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Ravnokar sem odhajala iz Valvasorjeve knjižnice, kjer sem si sposodila svojo najljubšo knjigo, ko se je 

v mene zaletel čuden, majhen mož. Imel je temne kodraste lase, ki so mu segali do ramen, na glavi 

cilinder, oblečen je bil v staromoden frak. »Čuden gospodič,« sem si najprej mislila, a potem me je 

spreletelo: »Pa, saj to je Prešeren, kako to, da je tukaj? V tem času?« Pocukala sem ga za rokav fraka 

in mu poklonila topel nasmeh, katerega je vrnil.  

»Pozdravljeni, gospod Prešeren, kaj pa vi tukaj?« sem ga vprašala. 

 »Pozdravljeno dekle,« me je pozdravil. »Prišel sem pogledat, če imajo v knjižnici kakšna moja dela. 

Ali si ti prebrala kakšno mojo pesem? Katera ti je bila najbolj všeč?«  

»Seveda sem prebrala. Celo v šoli se učimo o vašem življenju in vaših delih. Najbolj mi je bila všeč 

pesem Apel in čevljar, ker ste na koncu na duhovit način povedali kritiko Kopitarju,« sem odgovorila 

in se nasmejala. Tudi on se je nasmejal.  

»O tej zbadljivki sem razmišljal kar nekaj časa. Tale Kopitar mi je že pošteno načel živce. Vedno se je 

vtikal v stvari, na katere se niti slučajno ni spoznal. Pri Kranjski čbelci pa je presegel vse meje. Kdo pa 

je on, da bo govoril, da se visoke književnosti ne da pisati v slovenskem jeziku? Saj je vendar tako lep 

jezik.«  

»Kako pa je kaj v Krškem?« je vprašal z nasmehom. 

»Zakaj?« začudeno vprašam.  

»Z Anastazijem Gruenom, oh, oprosti, Antonom Alexandrom von Auspergom sva marsikatero ušpičila 

skupaj. Psst, samo nikomur ne povej. Posojal sem mu prepovedane knjige,« mi je pomežiknil. »Ne 

sprašuj nič več.« 

»Tale možakar je bil pa res zabaven,« sem si mislila.  

»Gospod Prešeren, da vam pojasnim kako bi danes opravili s takimi Kopitarji. Njegove izjave bi 

posneli in objavili na Youtube, Instagram in še kje drugje. V nekaj minutah bi ga cel svet gledal in 

poslušal,« Prešernove oči so postajale vse širše, najbrž ni čisto nič razumel. Seveda, saj v njegovem 

času še niso poznali telefonov in računalnikov.  »Aha, da vam pojasnim, danes imamo vsi doma 

naprave, s katerimi se lahko pogovarjamo z ljudmi iz celega sveta. Novice izvemo v nekaj minutah in 

ne čakamo na časopis.« 

»Ah, čisto nič ne razumem, tale svet se je zelo spremenil,« mi je povedal in izginil.  

 

                                                                                                                       Pia Gaberšček Škoda, 8.razred 

 


