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ODNOS 

 

Tema. Na prvi pogled sama črnina, brez življenja. Brez svetlobe, brez zvoka. V črni tišini se je prebujal 

drobcen Žir. Postajalo mu je toplo in tesno v njegovi ovojnici. Bilo je ugnezdeno v prgišče prsti pod 

snegom in odkar je postajalo topleje in je teža snega pričela popuščati, je malo seme hrepenelo. V 

drgetu se je prebujalo iz zimskega spanja, kamor ga je bila mati položila v jeseni. Zimo je prespalo v 

varnem naročju matere Zemlje. Zdaj mu je postajalo tesno, kajti Voda je kar naprej prihajala in 

prihajala ter mu govorila, da naj se ne boji sprememb. Prinašala mu je hranila, ga božala in negovala. 

Seme se je napenjalo in trepetalo in pričelo še bolj hrepeneti po toploti. Ko mu je počila lupinica je 

prestrašeno pokukalo izza roba ovojnice. S koreninico se je nežno dotaknilo vlažne prsti in se zvedavo 

zarinilo vanjo. Prst je dovolila zvedavčku, da jo razmakne in mu prepustila prostor za raziskovanje.  

Seme je bilo navdušeno ob spoznanju, da je svobodno. Še vedno se je trdno držalo ovojnice, a je že 

spoznalo, da lahko požene korenino kamorkoli želi. Mati narava bo dovolila, da se zemlja razmakne in 

kamen prekolje, če bo želelo tam raziskovati. 

Žir ni bil nič plašen in hitro se mu je porodila misel, da bi bil rad kaj več, kot la drobna koreninica in se 

odpravil toploti na proti. Pogumno se je odločil, da prepusti koreninam raziskovanje črnine, ter se 

pričel vzpenjati in raziskovati. Odplazil se je tesno ob svoji varni ovojnici in se na drugi strani odločil, 

da jo pusti v varnem naročju zemlje. 

Prebijal se je skozi vedno tršo plast prsti in bil mnogokrat utrujen. Bil si je ranil poganjek, kar ga je 

sprva zaskrbelo, a je kaj kmalu opazil, da si lahko ojača zgornjo plast novo nastajajočega poganjka z 

debelejšo zaščito. Opazil je bil kako svetloba prodira vedno bliže in sanjaril o svetu tam onkraj. Dobro 

se je bil pripravil za srečanje z neznanim, ki ga je vabilo bolj in bolj. Vplivalo je nanj s tako močjo, ki si 

je ni znal razložiti. V sebi je kipel od energije in njegovo fizično telo se je pričelo spreminjati. Droben 

žir ni bil več majhno seme, bil je vseobsegajoč, tako zgoraj, kot spodaj in te nerazložljive spremembe 

so ga begale in skrbele. Kaj se dogaja z njim? Takrat sta se prvič dotaknila. 

»Dobrodošel, drobceni.« Koreninica se je zdrznila. Do sedaj je bila sama samcata, sedaj se je je 

dotaknilo nekaj, kar do sedaj ni poznala. Kalček zgoraj je vztrepetal, a svoje koreninice ni mogel 

odmakniti. Prst se ga je oklepala z vseh strani kakor skalovje in vse bi dal, da bi bil lahko zbežal. »Ne 

boj se, mala. Nič hudega ti ne bom storila.« »Kdo si?« je prestrašeno vprašal mali kalček in si želel, da 

bi se bil lahko skril nazaj v varen objem svoje semenske lupine. »Skrbela bom zate, dokler ne zrasteš. 

