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1. prizor 

 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA: Dan v knjižnici se zaključuje. Še zadnji bralci so 

izbrali knjige in z njimi odšli novim zgodbam naproti, preostale knjige so 

pospravljene. Lahko noč, ljube prijateljice. 

Knjižničarka Lucija ugasne luč. 

LEKSIKON Danes je bilo izposojenih 27 in vrnjenih 19 knjig iz našega 

oddelka. Nobene posebnosti, vsi smo živi in zdravi. Mene osebno je prelistalo 

trinajst otrok. Trije so iskali po kraljestvu živali – še vedno predvsem 

dinozavre - dva so zanimale naravne nesreče – vulkani in tornadi, dvema so 

brali starši, eden je gledal slike vesolja, ostalo pa sem prespal.   

UČBENIK Se že spet hvali. Domov te ni pa nihče vzel, ker si težek kot cent, 

veliki šef Leksikon. 

KNJIGA LJUDSKIH PESMI, ki vselej kuje rime Joujou, jaz pa sem vesela, da 

sem ostala tu, z vami, dragi frendi, saj na obisku pri ljudeh mi večkrat je hudo. 

Me furajo po veselicah, puščajo po mastnih mizah, kaplje vina in pot 

harmonikarjev, padajo po meni. Joujou, ni mi to življenje čist prou. 

UČBENIK Kaj drugega bi res težko pričakovala, saj si Knjiga ljudskih pesmi. 

LEKSIKON sarkastično Bog ti pomagaj. 

CEDEJKA Mogoče bi ti pa koristilo, če bi se naučila angleško. 

UČBENIK No, pa se je oglasila naša kozmopolitanka. Cedejka. 

KNJIGA LJUDSKIH PESMI Kul je angleščina in angleške rime kulske, kul je 

Amerika hip hopova mamica. Jutri. Jutri. Jutri zares začnem in se kulski jezik 

naučim, da rime še bolj kulske skujem in odpotujem in sanjsko kariero 

zasnujem.  

KARTONKA Jaz pa še brati ne znam. Kaj šele angleško. 

UČBENIK In tudi nikoli ne boš znala, saj si otroška kartonka brez besed.  

KARTONKA zajoče. 

UČBENIK No, no, zato pa zgledaš krasno. Tvoje barve in ilustracije so res 

lepe.  

KARTONKA še vedno tiho joče. 

SLOVAR zagode in pove nekaj nerazumljivega. 
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UČBENIK Poglej raje tega reveža, berbersko – mongolski slovar, odkar je tu 

ga nihče ne razume. 

SLOVAR se namrdne, obrne stran in zaspi. 

UČBENIK In večino časa prespi. Kaj bi si človek ali knjiga sploh lahko 

pomagala z njim?! 

NOVA KNJIGA Mene pa še nikoli nihče ni vzel s seboj domov. Čisto po 

novem še dišim. 

VELIKA KNJIGA PRAVLJIC To je zato, ker si zares čisto nova. Boš videla, 

vsak čas boš odšla na potep po svetu in potem nam boš pripovedovala 

zgodbe o svojih bralcih. 

KARTONKA se razvedri Mene si izposodijo bolj okuševalci kot bralci, veš. In 

je prav zabavno, saj me vedno najprej ugriznejo. Res da malo zaboli, a hitro 

začne žgečkati, ker so otroška usta povečini še brez zob in potem se tako 

smejem, da me premetava kot na makedamski cesti. 

KIČI teatralno Oh, da bi bila duda za otroke... Znorim, osivim! 

NOVA KNJIGA Ampak jaz sploh ne vem, kakšna knjiga ali pa duda sem, ker 

me še nihče nikoli ni odprl, prelistal in prebral. 

VELIKA KNJIGA PRAVLJIC Nekoč... Nekoč je za devetimi gorami in devetimi 

vodami v majhni knjižnici živela prav takšna knjiga kot si ti.  

NOVA KNJIGA In, in? 

UČBENIK In živela je srečno do konca svojih dni. Pika. 

NOVA KNJIGA Sem dobra za pojest? Sem čista kakor sneg? Sem zdrava 

kakor med? Sem poučna kot balet? Sem sploh v verzih? 

KNJIGA LJUDSKIH PESMI priredba znane ljudske pesmi Al se al se boš kej 

rada imela, ko boš slišala, kar boš hotela? Al se boš z obiska vrnila in nam 

nasmeh poklonila? 

VELIKA KNJIGA PRAVLJIC Bodi potrpežljiva. 

