je s pogledom prišla do 

Modrega Zajčka, je ugotovila, da Modri Zajček nima oprtane košarice. »Kje pa 

imaš ti košarico?« se je začudila. Modri Zajček je skomignil z rameni in 

pogledal v tla. »Očitno jih je zmanjkalo,« je ugotovila mama Zajklja in se hitro 

domislila odlične rešitve. Odskakljala je do največje čudežne kokoši in v 

naročje vzela njeno jajce. Jajce je bilo skoraj zlato, z modrimi ter rdečimi 

črtami, in krasili so ga drobni rdeči cvetovi. Priskakljala je do Modrega Zajčka 

in mu izročila zlato jajce. »Ti boš letos imel prav posebno nalogo. To zlato jajce 

boš nesel v hišo žalostne stare gospe. Njena hiša je nekoliko oddaljena od vasi. 

Našel jo boš prav na robu gozda. Ne moreš je zgrešiti, ker je obdana z 

najlepšimi češnjevimi drevesi daleč naokoli. Vendar pa zelo pazi, da ti jajce ne 

pade iz objema,« je dejala mama Zajklja in Modrega Zajčka potrepljala po 

zajčji glavici. Modri Zajček je bil zelo ponosen, da je dobil posebno nalogo. 

Veselilo ga je tudi, da bo lahko jajce nesel žalostni gospe in ji tako pomagal, da 

se bo spet spomnila na ljubezen in veselje, ki ga je v svoji žalosti pozabila. 

Mama Zajklja je tudi drugim zajčkom razdelila velikonočna jajca, vsakemu je 

v košaro položila po tri, pomahala kokošim v slovo, nato še Eostri, in skupaj s 

svojo zajčjo družinico odskakljala iz Eostrinega kraljestva. Ko so prišli iz skale 

in se je velika odprtina spet zmanjšala na velikost zajčje šapice, je bilo zunaj že 

zelo temno in oblaki so se pričeli gromko prepirati. Grmelo je in tu in tam je že 

padla kakšna dežna kaplja. »Pohiteti bomo morali, zajčki,« je zaskrbljeno rekla 

mama Zajklja. »Veste, kaj morate narediti. Na ta dan smo se pripravljali vso 

zimo, sedaj pa je napočil trenutek, da vsak izmed vas prinese ljudem iz vasi 

velikonočna jajca. Odložite jih v košarice, ki so jih ljudje pripravili pred hišami. 

Morda so jih skrili v bližnje grmovje, zato bodite pozorni in dobro poglejte 

naokoli. Pa pohitite, preden nas dobi dež!« Zajčki so prikimali, tudi Modri 

Zajček je prikimal, in nato so odskakljali vsak v svojo smer.  
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Modri Zajček je trdno držal zlato velikonočno jajce, da ga ne bi izgubil, in 

skakljal proti hiši na robu gozda. Bolj kot je skakljal, bolj si je želel žalostni 

gospe prinesti posebno velikonočno jajce. Ko je ponovno zagrmelo, je pospešil 

in skakljal hitreje in hitreje. Strmel je predse in na vso moč k sebi stiskal jajce. 

Ker ni imel košarice, ni mogel skakljati tako hitro kot drugi zajčki, in se je zato 

njegova pot vlekla in vlekla. Ponovno je zagrmelo in padlo je še več dežnih 

kapljic. »Nikoli mi ne bo uspelo,« je zaskrbljeno pomislil, potem pa pregnal 

slabe misli in pomislil na veselje, ki ga bo jajce prebudilo v duši žalostne stare 

gospe. Nato je pričelo močno deževati in Modri Zajček je ves premočen skakljal 

proti hiši stare gospe. Skakljal je in skakljal in upal, da bo čimprej videl krošnje 

češnjevih dreves. Dež je močil njegov kožušček in vsake toliko je močno 

zagrmelo. Priskakljal je na vrh majhnega hribčka, prekritega z listjem, in takrat 

je pred seboj zagledal hišo, ki je bila obdana s cvetočimi češnjevimi drevesi. Do 

hiše ga je ločilo le še pobočje hribčka, po katerem se je moral spustiti navzdol 

in nato poiskati košarico za velikonočno jajce. Veselo se je pognal po hribčku 

navzdol, v tistem pa se je spotaknil ob velikansko korenino, ki je štrlela izpod 

listja in od presenečenja spustil zlato jajce, da je poletelo po zraku, padlo na 

listnata tla in se nato z velikansko hitrostjo odkotalilo naprej. Tudi Modri 

Zajček se je zakotalil in preden se je uspel ustaviti in se pobrati, se je jajce že 

odkotalilo v visoko travo pred njim in izginilo. Takrat je močno zagrmelo, in 

dežne kaplje so postale debelejše in težje. »Oh, ne!« je vzkliknil Modri Zajček 

in pričel brskati po visoki travi pred seboj, da bi našel izginulo jajce. Tako je 

iskal, vse dokler ni bil popolnoma premočen in prezebel, in se je dan prevesil v 

noč. Naposled se je ves nesrečen odločil vrniti domov.  

Ko je prišel domov, so ostali zajčki že spali, mama Zajklja pa ga je zaskrbljena 

objela: »Kje si hodil, Modri Zajček?« Modri Zajček ni upal povedati, da je 

izgubil jajce in je samo zajokal. »Ah, Modri Zajček, oprosti, prezahtevno nalogo 

sem ti dala. Vem, do hiše ob gozdu je daleč … in potem to neprijazno vreme … 

ne skrbi, vse bo še dobro, kmalu se ti bo osušil kožušček in lahko boš zaspal s 

svojimi bratci in sestricami,« ga je tolažila mama Zajklja. Modri Zajček pa je 

ves nesrečen, v joku zaspal kar tam, v njenem naročju. Bil je utrujen, izčrpan 

in žalosten. 