Ime mi je Smreka.« »Pozdravljena Smreka,« se je Žir malce sprostil. »Kako to misliš, da boš skrbela 

zame? Saj sem že velik in kar dobro mi gre!« Smreka se je zasmejala in s koreninico objela malega 

otročička: »Res je, dobro ti gre. A ne veš še vsega. In vsega ne zmoreš sam.« »Seveda zmorem vse,« 

se je uprlo malo bitje. Kar poglej me, imam koreninice že kar široko razprostrte in raziskujem v drugo 

stran. Nič mi ne manjka in ničesar me ni stah.« Mali nadobudnež je Smreko strašno zabaval, saj se je 

od njenega smeha treslo vse okrog nje. »Kako to narediš?« je zanimalo Žir. »Kaj? Kako naredim kaj?« 

ga je vprašala začudeno. »Da se stresem z vso prstjo vred?« »No, vidiš, da ne veš vsega!« mu je 

odvrnila Smreka. Žir je priznal, da najbrž res ne. Poprosil jo je bil naj ga nauči, a je v odgovor dobil 

samo novo potresavanje prsti okrog njega. 
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Smreka ga je nežno držala za koreninico in kot je obljubila se ni odmaknila stran. Sčasoma ji je pričel 

zaupati, pa se je je sam močneje oklenil. Kmalu so njegove korenine naletela na korenine drugih 

rastlin in skoraj vse so se mu vljudno predstavile in obljubljale, da mu bodo pomagale pri rasti in 

učenjih. Smreka je ostajala njegova najtesnejša zaveznica in mu je preko svojih korenin dostavljala 

hranila, ki jih je potreboval za rast. Žir se je počutil dobro, saj mu ni manjkalo prav ničesar. Bil je zdrav 

in močan. Še vedno je tičal v zemlji in se vzpenjal, še vedno je hrepenel po nečem več. Vrh poganjka 

je pričel spreminjati obliko in se pretvarjati v nekaj česar si Žir ni znal razložiti. Pripovedoval je Smreki 

o svojih občutkih in smreka je vedno prisluhnila. »Veš mali, kmalu bo vse drugače.« Žir ni razumel, kaj 

bi to pomenilo: »Kako to misliš, drugače?« »Boš že videl. Kmalu se bo zgodilo.« »Kaj se bo zgodilo?« 

»Pokukal boš ven.« »Ven? Misliš v svetlobo? Če to misliš, lahko tudi verjameš, da sem to že uganil! 

Nisem neveden, da veš!« »Vem, da nisi, a ne veš še vsega.« »Ti pa veš vse?« »Seveda ne. Jaz vem 

samo kako je biti smreka.« »In kako je biti smreka?« je bil zvedav malček, ki kar ni prenehal z 

vprašanji. »Biti smreka je lepo.« »Tudi biti Žir je lepo,« je bil vztrajen malček. »Seveda je. Prav imaš. A 

biti Žir je drugače, kot biti Smreka. Nikoli mi ne boš podoben.« »Kakšen pa bom?« ga je zanimalo. »Ti 

misliš, da si žir, pa že dolgo nisi samo to.« »Kako nisem?! Seveda sem, od koreninic, do popka!« »Pa 

mi povej, kaj skriva tvoj popek, vsevednež?« ga je dregnila Smreka. »Saj veš, da ne vem,« je zvenel 

nekoliko užaljen. »Še tega ne vem, kam me ta popek pelje. Daj mi povej, Smreka, kaj me čaka tam 

zunaj?« » Čisto nov svet.« »Čisto nov svet? Kaj to pomeni, pripoveduj!« je prosila rastlinica in Smreka 

ni nikoli razkrila preveč: »Tam zunaj so novi prijatelji. Pa tudi neprijetne zadeve, a ne želim ti 

pripovedovati vnaprej. Moraš najprej doživeti, potem boš razumel razlago. Prej ne.« Žir ni vedel, kaj 

naj si misli. Najbrž je tako, kot pravi Smreka: »Nič mi ne bo ušlo.« To bo moralo zadostovati, dokler se 

ne bo Smreka odločila, da je čas za pogovor o izkušnjah, o katerih sedaj ni vedel še ničesar.  

Nekega dne je njegov poganjek prikukal na plan, skozi črno prst. Žir je razprostrl svoj popek v dva 

mesnata pahljačasta lista. Pred seboj je zagledal čuda, ki bi jih ne znal opisati, če bi ga nekdo najlepše 

prosil. Vztrepetal je po celem telesu in Smreka je točno vedela, kaj se je zgodilo: »Dobrodošel malček. 

