
Troje sanj 

Zadnjih sedem let zelo malo sanjam. Prej sem dosti več. Seveda, saj sem tudi več spal. Enkrat 

sem še kot študent v sanjah celo našel rešitev neke parcialne diferencialne enačbe drugega reda. 
Spominjam se, da sem ponoči ves omotičen vstal, zapisal rešitev na list papirja na mizi in šel 

hitro nazaj spat. Zjutraj sem buden pogledal rešitev in bila je točna. Še danes mi ni jasno, kako 
je mogoče v sanjah rešiti težko nalogo. A to se mi je res zgodilo. 

Ko sva z ženo še živela na Joštu nad Kranjem, sva precej nabirala gobe. Bolj za druge kot za 

naju, saj jih sama nisva dosti jedla. To je bilo pred kakimi desetimi leti. Neko noč se mi je zelo 
živo sanjalo o dečku, ki je nabiral gobe v dolinci pod našim vikendom. Doma so bili revni. 

Živeli so skromno v kajži na robu gozda. Mama je bila doma kuharica in deklica za vse, oče pa 
je pravkar izgubil službo. Denarja ni bilo pri hiši. Deček je želel pomagati mami in očetu. 

Nabrati je želel gobe, jih prodati in zaslužiti nekaj denarja. V gozdu v dolinci je bilo veliko gob, 
posebno jurčkov in lisičk. Toda deček ni imel sreče. Jurčki, ki jih je nabiral, so se mu v rokah v 
hipu spremenili v drekce, lisičke pa v siničke, ki so takoj odfrčale. Ko sem se zbudil, sem bil kar 

nekoliko poklapan, ker se dečku ni posrečilo pomagati staršema. 

 

Iz Hevelijevega atlasa zvezdnega neba - Uranografija (1690) 

                  

         Ozvezdje Kasiopeja                                                      Ozvezdje Orion 

Pred nekaj dnevi pa sem po dolgem času le malo sanjal. Hodil sem ob čudoviti obali in 

opazoval, kako se kopajo in sončijo punce in fantje. En fant neki zali deklici pomaha in ji reče: 
Hoj, ti si pa lepa kakor Kasiopeja. Krasen stavek sredi sanj. Pogledam fanta. Saj ti si pa lep kot 

Orion, mi je ušlo, in to kar v sanjah. Ko sem se prebudil, sem nekako vesel ugotovil, da sem v 
sanjah našel nov izraz za žensko in moško lepoto. 

 

Kranj, 25.10.15                                                                            Majo, poletje 2013    