Naslednje jutro se je prebudilo v sončnih žarkih in vsi, razen Modrega Zajčka, 

so se prebudili in se pričeli igrati pred brlogom, ko se je mama Zajklja vrnila z 

gozdnimi jagodami za zajtrk. Nabrala jih je po tem, ko je preverila, da so vsa 

velikonočna jajca prejšnji dan našla svoje mesto. »Modri Zajček, pridi na 

zajtrk,« je zaklicala mama Zajklja in pomolila glavo v luknjo, kjer je Modri 

Zajček počasi pričel odpirati svoje zajčje očke. Ko se je prebudil, se je sprva 

razveselil sončnih žarkov, ki so pronicali v luknjo, pa slastnih jagod, ki jih je 

zavohal. Toda takoj zatem se je spomnil nesrečnega včerajšnjega dne, ko je 

izgubil velikonočno jajce, eno in edino, ki bi ga mogel odložiti v košarici stare 

gospe, v hiši ob gozdu, z najlepšimi češnjevimi drevesi. »Pridi, Modri Zajček!« 

je še enkrat zaklicala mama Zajklja in spet pomolila glavo v luknjo. Modri 

Zajček se je namrdnil in se stisnil v kot. »Kaj pa je narobe?« je radovedno 

pogledala mama Zajklja. Modri Zajček je bil sprva tiho, nato pa se je le odločil, 

da mami zajklji pove, kaj se je pripetilo prejšnji dan. Tiho je pričel govoriti: 

»Včeraj sem tekel na vso moč, da bi mi uspelo zlato jajce prinesti v košarico 



Publikacija Modri Zajec, marec 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

6 
Izdelavo publikacije sofinancira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

žalostne stare gospe. Dežne kaplje so padale na moj kožušček in nisem jasno 

videl pred seboj. Spotaknil sem se na korenini, tik nad hišo ob gozdu. Takrat 

mi je jajce padlo iz objema in se odkotalilo … « » … odkotalilo se je naravnost 

v košarico stare gospe,« ga je prekinila mama Zajklja in se nasmehnila. Modri 

Zajček jo je začudeno pogledal. »Točno tako,« je nadaljevala mama Zajklja, 

»žalostna stara gospa svojo košarico že leta in leta nastavlja ob vznožju hribčka, 

kjer jo skrije v visoki travi, saj jo drugače odnesejo srake. Težava pa je tudi v 

tem, da je tako nikoli ne najde noben zajec, ki prinese velikonočno jajce. Do 

zdaj so vsi zajčki, ki so prejšnja leta nosili jajca k žalostni stari gospe, jajca 

nastavljali pred vhodom ali na okensko polico, vendar so jih srake zmeraj 

odnesle. Stara gospa še nikoli ni prejela velikonočnega jajca, čeprav je vsako 

leto nastavila košarico in je zato za zmeraj ostajala žalostna. Toda letos je bilo 

drugače. Danes mi je vsa vesela povedala, da je v košarici v visoki travi našla 

zlato jajce, okrašeno drobnimi rdečimi cvetkami. Bila je presrečna!« »Toda … 

« je bil zmeden Modri Zajček, pa ga je mama Zajklja spet prekinila: »Vse se 

zgodi z razlogom, Modri Zajček. Tudi to, da si se spotaknil ob veliko korenino 

in je jajce poletelo po zraku, se odkotalilo v visoko travo in nato naravnost v 

košarico žalostne stare gospe. Včasih se stvari uredijo kar same od sebe. Še 

posebej takrat, kadar delamo stvari z ljubeznijo in veseljem. Ti si to jajce včeraj 

nesel z veseljem in srčno željo, da ga prineseš v košarico žalostne stare gospe, 

in uspelo ti je. Čeprav si padel in mislil, da ti ni uspelo, je tvoja želja bila dovolj 

močna, da je jajce našlo pot do košarice.« Modremu Zajčku se je gobček 

razlezel v širok nasmeh: »In zdaj nisem srečen samo jaz, ampak prvič v 

življenju je srečna tudi stara gospa. Nič več ni žalostna!« »Tako je,« se je 

nasmehnila mama Zajklja in Modremu Zajčku pred smrček pomolila dišečo 

jagodo. Modri Zajček jo je veselo snedel in se pridružil bratcem in sestricam na 

dvorišču, ki so se sladkali z jagodami in peli pesmico o pomladi.                
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POBARVANKA. Kakšne barve je bil naš glavni junak? In kakšne barve je bilo jajce? 

Nariši manjkajoči vzorec na jajcu. Kakšen vzorec je bil narisan na jajcu? 

 

  



Publikacija Modri Zajec, marec 2016 | Organizacija Modri Zajec 
 

8 
Izdelavo publikacije sofinancira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

LABIRINT. Pomagaj Modremu Zajčku do hiše ob gozdu tako, da s svinčnikom 

zarišeš pravo pot. Vama bo uspelo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVIZ. Ali znaš odgovoriti na spodnja vprašanja? 

 

a) Rožnati 

 

 

 

 

 

 

1. Koliko narcis je nabrala mama Zajklja?  

  

a) 5 

b) 2 

c) 3 

 

2. Kako je bilo ime boginji pomladnega 

prebujenja?  

a) Pomlad 

b) Eostra 

c) Mirko 

 
4. Kaj je mama Zajklja naslednje jutro 

prinesla za zajtrk? 

a) jagode 

b) velikonočna jajca 

c) posebna žita 

 

3. Kakšne barve so bili kljuni čudežnih 

kokoši?  

a) rdeči 

b) rožnati 

c) modri 

 

Rešitve: 1.c, 2.b, 3.a, 4.b  

 