Vidim te. Tako lep si.« »Kje sem ljuba smreka? Je to tisto Zunaj? Lahko tudi jaz vidim tebe? Kje si?« je 

deževalo iz male rastlinice. Smreka je vztrepetala: »Tu zgoraj sem in tam spodaj tudi.« »Kje je to 

zgoraj in kje spodaj?« je bil zbegan mali. Smreka je potresla veje: »Nad tabo sem, proti svetlobi se 

ozri.« Rastlinica je usmerila svoje liste proti luči in nad seboj uzrla ogromno pojavo. Namesto listov je 

imela ostre izrastke in z vejami se je nagibala daleč naokrog. Senco je metala nad svoje korenine in še 

nad množico manjših rastlin, ki so rasle v njenem objemu. »Nikoli ne bom večji od tebe,« je od 

presenečenja ušlo malemu Žiru. Smreka se je le nasmehnila in rekla: »Prepričana sem, da boš tu 

veliko dlje kot jaz.« »Kako si lahko prepričana v nekaj takega?« »Preprosto vem. Vem, da boš zrasel 

velik in mogočen. Morda ne višji od mene, ampak gotovo boš svojo krošnjo naslanjal na moje lice 

precej visoko.« »Kaj je to krošnja?« »Tvoje veje in listi, ljubi moj.« Žir je postajal vedno bolj 

radoveden: »To pomeni, da bom imel še več teh pahljačastih listov?« »Zagotovo ne,« je trdila 

Smreka. »Kako veš?« jo je izzval malček. »Vem, poglej okrog sebe. Tu ni nobenega odraslega s takimi 

listi, kot jih imaš ti!« »Res je,« je nekoliko razočarano zavzdihnil. »Jaz mislim, da že dolgo nisi več žir, 

za katerega se imaš.«  

Žir ni razumel, kaj je govorila Smreka. »Kako nisem žir, če sem iz njega prilezel. Če nisem to, kaj sem? 

Kje so drevesa z takimi listi kot so moji? Od kod sem prišel?« »No, to ti lahko odgovorim!« »Kaj?« »Ja, 

od kje si prišel.« »Govori smreka!« se je že malo jezil. Iz nje ni mogel dobiti nobenega odgovora, brez 

da bi spraševal in spraševal. Nič ni povedala sama od sebe. Smreka se je zibala v vetru in pričela 

pripovedovati: »Prinesla te je veverica.« »Kaj je to veverica?« jo je prekinil. »Veverica je moja 
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prijateljica.« »To mi ne pove nič,« je bil odkrito razočaran. »Kako si nepotrpežljiv! Vse ob svojem 

času. Zdaj je dovolj, da veš, da je bila veverica.« »Kako naj si mislim kaj je to, če mi ne razložiš?« »No 

pa če ti rečem, da je priskakljala z veje na vejo, mi splezala po deblu in te zakopala sem, kako boš 

razumel to? Počakaj in videl boš. Saj se gotovo vrne.« »Kaj to pomeni, priskakljala?« »No vidiš! Če nisi 

videl me ne moreš razumeti, kako naj ti torej razložim?« Oba sta si mislila: »Teh vprašanj ne bo nikoli 

konec.« 

»Vidim, da imaš nove liste,« je opazila Smreka. »Imam. Drugačni so od prvih, si opazila?« »Sem. Kako 

na bi. Tako svetli in nežni so videti.« »Lahki so kot peresce! In migljajo v vetru. Poglej!« »Vidim. 

Čudovito je. Kako je imeti liste, povej mi,« je spodbujala mladiko k pripovedovanju. »Ne vem kako naj 

ti povem. Kako je imeti iglice?« »No, pa si me dobil, tudi jaz ne znam pojasniti. Lahko ti povem, da jih 

z veseljem nosim, saj lahko v njih shranim vodo in hranila za zdravo rast.« »Jaz s svojimi lahko 

trepetam v vetru.« »Morda tako kot trepečejo tvoji listi, trepečejo v vetru moje veje?« je ugibala 

Smreka. »Morda,« je prikimavala mala bilka.  

»Take liste poznam,« je nekega dne oznanila Smreka. »To so Žirovi listi, draga moja,« je pojasnil mali. 