LEKSIKON Kdo nas izposoja in vrača, kdo najbolj nežno naše strani obrača, 

kdo nas v police zlaga in nas s pravimi prijatelji oblaga? 

KNJIGE V EN GLAS Naša knjižničarka Lucija. 

LEKSIKON zakliče Glasba! 

KNJIGE V EN GLAS prepevajo 

Knjiga, knjigi, knjige 

to sem jaz in ti, mi vsi 
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HaHaHaHa 

Knjiga je najboljša pirjateljica (poje Leksikon) 

Brez knjige siv se zdi dan (poje Kiči) 

Knjigi poklonim del svojih sanj (poje Knjiga ljudskih pesmi) 

Berem knjigo dan na dan, vsak dan (poje Velika knjiga pravljic) 

Ob knjigi lahko jočem, se smejim, jezim (poje Nova knjiga) 

S knjigo lepše živim (poje Kartonka). 

In se učim. In se učim. (poje Učbenik) 

Pesem v ritmu mrmranja zaključi Berbersko-Mongolski slovar. 

 

Kmalu potem se zasliši knjižje smrčanje. 

NOVA KNJIGA: Ne morem spati. Ne morem več čakati. Razmšlja. Vem, kaj 

bom. Takole bom naredila. Nekaj strani bom prepognila in na njih zaspala. 

Auuu, to boli. Jutri me mora kdo opaziti v tem čudnem položaju. 

 

2. Prizor 

 

Nov dan v knjižnici. Vrvež obiskovalcev. Vmes se sliši Lucijin glas: Kako lahko 

pomagam? Kaj iščete?  

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Dan v knjižnici se zaključuje. Še zadnji bralci so 

izbrali knjige in z njimi odšli novim zgodbam naproti, preostale knjige so 

pospravljene. Kaj pa je to? 

NOVA KNJIGA čisto potiho Nič. Nič. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Joj, to pa mora boleti. Čakaj, da ti poravnam nazaj 

strani. Pa čisto nova si še. Bolj moraš paziti nase. Kdo te bo pa vzel s seboj 

domov vso pomečkano? Zdaj pa res lahko noč, ljube prijateljice. 

Ugasne luč. 

LEKSIKON (na hitro) Noter 32, ven 29 knjig, dan brez posebnosti, razen Nove 

knjige. Kaj pa je bilo s teboj? Zakaj si spala na zavihanem robu?   

KNJIGA LJUDSKIH PESMI v rap slogu  To vendar boli in mišice slabi. Kdo 

obsede te, a to knjižni demon je?! 

NOVA KNJIGA Upala sem, da me bo kdo opazil. (veselo) In me vzel s seboj 

domov. 
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KIČI Kaj vendar pade na pamet tem mladičem! (patetično) Na tem mestu je 

prav, da vsem povem, kako srečna sem v svojih roza platnicah in tako 

ponosna na svoj zlat naslov, da mi sploh ni več pomembno, ali me kdo vzame 

s seboj domov ali ne. 

UČBENIK Srečna na svoj kičasti način.  

KIČI Srečna, ker imam tako bleščeče strani in če pritisneš na pravo mesto, 

kar zapojem od sreče. 

UČBENIK sarkastično Ja, vsak dan bolj in bolj srečna. 

KIČI čisto prevzeta sama nad seboj Jaz sem kraljična med knjigami. 

UČBENIK Me prav zanima, kaj bo ostalo od tebe - kraljična, ko se boš 

obrabila. Ko tipke na tvojih straneh ne bodo več tako cvilile. 

KIČI Ti, matematični učbenik – pametnjakovič, tečna kot ti zagotovo ne bom. 

UČBENIK A od tvojega bleščečega kiča ne bo ostalo nič. 

KIČI Bom pa do takrat vsaj zabavala otroke.  

UČBENIK Treba jih je tudi kaj naučiti. 

CEDEJKA Vaju je pa res težko poslušati. Sam imam dovolj skrbi, ko moram 

misliti še na svoj cd. 

NOVA KNJIGA Kakšen cd? 

CEDEJKA Jaz sem knjiga s cdjem, da lahko knjigo obenem bereš in 

poslušaš. Učim angleščino and using audio material is very common for 

learning english. 

NOVA KNJIGA In kaj te potem skrbi? 

CEDEJKA Veliko me jemljejo s seboj domov in sem nenehno v strahu, da bi 

mi opraskali cd in ne bi bil več uporaben. In potem (se zamisli) in potem bi 

umrl. 

NOVA KNJIGA prestrašeno Ali knjige tudi umremo? 

