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“MaMi, kaj je to svet?” je pozno popoldne nekega poletnega dne 

mala Metka vprašala mamico, ki je ravno pekla cimetove piškote. Ob 

dišečem vonju je sonček kukal skozi kuhinjsko okno, na njem pa so 

mestni vrabčki zobali posušene drobtinice. 

Metkina mamica se je zasmejala: »Ja, od kod pa zdaj to, mala moja?«

»Zadnjič sem očka vprašala, kako velika je ZeMlja …« je začela 

Metka.

»Ja?« je nadalje podrezala vanjo mamica.

»… pa mi je odgovoril, da se bom o tem veliko naučila v šoli. No, rekel 

pa je tudi, da bom zares spoznala Zemljino velikost šele, ko bom odšla 

v svet,« je odgovorila Metka. Pri tem je kukala v pečico v zlato pečene 

piškotke.

»A, tako. No, očka ti je čisto prav povedal. 

ZeMlja je Zeloooo velika, veš,« je 

Metkina mamica smeje se ponesla svoje 

roke tako široko, kot bi objela ogromno 

kroglo.

»Ko pa boš tudi sama kam odpotovala, 

se boš prepričala, kako zares velika je,« 

je dodala.

»Kako to misliš, mami? Saj se bom o tem 

naučila že v šoli,« je vrtala Metka dalje.

»Res je, ampak prava spoznanja ti bodo 

prinesli šele tvoje očke pa nosek in 

ušeska,« se je spet zasmejala Metkina 

mamica in jo pobožala po navihanih 

svetlih laseh.

»Hm …« se je zamislila Metka. Ni ji bilo 

čisto jasno, kaj je mamica mislila s tem.

Mama, ki je uživala ob Metkini neskončni 

radovednosti, je zato prinesla velik 

globus. Po njem sta se s prstki sprehajali 

vse do večera, ob tem pa je mama 

hčerkici odgovorila na prav vsa njena 

vprašanja. Nato je morala radovedna 

Metka počasi v čudovito Deželo sanj.

Dežela sanj sta Metka in mamica 

imenovali prostor, kamor je deklico vsak 

večer ponesel trden spanec. Ta je bil 

navadno povezan z zadnjo mislijo, ki 

jo je imela, preden je zatisnila očke. In 

tokrat je bila zadnja misel velika celina 

na globusu, na kateri so nazadnje romali 

Metkini prstki. To je bila Gvineja Bissau 
– Mala deželica na veliki afriški 
celini. 

radovedna
         Metka



v deželi sanj

mamica imenovala za zibko človeštva. Po njej se sprehajajo mogočni 

sloni in levi, plešejo lepi ljudje s širokimi nasmehi, na tržnicah pa med 

sočnimi sadeži podijo nadobudni malčki.

»Ampak, kako je vse to v resnici videti?« se še kar ni nehala spraševati 

mala Metka, preden jo je čisto dokončno odneslo v njeno Deželo sanj. 

Metka je zaspala polna novih vedenj, o katerih ji je povedala mamica. 

Tako je izvedela, da na severnem tečaju živijo razigrani tjulenjčki pa beli 

medvedki, na južnem tečaju se lovijo veseli pingvinčki, v Aziji pa tudi 

v Južni Ameriki po drevesih poskakujejo energične in glasne opice, v 

Indiji pa živijo deklice s pikicami sredi čela. Po Evropi in Ameriki vozijo 

veliki avtomobili, vlaki in letala, kar je poznala že iz svojega vsakdana, 

najbolj pa jo je presunila velika afrika. To je celina, ki jo je njena 

»Metka, Metka!« je Metka zaslišala vesele hihitajoče glasove. Ko je 

odprla očke, je pred seboj zagledala prijaznega teMnopolteGa dečka, 

oblečenega v pisano majičko in modre kratke hlačke. Podobne je imela 

tudi sama in še nadvse ljube so ji bile, a sedaj je imela na sebi belo spalno 

srajčko. 

»Živijo, kako pa veš, kako mi je ime?« se je začudila Metka, ki je prvič videla 

tega fantiča z velikiMi črniMi očMi in BleščečiM nasMeškoM.

»Fani mi je povedala,« se je zarežal in pomignil proti simpatični opici, 

ki se je ležerno valjala po trebuhu na kupu rdeče zeMlje prav v 

bližini.

»Fani?« je debelo pogledala deklica proti opici in naenkrat jo je strah 

pred neznanim črnim bitjem dvignil s tal – kljub opičini razposajenosti.



šola v vasi jugudul

prodaja hrane na ulicisadež indijskega oreščka
(akažujevo jabolko)

šola v vasi jugudul, učilnica

šola v vasi jugudul

šola v vasi jugudul, kuhinja polno drevo sadežev mangona paši mestni vrvež

vrtovi ob mestu otroci Gvineje Bissau otroci Gvineje Bissau
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