Smreka je zavzdihnila: » Saj sem ti rekla, da nisi žir. To si bil na začetku. Potem si bil kalček in mladika, 

sedaj si mala Bukev.« »Kaj je to bukev?« »Bukve so ona drevesa tam čez. Najbrž te je od tam prinesla 

veverica. Tisto bukev tamle zraven so prinesli divji prašički.« »Ti, Smreka, toliko veš. Kdaj bom vedela 

toliko kot ti?« »Kmalu, ne skrbi, nič ti ne uide.« 

Bukev je z veseljem spoznavala nove rastline, ki so kukale iz tal in živali, ki so prihajale mimo nje. 

Mravlje, hrošči, srne, zajci, ptice. Te so večinoma letale visoko zgoraj, visoko nad Smrekino krošnjo in 

posedale po njenih visokih vejah. Sem ter tja se je katera izmed njih spustila vse do tal in brskala za 

črvi tik nad koreninami rastlin. Nekega dne se je oglasila tudi veverica in Bukev je sedaj razumela, kaj 

pomeni priskakljati iz veje na vejo. Širila je korenine globoko pod zemljo na vse strani in se preko njih 

spoznavala z rastlinami, ki so rasle okrog nje. Starejše in večje so spodbujale mladež k rasti, z 

negovanjem, podajanjem hranljivih snovi skozi korenine. Zajemale so sončno svetlobo v svoje liste in 

iglice ter je preko korenin pošiljale tistim rastlinam, ki je še niso dosegle. Z mogočnimi krošnjami so 

varovale mladež pred močjo sončnih žarkov, ko je bila vročina največja. Vsako jesen so velika drevesa 

odvrgla svoje liste in z njimi pred mrazom in snegom zaščitila mladež, ki se je počasi vzpenjala proti 

nebu. Rastline, ki so obdržala liste in iglice, so v njih zbirale sončno svetlobo in njeno energijo 

usmerjale v podzemni svet korenin, kjer so le te v objemu čakale, da jih pozdravi toplo pomladansko 

sonce. V svojih nedrjih so pestovale semena, ki so jih tam bodisi zakopale ali odvrgle živali, ali pa jih je 

prinesel veter od neznano kje. Mnoga so postala hrana živalim, a tista, ki so jih hranile korenine in 

odpadlo listje, so bile varne vse tja do pomladi, ko so zvedavo pokukala v svet.  

Kmalu se je tudi, ne več tako majhna Bukev, ponujala mladikam, da jim pomaga odrasti, da jim 

zgornji svet skozi korenine pripelje do njih v zemljo. Kakor nekoč Smreka, tudi ona ni našla besed, da 

bi odgovarjala na vprašanja malih zvedavih kalčkov, ki so šele prikukali na svet, pa so že mislili, da vse 

vedo. A bila je potrpežljiva z njimi. Razvila je že lepo število vej, pa še ni segla do Smrekine krošnje. 

Rasla je hitro in se je že skoraj dotaknila, ko se je bližnjemu Hrastu odlomila suha veja. Padla je 

naravnost na Bukev in jo pritisnila k tlom. Bukev se ni trudila premikati padle veje, kjer je ležala je 

tudi ostala, zatrdno ukoreninjena v prst. Bila je nekoliko nižja kot prej, a sedaj je vedela, da zagotovo 

zraste še večja. Sčasoma je hrastova veja strohnela in razbremenila Bukev. Deblo se ji po tolikem času 

ni zravnalo, a Bukve to ni motilo. Bila je nekoliko posebna po izgledu, a zdrava in čvrsta. 
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Tudi Smreka je bila pred časom poškodovana, saj ji je strela odbila vrh. Bukev se je sprva prestrašila, a 

Smreka ji je pokazala, kako mogočna je: izrasla je bila kar tri nove vrhove. Skupaj sta kljubovali 

vetrovom in nevihtam in mnogokrat se je stara Smreka naslonila na čvrsto bukev, ko jima je veter 

kuštral krošnji. Vsako leto so ju obiskovale veverice in odnašale semena storžev s seboj. V jeseni so 

semena  živali zakopavale v zemljo in ko so ta pomladi vzkalila je Bukev pričela razumevati, da je tudi 

sama nekoč tako prišla sem. Rada je imela veverice, saj jih je lahko zibala na svojih vejah, ko so 

priskakljale mimo.  