LEKSIKON V večini primerov nas pozdravijo. Včasih na novo povežejo, 

utrdijo platnice in očistijo umazanijo. Nekatere pa tudi odnesejo v skladišče. 

KARTONKA In tam jih prekrije prah in nanje vsi pozabijo.  

SLOVAR protestira. 

UČBENIK Kdo bi razumel tega reveža?! 

LEKSIKON Knjige pospravi in večkrat tudi ozdravi. Kdo je to? 

VSE KNJIGE V EN GLAS Naša knjižničarka Lucija. 

LEKSIKON zakliče Glasba! 
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KNJIGA LJUDSKIH PESMI je danes tako dobro razpoložena, da zraven 

prepeva v rap stilu Tako je skrbna, tako je lepa, tako pozorna, naša knjižna 

mama. Zdaj pa vsi roke gor! A je naša Lucija največja faca? 

KIČI Danes jaz vodim knjižno aerobiko. Knjige moramo biti lepe in fit. Gremo, 

kolegi in kolegice... In ena in dva in ena in dva. Se uležeš na tla. Na široko 

odpreš svoji stranici. Vsak list posebej obrneš. Najprej na eno stran. Kar v 

miru. Vzemite si čas. Osredotočite se na dihanje. Vsak list. Vdih. Izdih. In zdaj 

še nazaj. Počasi prelistajte strani. Vdih. Izdih.  

Knjige počasi popadajo po tleh. Premaga jih spanec. 

le Nova knjiga ne more spati in nemirno tuhta. Tako dolgo se premetava po 

svoji polici, da pade na tla.  

NOVA KNJIGA Ne morem spati. Ne morem več čakati niti enega dneva več. 

Razmšlja. Vem, kaj bom. Skočila bom s knjižne police, saj ni tako visoko in 

jutri me bo zagotovo kdo opazil. 

 

3. prizor 

 

Nov dan v knjižnici. Vrvež obiskovalcev. Vmes se sliši Lucijin glas: Kako lahko 

pomagam? Kaj iščete?  

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Dan v knjižnici se zaključuje. Še zadnji bralci so 

izbrali knjige in z njimi odšli novim zgodbam naproti, preostale knjige so 

pospravljene. Se ustavi. Skoraj pospravljene. Spet ti, kaj pa delaš na tleh? 

NOVA KNJIGA čisto potiho Nič. Nič. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Veš, včasih kakšen obiskovalec knjigo odloži na 

napačno polico in potem lahko traja celo večnost, da jo najdem in zložim 

nazaj na njeno polico. Srečo imaš, da sem te danes našla jaz in ne kakšen 

obiskovalec. Lahko noč, prijateljice. 

Ugasne luč. 

LEKSIKON (hitro) 23 noter, 26 ven – še vedno smo na plusu, vse so se vrnile 

zdrave in pretežno zadovoljne. Le ena slikanica se je pritožila zaradi 

pobruhane strani. (jezno Novi knjigi) Kaj je pa spet s teboj? Kako si padla na 

tla? 

NOVA KNJIGA navihano Dolgo sem se premetavala po polici. Potem pa 

skočila. 
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KARTONKA Hočeš reči, da si zanalašč padla po tleh? 

NOVA KNJIGA pokima Saj ni skoraj nič bolelo. 

LEKSIKON Mlada kolegica, pamet v roke! Veliko srečo imaš, da te je 

knjižničarka še pravi čas našla, ker včasih se knjige, ki jih obiskovalci odlagajo 

na napačna mesta, strašno dolgočasijo na napačnih policah in lahko obveljajo 

tudi za izgubljene.  

UČBENIK Mogoče se je prav to pripetilo našemu slovarju? 

SLOVAR zagodrnja v spanju. 

KNJIGA LJUDSKIH PESMI Kdor cele dneve spi, temu očitno za živeti ni in 

kdor jezika ne zna, ta le godrnja in mrmra in godrnja in brundada. 

VELIKA KNJIGA PRAVLJIC prigovarja Novi knjigi Kmalu te čaka popotovanje 

v svet. Vse knjige odhajamo in se vračamo, takšna so naša življenja. 

Sklepamo prijateljstva z našimi bralci in zgodi se, da drug drugega še dolgo 

nosimo v srcu.  

NOVA KNJIGA neučakano In enkrat sem bila že skoraj izposojena. Res! 

Prinesli so me že do izposojevalnega pulta, potem pa so si premislili. In zdaj 

res ne morem več čakati. Dovolj imam.  

VELIKA KNJIGA PRAVLJIC Vse ob svojem času. Tudi pri ljudeh nam ni 

vedno lepo, veš. 

