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Viktor Sabine
Buchwald

Ilustrirala
Kristina Krhin

in skrivnostna
očala



Ko se je rodil Viktor, so bili vsi veseli. Mama, oče in sestra Eva.
Tudi babica in dedek. Tete in strici prav tako. In še kdo.
Še preden so Viktorja oblekli, sta mu mama in oče nataknila očala.
Ta so bila prav takšna, kakršna sta nosila sama.
Okrogla s svetlomodro obarvanimi stekli. Tudi sestra Eva je imela 
takšna očala. Babica in dedek tudi. Tete in strici prav tako. In še kdo.
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Ker je imel Viktor svetlomodra očala
že od vsega začetka, se sploh ni zavedal, 
da jih ima. Zato jih tudi nikoli ni snel.
Nosil jih je vsak dan, tako podnevi
kot tudi ponoči – tako kot vsi v njegovi 
družini. Očala so jim bila priraščena,
kot njihova glava ali noga. 

Zdaj je Viktor že večji.
Še vedno nosi svoja očala.
Zato ve, kako in kaj je na tem svetu.
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Ker ima svetlomodra očala, Viktor ve,
kaj je lepo in kaj grdo.
Ve, da so beli oblaki lepi,
saj so kot mehka blazinica.
Ve, da so sivi oblaki grdi,
saj iz njih bliska in grmi.
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Ker ima svetlomodra očala, Viktor ve, kaj je okusno in kaj neokusno. 
Ve, da je čokoladna torta s kupčkom sladke smetane nadvse okusna in
da je kvargelj neokusen, prav nagravžen, saj ima oster okus in močen
vonj po oznojenih nogah. 
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Ker ima svetlomodra očala, Viktor ve, kdaj je priden in kdaj poreden.  
Ve, da je priden, ko pozorno posluša očetov nauk:
»Pazi, nož je oster! Lahko se urežeš!« in ve, da je poreden, kadar se upre 
maminemu navodilu: »Ne koplji lukenj sredi vrtne grede!«
in vseeno med solato išče črve.