Pa je prišel tudi dan, ko je Bukev sama nosila svoja semena visoko v krošnji. Smreka je še vedno nanjo 

zrla zviška, in opazovala vrvež v krošnji Bukve in pod njo. Ob vznožju njunih debel, ki sta se trdno 

dotikala drug drugega je na jesen mrgolelo od življenja. Živali so se hodile hranit z njunimi plodovi in 

Bukev je bila hvaležna, da je lahko pomagala nahraniti tudi druga bitja, ne zgolj dreves, s katerimi je 

delila hrano in vodo skozi korenine. Počutila se je pomembno in ponosno, prevzetna pa ni bila.  

Nekega dne je smreka potožila: »Ne počutim se najbolje. Nekaj me gloda znotraj. Mislim, da me bo 

vzel prvi vihar.« »O čem govoriš, ljuba Smreka?« je Bukev sprva ni razumela. »Posloviti se bova 

morali, veš?« »Kako to misliš? Saj ne moreš kar oditi!« »Saj ne bom nikamor šla, le moj čas se bliža 

koncu. Stara sem, veš?« »Nisi še tako stara, obilno si cvetela to pomlad.« »Stara sem, stara… Ne 

morem se braniti več pred škodljivci. Nekaj me gloda pod lubjem.« »Ti lahko kako pomagam? Da te 

neha glodati?« »Ne moreš, ne. Taka je moja usoda.« Bukev je bila zbegana: »Povej kaj potrebuješ, 

morda hranim jaz, ali pa kateri od hrastov. Prepričana sem, da ti bosta pomagala.« »Ne bo šlo, mala 

moja. Ličinke so prišle po hrano in nekje jo morajo dobiti. Če ličinke umrejo, ne bo hrane za ptice, ki 

brskajo za njimi pod mojim lubjem. Šibka sem in korenine me še komaj držijo.« »Primi se globlje 

Smreka, v globino potisni korenino.« »Tega pa ne zmorem. Moje korenine ne morejo dihati globoko 

pod zemljo, kakor tvoje. Stare so in šibke.« Bukev je bila obupana. Ni znala pomagati prijateljici, ki je 

bila vsak dan bolj šibka. 

V zimski nevihti se je Smreka vdala. Korenine so popustile in naslonila se je bila na Bukev. Ta jo je z 

vejami objela kar se da čvrsto in je ni želela izpustiti. Bala se jo je izgubiti. Bila je močna in Smreke iz 

objema ni spustila. Držala jo je tako čvrsto, da ji je ena od vej pričela odmirati in se sušiti. Bila se je 

pripravljena ji odreči, da le ostane v objemu zdaj neme in posušene prijateljice. Tako je rasla in rasla, 

Smreka pa je pričela propadati in se spreminjati v drobir, kot nekoč odpadla Hrastova veja. Vse dokler 

se ni zrušila na tla jo je Bukev zibala v vetru in božala s svojimi listi. Veverice so v trhel les izkopavale 

luknje in vanje polagale Žir naše bukve. Ko se je bila sesedla sama vase in bukvi čez korenine natresla 

prgišče svojega razpadlega telesa je Bukev vedela, da se bosta kmalu združili v eno. Hranila se je z 

modrostjo smreke, ki je pronical vanjo skozi njene korenine. Razpadel les je postal hrana iz katere so 

zdaj rasle mlade Bukve, in razpirale prve pahljačaste liste. V razpadlem lesu nekoč mogočne smreke 

je kipelo od življenja in zdaj že stara bukev je v njem prožila korenine proti novim mladikam, ki so 

kukale skozenj. Med njimi je bilo nekaj mladih smrečic in Bukev jim je pripovedovala o njihovi mami, 

njenih mogočnih storžih in jim obljubljala, da bodo nekega dne zrasle velike in mogočne, kot je bila 

ona.  
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