LEKSIKON Pri ljudeh kar pozabi na večerno zabavo, tako boš utrujena od 

nenehnega obračanja strani, da boš zaspala kot top. 

UČBENIK In nobenega dnevnega počitka in dremeža kot tu v knjižnici. 

NOVA KNJIGA Ampak spoznala bom tudi knjige, ki živijo pri ljudeh in so 

samo njihove. 

LEKSIKON Te so pa sploh dolgočasne, ker jih redko kdo prebere. In ker so 

po večini samo za okras doma, so postale tako fine, da se še pogovarjati več 

nočejo. 

UČBENIK Kaj? Kaj? Skisali so se jim možgani, splesnele strani, ker jih nihče 

ne uporablja, ker ni nikomur mar za njih. 

KARTONKA se pritoži Mene pa potem otroci še preveč uporabljajo in 

ponavadi še en teden po tem, ko se vrnem na domačo polico, ne morem 

mirno spati. 

KIČI Mene bi od navdušenja največkrat kar raztrgali. 

UČBENIK Na meni pa najraje kar zaspijo. 
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KIČI Potem bi te pa morali brati zvečer v postelji kot uspavanko za lahko noč. 

UČBENIK se namrdne Zase se brigaj. 

KNJIGA LJUDSKIH PESMI Iščem cedejko. Nikjer je ni. Kaj bo z najinimi 

angleškimi uricami? 

VELIKA KNJIGA PRAVLJIC Šla je na delo, a se kmalu vrne. 

LEKSIKON Kdo od nas največkrat odide in se največkrat vrne? 

KNJIGE V EN GLAS Naša knjižničarka Lucija. 

LEKSIKON Pa sem vas. Ni naša knjižničarka Lucija! V mislih sem imel 

cedejko.  

KIČI zakriči Gremo vsi, v šolo k cedejki! 

A, B, C, and D, 

Pray, playmates, agree. 

E, F, and G, 

Well, so it shall be. 

J, K, and L, 

In peace we will dwell. 

M, N, and O, 

To play let us go. 

P, Q, R, and S, 

Love may we possess. 

W, X, and Y, 

Will not quarrel or die. 

Z, and ampersand, 

Go to school at command. 

 

Zasliši se knjižno smrčanje. 

VELIKA KNJIGA PRAVLJIC Dobro me poslušaj, Nova knjiga! Tako bova 

naredili: skrij se med moji platnici, jutri je dan za pravljično uro in obljubim ti 

izlet do pravljične preproge. Tam pa boš skočila na plan in očarala kakšnega 

otroka, da te bo vzel s seboj domov. Velja? Nova knjiga se stiske v Veliko 

knjigo pravljic. Oooo, se smeje, poglej me, kakšna visoko noseča knjiga sem 

postala s teboj. 

NOVA KNJIGA še tiho zašepeta Lahko noč, prijatelji, jutri grem pa čisto zares 

na pot. 
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4. prizor 

 

Nov dan v knjižnici. Vrvež obiskovalcev.  

KNJIŽNIČARKA LUCIJA naznani Pravljična urica. S police vzame Veliko 

knjigo pravljic in takoj odkrije med njenimi platnicami tudi Novo knjigo. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA: Spet ti, hm, kaj naj s teboj?! (bolj strogo) Tukaj 

počakaj, po pravljični uri se pogovoriva!  

NOVA KNJIGA Saj nisem naredila nič narobe. A je slabo, če knjiga želi 

izvedeti, kakšna je? Noooo, kakšno zgodbo pripovedujem? Ali res nihče ne 

razume, da si želim le čimprej na potep, na obisk, v svet? Vsake toliko jo 

strese in od straha ji zašumijo listi. Kaj pa če me bo odnesla v skladišče? In 

tam pozabila name? In potem nikoli ne bom videla sonca in nihče me ne bo 

prebral in ne bom vedela, kakšna knjiga sem in zaradi praha me bodo vse 

strani srbele in brez prijateljev bom in pozabila bom govoriti in nikoli se ne 

bom naučila pisati in in in in najbolj strašno življenje me čaka. 

Vrne se knjižničarka Lucija. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA No, povej mi zdaj, lepa, nova knjiga, kaj te muči? 

NOVA KNJIGA Tako rada bi bila izposojena. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Pa kam se ti tako mudi? Si že dobro spoznala svoje 

knjižne prijatelje? So ti povedali, kako je pri bralcih? 

NOVA KNJIGA Vse že vem. Le tega ne, kdo sem. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA No, pa poglejmo. Jo vzame v roke in začne prebirati. 

Zdaj mi je vse jasno.  

NOVA KNJIGA (spet neučakano) Kaj? Kaj? 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Razumem zakaj si tako neučakana? 

NOVA KNJIGA (še bolj neučakana) Zakaj? Zakaj? 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Ti si knjiga najlepših družinskih izletov. Vsaka tvoja 

stran je vabilo na potepanje. 

NOVA KNJIGA (se razvesli) Še. Še. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Glej, tu je vabilo v Škratovo deželo. Poslušaj: V 

gozdu, kamor vodi skrivnostna pot, vam bodo škrati puščali znamenja, da 

najdete pravo smer. A navihani škratje se ne pokažejo, dokler ne pridete na 

cilj. Obrne še nekaj strani. In tako naprej po krasnih poteh naše dežele. 

NOVA KNJIGA In zakaj me potem nihče ne vzame s seboj na izlet? 
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KNJIŽNIČARKA LUCIJA Zunaj je zima in to boš preživela z menoj v knjižnici, 

od pomladi do jeseni boš pa ves čas naokrog in drugače kot z vnaprejšnjo 

rezervacijo, te sploh ne bo mogoče dobiti. Veliko se boš vozila z avtomobilom, 

vlakom, kolesom, obiskala boš vsa znana mesta in manj znana kraje naše 

dežele. 

NOVA KNJIGA Komaj čakam.  

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Zaenkrat pa te lahko povabim le na izlet po knjižnici 

in ti pokažem, kako se knjiga izposodi. Si za? 

NOVA KNJIGA Sem.  

KNJIŽNIČARKA LUCIJA: Sedi mi na ramo in greva do pulta za izposojanje.  

NOVA KNJIGA Poglej, moje prijatelje. Veliko knjigo pravljic, ki me ves čas 

tolažil. In leksikon. Pa učbenik za matematiko in Kiči. Zdravo, Kiči! 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA se nasmehne Tako jo kličete?  

NOVA KNJIGA Ja, ona je naša kraljična. Se pa z Učbenikom za matematiko 

ves čas prepirata. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Zakaj? 

NOVA KNJIGA Imata čisto nasproten pogled na to, kaj je naše, knjižno 

poslanstvo. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA To si pa lahko predstavljam, ja. 

NOVA KNJIGA Tam je še Knjiga ljudskih pesmi, ki tako rada kuje rime in se 

trenutno uči angleško. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA se smeje. 

NOVA KNJIGA Pa berbersko-mongolski slovar, ki ga nihče ne razume. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Kaj? Slovar je tu? 

NOVA KNJIGA samo rahlo pokima Mhm. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA strogo On mora pa takoj z menoj v skladišče. 

NOVA KNJIGA Neeee. Prosim, ne nesi ga v prah, ne pusti ga na knjižjem 

pokopališču. Res ga nihče ne razume, a je dober prijatelj in zabavna družba.  

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Kakšno pokopališče, kakšen prah? 

NOVA KNJIGA V skladišču. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA To so pa traparije. V skladišču ima vsaka knjiga 

svojo sestro dvojčico in prav tako lepo se imajo kot ve tukaj. In že čez dan 

plešejo do onemoglosti. Berbersko-mongolski slovar pa je čisto posebna 

knjiga, zato ga moram spraviti v omaro RR. 
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NOVA KNJIGA Kaj pa je omara RR? 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA To je omara za redke, dragocene in zelo stare 

knjige. Reče se jim raritete. Tako stare so, da večino časa prespijo. 

NOVA KNJIGA Spi pa res veliko. 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Nimajo več tudi nobenega družinskega, knjižnega 

člana in so edine na svetu. Z njimi se dela v rokavicah. 

NOVA KNJIGA Čisto zares? 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Čisto zares. V čistih, snežno belih rokavičkah. Zelo 

je dragocen. 

NOVA KNJIGA Vau, potem je pa ta slovar res frajerski. In tudi malo žalosten. 

In preden gre v to posebno omaro... 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA ...ki je težka kot svinec, da ji tudi ogenj ne pride do 

živega... 

NOVA KNJIGA ...si zasluži eno super poslovilno zabavo. Prideš tudi ti? 

KNJIŽNIČARKA LUCIJA Z veseljem. 

LEKSIKON Glasba! 

Zasliši se glasba. 

LEKSIKON pa med zabavo kriči S knjigami živi, za njih lepo skrbi in z njimi isti 

jezik govori, kdo je to? 

KNJIGE V EN GLAS Naša ljuba knjižničarka Lucija. 
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